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,,DEr BLIR STENIU.EFT NASIA AR
. OCH VT BORDE ilANA DUBBELI"

w
o Reso-affdren nttr en riktig sats-
ningfiir SJR. Den germinst 5 procent
i fiirsdljningsiikning fiir 1986.
o S/R biir bebdlla proaisionssyste-
met - men daen priiaa "resekonsuh-

modellen" med aroode fiir nedlagd
tid.
o S/R borde tjdna dubbeh sd
mycket som nu fir att ba en tillfreds-
st till a n de lii n s amb et fii r fr arntid s s ats -
ningar.

Detta konstdterdr Olle Borg, StRs
cltef i denna interaju

t t 11M vl rAn dubbelt si hcig lcinsamhet
Vinom SJR? Si skulle iag vil ja fonde-

ra en del resurser fdr kommande ir. Och
satsa dnnu mera kraft pi utbildning och ut-
veckling av oss sjdlva, pi medarbetarna in-
om ST Risebvri. Vi haibide tuffa och spin-
nand"e ir framfc;r oss, vi tvingas slipi de
vapen som vi har."

Det sdger Olle Borg, chef fcjr SJ Resebyri,
i den forsta intervjun med honom i detta
fcirsta nummer av den f6rsta personal/fcire-
tagstidningen nigonsin fc;r S1R.

Vinsten en procent
Det dr uppenbart att lcinsamheten lr en av
de allra vi[<tigaste frigorna f6r SJRJedning-
en. Fciretaget balanserar pi en ftirhillande-
vis tunn lina: Omsittningen fcir 1986 be-
riknas bli omkring 3.000 miljoner kronor
- och vinsten "bara" ca 30, d v s 1 (en) pro-
cent. Andi kan SJR dven i detta avseende
sigas tillhcira framgingsorganisationerna
inom branschen. Genomsnittet kan upp-
skattas till en Innu ligre nettomarginal.

Varfdr ska SJR nu ocksi ge ut ytterligare
en tidning, en interntidning, Olle Borg?

"svareipi den frigan ir rltt enkel, egent-
Iigen: Vi rib.trr i eti fciretag som produce-

Olle Borg om Reso, proaisioner, oinst:.. o

rar tiinster och vi har med iren blivit rltt
minga medarbetare - mer dn 800 perso-
ner. Vi beh<iver Innu ett instrument fcir att
kommunicera med varandra, att hilla var-
andra informerade om vad som hander. I
ett friretag som virt dr ju den enskilde med-
arbetarens kunskap och engagemang avgti-
rande fcjr vir fortsatta framging och ut-
veckling. Ddrfcir startar vi nu Inblick lite
fdrsiktigt. Det dr min fdrhoppning att alla
ska klnna att de har tillging till informa-
tion. Och att det ir allas plikt att avge in-
formation som kan vara av vlrde fcir an-
dra."

"Ta det hlr med vira studieresor som
exempel. Hdr iker den ena gruppen efter
den andra ut i virlden och upplever saker
och hdmtar in kunskaper. Dessa kunskaper
kan ju minga, minga flera fi tillging till
om de sprids i ett internt medium som In-
blick. Eiler ett annat exempel' Vi dr mer dn
60 resebyrier runt om i Sverige. Varje en-
skilt litet 'foretag'har sikert en del att hra
alla de andra. I varie nummer av Inblick ska
vi diirfdr bes6ka en SJR-byri och hra oss
deras specialiteter. Jag tror att det blir nyt-
tigt fcir oss alla."

Firrlorade halva vinsten
SJ Resebyri 1r fortfarande inne i'en fram-
gingsfas. 1985 har inneburit att SJR har
Iortsatt att oKa slna marxnadsandelar, iven
om det mera handlat om promille In pro-
centenheter. F6rsdljningsdkningen var ca
10 procent - vilket motsvarar en volym-
6kning pi ca 4-5 procent (resten var pris-
h6jningar).

"Jo, vi hade en fin fdrslljningstikning",
slger Olle Borg, "men vi kom inte i nivi
med vir budget. Vi hade en god fart irets
fcirsta minader. Sedan kom flygkonflikten
och vi tappade fart. Fcirst i oktober var vi
tillbaka vid god nivi igen. Men vi hann inte
ta tillbaka det vi fdrlorade. Konflikten var
en av orsakerna till att vi bara fick drygt

hiilften si bra resultat som vi budgeterat -
15 Mkr mor29 Mkr i budget."

"Den andra orsaken var virt nya ekono-
misystem, SJREK. Det var meningen att
detta nya system skulle snabba upp faktu-
reringen och ge oss mcijligheter att fi in en
del rlntepengar pi vir stora omsattnings-
volym, men dels blev SMART f<irsenat,
dels hdll inte systemet. tyvirr. Vi var lite
fcir ootimistiska."

alls, enligt Olle Borg. Han menar att SJR- -r-
EK dndi dr en helt riktig satsning. "Men 

I
det blir inte infcirt fcjrrln allt fungerar. Ndr I
exakt vlgar iag inte siga. Men under 1986 |
ska det fungera..." I

Har svirigheterna i portgingen med det
nya ekonomiska rapporteringssystemet
gjort att man skjutit pi fortsdttningen? Inte

"Svirtar branschen"
Hur ser utsikterna fcir 1986 ut - och i ett
ldngre perspektiv enligt Olle Borg?

"Det blir stentufft 1986. Vi tror pi en
mycket liten volymtillvixt fcir branschen,
ca 1 procent. Vi fir ganska liga prisokning-
ar, ca 4_5 procent. Andi budgeterar vi en
<ikning pi drygt 10 procent. Hllften av
denna 6kning kommer frin virt fcirvlrv av
delar av Resos byrier."

"Det ldngre perspektivet kan ingen rik-
tigr fcirurspi. Mitt sikte Ir instlllt pi 1990
och den tekniska utvecklingen 1r oerhcirt
soinnande. Det Ir klart att vir bransch inte
kbmmer att se ut som den gcir i dag om
fem-tio ir. men den har definitivt inte f6r-
svunnit. Vi ligger lingt framme bide med
teknik och annan kompetens si vi ska nog
hilla stillningarna."

Under andra helften av november lanse
rade en av SJRs konkurrenter en helt ny del
biteringsmetod gentemot kunderna - man I
tar betalt fcir den tid som man ligger ner pi I
varje kund och inte..bara i form av fast- |
stdllda provisioner. Ar det nigot fdr SJR? I
Kommer det nieot motdrag?

"RS var ingai"unda f<trst"med att prciva-it'
detta system, der vil l  jag hdvda. Vi har gjort I
det i samarbete med ett antal av vira kun- |
der, bl a Saab-Scania. Ddr fungerar vi som I
resekonsulter och fir arvode fdr virt arbe- |
te. Det bcir vi fortsdtta med. Vi prdvar oss I
fram. Men jag tycker ocksi att ui tk"'t a.a I
fcirsiktiga och jag ir tveksam till att gcira I
de generellt. En del av vira kunder vil l  be- |
hilla vlrt nuvarande system. Hur ska vi I
agera gentemot privatkunderna? Jag tycker I
nog att RS i sin marknadsfciring av det nya I
systemet svlrtar ned branschen ndr man ta- |
lar om konservatism och hivdar att det tra- |
ditionella debiteringssystemet spelat ut sin I
roll." I

Reso - affdrsmlssigt riktigt I
Under hcisten blev branschen en konkur- |
rent mindre. Reso kastade delvis in hand- |
duken med sin resebyriverksamhet. Ett I
antal Reso-byrier liggs ned,9 i storstider- |
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na behills och 4 tas <iver och drivs vidare av
SJR. Ea 40-tal medarbetare blir SJR-are.
Olle Borg avslcijar hlr att han och Reso-
chefen Knut-Uno Tcirnovist talat en tid om
olika mdjl igheter t i l l  samverkan mellan
Reso och SJR.

"Nu kom init iat ivet fr in dem, fr in Reso.

Jag har hnge sett hur de utvecklats och fri-
gat mig hur hnge de kan hi l la pi.  Reso var
10 ir efter SJR med sin satsning pi afflrsre-
senlrer. Jag tror att vi bida gjort en riktig
afflr. Visserligen har andra konkurrenter
nu varit ovanligt aggressiva i sin strlvan ef-
ter att fi ta 6ver Reso-kunderna, men vi har
lyckats vl l  med att behi l la samarbetet.
Electrolux. Luxor. Vattenfall Ir t ex tre
stora kunder som vi kunnat behl l la. Giss-
ningsvis kan vi r lkna med att f i  over hdlf-
ten av 

,den 
omslttning pi.  300 Mkr som

resoenneterna som vl tar over reDresente-
rar."

.. Privatresorna problem
Ar det di enbart en plusaffdr fcir SJR att ta
x , , . .  p . "^ -k . , .1 . . - ^ )  N I . i  I . t  { i - - "  - -  L "

na ir kinsamma och kanske kommer vi att
finna sirskilda fdrsiiljningsmodeller fcir
dessa resor ute pi byrierna. Sen jobbar vi
oi att fcirbdttra kinsamheten f6r de andra
orivatresorna."- "Samtidigt som jag tror att det pi lite sikt
ir kommersiellt riktigt att behilla privatre-
sorna och utveckla dem tycker jag att vi
b6r klnna ett visst ansvar genom virt igan-
de att vara en fullservice-organisation pi
marknaden. Afflren med Reso ger oss ock-
si en del fdrdelar. Vi fir garanterad tillging
till rum pi Reso-hotellen i Stockholm, vi
fir ett fdrminligt provisionssystem, vi kan
erbjuda kundanpassad service m m. Och de
medarbetare vi fir dver till SJR dr kommer-
siellt inriktade och orofessionella. De be-
h6vs, och de ir my&et vilkomna. Det Ir
viktigt att pipeka fdr dem som eventuellt
tror nigot annat: Det lig bara affdrsmissiga
motiv bakom SIRs fdrvlrv av Reso-enhet-

Ca verklighet."
MAGNUS BRIGGERT

"Vi behiiver iinnu etl inslrumenf fiir qfi kom-
municero med vorondro, fiir oil hEllo vorqnd-
rq informerode om vod som hiinder", stiger
Olle Borg rom en kommenlor till den nyo in-
ternt idning ni  nu hSl ler  i  er  hqnd.

_ S'udrare rin odntat f,fr igdng SIREK
o  - o

PAALLABYRAER
TNNANSOMINAREN

Ett nytt ekonomi- ocb informationssystem (SIREK) bdller pd att sji;sAttds bos
Sl Resebyrd. Under 1982-1985 bar man sdtsdt cirka 20 miljoner kronor fiir
attfdenbdttre arbetsmilji;,rationalisera aerksdtnbeten oclt un)eckla nya ad-
ministratits a struktr.tre r.

*

'f 
;;.; R;;iy.il;iN;j; i.iii-i' ." r'-

I ke, enligt Olle Borg: "Det glller privatre-
I sorna. Vi blir nu dominerande pi privatre-
I sor. Och denna typ av resor dr en f6rlust-' 

affar fdr oss. det ?ir helt klart. Charterresor-

-1 motiv 6akom SJRs fdrri?irv av Reso-enheir-
I erna. Den som tror att vi som statligt lgt fci-
I retag kinnt nigot speciellt ansvar f6r det
I kooperativt lgda Reso klnner oss inte som
I afflrsmln och har inte levt ivir ganska hir-

(r ner kallas det svstem som ska underht-
)ia hante.ing.n .r, .n kunds bestillning
frin b6rjan till slut, med allt vad det inne-
blr av information om krav och 6nskemil
frin kunder och leverantcirer, statistiska
sammanstellningar m m.

Det var midsommaren 1985 som SJ Rese-
byri introducerade SJREK. Tre byrier tes-
tades civer sommaren. I dag finns systemet
pi 12 kontor.

Utvidgad information
"Vira storkunder, typ afflrsresenirerna
och fdretagen, kriver numera en utvidgad
information", siger Olle Bjuvell, ekono-
michef pi SJ Resebyri. "Det kan gdlla hur
mycket friretaget reser fcir under ett ir,
med vilka flygbolag, nlr man.reser, varr
man reser, overgrlpance statlstlK som t ex
utnyttiade mlngdrabatter, ligpriser, rdda
och svarta avgingar, fakturering via mag-
netband m m. SJREK kommer atr snabbt
tillgodose kundens alla krav. Minga av
vira anstlllda har tyvarr uppfattat SJREK
som ett rent redovisnings- och bokfcirings-
system. Men det dr alltsi nigonting mycket
mer", slger Olle Bjuvell. "Det Ir ett sofisti-
kerat informationssystem med praktiskt
taget obegrlnsade mdjligheter till utbygg-
nad", slger Olle Bjuvell vidare.

Grunden till SJREK ir det s k SMART-
systemet (Scandinavian Multi Access Sys-
tem), dlr girdagens mingfald av olika ter-
minaltyper ersatts av en enda terminaltyp.
Denna terminal m<ijliggdr uppkoppling
till siviil de tunga reseleverantcirerna som
SJREK.

Inledningsproblem
I bcirjan av oktober uppstod det tyvlrr vis-
sa problem. Svarstiderna blev onormalt

"SJR EK iir lvekliist den stiirslo fiiriindringen
i SJRs hisrorio", menor ekonomichefen Olle
Bluvell.

linga, fakturaskrivaren kringlade, samti-
digt.som slljarna.upplevde bestlllningsfor-
mularen som onoolgt Krangllga.

"Vi stoppade di alla nya installationer
tills vidare", berittar Olle Bjuvell. Nu job-
bar vi intensivt pi att fi det hela arr flyta.
Det lr viktigt ati veta art minga intressen-
ter Ir inblandade; televerket via datanltet
DATEX. Smart - med dess underleveran-
tcir Philips, SJ-data, SAS via bokningssyste-
met PNR och SJ via Snap.

Att koordinera alla dessa system Ir inte
alldeles enkelr och Olle Biuveil har stor fcir-
stielse fcir all den frustration som Dersona-
len upplever under arbetets ging; Tack
vare deras stronga insats under hcjsten har
vi dock lyckats hilla stillningarna.

"Det dr klart att en si pass stor omstlll-
nings- och fcirandringsprocess inte kan ske
utan gnissel. Det handlar ju om helt nya ar-
betsrutiner och detta Ir tvekl6st den st6rsta
fcirlndringen i SJRs historia. Den dversyn
och anpassning som vi nu gcir av sysremer
har redan gett en del positiva resuhat, var-
fcir jag rlknar med att vi ska kunna starta
installationerna pi nytt i b<irjan av mars.
Dessfcirinnan ska vi iven gcira en viss om-
liiggning av utbildningen. "

"Ndr systemet iir fullt utbyggt kommer
vi att kunna erbjuda vira kunder en admi-
nistrativt- kvalificerad produkt, samtidigt
som vi fir ett blttre grepp om vlr cash-
flow. Derta stlrker vii stailnine pi mark-
naden, samtidigt som vi behillei vir redan
goda l<insamhet. Det ir vi alla betjdnta av",
avslutar olle Bjuvell' 
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S/R t Lund:

FRAN TRANOSEL flLt TRIVSET
StR i Lund harfdtt nyd,modernd lo-
kaler. Det bebiiade tndn oerkligen. I
de garnla lokalerna aar det sd trdngt
dtt rnan toingades kigga upp en tilr-
lista fiir utbildningar ocb semestrdr.
Alla rymdes beh enheh inte sarnti-
digt...

I nybyggdo lokoler p6 Byloregolon i cenlrolo
Lund h6l ler  SJR t i l l  sedon ndgro m6noder.

Egen inging fiir affirsresor
Privatresenlrerna servas vid en reiIl,
svlngd disk med fem arbetsplatser medan
affdrskunderna har egen inging och egen
disk.

"Afflrskunderna ir ju virt smcjr och
brdd. Servicen till de vi har avtal med er 102
Drocent. De ska ha allt l"- 

Ndr Rune Lindholm kom till Lund1962
var f6rhillandet mellan affirsresendrer och
privatkunder fifty-fifty och volymen lig pi
dryga 3.5 miljoner kronor.

"I dag har vi 80 procent affdrsresor och
20 procent privata. Fcirsdljningsvolymen
ligger pi 70 miljoner ki.onor. Det 1r nigot
som vr successrvt Dyggt UPP genom aren
med avtal oi kreditbasis."

"Vir stciista kund dr Alfa-Laval och en
annan storkund ir Lunds universitet."

Konkurrensen i Lund dr knivskaro. Re-
sebyrlerna l igger tltt och dessutom tuingas
lundensarna i viss mln att sliss med dan-
skarna.

"Ett tag var det billigare att k6pa resor i
Danmark och dlr finns ett antal mindre
nogriknade resebyrier", slger Rune Lind-
holm som uppenbarligen inte har mycket
till <ivers frir vissa konkurrenter pi andra
sidan Oresund

QJn I ruNo stingde i vanlig tid pi fredags-
Jkvdllen den 30 augusti. Under helgen
jobbade alla extra och rcijde undan det sista
i de gamla lokalerna i stationshuset.

Mindag morgon begicks invigningen un-
der nirvaro av dignitdrer av varierande ka-
liber. Efter festiviteterna kcirde ruljangsen i
ging som vanligt.

Dubbelt si stort
"Flyttningen gick verkligen smidigt. I
princip tog vi bara vira personliga grejor i
handen, hmnade de gamla lokalerna och
gick tvirs <iver gatan. Hdr ir allting helt
nytt och frlscht", berlwar Rune Lindholm
som basar i Lund.

SJ Resebyrl har funnits i sta'n sedan 1952
di Kungliga Jlrnvlgsstyrelsen tog civer
Lunds stads- och turistbyri.

De senaste 27 i.ren har byrin huserat i
jlrnvlgsstationen. Och pl sista tiden har
det varit tringt om saligheten.

"Vi ir 19 fast anstlllda plus ett antal prak-
tikanter och elever. Det var sl tringt att vi
var tvungna att legga upp en turlista fcir ut-
bildning och semestrar eftersom alla inte
kunde vara pi jobbet samtidigt. Det liter
otroligt, men det Ir faktiskt sant", sager
Rune Lindholm.

Nu slipper personalen armbigas pi ynka
230 kvadratmeter. De nya lokalerna ir in-
rymda i ett helt nybyggl hus pi Bytarega-
tan i centrala sta'n.

Och ytan 1r mer In dubbelt si sto r - 492
kvadratmeter.

Varit med och planerat
"Vi har bostadsrltten och har varit med
och planerat frin starten. I tvi ir har vi pla-
nerat innan vi kom hit", siger Rune Lind-
holm.

"Alla har varit med och diskuterat hur de
ville ha det. Visserligen dr det ett kontors-
landskap, men arbetsplatserna ir person-
liet och individuellt utformade."

;'Nu hrr vi den i sirklass nyaste och -
h6ll jag pi att siga - vackraste resebyrin i
Sverige. Alla tycker om arbetsmiljcin och
de mi-ida fi,rgeina som pi nigot sltt anslir
tonen."

"Kunderna trivs ocksi. Det hinder att
folk kommer in bara fcir att titta."

Lokalerna dr luftiga och ljusa och inne-
hiller allt det senaste i teknikviig.

I utrymmesvlg finns ocksi det mesta -
rymliga fdrridsium, konferensrum, vil-
rum och pentry.
A

Londshiivding Bertil Giironsson klipper bon-
det och inviger SJRs nyo lokoler i Lund under
iiverinseende ov resebyrdchefen Rune Lind-
holm.

!r..

r l i ,! i

"Annars sliss vi med blanka vaDen om
marknadsandelarna. Det ir en evig strid
och det enda vi i branschen har att sliss med
ir iu service."

'iMarginalerna ir si smi att det giller att
ta upp stora volymer om man ska klara sig
kommersiellt."

Besiiker kunderna
Ett offensivt tdnkande dr n6dvindigt fcir
att hil[ stdllningarna och gi framlt.

"Vi besciker vira kunder kontinuerligt
och hjdlper fciretagen med t ex utbildning
av resebestlllare eller diskuterar hur vi kan
fcirblttra rutinerna mellan fciretaget och
oss."

"Det 1r inte si fruktansvlrt stor fluktua-
tion i foretagen ndr det gdller byte av leve-
rant6rer. Det Ir ganska statiskt och det dr
egentl igen bara nlr avtalst ider gir ut som
tian gi1 ut och begdr anbud, ien om vi i
tappar kontakten med kunden Ir det livs-
farlist. "

Nir det giller nya fciretag hdnger gdnget i
Lund pi direkt. Nyetableringarna bevakas
och bearbetas med bescik, telefonkontak-
ter och brev.

"Det dr alltid flera pi resebyrin som lr
involverade i den verksamheten - inte ba-
ra ledningen. Det Ir minst lika viktigt att de
oi affirsresesidan kan trdffa dem de ska ha^kontakt 

med i framtiden."
"Det ir ocksi bra fcir lagandan som Ir det

allra viktigaste pi en resebyri. Har man in-
te klnslan fcir ansvar och laganda Ir man il-
la ute. Alla miste striva mot samma mil."

Varje onsdag trlffas personalen och hll-
ler "morgonbcjn". Under en timme dryf-
tas interna problem, budgetutformning
och siiljinriktning. -'"Alla ir medverna om arr det hir inte 1r I
ett nio-till-fem-jobb. Och det 1r tack vare I
homogen, duktig, hjl lpsam och service- |
mind:d.personal som det fungerar och gir I
framit."

Vixer snabbt
Rune Lindholm Ir ootimistisk infdr fram-
tiden och rdknar med att fdrslljningsvoly-
men pi 70 miljoner kronor ska vixa.

"Lund dr en stad med "go" i. Det bubb-
lar lite dverallt och vi har minga stora frire-
tag som gir bra - Tetrapac, Draco, Alfa
Laval...

Snart ska byrin etablera sig "in house"
hos storkunden Alfa Laval och i forsk-
ningsbyn IDEON finns en stor utveck-
lingspotential

I-IDEON poppar det upp nya fciretag
stup i kvarten. Saken blir inte slmre av att
byn Ir intimt lierad med Lunds universitet
dir SJRs resebyri redan har en stor fot in-

"Forskningsbyn drar till sig intresse frin
hela virlden. Vi har redan civer tio konton
dlr ute och det vixer fdrflrligt.snabbt..."'-:::l:-:::,T:.



KURSERKAN OE
KTCK
i karririren

Fred'Wahktedt ocb Johan Ekengren
baer tod SJR-medarbetdre som bdr
ztidareutbildat sig pd marknadssidan.

TOHAN.EK-ENGtr*,?4 
ir, har gltt €n errerig

I lntenslvKurs r marKnaoseKonoml, arrange-
iad av Marknadsfcireningen och Medborgar-
skolan. Han dr numeri diolomerad ma'.k-
nadsekonom.

"Men det var tur att jag inte visste vad jag
gav mig in pi frin bcirjai", siiger han idagi
"Att ldsa in en intensivkurs i ett dmne oi
kvdllsdd, med heltidsjobb och en stor familj
med fyra barn och hunduppfc;dning privat
- ir ingen ldtt sak."

Vdrt miidan
Si hiir i efterskott tycker erpellertid Johan
Ekengren att det var vdl vdn mcidan och alla
uppoffringar.

"Det kindes viktigt fcir mig att fi mer kun-
skaper i marknadsfciring och ekonomi -
dessutom grundhggande kunskaper i organi-
sationsstrategi; hur man bygger upp mark-
nadsolaner."

Kursen var uppdelad i 10 avsnitt, diir bl a
marknadsstrategi, produktplanering, mark-
nadsorganisation, prissdttning och personlie
forsiiljning ingick. Johan Ef,engr.n lobbri
fcir ndrvarande med SP - siilistcid lt STRs
egna resebyrier i landet.

"Tanken var attjagskulle fi utveckla den
her delen av verksamheten och fc;rdjupa
den", slger han nu.

Johon Ekengren och Fred Wohlsfedt hor p6 eget
initiotiv gdtf kurser fiir ott ftirkovro sig. "Viil

viirl miidon", lycker de i efterhond,

Fcir att komma in pi denna marknadseko
nomiska kurs krlvs inga betyg - fcjrutom
studentexamen och nigra irs ndringslivserfa-
renhet. Det.hade Johan Ekengren - fcir-
utom en soclonomexamen.

Spinnande
"Mest spdnnande var att gcira en situations-
analys och en.fullstlndig marknadsplan fcir
ett stortoretag , berattar han.

"Vi upptlckte snan var de stora proble-
men fanns i den hlr typen av fciretagl det edl-
ler ofta kommunikaiionsorobleni' m.ii"rt
huvudkontoret och lokalkontoren. Man vet
inte vad de andra 96r.

Ett annat problem r6rde kunskap contra
utbildning - typ hur man hr sig aktiv kund-
bearbetning. Ett redje problemgdller mark-
nadsanpassning; man lyssnar inte pi kundens
cinskemil. Des..a 1yps. av problem..gir att
applicera pi minga typer av fcirerag."

Johan Ekengren hoppas nu pi nya arbets-
uppgifter. Han har scikt en tjdnst som ansva-
rig fcir produkt- och privatresefrirslllningen,
toialt fcir STR.

'Jrg d. c;vertygad om att fler dcirrar kan
cippnas fcir mig nu", sdger han. "Det gdller
inte bara i den hdr branschen utan dven uran-
tor . - -

Branschfolk
Fred \flahlstedt tog 60 podng vid Stockholms
Universitet pi sin marknadsanpassade kurs,

som anordnades av SRF, Svenska Resebyri-
branschens fcirening. Fred \flahlstedt dr i'dag
ansvarig fcir SJRs reserjlnst pi Teknisk-
Hcigskolan i Stockholm."Vi var 28 kursdeltagare - uteslurande
folk frin min bransch".lerirrar han. "Alla

fonsatte sina heltidsjobb men gick pi lektio
nerna var tredje vecka, som di fc;rlades till
torsdag,t o m kirdag. l.ag pluggade pl nltter-
na och helgerna", berittar han.

Mest matnyttigt tyckte Fred \Tahlstedt att
kursen om marknadsplanen fdr privatresor
var. Det gdllde .di,an bygga upp.en strategi
ocn lara slg anvanoa resurserna pa ratt satt."Det gdller t ex att inte ha butiken full med
folk och inte veta vad och hur man sdlier. Tag
fick lara mig mycket om rationell hanterin[
- sdlja de rl--tta produkterna till de rdtta kunl
derna pi rltt tid. Det giller ocksi att fi med
sig personalen, si att de begriper vad det
handlar om."

Fred \Tahlstedt upplevde kursen som
utomordentlig hird, med en ruff studietakt."Jag fick vilja bon alla resor under det iret
och plugga istdllet. Men kursen var viird alla
anstrdngningar. Genom den fick jag en helt
annan instlllning till vad jag kan gcira med
mitt jobb. Jag har liin mig att se pioblemen
oi ett helt nwt sltt."

Fred Vahlstedt sdkte ett nwr iobb efterit
- och fick det - som chef fdr iesetjinst pi
KTH. Han ser der som en extra push.'Jag.tdnker aldrig sitra och tyni bon pi ni-
gon arbersplats, det har iag numera fullf klan
tor mlg'-' 
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INEI-ICK- JANUARI 86



S/Rs nye marknadscbef Erik Nilsson:

EN TNOROONPTOO TEDARE
MED STORA KUNSKAPER

Tag en stor dos arbetsnarkotnani, sritt till tod delar ledaregenskaper, fyll till
kanten ''ned brdnscbkunskap och krydda tned ndgra stdnh morgonpigghet.

Dtir bar ni Sl Resebyrd's nye marknadscltef Erik Nilsson. 'lag aet dtt det
finns rnycket dtt td ttt ao SIRS personAl, det har jag ldrt rnig i mina tidigare
kontakter med fiiretaget", stiger Eik,

RrK NILSSoN ir ett vllkint ansikte f6r

Trusthouse Forte Hotels - har han lirt

I)minga pi SJ Resebyri. I sitt tidigare
jobb som skandinavisk forsiljningsdirek-
trir pi den stora hotellkedjan THF -

chef. Det blev ocksi ett kort mellanspel pi
Norbis Travel AB, dir Nyman & Schultz
dgde 49 procent, innan THF lade beslag pi
Erik.

"Jag trivdes alldeles utmdrkt pi THF och
hade Inga planer pi rlt fyll..pi.Iig. Dess-
utom troctde )a8 att ,ag bllvlt lor gammal
fcir att nigon skulle vara intresserad av mig
(Erik ?ir 51 ir). Diirfdr tinkte jag bide en
och tvi ginger innan jag bestimde mig f6r
att slga ja till jobbet pi SJ Resebyri. Men,
fdr att anvlnda en sliten klyscha, det var en
utmanins iae inte kunde slga nei till. Det
ska ocksX bliroligt att fi bo-rja jobba med
hela utbudet igen."

Fiirsiktig filtherre
Det kommer inte att intrdffa nigra revolu-
tioner nlr Erik intar sin plats, han lr en f6r-
siktig flilrherre som f<iredrar att undersdka
alla mdjligheter innan han slir till.

"De fcirita minaderna kommer fdrmod-
ligen att gi it till arr lera sig fdretaget och
minniskorna som jobbar i det", slger han.

Nigra id6er finns givetvis utvecklade i
det Nilssonska huvudet. men han ir som
sagt en fcirsiktig krigare och fciredrar att in-
te avslcija sina planer i f6rvlg. Dlremot har
han inget emot att diskutera resebranschen
i allmiinhet. I det resonemanger finns etr
par klpphistar som kanske kan antyda om
hur kursen kommer att liggas ut.

"Till att b6rja med tror jag att man misre
jobba med fullservicebyrier. Det gir inte

kdnna minga av byrins medarbetare.

Gedigen bakgrund
Det 1r inget ungt lejon som rusat genom li-
vet med ett ir pi varje post som sltter sig pi
den viktiga marknadschefsstolen pi
SJ Resebyri. Tvlrtom har Erik Nilsson en
synnerligen gedigen bakgrund i branschen.

Karrilren borjade faktiskt pi SJ iMalm6
redan 1955. Hir hade Erik en rad iobb in-
nan han 1964 lockades 6ver till Paddans Re-
sebvri i Malm<i. efter tvi ir var han chef f6r
b.yrin. Det var i samband med en ljirran
Ostern-resa som arrangerades av Paddan
som Erik lockades till sitt f6rsta och sista
snedsteg utanfcir branschen. Det var en resa
med Fdrenade Bil och det bar sig inte blttre
dn att Erik pi stiende fot blev erbjuden ftir-
sllinineschifsiobbet pi Fcirenade Bil i
Stockh'olm. Efter visJtvekan tackade han
ia:

"Jag kan i princip inte. ett dyft om bilar.
Tas vet var man fyller pi bensin och var r^t'
i.i sitt..", sdgeiErikunderfundigt leende
pi mjuk skinska.

Lockades tillbaka
Seiouren i bilbranschen blev inte ling, re-
dan efter ett ir hade titeln bvtts till filial-

bara att iobba med afflrsresor eftersom af-
flrsresenlrerna i minga fall er identiska
med privatresenlrerna."

Personalen viktigast
Det har ju blossat upp en intensiv debatt
kring sittet att ta betalt i resebranschen.
Den utlcisande faktorn var Resespecialis-
ternas utspel dir man erbiuder affirsrese-
kunderna-iterbiring och i gengiild tar be-
talt fdr den tid man llgger ner pi arbetet
med att boka en resa.

"Jag tror inte tiden lr mogen fdr den me-
toden In. Dlremot tror jag att vi fdrr eller
senare kommer att fi ett system med en
nettoorislista ddr vi rar betali fcir det arbete
vi utfbr. Det miste dock gdras med f6rsik-
tighet, det fir inte bli si att kunden klnner
att han fir betala si fort han lyfter telefon-
luren och ringer fdr att kolla en avgings-
tid." menar Erik Nilsson.

"Men oavsett vilket system som rider
kommer personalen alltid att vara reseby-
rins viktigaste tillging. Diirfdr lr det vik-
tigt att de klnner sig uppskattade och att de
fir st6d. Jag tror ocksi att man kan decen-
tralisera en hel del av besluten, frin huvud-
kontoret ut till de lokala kontoren", siger
Erik Nilsson.

F6r att personalen ska kunna g6ra sitt
blsta krlvs det stindig utbildning: 'Jag tyc-
ker SJ Resebyri ir inne pi ritt vlg och
kommer att fortsetta pi samma linie". slu-
tar den nye marknadr.h"f"n.

Erik Nilron - SJRI nye morkncdschef - iir
en fiiruiktig generol som fiiredror qlt inte ov-
sliiio rino ploner i liirviig. N6gro revolutioner
liir inle heller ulbrylo niir hon riitter sig pd den
nyo rtolen. "Den fiirslo liden kommer ott 96
rill on 16ro rig fiiretogel och miinni:korno som
lobbor i det".

l"
I
I

\)
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StRs personalcbef ,,(@/RKEN URffPAJAKT ska giira StR till 9}-talets resebyrd

EFTER
SAUARE

PersonalornsAttningen i resebyr,i-
branscben baruarit extremt stor un-
der dret. Det rir ndgot som daen StR
fdtt ktinna ae.

T)ERSoNALOMSATTNTNGEN ir err srorr
lj problem inom resebvribranschen.
Hur ser det ut fiir SJR i dag, personalchef
Palle Lindblom?

Conny Liitif och Fredrich Dohlmon iobbor hirr, fiir ott fiiriindro SJR och giiro resebyr6n rill "90-tolets
ResebyrS".

I sxa bli 9Gtalets resebyri!

- 1985 kommer att gi till historien som
det jobbigaste iret hittills. Det har varit
markant oroligt - vi har tappat mycket
folk till konkurrenterna. I dag har vi ett be-
hov av 25 nya kvalificerade medarbetare -

pi.att.fi dnnu mer pengar, just fcjr att kunna
Pnontera vrssa grupper - som exempelvls
affirsresesili are.

- Vir frlmsta moror er SJRS hdgklassiga
internutbildning. Den ska vi dirfcir g<ira
Innu bdttre. Istlllet fdr veckovisa kurser i
flygkunskap, tigkunskap osv ska vi infdra
kortare moment. Utbildningen kommer
att bli effektivare och derfcii kannas mer
meningsfull.

- Paradoxalt nog Ir det just vira kursers"fel" att vi blir av med si minga medarbe-
tare. Med ett diplom frin vir internutbild-
ning stir man hcigt i kurs pi arbetsmarkna-
den, och det ir dirfdr si minga av "de

vira" kdps dver till andra byrier - och
flygbolag!

- Ett annar "lockbete" vi har dr att half-
ten av alla vira resebyrichefer kommer att
gi i pe.nsion om 7-8 ir. Det innebdr myck-
ej goda och snabba karriiirm6jligheter fcjr
de som iobbar it oss.

CLAS JOHANSSON

Fcir att ni det milet inleds operation "Kor-

ken Ur". Den innehiller minga olika bitar

:i#;l*r--.ns 
ska uppfylla den stolta vi-

"Fcir att bli best ska vi anvlnda tre medel.
Det fcirsta dr att vi ska leda den tekniska ut-
vecklingen. Det andra att vi ska vara bdst pi
att skriia artal och det tredje att vi ska specia-
lisera oss pi det rena resebyriarberet", slger
Fredrich Dahlman.

Avtalen komplicerade
Den fcirsta biten - tekniken - Ir egenrligen
inte si mycket att orda om. HIr handlar det
helt enkelt om arr fdrse byrierna med den ef-
fektivaste teknik som finns atr uppbrinqa.

Awalen dr en mer kompliceradhistor'ia ef-
tersom det glller awal itlvi olika hill, dels
mot kunderna och dels mot leverantrirerna.

Gentemot kunderna glller det att hirta en
avtalsform som gcir attlesebyrin verkligen
kan hj2ilpa dll pi"bdsta sltt.

"Vi miste jobba mer f6r att sinka kundens
kostnader, men f6r att kunna g<ira det miste
vi ta blttre betalt", sdger Fredrich Dahlman.

Det kan lita som en paradox, men dr inte
si konstigt ndr man tinker efte.. Det fcjr rese-
byrin enkla alternativer kan iu bli dyrt fcir
kunden. Om resebyrin istlllet ldgger'ner ett
par timmar extra pl att leta reda pi der billi-
gaste alternativet kostar det visserligen kun-
den nigra hundra extra i arvode till reseby-
rin, men i gengiild kanske kunden sparar
flera tusen pi flvebiliener och hotell.-Och
for kunden dr deigivetvis slutsumman som
Ir det intressanta, inre vem han betalar till.

Tredje delen i den nya strategin, art kon-
centrera sig pi resebyriarbetet, innebdr till
exempel att SJR i fonslttningen inte ska dgna
sig si mycket it rent mekaniskt arbete."Vi ska hj?ilpas it att ta fram hj2ilpmedel fcir
vira kunder som vill boka de enlilare resor-
na siilva. Di kan vi bittre tillfdra virt kun-
nande it behcjvande kunder", menar
Fredrich Dahlman.

De tre medel som rlknats upp dr ju relatirt
<ivergripande, darfcir har man ocksi sarr upp
tre mycket konkreta och relatiw konsiktiga
mil.

V De segervissa orden kommer frln Fred-
rich Dahlman, f6rsdljningschef pi SJR, och
6;;;ffir.;i.#i;?:

Svara i telefon
Det fcirsta Ir att SJR ska bli absolut blst pi
att svara pi frigoi, oavserr om de kommer
via telefon, telex eller frin personer som
kommer in pi byrln. Fcir ait kunna s6ra
detta krdvs d"t .ir -.n olanerar sin v"erk-
samhet med hdnsyn ri l l-hur belastningen
ser ut.

Fcir det andra ska SJR ha branschens hcig-
sta kunskap om sina kunders viktigaste res-
mil. Det ri.a -rn fi genom en int-ensiv ut-
bildning, uppslagsver[ om resmilen, semi-
narier och studieresor.

Sist, men inte minst, ska SJR skapa de bdsta
administrativa rutinerna i branschen. Det ar-
betet har redan stanat och det innebir att
kunden kan fi strdngt taget vilka uppgifter
han vill pi fakturan fiin 6yrin."Vi skapar helt enkelt rutinerna tillsam-
mans med kunden fcir att de ska passa hans
befintliga system", siger Conny Lcirif.

Mer beslut pi byrin
Det viktigaste i allt servicearbete Ir ju att ta
.q4? pi vad kunden vill ha och sedan ge det
till honom. Fcir att grira detta kommer S;R
att genomf<ira en PDS-underscikning dlr
kunderna fir slga vad de rycker. Den ika se-
dan ligga till grund fcjr lokala projekt.

Men projekt och milsdttningar i all dra.
Har man inte personalen med sig till 100 pro-
cent hjilper det inte hur mycket man under-
sciker och visionerar. Ddrfcir tlnker STR ock-
si fcirendra sin orsanisation.

"Det handlar riycket om att fcira ut be-
sluten till byrierna. Fcir att kunna gcira
detta miste vi prata mer med varandrabch
<ika informationsflcidet pi alla tlnkbara sltt.
Den hlr tidningen, Inblick, dr till exempel
ett led i det arbJtet. Huvudkontoret, a.b"t.
ska vara att plocka fram material si an byri-
erna kan gcira sitt bdsta."

"Vi miste ocksi visa nir vi tycker att ni-
gon gion ett bra arbete. Ddrfcir'har vi instif-
tat ett nltt vandringspris - Den Gyllene Spi-
ken -'som komri.. an gi till minadens
bdsta byri", sdger Fredrich Dahlman.

I frlmst biliettrirer och siliare.- 
Ye4 ggr ni fiir att locka till er nya och

7 behilla dem ni redan har?
| - Lcinemlssigt har vi svirt att bjuda <iver
I konkurrenterna. trots att resebvriverk-
I samheten fitt exira medel inom SJikon..r-
I nen iust fcir detta. Men vi arbetar stenhirr
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RESAflLt RTO
"Nd,got 

flu borde fd giirA"

Def behiiver inle voro kornevol fiir olt mon sko f6 se poroder i Rio. Sd htir s6g det ul p6 siindogr-
morgonen under sludiereson i:lulel ov seplember.

Rio tir ndgot alldeles specielh!
Det kaibekrdftas aa de dtta frdn StR som aar pd studieresd i den brasilian-

skd netropolen i slutet an september,
'!ag iinikar att fler, b,frde frdn StR ocb bland odra kunder fdr tillftille att

dka dit", sdger Olle Nyman frdn SIR i Halmstdd, som adr med PA resotn.

6r oM vANLIGT nlr det glller studieresor
)rrar det en snabb t.ipplUt pi torsdagen
och hemma igen pi tisdag. Flygresorna
eick med SAS ut och Varis hem. Flyetiden
irellan Kcipenhamn och-Rio ?ir iiktiskt
nistan 13 timmar. men servicen pi bida
flygningarna var bra si det gick ingen ncid
Pa gruPPen.

Copacabana bista liget
I Rio togs man om hand av Trivselresors
agent, Erik Grahn, som bott i staden i sju ir
och som driver turistbyrin Diana Turismo
Ltda. Under hans lidning tittade man
bland annat pi hotell och konstaterade att
det i slrklass blsta hget dr Copacabana.

Gruppen tittade pi fyra hotell. Toledo,
som ir ett turistklasshotell som kan re-
kommenderas till den som inte tlnker till-
brinea si mycket av sin tid pl rummet.

Caiifornii Ir nigot dyrire in Toledo,
men betydligt finare. Framfdrallt Ir rum-
men stdrre.

Ytterligare ett steg upp pa skalan kom-
mer Leme Palace som Ir ett f<irstaklassho-
tell med stora, bra rum.

Rio Othon Palace, slutligen, dr ett lyxho-
tell och f6rmodligen Rios bista. Stora
smakfullt miiblerade rum, fantastisk utsikt
mot Copacabana fiir den som fir rum it det

hillet och perfekt service
Gemensamt fcir alla hoiellen var den sto-

ra fina frukosten som bcir kunna tillfreds-
stllla dven den mest bortsklmda svensk.

Rio har inte si mycket sevlrdheter. Staden
i sig, som ligger inspringd i det bergiga
landskapet, 1r egentligen sevirdhet nog.

'S

Gruppen viinlor p6 bur:en sedon mon tittol p6 Jerur-rlotyn p6 Corcovodo.
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Men det finns fyra "misten" fdr den som
iker dit.

Corcovado, som ir ett 700 meter hcigt
berg mitt i staden. Pi berget finns en Jesus-
staty som svenskarna i Rio kallar Lim-
hamns-Jesus, eftersom den dr byggd av ce-
ment fren Limhamn... Blsta och billigaste
slttet att ta sig upp till toppen lr med tig
frin bergets fot.

Sockertoppen, som vi alla sett pi bilder
frin Rio. Ir ett annat miste. Dit iker man

Hiir, efter viirldens mesl beriimdo bodstrond,
Copocobono, sko mon fiirsiiko hitto rum till ci-
no reseniirer, konstoterode gruppen fr6n SJR.

linbana i tvi etapper. Det behdver knap-
past tillaggas att utsikten 6ver staden 1r fan-
tastlsK.

Badstrlnderna, i fcirsta hand Copacaba-
na och Ipanema, dr en annan upplevelse
som ingen resenir fir missa. Varning dock
fcir tre saker: de kraftiga vigorna, de skick-
liga snattarna och den starka solen. Klid-
seln i Rio prlglas fcir 6vrigt mycket av
strandlivet, den lr synnerligen informell.
Slips och finkostym kan darfdr med fordel
ldmnas hemma.

Till sist rekommenderas ett besdk oi fot-
bollsstadion Maracana der det Ir match
onsdag, lcirdag och scindag. DIr ryms
200 000 iskidare och strlngt taget vad som
helst kan hinda.

Fotnot: Med oi resan var: Kerstin Lund-
berg, Borlinge,^Marie Eliasson, Boris, Lil-
lian Hellstrcim, Glvle, Birgitta Allm6r,
Kalmar, Marianne H6glund, Sundsvall,
Anita Stenholm, Sodertilje, Karin Pers-
son, Vasagatan och Olle Nyman, Halm-
stad.

O!tE NYMAN/CLAS JOHANSSON


