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Nw giiller det att

Vilkomna til l ett soecialnummer alr Inblick. I denna
forsta utgiva for aret ir privatresor det genomgien-
de temat. 1989 ser mycket spinnande ut ur just
privatreseperspektiv.

En arbetsgrupp med en rad privatresespecialister
frin resebyrierna har definierat ett bassortiment
som vi aktivt ska satsa pi att silja. Det innebir i all '

korthet att vi ska silja fler resor frin ett firre antal
producenter. Vi ska koncentrera forsiljningen pi de
mest efterfrigade och lcinsamma produktionen. Du
kan lisa mer om dessa nyheter lingre fram i tidning-
en. Vir "egen" storarrangor, Always, och vir gamla
stora samarbetspartner Fritidsresor ir forstis med
pi topp.

Under nigra irs tid har affirsminnens resande
och Travel Management stett i centrum. Detta har
gillt bide for oss och vira konkurrenter. Milsitt-
ningen ir nu att rejilt oka privatreseforsiljningen.
Och visst ir privatresor ett stimulerande arbetsfilt.
Att skicka ut svenskar pi semester i stora vida virl-
den dr bide tacksamt och roligt.

Min ambition dr att vi kraftigt ska oka vir mark-
nadsandel. Jag ar overtygad om att detta kommer att
lyckas. Varfor tror jag di att detta kommer att gi si
bra? Det finns minst fem skil ti l l min ootimism.

For det forsta ser marknaden positiv ut. Den har
mognat betydligt under senare ir. Idag har mi.nga av
oss upplevt linderna runt Medelhavet och vill resa
lingre bort. Andelen semesterresor med reguljirflyg
okar. Vi pe SJR har under senare ir okat vir andel av
paketreseforsdljningen och tagit marknadsandelar
frin konkurrenterna.

Behovet av och kravet pi information okar stin-
digt. Nu gir det inte lingre att silja en resa om man

inte vet nigot. Hir har vi vir stcjrsta konkurrensfor-
del. Privatresesiljarna pa SJR ir marknadens bist ur-
bildade, vill jag siga. Ndr andra slutade silja privat-
resor under de magra iren satsade vi som vanligt.
Traditionen d.r obruten.

Att vi sedan finns pi ett ittiotal orter landet runt
dr den tredje framgingsfaktorn. Vi finns nira vira
kunder och det dr synnerligen viktigt, sirskilt nir
det giller denna milgrupp. Etableringen av Sun
Trip-butiker kommer att fortsitta och ser spinnan-
de ut. Inhouse-byrierna inte att forglommi. De ir
en viktig kanal som vi ska utnyttja innu bittre.

For det fjirde erbjuder vi bra produkter och ett
brett urval, vilket ir nog si viktigt. Genom virt bas-
sortiment har vi etablerat nira kontakter med mark-
nadens bista och mest etablerade leverantorer. Ett
forstirkt samarbete gor att vi fir bra stod i vir mark-
nadsforing.

Sist, men inte minst, menar jag att tryggheten spe-
lar en stor roll. Att kinna sig trygg och siker ir vik-
tigt for en resenir, bide vid kopet och framme vid
resmilet. Ocksi det soelar oss i hinderna. Vi ir lan-
dets stcirsta resebyri, har funnits minga ir i bran-
schen och har sericisa agare.

En kund ska alltid veta att vi stir fria att erbiuda
det bista som finns pi marknaden. Oavsett om det
giller regul jarflyg,.h"rt.r, IT eller ett weekendar-
rangemang. I och med att vi samarbetar med de bis-
ta arrangcirerna vet vi ocksi att alla blir vil omhin-
dertagna pi respektive destination.

Med detta hoppas j^g pi fortsatt framging i
privatresesiljandetunderlg8g' 

BERTTLHAMMARBERG

o o

SALJA FIER PR TI'AIIR.ESOR

o
6
z

=

Bertil Hammarberg

INBLICK,  JANUARI  I989



qt,f 
:*

- v

?

o o

OSTERSUND BESTiiilIDE SIO
fdr att bli biist

slR aiiljer att gallra bland sina leaerantiirer. Det iir inget nytt fiir reseby-
rdn i ostersund. sedan tre dr arbetar mdn med ett kraftigt'nedskuret sor-
timent. Resultatet bar blivit en S)-procentig f iirsiiljning{dkning!

QJ 
Resebrri  i  Ostersund ir en av koncer-

r)nens mest framgingsrika si l jare av
privatresor. Pl de tre senaste iren har pa-
ketreseforsi l jningen okat fr in 7,5 t i l l  l3
mil ioner kronor. Ti l l  stor del beror frarr '-
gingarna pi ett  nedbantat sort iment. Sten-
Goran Andersson, chef for byrin, bcri t tar:"For tre ir  sedan bestlmde vi oss for att
ha bara en handfull leverantcjrer. Ingen tji-
nade pi det vi ldvuxna sorr imentet vi  hade
di. Personalen fick fcir mycket att hilla
reda pi och kunderna hadeingen gl idje av
ett virrvarr med kataloger, dir resmilen
ofta var likartade."

Personalen satte sis helt  enkelt ner t i l l -
sammans och gick genom sort imentet.
Nistan hilften av leverantorerna plockades
bort.

Avgcirande for vilka man valde var givet-
vis forsi l jningsvolymen, men ocksi t idiga-
re klagomil f i in kunder och vi lket sal jst"od
leverantcirerna kunde lova.

"Vi beholl hciest tvi leverantorer inom
varie produktgt ipp," siger Sten-Coran
Andersson. "Med en sidan begrinsning
kan man hi l la praktiskt taget al la program i
huvudet . -

"Och iven fast sort imentet skars ner
fortsatte vi atr vara en fullservicebvri. Vi
har fortfarande al la produkter, si  f i iosofin
med en r ikt ig resebyi i  har inte piverkats."

Det minskade sort imentet 
'blev 

sedan
nyckeln t i l l  okad forsi l jning. Byrins perso-

nal kunde gcira ett bittre arbete, kunderna
blev nojdari och byrins rykte forbittrades
successivt.  Samtidigt som sort imentet fcir-
dnd.rades satte byrin in en rad andra itgir-

"Vi bestimde oss for att  bl i  bista privat-
resebyrin i  Sverige", siger Sten-Ccir in och
ser  in te  a l l s  u t  som om han v i l l  sk ry ta .

Hur gjorde man di rent praktiskt? Servi-
cen iv in  p i  te le fon  ho ides . -Byr ipersona len
var enig om att de si lde dubbeli  si  fort pi
telefon som over disk. Dirfor fordubbia-
des telefonsvararna - och om en telefonsva-
rare var borta plockades genast en person
in frin disken. "TelefonJn framfoi allt",
blev str idsropet. . .

Kunderna utanfcir Ostersund bearbeta-
des hirdare. Byrin har kunder spridda
<iver ett stort omride - hela Timtlands lin
och delar av Vlsterbotten ocl i  Norrbotten.
Si resebyrin f lyttade kort och gott ut pi
smiorterna. Tio orter besoktes under niera
hektiska vir lcirdagar.

Byrin bi ldade vidare en eqen marknads-
avde ln ing  b land persona len .  Sedan 1986
satsar man varje ir nirmare 200 000 kronor
av egna pengar, fcirutom de centrala mark-
nadspengarna, pi marknadsforing.

Temaveckor, resebyri pi ett  varuhus, re-
semissa i  Ostersunds nfa iventyrsbadhus
och t idningen Reslustan ir  bara niqra ex-
empel pi .marknadsfcir ingsitgirdei som
Ostersundsbutiken prcivat pi. 

-

Personalen ir  entusiast isk civer resulta-
ten. Inte nog med den kraft igt okade for-
si l jningen. Det Ir framfciral l t  Sland unedo-
ma.r som SJ Resebyri tagit marknadsande-

"V i  har  s lker t  90  procenr  av  dc  ungdo-
mar som reser hir i  Ostersund," konsiate-
rar_Sten-Goran Andersson.

Ostersunds ovriga resebyrier di? Ia.
faktum ir att  det skir en oknine over hela
l in jen .

"B land de  som har  unqef i r  samma Dro-
duk ter  som v i  har  nog fo rs i l fn ingsokn ing-
en vant runt I  5-20 procent per ir  de senai-
te iren", tror Sten-Goran. Fri t idsresors
procentuel la okning var i f jol  dubbelt si
stor hir uppe som i landet som helhet.

. , ,"Q.h den. uppgingen tror jag nog att vi
t l l l  v lss del kan ta i t  oss. Nir vi  g6r stora
marknadsfcir ingsinsatser, som reiemissan
och rese t idn ingen,  d i  d rar  g iverv is  i ven
andra byrier nytta av det. Meisin,t  bjuder
v l  Pa. . . ' -

,.j;fjl 
man pi en resebyri med siilvfor-

Lors Sill16n
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.S/R;s stora leaerantiirer

O I ttAR. BASSORTTTNENTET
En rundfrdgd till $ Resebyrqs fern
storleoerantdrer ger aid banden att
de gillar sdtsninien pd ett bassorti-
menL Med denna sPecialisering
kommer iikade kunskaPer. Utan
att det tumtnas pd vare sig utbu-
dets storlek, resebyr,iernds ob ero en-
de eller kundsensicen.

Wehmd- och
till &tropa.och
MellsstaOstem

r.  I  ReSeeYnAs beerinsade bassort iment ir
)en lyckad id6 ait  doma av de kontaktcr
som Inblick haft med fem av SJR:s leveran-
trirer. Hir ir frigorna vi stillde:
1. Vad gor ni foiatt stodja forsiljningen av
era produkter hos SJR (marknadsforings-
bidrag undantaget)?
2. Hur skul le SJR kunna si l ja mer av era
orodukter?
3. Vad tycker ni om SJR:s begrlnsade bas-
sort iment?

Lars Brostriim, Vd, Plusresor
1. "Vi 

fobbar mycket med personl ig kon-
takt. Det betyder att vi iker runt till SJR si
mycket vi kan. Vi forsoker ocksi vara med
och sponsra arrangemang, typ sekreterar-
triffar."
2. "Veekendresorna okar ju overhuvudta-
get si det ir svirt att peka pi nigot konkret
som skul le kunna goras. Men naturl igtvis
hoppas jag att SJR ir med och delar pi ok-
ningen."
3. "Jag tycker det 1r en helt riktig itgird.

Specialisering blir alltmer ett miste. Nu vet
varje forslljare mer om alla de produkter
han el ler hon si l jer."

Agneta J<insson, producent,.SJR Tours
l.  "Vi arbetar for nirvarande med att ta
fram en broschyr. Annars ftirsoker vi ut-
nvttia interndatan fcir information. For ov-
rigt iker vir chef Gert Pilsson runt till de
ol ika byrierna."
2. "Yiir lige lr ju speciellt i och med att vi
ir  en del av SJR-koncernan. I  bland har iag
en kinsla av att minga byrier bokar sina
biljetter sjdlva i stillet for att gi genom oss,
vilket totalt sett skulle lona sig frjr koncer-
nen."
3. "Man fir inte bli for enkelriktad, men
visst ir det helt klart bittre att koncentrera
sina resurser. Bittre att kunna mycket om
lite in tvirtom.

Tommy Swanson, Vd, Swansons
1. "Vi arbetar mycket med Amerikadagar
ute pi byrierna. Jag hi l ler fakt iskt pi att
ed.a schema for en'sidan pi en SJR-byri

iu.t  nu. Det brukar uara -ycket- lyckide
tillstillninear. "

2. "Betoni vir profil ln mer. Uppmirk-
samma virt kompletta men lndi flexibla
rundtursprogram. Gora mer gemensamma
greier. Det ger effekt. .Vir.  kun-dgrupp ir
dessutom tacksam att torscika ni,  eftersom
de bestimmer sig si lingt i forvig."
3. "Si linge vi sjilva ir med i sortimentet
f inns ingen anledning att klaga. Men per-
sonl igen dr jag l i te skeptisk om special ise-
r ingei drius f6r l lngt. Det kan vara farl igt

att  f j i rma sig fr in den ursprungliga reseby-
ri tanken pi oberoende. "

Margareta Nordkvist, fiirsiljningschef,
Gullivers
1."J^g besoker varje SJR resebyri i  hela
landet och berittar om virt program. Jag
sti l ler dessutom upp pi i  stort sett varie
specialarrangemang tillsammans med SJR
som ir praktiskt mojligt att hinna."
2. "Genom att l i ra sig vira produkter. Just
lingresor tror jag ir nigot som SJR inte ar-
betat si mycket med. Vi har dirfor for
f<irsta gingen tagit fram ett gruppavgings-
program, frir resor med svensk guide. Det
kommer att ge resultat."
3. "Tror att det ir mycket bittre for SJR
bide ekonomiskt och kunskapsmlssigt.
SJR:s aki l leshi l  har vari t  att  ingen kunnat
hi l la reda pi al la de 33 mil joner saker som
krivts. Bit tre di att  special isera sig."

Anders Eslander, Marknadschef, Fritids-
resor.
1. "Vi vidtar en hel rad i tgirder. Tyngd-
punkten l igger pi ol ika nivier. Det kan gi l-
la ren produktutbi ldning, utbi ldningsresor
och rena soecialstudier. "

2. "Det viktigaste ir att vi kan producera
mera resor av den typ SJR:s kunder efter-
frigar. Helt naturligt i kombination med
de marknadsforingsitgirder vi redan varit
inne oi."
3. "Det ir en helt naturlig utveckling, det
kan vi se pi annat hi l l  i  resebyribranschen.
Integrering och special isering bl ir  en nod-
vindighet fcir att mcita framtiden."

NBLICK,  JANUARI  I989



Sd. hiir fungerar

DET NYA BASSORTIINENTET
Det iir bassortimentet du sorn rese-
siiljare ska prioritera. Fiir att effek-
tiaisera f iirsiilj ningen o cb b iittra pd
liinsamheten sdmdrbetdr ai med ett
begriinsat dntdl da marknadens
prodilcenter.

D ESEBYRAER har av tradit ion vari t  nigot
l\.av diversehandlare. F<ir att tillfredssiiil-
la alla mojliga och omojliga kundcinskemil
i ett snabbt forlnderligt samhille har vi
bara okat produktsortimentet. Detta pro-
blem har blivit allt stcirre under senare ir.
Fler reseprodukter att kinna till. Fler ar-
rangcirer att hilla kontakt med. Fler katalo-
ger att bestilla, lagerhilla och dela ut.

Nu tar SJR nya grepp for att grira nigot
positivt och konstruktivt it denna utveck-
iing. Antalet samarbetspartners minskas
och vi satsar offensivt pi ett varierat och
vil arwigt bassortiment.-

Istillet for att ha ett vixande sortiment
av produkter frin mingder av leverantorer
si viljs de bista ut. Sl sjalvklar ir principen
bakom bassortimentet.

Detta for mlngder av fordelar med sig.
Bide for oss sjilva och vira kunder. Varfcir
ska vi egentligen fdra ligvolymsprodukter
som fi ir intresserade av? Samma princip
giller likartade arrangemang och resmil
som erbjuds av flera producenter. Varf6r
ska vi si l ia dem al la?

Lcisningen ir att innu tydligare rensa
bort det som alltfor sillan efterfrigas. Stra-
tegin gir ut pi att samarbeta med ett urval
av de bista producenterna. Pi si sitt kan vi
hilla kvalit6n hog. Det liter kanske som
om detta gir ut over valfriheten, men si ir
absolut inte fallet. Vi erbiuder fortfarande
ett stort och heltickande utbud. Det lr helt
kundanpassat och bittre in direktsiljarnas.

"Genom att vi koncentrerar oss pi firre
producenter gir det att  ge kunden en bettr.
service," slger Johan Ekengren pi RBM
overtygat. "Det ir sillan sjilva arrangriren
utan snarare onskemilet om resmil som ir
avgcirande."

Bittre service
Vem kan siga emot? Nu blir det mojligt
for fler att lira sig mer om det utbud som
erbjuds, vilket kommer kunden tillgodo.
Att vi samarbetar med kunniga och etable-
rade producenter ir tryggt.

Lcinsamheten inom SJR - och din egen
plinbok, med tanke pi resultatbonusen
1989 - mir ocksi bra av bassortimentet.
Ett avtal som vi sluter ir ett volymitagande
gentemot vira leverantcirer som ger oss
goda villkor. Forutom provision direkt till
byrierna stods annonsering och vir totala
marknadsfciring. Dessutom utokas samar-
betet av typen gemensamma arrangemang.

Nistan alla de foretag som vi kommer
att samarbeta med framgent har moderna
och ADB-baserade bokningssystem. Detta
innebir att kostnaden fcir varie sild resa
kan hi l las pi en r imlig nivi .  Producenter
som vi nu inte lingre samarbetar med har

minga ginger haft tidscidande boknings- son (Ostersund), Britta Jord6us (Sun Trip,
Lulei) samt Johan Ekengren och Bengt
Victorin (RBM).

SJ Resebyris egen produktion ska natur-
ligtvis prioriteras. Marknadsforing av Spe-
cialresor, SJR Tours, Storstadsresor, Plus-
resor och Affirsresor Soviet AB sker civer
hela landet.

Av den externa oroduktionen ska Fri-
tidsresor, Always, itoyal Tours, Swanson
med flera (se tabellen pi mittuppslaget) sil-
jas av alla. De minga och attraktiva kryss-
ningarna med bit (Viking, Silja, Stena, och
Scandinavian Seaways) inte att fcirglomma.
Aktiv marknadsfcirine sker ocksi hdr river
hela landet.

Lokala initiativ
Bland de producenter som ska marknads-
f<jras lokali mlrks Spain Tours, Lion Beach
med flera. Dessa kan dock silias av alla.

Al la orter der det f inns SJR-kontor ir ,
som bekant, inte lika. En producent, buss-
researrangcir t i l l  exempel, 'kan lokalt ha en
mycket stor marknadsandel tack vare avre-
sor frin en viss stad. Slilvklart finns det
dirfcir moiliqheter till lokala initiativ.

I dessa fafupprlttas ett specialavtal mel-
lan leverantoren och CRBR. Forutsitt-
ningen lr att produkten 1r lcinsam (redo-
visning sker till RBM). Vidare fir inte fcir-
s?iljning och marknadsfciring av bassorti-
mentet piverkas.

"Privltresorna ir mycket viktiga for
oss" slutar Johan Ekengren. "Men det
miste vara en lonsam forsiljning och det ir
anledningen till att vi nu genomfcir alla des-
sa itgirder'" 
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'Yi koncenlreror oss pd ftirre produkter och iikor diirmed servicen till vdro kunder," siiger Johon Eken-
gren, RBM.

Droceclurer.^ 
Inte sillan har virt siliarbete kostat mer

in provisionen i dessa fail. Johan Ekengren
b<irjar rita pi sitt block och beritta om tvi
exempel. Att silja ett paketarrangemang
med Fritidsresor tar i snitt 20 minuter och
ger ungefir 624 kronor.

Att silja en reguljir farjebiljett kan ta
nirmare en timme och ge 80 kr i snittintikt
plus expeditionsavgiften pi en femtiolapp.

Kunniga SJR-are
Genom tita kontahter mellan resebyrier
och huvudkontor har det varit m<ijligt att
hitta vira samarbetsoartners. Under h<isten
har en arbetsgrupp-arbetat med milet att
definiera det ritta orivatresesortimentet fcir
SJR. I denna grupp samlades privatrese-
kunniga SJR-are frin hela landet.

"Minga faktorer ligger till grund for be-
d<imningen av de olika producenterna,"
berittarJohan Ekengren. "Detta arbete var
inte alltid helt litt."

Forutom utbud och kvalitet har gruppen
dven underscikt faktorer som producentens
igarstruktur och ekonomiska'st i l lning. Ef-
rer tre-fyra trlffar och en hel del arbete
dlremellan ir arbetet nu avslutat.

Pi mittuppslaget i denna specialutgiva
av Inblick hittar du resultatet. Riv sirna ur
tabellen och spara den f<ir framtida"referen-
ser.

Undrar du vem som varit med i det stora
arbetet si ir det foliande: Elisabeth Hen-
riksson (Borl inge/Falun), Per Eklund (Gci-
teborg), Adrian McNamara f lonkciping),
Rune Lindgren (Linkoping), Anna Sand-
gren (Sun Trip, Sundsvall), Peter Engberg
(Umei), Ann-Sofi.. Erikson (Vasagatan),
Gudrun Engdahl (Orebro), Anders Tages-

INBLICK,  JANUARI  1989



\ Produkt-
\srupp

\

Marknad \

Charter LAngresor Europa
Storstad

Marknadsftirs i hela
Sverige
Prioriteras

O AIWAYS
o Fritidsresor
o Royal Tours

o SJR Special-
resor

o $JR Tours
o Gullivers

o Storstadsresor
o SJR Special-

resor
o Plusresor
o Affdrsresor

Sovjet AB

Marknadsfiirs i hela
Sverige
Siiljes av alla

o Swanson6
o Trivselresor
o Globetrotter
o Temaresor
o Svensk-

kinesiska

Maftnadsfiirs lokalt
Siilies av alla

o Spain Tours

6

SJR BASSORTITNEI
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Buss

I Fritidsbuss
I Europatouring
I Scandorama
) Europabuss

t Lion Beach
'Olvemarks
) GDG

sport
Norden

o Scandinavian
Seaways

o Stena Line
o Viking Line
o Silja Line
o Fritidskryss

o Sportresor
o Lion Alpin

O DSAB
(Stockholm)

o Destination
Malmo

o West-Way
(Goteborg)

o SU Fdrjor
o TT-Line
o Lion
O SFL

o Siilen
o Jdmtland/

Arefjall
o Nordkalott-

resor



Fiirra dret tikade utbudet dv cbdr-
terresor f tir att iiaerstiga rekorddr-et
1978. Sarntidigt stdr priedtresandet
infdr en betydande orndaning. Vi
blir mer resvotnd ocb aiilier nrya
spiinnande resmdl l,ingt bort. Satn-
i;dlgt iikar andelen kortresor med
regiljArflyg eller bdt iiaer ett
koslat.

T TAKT MED ATT vi fir allt mer pengar i
Iol inboken verkar semesterresandet vara
pi vig in i  en ny glansperiod efter de magra
ir". t  

- i  
bo.i"n-oih mitten av 1980-talet.

Auen o- 1989 ser ut att bli ett mellanir,
inte minst fcir charterbolagen, har minga
privatresearrangcirer stora forvintningar
infor 9O-talet.

"Al l t  tyder pi att  privatresandet kom-
mer atr , ik" oio."ntubl l t  -e. in aff irsre-
sandet de nirmaste iren", siger Johan
Ekengren, privatreseansvarig pi.SJ Reseby-
ri .  "Vi har bl ivi t  ett  resvant folk och med
den stabila ekonomiska utvecklingen som
man kan vinta kommer folk att scika sig
allt lingre bort. Lingresorna blir iu allt bil-
ligare".

CHARTERMARKNADEN

Prioatres orn6t, blir b dde
o o

P
k
a. SAS-och BritiiliAirways vintas i vir fi
onkurrens av brittiska Air Europe pi tra-

Aterhimtning
Toppiret 1978 reste 1,25 miljoner svenskar
pi charterresa frin nigon av vira flygplat-

ROJA\

4pi
,64

KORIAR,EOCH LANORE
Resebranschens struktur har ocksi f<ir-

indrats radikalt sedan slutet av 7O-talet.
Medan marknaden fcirr nistan helt domi-
nerades av resor dll Medelhavsomridet och
andra traditionella charterresmil - foretri-
desvis arrangerade av t ex jittarna Vingre-
sor och Friti-dsresor - har det nu ocksi vux-
it upp en flora av specialresebyrier dir t ex
Guil iue.s vari t  pioni iren nir det gl l ler exo-
tiska resmil.

Det blir ocksi allt vanligare med kryss-
ningssemestrar och pi andra kontinenter,
sori Nordamerika oih Asien, gcir masstu-
r ismen sit t  int le. Pi srund av bl a dol larns
fcirsvagning (sol- gei billigare flygbrinsle
och liqre lokala kostnader) lr ett charter-
paket iill Floraida numera bara nigon tu-
ienlapp dyrare in att resa till Kanarieoarna.

Lingresor iikar
Svenskarna spenderade ftirra iret omkring
1,7 miljarder kronor pi lingresor jimfcirt
med s, i  mil jarder pi charteioch 2'mrl iar-
der pi bussresor.

"iaq tror vi kommer att fi en rejil ok-
ning ilingresandet i takt med att avregle-
.ing"en "u iuftfa.ten leder till ligre flygpri-
sern, siger Lal le Bergenholtz, VD for Gul-
livers Resebureau.

Han pipekar att avregleringen ocksi fir
effektei ph nlrmare hell, vill.et kan gcira
det billig'are att flyga reguljirt inom Eirro-

fiken mellan Stockholm och London, som
idag anses vara en av virldens dyraste flyg-
linjer riknat i kronor per kilometer.

Finansminister Kiell-Olof Feldts skatte-
reform - som vintas ge den ekonomiska
tillvixten i Sverige en rejil skjuts frin och
med 1991 - ir en"annan anledning till att de
som siljer resor hyser optimism infor 90-
talet.

For tio ir sedan var liget ett annat. Nir
oljekrisen slog till och exportmarknaderna
f.i.rurnn fcir 

"minga 
suenska foretag tog

fcirst Thorbiorn Fdlldin och sedan Olof
Palme till storsliggan mot konsumtionen
via successiva devalveringar av kronan.
Och nlr medelsvensken up.'ptickte att real-
kinerna borjade sjunka drog man in pi re-
sorna. Samtidigt fick resend"ren allt mindre
f<ir sina kronor utomlands.

INBIICK, JANUARI ]989



ser enligt luftfartsverkets statistik. Fem ir
senare hade resandet minskat med en tred-
jedel t i l l  820 000 personer.

Sedan dess har det skett en betydande
iterhimtning. Fcirra iret <ivertriffades
1978 irs siffra fcir frirsta gingen och di ikte
1,4 miljoner ut. Varfor denna okning?

Det var den rekordkalla sommaren 1987
som gjorde att minga inte ville riskera att
semestern in en ging regnade bort och dir-
for valde solsikra resmil.  Bolagen byggde
ut sin kapacitet si kraftigt forra iret att de
var tvungna att gi ut med stora annons-
kampanjer och sinka sina priser i bcirjan av
hosten f6r attfylla sina flygstolar.

"Minga reducerar sina program infcir
1989 f6r att anpassa sig till en stagnerande
efterfrigan", tror Anna-Lena Jansson,
kanslichef pi Svenska Resebranschens Fcir-
enlng.

Hon menar att det traditionella charter-
resandet, dvs till linderna runt Medelhavet,
nu verkar ha nitt sin kulmen, iven om
lingresandet ser ut att <jka.

"Men <ikningen dlr lr knappast si stor
att vi kommer att fi en rejil uppging i det
totala nri jesresandet".

Storstider populera
En annan forindring i privatresandet under
8O-talet ir att veckoslutsutflykter till de eu-
ropeiska storstiderna - och till och med
Niw York - blivit mycket popullra. Hela
marknaden (inte bara weekendresor) var
1988 vird ca 600 mkr. Paristrafiken, som
nistan fcirsvann efter att den franska rege-
ringen infdrde visumtving 1986, scr ut l t t
kunna gora en ordentlig comeback efter att
inresorna nu slippts fria igen for svenska
tunster.

Samtidigt ir  resorna civer Alands hav t i l l
Mariehamn, Abo, Nidendal och Helsing-
fors stadda i snabb <ikning. Fcirra iret resie

5,8 miljoner passagerare bara med de stora
rederierna Viking Line och Silja Line, rik-
nat som antalet enkelresor.

"Det hir i r  en alternativ tvD av semester
som bl ir  al l t  popullrare. For bara 7-800
kronor fir man ett skcint avbrott i var-
dagen", noterar Hans Bickman, ansvarig
fcir rederiprodukter pi SJ Resebyri.

Vilka iir det di som reser? Enliet fciretri-
dare for branschen ir det med tan-ke pi bl a
klimatet naturligt f<ir oss svenskar 

-att 
ge

oss ut i virlden med iimna mellanrum.
Minga finansministrar'har ocksi genom
iren suckat over resultatet - ett  envisc un-
derskott i det s k resevalutanettot (skillna-
den mellan vad svenska turister soenderar i
ut landet och vad utl inningar spenderar her
i landet) pi kring 10 miljarder kronor om
iret.

Trotta pi Medelhavet
fohan Ekegren siger att speciellt folk i den
yngre medelildern rest sig mitta pi desti-
nationerna kring Medelhavet.

'Ju mer man reser desto lingre bort flyt-
tar man resmilen. Man vill uppleva nigot
mer in Medelhavet. Dirfrir ser vi kraftiga
okningar pi Australien, Thailand och iven
USA". I

Ungdomarna, som oftast "kan" Europa
efter ett par tigluffningar, vill ocksi vidga
sina vyer och se nigot mer in hemmakonti-
nenten. Barnfamilierna ir diremot en
grupp som skurit ner sitt resande under 80-
talet i takt med att de fitt det kirvare eko-
nomiskt.

Dirfor satsar ocksi flera researrangcirer
just pi den hlr milgruppen, med rab"atter
och annan sorts bearbetninc.

Overhuvudtaget har maiknaden fcir pri-
vatresor blivit mer attraktiv oi sistone i
samband med att affirsresesektorn inte
lingre ir lika lukrativ. Under flera ir pi 80-

AVGANGSSTATISTIK

talet har resebyrierna kunnat leva hciet pi
att  aff irsresenirerna bl ivi t  f ler i  sam6and
med niringslivets internarionalisering.

Stagnation
"Men nu mirker vi ett cikat intresse frin
niringslivet for att spara pengar pi affirsre-
sandet", slger Ingema.'Akisro.t pi SIR.
Han tilliggir att"pristrenden rn"i"rt 

"ei.

nedit nii-det eelier affirsresor och 
"att

branschen .tagnel"..
"Dirfcir ir det inte si konstigt att de sto-

ra resebyrikedjorna gir hirt in for privat-
resandei. Det ir ddr 

"man 
rlknar -.d d.tt

stora tillvixten framriver", slger Lalle
Bergenholtz pi Gull ivers.

I  i r  har ocksi t i l lkommit ett  nytt srorr
svenskt charterbolag, Gciteborgsbaserade
Alwa_ys, som startatiav Scanair, 5J Reseby-
ri och Travel Management Group (TMG)
diir SAS kontrollerai3O procent.

"Vi anser att det finns^bide underlae och
l<insamhet fcir ett nytt bolag", iiger
TMG:s VD Maenus Vahlback.

Si har det *fnr"n.r inte alltid litit frin
TMG:s sida. Man slutade som bekant med
att silja privatresor fcir nigra ir sedan for
att koncenrrera sig pi affiriresorna. Nu ir
man t i l lbaka i  detta segment. En utveckl ing
som, med al l  tydl ighet, visar att  SJR gjordi
ritt att inte fOiia efier TMG och ocksX'sluta
si l ja privatresor. Inom SJR ir tradit ionen
obruten och kompetensen hcig.

Ett annat led i omstruktureringen av
privatresebranschen ir att danska Spies fcir-
virvat Tilrebors och dirmed bildat Nor-
dens str irsta r. i .kon.ern. Idag dominerar
SAS-igda Vingresor den sve.rika charter-
marknaden. Fciretaget hade 1988 35 pro-
cent av fcirsilinineJn mor 24 procent fot
Fri t idsresor, 18 picent fcir Atias, 16 pro-
cent fcir Spies och 6 procent for Rbyal
Tours.

PER ERIKSSON

Statisti k for cha rteravgi nga r 1978-88 (ki I la Luftfa rtsverket).
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Semeslerresondets utveckling under de gdngno tio 6ren.
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r-ORste, AVGANGEN, Rom i mitten av
-F -".r, nirmar sig med stormsteg. Vir-
och sommarprogrammet omfattar 25 olika
resmil. Bland 

-destinationerna 
hittar vi

London, Paris, Nice, Mallorca, Costa del
Sol, Riccione, Rom, Porto Verde, Korfu,'Sousse, 

Tunisien, Kreta, Kos, Rhodos, Cy-
pern, Kanarieoarna m m.' 

Milqruppen ir semester- och konferens-
reseniier-mellan 30 och 70 it. Avglngar
frin Arlanda, Goteborg och Malmo. G<ite-
borg och Malmo kommer emellertid inte

rrAI-tER MEST AV Fritidsresor inom hela
)SJ R"r.byri. Skickar ivig flest resenirer
och bilar med Scandinavian Seaways.
Storst i  Skandinavien pi Viking Line. Bdsta
kund hos SJR Tours. Ja, de goda forsili-
ningsresultaten hos SJR i Linkoping kan
staplas pi varandra.

Det finns minga forklaringar till att SJR
Linkripine eor si bra ifrin sig. Ftirst och
frimst iir iridition.n ling vad gdller fors?ilj-
ninq av privatresor, qrupper och konteren-
..r."D".i" har blivit iagot "u en specialitet.
Vidare ir kundunderlaget gott.

"Dettt ar en tiinstehainastad der folk
har hyggliga inkomster och dirmed ett mer
kvalificerai resande." forklarar Hikan
\flinslow, CRBR i Linkoping.

Sammanlagt har detta kon:or 27 medar-
betare. Atta"av dem silier privatresor och
tre arbetarmed grupp- och tonferensresor.

l 0

AW
Fdrsiilj ningen iir igd'ng

Nu bar "Alanys-tdget" komrnit upp i fart. Huoudkontoret i Gdteborg
iir pd. pla* i siia ny"a lokaler, datasy^stemet finputsas, katalogen ligger pd

slil-d;skarnd ocb k;ckoffen iir aakhrad.

att'ha direktavging till riktigt alla semeste-
rorter,

taxfree ir mvcket bra. si ocksi underhill-
ningen ombord. Fcjr oss pi SJ Resebyrl in-
neb"ir Always ett vllkommei ko-pi"*.nt
till Fritidsresor och Roval Tours.

SJR kommer att suara fcir en betydande
del av Always-forsiljningen. Always pro-
ducerar totalt fdr 100.000 resenirer under
1989. Man siljer iven via tre egna butiker
(G<iteborg och Malmci har oppnat, Stock-
holmsbutiken gor det snart).

Always bygger vidare pi de ivalitetkon-
..pt rori-, P-b"Erlandssori och Ake Larsson
glga.ng lanserade pi Atlas. Detta yttrar sig
bland annat i kunnig personal ute pi res-
milen. Vad sles or; 'Gunnar nerehak i
London, Lillenior Huhsg pi Mallorla och
Gunilla Akerberg i Pir'is? Den samlade
komoetensen ir stor.

Omkring 80 personer ska arbeta ute pi
de olika resmilen. De blrande id6erna bak-
om Always ir en hog produktkvalitet, bis-
ta flyg oih destinationsservice, starka och
t.orriidiga igare samt en professionell or-
ganisation.- "Nu seller det att silia", siger P-G Er-
landssoi uppmuntrande. "Utnyttia de for-
delar vi erbjuder i argumentationen."

Minga f6rdelar
Till dessa fordelai hor en boka-tidigt-ra-
batt. Alla som bestimmer sig fcire den 15
februari fir 2OO kronors avdrag pi alla tur-
kosmarkerade avgingar i prislistan' Oppet
kop lr en "nn.n iiktig inerediens i den to-
tala kciptrveeheten. E-n k,ind kan ingra sin
bokning iir6il ts dagar, dock senastJO da-
gar innan avresan.- "Jagir nojd med vir katalog," siger P-
G Erlindsson och pekar pi att man gjort
allt fdr att beskriva hotellen lrligt.

Vidare erbiuds bra barnrabaiter. lnfants
under tvi ir iker qratis och de som ir mel-
Ian tvi och elva-ir erbiuds bra villkor.
Aven ungdomar ej fyllda 18 ir har mcijlig-
het att ika med rabatt.

"Glom heller inte att Always-biljetten
ger 30 procent rabatt om du tar tig till fly-
get," piminner Erlandsson. pER ERlKssoN

Bland de rnest spinnande arrangemangen
mirks en stor privatresemissa den 29 ianu-
ari. Hela den nya simhallen i Linkoping -

en milio som inte minst inbluder till bad
och semester - har hyrts in. Hir fir besci-
karna stifta bekantskap med SJR-medarbe-
tarna och en mingd leverantcirer. Fritidsre-
sor. Alwavs. Globetrotter och Gullivers
tillhor dem som finns pi plats med egna
montrar.

"Vi tar ut en liten entr6avgift och till-
sammans med bidragen frin utstillarna in-
nebir det att vi siilvi'bara'svarar for arbe-
tet," berittar Hikan vidare.

Vi iterkommer i en kommande utgiva
av Inblick med ett litet utfcirligare rePorta-

Vi ir mina om att ha en mycket hdg kva-
litet," siger Always P-G Erlandsson som
ir en verklig veteran inom privatresor. P-G
iir n<ijd rn.d'Al*"y. prisnivi.

"Jimfdr oss girna," slger han. "Vi ir of-
tast billisast".
Always 

" 
flyger med Scanairs moderna

DCIO med[lats f6r 374 passagerare. Fcir-
utom att dessa maskinet h"t pl"tt for fler
passagerare si <ikar komforten' Utbudet av

ge om resemassan.
I PER ERIKSSON
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Alwoys somlqde ledortroiko. Frv Lennort Wesfling (Vd), Ake Lorsson, P-G Erlondsson och Bo Berglind
(solei promotion) med voisin Alwoys-flygbiiirn i honden'

o ogJR LINI(OPTNO
Affiirerna sdr bra i Linkiiping. Det beror pd ett gott kundunderlag ocb
dikt;g prrional. Med hjiilf d;"iippon" 6kis f iirsilin;ngen ytterligare.

Iust det senare omridet, grupper och kon-
i.r.rrr"., ir man extra duktigipi. Att siilja
denna tvp av arrangemanq med vinst kri-
u.. .tt h.j del arbeti. I Li;kopins har man
satt noggranna for- och efterkal[yler i sy-
stem. Genom att rikna med stor omsorg
gir det att silia ltinsamt.- "sirskilt efterkalkylerna lr viktiga," po-
lngterar Hikan. "Det giiller att sfaffa^sig
underlag for framtida bedcimningar." ..

Du hlr kanske redan list om SJR i Os-
tersund. Dir tillimpas redan de tankar om
ett bassortiment som nu sitts i system..Inte
heller i Linkciping ir denna tanke ny.. Aven
her har antalet producenter vars produkter
som silis reducerats.

"Vi ir alla mvcket medvetna om vilken
produktion torn a. bra, l6nsam och enkel
Itt silia," summerar Hikan \Winslow.

Jippon lr viktigt for privatfcirsiljningen.



En hiirlig kryssning

PIOOARUPP
Pitsatresor iir detsamma som en
biirlig kryssning fdr md.ngd resenA-
rer. Fiir dtt inte tala om konferen-
ser till sjiiss. Bdde Viking Liite och
Scandinavian Seautays bjuder pd
stora ny h et er un d eruAr en.

T\ET AR OMOJLIGT att skriva om privat-
L) resor utan att sirskilt trycka pi kryss-
ningarna. Fler och fler uppticker hur hir-
ligt det ir att ika pi en minisemester med
bit. For att inte tala om limpligheten frir
en lyckad konferens.

Trafiken mellan Sverige och Finland
bara 6kar. Rederierna skaffar sig allt mo-
dernare och finare bitar. En utveckling
som definitivt soelar resenirerna i hinder-
na. Kvalit6n oi<ar genom konkurrensen
och priserna ir mycket rimliga.

"Under 1988 reste 3,8 miljoner passage-
rare med oss pi Viking Line," siger rederi-
ets vice VD Boris Ekman. "Okningstakten

ir 6,6 procent, nistan dubbelt si hog som
frir branschen i ovrigt."

Viking expanderar
Boris Ekman ser med tillfrirsikt pi framti-
den. Under 1989 kommer Vikingitt sjcisiit-
ta tre nya farryg.M/s Athena brirjar i mars
att kryssa mellan Stockholm och Marie-
hamn pi Aland. M/s Amorellas systerfar-
ryg m/s Isabella kommer till sommaren. I
hcist levereras si det st<irsta av de fvra be-
stillda fartygen, som ska trafikera Fielsing-
fors och Ab6.

"Idag siljer vi inte en transport utan sna-

fili ilalljlt"pplevelse," 
menar Boris Ek-

Just m/s Athena bjuder pi en slrskilt

spinnande reseupplevelse. Det ir ett soeci-
aibyggt kryssninglfartyg med stor k6nfe-
rensavdelning (plats fcir 460 gisrer). Bland
nyheterna ml.ilr sto." fonstEr mei si<iur-
sikt frin konferensavdelning och sviter. De
fyra sviterna har panoramafcjnster mot f<ir-
en och 70 lyxhytter ir utrustade med
bursprik.

Pi detta kryssningsfartyg finns det san-
nolikt fler akiivitete"r in'p'i nigon annan
bit. "Roda Lund" ir ett nciiesfe[ och vida-
re finns det ett sportdick med exempelvis
golfurclag.

Scandinavian Seaways biuder pi en an-
nan nyhet, den holldndska metropolen
Amsterdam. Detta rederi lr inte nvtt, utan
bakom det nya namner dciljer sig gamla
DFDS Tor Line. Den 23 febiuari f,l,i -"tt
iging rutten Goteborg-Amsterdam.

.,. 
"Jag tror detta ir en efterhngtad nyhet

fcir alla Autobahntrritta sommarieseniier. "

;X:::J..0*",s 
marknadschef Michael Jo-

Fartyget (Tor Scandinavia) kommer att
g<ira en dubbeltur i veckan frin Skandi-
hamnen i Gciteborq till Amsterdam. Resan
tar ett dygn. Frarn-till sista maj lr det av-
ging Gciteborg torsdag kl 19.00 (ankomst
Amsterdam fredag kl 18.00). Aterresa sker
l<irdag kl 14.00-(hemkomst sondag kl
14.00). En weekendkryss inklusive tre
<ivernattningar kostar frin 695 kr.

Scandinavian Seaways gcir nu stora in-
vesteringar i sin flotta. Dana Gloria och'$(inston 

Churchill forlings och rusrats
upp. Siljas Finlandia har fcirvirvats.

Till civriga Scandinavian Seawavs-rutter
hcir Kcipenhamn-Oslo, Esbjerg-Harwich,
Esbjerg-Flrciarna och Hamburg-Harwich.
Aven, kryssningar".till Nordkap och Lenin-
Srao Kommer att trnnas p. pr.Flft?iir*.rto*

Scondinqvion Seowoys (fiire detto DFDS Tor [ine) biirior trofikero GiifeborgrAmsterdom den 23 lebruori."En brq weekendresci," iiiger ftireiogets Michoelionoison.

Etableringen da Sun Tip Semes-
terbutiker kommer att forisiitta un-
der 1989. Bdde markiaden och le-
zterantiirerna bar sett med gilhnde
p d adra b,fida s em est erbatikTr.

q uN TRrp SEMESTERBUTTKER ir SJ Reseby-
Lrras egna semesterattarer. I clessa butrker,
som lr avskilda frin "ordinarie" 

STR-kon-
tor,_ligger tonvikten pi charterres6r. Arren
om koncepter ir nytt si stir det redan klart
att etableringen lrin rejil succ6.

Det var i somras, 6 juni nirmare be-
stimr, som den frirsta butiken slog upp
portarna for allminheten i Sundsvafl. Det
blev nigot av en mjukstart, eftersom de
flesta di redan har bokat sina sommarre-

Framgdngar fdder

FTERSUN TRIP
te_ter gav fcirsiljningen skjuts redan frin
bonan.

Nu ha. ytrerligare en butik starrar. Sun
Trip, som slog upp porrarna den 1 oktober,
finns i Lulei. Ett samtal med Anna Sand-
gren i Sundsvall och Britta Jord6us i Lulei
ger. vid handen att folk definirivt har upp-
tickt de nya butikerna.

"Vi hiller som blst pi att leta lokaler for
ytterligare nya butik-er," avslcijar Benqt
Victorin pi RBM. "Milsittningen 

ir ait
kunna staita 4-5 nyabutiker undEr iret."

En av,framgingsfakrorerna ir  just bra
geografiska ligln."Mycken mcida ieees pi
att hitta cenrralt placerade lokaler. E" ,"-
nan nyckel till frimging ir bra produkter.
Fcirutom den egna S-lR-produktlonen sllis
Fritidsresor, Royal fouri, Always med fle-
ra. Den so_m efierfrigar reguljara biljetter
hdnvisas till ortens SIi.-kontor.
_ Det ir ingen tvekln om att Sun Trip hil-
ler pi,att .etablera sig som framtidens se-
mesterbuttk'  

pER ERlKssoN
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Det var vad man di trodde. I siilva ver-
ketvisade det sig gi bra att sl l ja ocksi nira
inpi avresedagen. En mingd lokala aktivi-

Det var vad

Sun Trip iir buriken fiir ott kiipo reson till solen.
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Man triiffar glada, positiva och res-
lystna miinniskor. Ingen dag iir den
andra lik. Det iir bara ndgra dsik-
ter om jobbet frdn de priadtrese-
siiljare som Inblick prdtdt med. Ge
besked ocb loaa inte fdr rnycket' b-
der rdden fiir att ytterligare ftir-
b iittra f tirs iilj nin g en.

o o

Ewa Gr<inlund, SJR Umei
"Det roligaste som finns ir att hitta nigot
som kunden kanske inte tlnkt pi frin bor-
jan, men som han eller hon tycker ir jitte-
bra. Allra bist ir det nlr kunden htir av sis
med berom efter resan."

"Var ir l ie. Den hir branschen bara svi l-
ler och svd-iler. Tyvarr innebir det att en
del lovar mer in de kan hilla. Det skall vi
inte gcira."

T TAR An rRAcoRN,q som Inbl ick st i l lde
-t-I t i l l  t io privatreseforsi l jare hos SJR
river hela landet: Vad lr roligast med att
silja privatresor? Har du nigot bra tips att
delge dina forslljarkollegor i <ivriga delar
av landet?

Brita Joderus, SJR Sun Trip, Lulei
"Allra bist tycker jag om att silja charter-
resor och paketresor till privatpersoner.
Annars miste jag siga att jag tycker att hela
privatreseomridet ir jitteroligt."

"Det enda tips jag kan ge ir att resa si
mycket som mojligt sjilva. Det finns ga-
ranterat inget som fungerar bittre ln att
kunna beskriva ett resmil dir du sidlv va-
r i t ."

li'fi
I

Peter Hellstr<im, SJR Vasagatan, Stock-
holm
"Man siljer si minga olika produkter, och
fir dlrmed en stor produktliinnedom. Det

JAiTTEROHOT
att siilja priaatresor
ir nyttigt. Dessutom trlffar man si mycket
folk."

"Alla har vll sina specialare' men nlgot
som jag tycker ir  bra ir  moil igheten t i l l  op-
pet ko!.'Det binder upp kuiden ,ttan itt
affiren ir avslutad."

Bob Jensen, SJR Kristianstad
"Arbetet ir sig aldrig likt frin dag tili dag
och frin resa till resa. Sedan dr det alltid ro-
ligt att mcita glada minniskor som skall ut
och resa."

"Svirt med tios. Att tala till kundens la-
tenta behov ir vil nigot som varje forsdlja-
re li.r sig. Annars tycker jag resandet blivit
si individuellt att det inte finns nigra stan-
dardtios."

Mona Grandin, SJR Kalmar
"Alla privatresor ir egentligen det roligaste
med hela iobbet. Man kan vara lite mer
flexibel, har vildigt mycket att erbjuda
kunden."

"Att resa. De platser man varit pi sjilv
ir det en enorm skillnad att silja. Jagvigar
lova att det mirks mycket vil i antalet silda
resor fcir de flesta." 

'

Cecilia Berlind, SJR Halmstad
"Att man har kontakt med folk."

Mognus Briggert (redoktdr), Ulf Engelhordt, Vivionne Nisell ( loyout), Per Eriksson, Po!l Lindblom (onsvorig utgivore) och Corl Erik Hogstrom

"Det 
eeller vil helt enkelt att kunna si

mycket iom mojligt om varie resmil. Man
kan resa sjilv, lisa i broschyrer, lisa boc-
ker, ja vad som helst, sl linge man fir mer
kunskap. I dag gir det inte att gena nir
man silier en resa. Det slir tillbaks direkt."

Susanne Himan, SJR Uddevalla
"Det bista ir att folk 1r si oositiva nir de
skal l  ut och resa. Roligt ir  det ocksi ni,r  ni-
got man sjilv riknat ut gir i lis och kunden
blir  nojd."

"Limna aldrie kunden i  ovisshet. Ge de
besked som finn"s att ge och gor det snabbt.
Friga kunden. Limna alltid alternativ som
kan gora resan bit tre."

Christina Axelsson, SJR G<iteborg
"Att hela jobbet ir  posit ivt.  Vi si l jer en
upplevelse. Vi planerar, ligger upp resan,
f ixar och donar. Det ir  nistan som att resa
sjilv varje ging."

"Still frigor till kunden. Lir kunden tala
om vad det egentl igen ir  han el ler hon vi l l
ha. Det storsta misstaget du gor dr att for-
soka si l ja pi nigon nigot han el ler hon
egentligen inte vill ha. I varje fall nir det
gi l ler resor."


