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TA.  T IDEN GAR.  nu  har  iag  var i t  marknads-
I chef pi SJR ett helt  i r  och har under den-

{a t id uoptickt att  t iden ir  den stcirsta f ien-
den. J"g fanner - som al la andra - att  man
ibland lnte r lcker t i l l .  Det dr en ofantl ig
spinnvidd 6ver al la de bescik, telefonsam-
til och irenden som jag miste skcita. En dag
kan innehil la al l t  fr in leverantcirsmciten,
kundmcjten, datastrategi, avtalsfrigor,
principbeslut och mer dirt i l l .  Al l t  i  en ald-
i ig sinande strcjm i almanackan. Ndr iag
stir tade som marknadschef hade jag som
eqen po l i cy  a t t  boka in  moten varannan
t in - i ,  de iv i l l sdga k lockan 11 ,  13 ,  15 .  Det
gick bra t i l l  en bcir jan men efter ett  tag var
det folk som ringde: "Jag miste fi prata
med dig, det tar bara t io minuter." Okey,
jag ordnade ett mcite klockan 14. Och si
var det iging, luckorna fyl ldes ut t i l l  max.

Planera miite-f  
ag uppfattar det som mycket posit ivt att  si

;X.i ;  i r  intresserad. iu t t t  Ti trdffa SJR
och dess marknadschef. Milet fcir  varie be-
scik miste dock vara att det ska ge SJR ni-
got. Derfrir dr det viktigt att varje mcite pla-
neras noga.

Varie b"escik dr av vikt. Du ir alltid vll-
kommen att komma upp pe HK, r inga el-
ler be mig komma pi bestik. Men, jag hop-
oas att ni fcirstlr att det ibland kan vara lite
i,rirt att fi alla delar att passa ihop.

Kvalitetscirklarna
"Utan mil dr allting lika viktigt eller lika
ovikt igt." Och mll  ska inte bara uttryckas
i ekonomiska termer. For att  mil  ska vara
energiskapande fcir medvetenhet, vi l ia och
handlingsfcirmiga krivs bl a foljande egen-
skaoer. Mllen ska:
o medverka t i l l  en kultur, som vi vi l l  ska

kinneteckna SJR
o utveckla individens formiga
o uttryckas pi ett  sidant sdtt att  milupp-

fyl lelsegrad kan mltas
o  vara  k la r t  u t t ryck t  och  en tyd ig r .

Kuali tetscirklr in", ro- skipaies eftet
vir PDS, lr  nu i  arbete. Tyvlr i f ick vi inte
den gemensamma start,  som vi planerade,
p g a"arbetskonfl ikten. Men p5 de f lesta^t.r:Jt 

ar arbetet i  ful l  glng ocir t tppottet
strcimmar in. Bra! Detta material och vad
det medfcir ska hillpa oss att bygga upp en

Sjiji:*,'O 
tor SJR, dess dgare och dess per-

Nya projekt - nya kunder
Just nu hiller vi pi och fcirhandlar med tre
storfriretag runt om i landet. De har bett
oss ldmna offerter och om sl bara ett av fci-
retagen blir vir kund si lr det "en fjader i
hatten". Dessa forhandlingar ir mycket
stimulerande. Hdr sti l ls krav som fir oss
att tenka igenom problem och mcij l igheter,
sklrpa vira argument och gi upp pi t i nir
det gdller tekniska lcisningar. Pl si vis lyf-
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ter vi  oss och den kval i tet vi  kan erbjuda
Iven andra kunder.

SAS/LIN inrikes
Fcirhandlingar plgir ocksi med Inrikesfly-
get om ersiriningTcir silda bil letter. Provi-
sionen oi 8 procent ska ev ersdttas med en
fatt ersittning per silt leg. Det nya avtalet
skulle ha borjat gdlla den I ianuari men det
gamla avtalet dr dnnu inte uppsagt. I denna
friga finns mlnga aspekter att ta hlnsyn
t i l l ,  b l  a :
o resebyrlns geografiska hge
r fcirdelningen fullpris/rabattpris
o mil betrdlfande aTfdrsresor/privat resor.

THF lockar
Som de flesta av er vet kom jag till SJR efter
att ha vari t  chef fcir THFs kontor i  Stock-
holm. THF har nu byggt ut detta kontor
att innehil la str irre utmaningar In t idigare.
I samband med detta har man erbiudit  mig
att komma t i l lbaka. Detta ir  sl  pass smick-
rande, att  jag beslutat mig for att  acceptera
erbjudandet. Fr o m 1 januari f inns jag al l t-
sl  i ter oi THF.

Jag u i l l  gdrna  u tny t t ia  denna moi l ighe t
t i l l  att  sisa tack t i l l  al la fcir ett  f int samarbe-
te under min t id som marknadschef vid
sJR' 

ER'K NrrssoN

Erik Nilsson slutar vid SJR
Erik har valt  att  gi t i l lbaka t i l l  THF efter
ett er hos oss pi SJR. 1986 har vari t  ett  in-
tensivt lr ,  som stal l t  stora krav pi oss al la.
Inte minst pi den som dr ansvarig fcir HKs
marknadssektion. Samtidigt vet iag att
Erik sett det som mycket st imulerande att
verka inom SJR.

Nir Erik nu valt  att  ta detta steg cinskar vi
honom lycka t i l l  pi  det nya jobbet. Vi
kommer att ha mycket att gcira med var-
andra i fortsdttningen ocksi.

Lycka t i l l  Erik!

Olle Bjuvell pensionerar sig
Lika kort t id som Erik Nilsson arbetat vid
SJR, l ika lhnge har Olle Bjuvel l  vari t  verk-
sam hos oss. Som resebyrlman i  minga ir,
oi ekonomisektionen och sedan som eko-
nomichef under en mycket arbetsam pe-
riod i SJRs historia. En period, ddr SJR
"frigjort" sig inom SJs ram fcirst som sek-
t iorsedan som division. Dessa forandring-
ar har stdl l t  stora krav pi ekonomifunktio-
nen. Att ur det gamlaiystemet bygga upp
betalnings- och redovisningssystem som
liknar akt iebolagets har krdvt bide kun-
skap, energi och envishet.

Ner  O l le  nu  snar t  d rar  s ig  ner  mot  s i t t  pa-
radis - Vistkusten - cinskar vi honom lyc-
ka t i l l  och hoppas han ska f i  njuta mer av
sin fr i t id nu In han haft t i l l fdl le t i l l  t idigare.

Tack och lycka t i l l  Ol lel

@x2 ry.

Vi hoppos olt  du hor f6rt kul och intressonl l t is-
ning i  Inbl ick under 6rel.
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Mona Berggren rir StRs nyd PDs-generdL Hon kommer att jobba med upp-
fi)ljning aa PDS:en ocb se till att rnan pd alla SJR runt otn i landet fdr ut mestd
miijliga da undersi;kningen. Hrir bertittar bon om sig sjtilo och sitt drbete.

Mona Berggren, du'd'r 24 ir och SJRs nya
"PDS-general". Var kommer du ifrin?
"Jag kommer frin ett fciretag som heter
AU-Svstem som iobbar med datakommu-
nikation. Den sisia tiden dir var jag infor-
mationschefpi halvt id och dgnade resten i t
tiden it ett proiekt som vi kallade "reserer-

minal".  Pi i i  si t t  kom jag i  kontakt med re-
sebranschen och nu sit ter jag hdr."

"Resebranschen dr sodnnande och nu
bctriar det henda saker. konkurrensen Ir in-
tensiv och det tycker jag Ir roligt. Man mis-
te hela tiden ligga steget fcire."

Vad Ir det egentligen du ska giira pi SJR?
"Ungefdr 80 procent av min t id kommer
jag att d.gna ir PDS-projektet, alltsi uppfcilj-
ningen av Problem Detection Study-un-
derscikningen som blev klar i augusti. Nu
ska ju alla resebyrier starta kvalitetscirklar,
och meningen Ir att jag ska ika runt sl
mycket som mcijligt i landet och hjdlpa till
dar der behcivs."

"Resterande 20 procent kommer jag bl a
att syssla med datakommunikationerna in-
om resebranschen. Ligga upp strategier
men kanske fr lmst jobba externt, dvs ut-
forma och sdl ja ol ika videotextj lnster t i l l
v ira kunder."

Om vi hiller oss till PDS-projektet, som
blir din huvudsakliga sysselslttning it-

minstone det fiirsta halviret, vilka lr di
SJRs "svaga punkter"? Vilka problem
kom fram i undersiikningen?
"Jag anvinder hellre ordet 'fcirblttrings-

omride' ln 'problem' och det allra stcirsra
omridet dr tiilgingligheten. Kunden kom-
mer inte fram oer telefon eller saknar alter-
nativa kommunikationsmcijl igheter som
telefax, videotex etc."

"Det andra Ir alternativen. Kunden vill
kdnna att byrin har kunskaper om olika al-
ternativ och inte bara slentrianbokar t ex
SAS fcir att det ar enklast."

"Det tredje fcirblttringsomridet lr om-
tanken. Det dir l i l la extra. som blir ett allt
viktigare konkurrensmedel. Resebyrivalet
styrs i hcig grad av klnslor, och dlrf<ir Ir si-
dant som personligt bemcitande av stor be-
tydelse. Kanske ska byrin ringa upp kun-
den efter en stdrre resa och friga om allt
gick bra t ex?"

Men har inte olika byrier olika svaghe-
ter?
"Jo, och dlrfcir fir varje byri sjllv vilja vil-
ket eller vilka fcirbittringsomriden den

"Jog kommer oit 6ka runf i
londet och hiiilpo rill

diir det behiivs."

" A u " ;
"rtq?,

.dp
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vil l koncentrera sig pi. En del kanske inte
alls har nlsra problem med ti l lslneliehe-
ren t ex. Oit dar ska iu komma frim"uil de

"Vi hor pA SJR ett ontol
fiirbiimringsomrdden som vi

nu sko orbelq med ute
p& byrderno."

stormciten som ska fcjregi varie kvalitets-'  |  |  , ,
clrKel .

Ar det inte si att personalen ute pi byri-
erna redan kinner till bristerna och iven
vad de beror pi: de personella resurserna
ir ftir smi. helt enkelt. Man hinner inte
svara i telefon och dirmed iika tillging-
ligheten, man hinner inte leta efter alter-
nativ till SAS och man hinner inte ringa
upp kunden fiir att ge det dir lilla extra?
"Jo, minga sdger si, men man miste ju ana-
lysera problemet och friga sig 'varfdr har
vi allt id ont om personal?'. Kanske kan bv-
rin ompriorit.r. I..rurr..na. Det kans(e
sitter sei personer pa privatresor och fyra
pi affdrsresor fast det borde vara tvlrrom.
Det finns heller inte allt id klara ansvarsom-
riden bland personalen."

Men risken finns vil att mAnga cirklar
kommer att utmynna i krav pi stijrre
personalstyrka. Har SJR rid mid det?"Kommer man fram till att det inte rdcker
med omstrukturering och effektiviserine
dr det klart att fctrslaiet fir bli atr man skX

"Vi hsr en del liirbiirringsomr6den som vi
sko iobbo med p6 konloren", fiirklsror Mono
Berggren.

anstella mer personal fcirutsatt att man be-
st lmt kan fci iutsdga en cikad omsdttning. A
andra sidan tror jag att man kan lcisa myc-
ket mer dn man t ior med hjdlp av tekni-
ken."

" Fiiriindringen kommer kun-
den ott ktinno ov

under 1987."

Nir riknar du med att SJRs kunder ska
biirja miirka resultat av PDS-projektet?
"Byriernas'fcirbattringsfcirslag' 

ska vara
klara kring irsskiftet, si frln och med and-
ra kvartalet 1987 bor kunderna kinna av
fcirandringen. Minga byrier har redan it-
gdrdat en del."

"Resultatet av det hir projektet ir ju
egentligen att SJR omformulerar sin affdrs-
id6. 'Til lganglighet, alternativ och omran-
ke'- det Ir ju det kunderna vil l  ha av oss

ffi1,j21,:U'vige 
dem. Alltsi blir det vlr af-

CALTE NORTEN
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Hiir iir giinget bokom 30-drsiubil6er i Skiivde. Fr6n viinsler Gun, Gunhord, Ingvor, Pio, Bosse, Loflo, Morio och Tommy.
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SJR - Skiiode bade i september fest
och firade sina 30 dr som resebyrd.
Deigjorde mdn ned hiAlP aa -olika
reseArrdngi)rer sotn fanns pd byrdn
ocl) presenterade sina resor ocb tiAns'
ter fi;r kunderna.

\ Jr FvLLER 3O ir! Aven om iubil6et fcir
V SI Resebvri i Skrivde inte firades med

pukoi, tru-p.t.t och champagne, si var
iet ett sdtt ari uisa ansiktet uiit]Med smi-
presenter och representanter frin olika re-
iearrangcirer f<;ri<;kte man locka till sig si-
vdl gamla som nya kunder.

"Tyvdrr f irade vi jubil6et under irets reg-
nigasie vecka. Det fullkomligt ciste ner heia
tid'en och det var 6verhuvudiaget lite folk i
rdrelse pi stan", sdger resebyrichef Gun-
hard Lundouist.

Men troti att uppslutningen inte var den
bdsta har bvrin mirkt en .ispons pi sitt f i-
rande. Man har fitt bokningir i elterhand
som direkt kan fdrknippas med aktiviteten
i.september. Det ir alltid sl att sidana hlr
jippon inte ger nigot omgiende. Det dr fi
som slir till direkt. Istillet glr man hem
och funderar och h6r av sig efter ett tag.

"Det vi saknade var att vi inte kunde ge
nlgra rabatter t i l l  de som bokade sin resa
omgiende. Det Ir ett mycket bra forsdlj-
nin[sargument. Men konkurrensen dr iu
som den dr och utrymmet for rabatter dr

minimalt",
pi byrin.

slger Pia Sorman som arbetar

Dragplister
Hon fir medhill av sin chef. Det var iust
nisra riktiga draqplister som saknades.
OJh det hdr"var forsta iubil6et fcir SJ Rese-
byri i Skovde.

"Nlsta g"tng,k.gT-:. vi igen. Nuret.vi
att man maste Dola Planera langt I rorvag
om det ska bli nigot av det", slger Gun-
hard Lundquist och tilldgger:

"Det viktigaste var nog att vi gick ut med
en stor annons pi oss al la i  dagstidningarna.
Dirmed visade vi oss utat.

Researrangiirer
Jubil6et var upplagt si att olika researran-
gcirer fanns pi plats varsin dag. Fcinstren ut
mot gatan skyltades upp dlrefter. Resear-

;li:6...", 
hade sjdlva med sig skyltmate-

Det bririade dock med ett streck i rdk-
ningen, fcir pi mindagen skulle Royal

. l - r \

Yt, r

't

".(;€
' - j

Viirlden hor i det niirmoste iippnot siE tololt. Fiirr vor en reso till Kino n6got mycket speciellt.
ldog iir det en del ov viirldensom ollifler besiiker. Gunhord och Morlo lor sig en titt i resebro-

schyren.

\
. \ \ rr \ " 1
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Tours ha varit pi plats. Men sjukdom fcir-
hindrade detta. Pi t isdagen kom DFDS
Tor Line med Maria Kihleren frin Gcite-
borg. Hon tog hand om de"kunder som ha-
de frigor inom hennes omrlde.

Pi onsdagen var det dags fcir Viking Line
med sina tvi reoresentanter Lisbeth Vern-
lcif och Ingemai Sandstrcim frin \/Isteris.
De pratade med kunder och delade ut pen-
nor, cilcippnare och tdndare.

Stor respons
"Just resorna t i l l  Mariehamn har git t  bra
efter det hlr",  slger resebyrichef Gunhard
Lundouist.

Pi torsdagen kom Mats Lindsten fr in
Malmri. Han var Fritidsresors reDresen-
tant. Han hade bland annat en videokassett
med sig som kunderna kunde t i t ta pl i  vdn-
tan pi deras tur. Si var det slut l igen fredag
och daes for Stena Line. Bernt Karlsson
fanns pE plats. Ti l l  dem som kcipte en resa
kunde han dela ut pl inbcicker och telefon-
bctcker.

"De 
hdr ki l larna och t jejerna gjorde sirt

iobb proffsigt.  De kan sin sak och t i l l forde
oss ytterligare kunskaper. Fcir oss dr det .ju
si att  vi  ska behdrska al la omriden och
kunskapskraven ir mycket hciga pi reseby-
ri t jdnstemln idag", menar Gunhard Lund-
qulst.

Pi huvudgatan
SJ Resebyri i Skovde har alltsi sina 30 ir pi
rracken. 1980 f lyttade man kontoret fr ln
stat ionshuset nere vid jdrnvigen t i l l  mo-
derna lokaler pi huvudgatan i  Skcjvde.
SJ Resebyrl finns i hcirnet Kyrkogatan-
Storgatan. I  dag Ir personalstyrkan i t ta
man, mot tre vid starten 1956.

Byrin har 60 procent av sin t lckning pi
afflrsresor och 40 procent pi privata sidan.
Men privatresorna har cikat under den sista
t iden. Detta beror pi att  kundunderlaget
bl ir  al l t  stcirre. Och Gunhard slger, som si
minga andra i  branchen, att  om nu folk har
det di l igt stdl l t ,  si  mdrks det inte pi resan-
det. Si hdr sdger han om framtiden:
"Vi kommer att satsa innu hirdare pi af-
f l rssidan. Fcir att  detta ska lyckas cikar vi
kundkontakten ytterl igare. Serviceandan,
kval i t6n och noggrannheten dr vira me-
de l ! "

I  en mindre stad som Skovde dr det ont
om de stora kontona. Stcirst hlr ir Volvo.
Men drcimmen Ir fcirstis att springa pl ett
mil jonkonto.

"Men vi r ingaktar absolut inte de smi.
Det dr ett  mistJpi en landsortsbyrl",  siger
resebvrichefen Lundouisr.

Nigot som ligger SJ i{esebyri - Skcivde i
fatet Ir de fZ flygavgingarna frin Gcjte-
borg. Detta glller slllskapsresorna.

Positiva mlnniskor
Gunhard Lundquist bcirjade sin bana pi SJ
pi bil jettexpeditionen i Falkciping 1951
och jobbade pi SJ Resebyrl i Falkciping
frin och med 1973. Sedan fcirsta januari i ir
Ir han chef i Skcivde.

"Det hlrl iga med branschen ir att man
har med si positiva minniskor att gcira. Re-
sor fdrknippas med nigot trevligt och folk
Ir pi gott humcjr. Inte sll lan kommer folk
in med blommor som tack fcir hidlpen.
Och visst lr det sodnnande att veta .lt -rn
bollar med hela- jordklotet", slger Gun-
hard Lundquist.

INBLICK,  NOVEMBER I986
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med 30 d,r i branschen
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Aldst i g,firden rir Ingaar Karlsson.
Han bar funnits p,i Sl Resebyrd i
Skiiode sedan stdrten 1955. Med sina
30 dr i branschen har ban mdnga
minnen pd lager ocb det rir mycket
som har htint under drens lopp.

t t n O R R  v A R  e n  r e s a  e n  r e s a  i t i d  o c h
-F rurn. Nu dr det bara en transDort".

konstaterar han med en viss saknad.-
Som 3O-iring b<;rjade Ingvar Karlsson pl

SJ Resebyri,  som di l lg i  det gamla stat ions-
huset. De var tre man som skcjt te rul lang-
sen. I ett rum inte stcirre ln tio kvadratme-

"Del hiir vor driimlobber.
Aldrig hor iog dngrot mig!"

ter, sittande med ryggarna mot varandra
fcir att civerhuvudtager fi plats, arbetade de.

"Det hlr var drcimjobbet fcir mig. Jag ha-
de di gjort flera linga resor och tyckte att
branschen verkade splnnande. Aldrig har
jag ingrat mig", menar Ingvar.

Ett iventyr
A..t ur, 1956 och di var det frdmst tigresor
som var aktuel la. Al la bokningar ikedde
civer telefon. Det kunde bl i  mi"nga samtal
fcir att  ordna en resa t i l l  Paris, Hai-rburg el-
ler Berlin. Det var de stora resmilen.

"Det Ir stor skillnad pi resandet fcirr och
nu. Di avsatte man l ing t id och upplevde
massor under sjdlva resan. Idag ir t iden
dyrbar och det dr enbart frigan om en rran-
sport.  Det ir  inte ldngre det dventyr det
var. Men fcirdelen dr att  resor har bl ivi t  t i l l -
gdngliga fcir si  minga f ler",  tycker Ingvar
Karlsson.

Van att venta
Han minns ocksl hur det var fcire datans
tid. Al la bi l jetter besti l ldes per telefon och

skrevs ut f6r hand. Fcir att en resande skulle
kunna ika t ex mellan Skrivde och Lulei
krdvdes minga telefonsamtal. Ingvar fick
di ringa bide Lulei och Gcitebors fcir att
ordnaiovplatsbil jetter. Men tyviri spcika-
de den minskliga faktorn titt som titt och
foljden blev dubbelbokningar.

"Kunderna fick ocksl vinta vlldiet
ldnge. Men folk var vana vid det pi den ii-
den", siger Ingvar Karlsson.

Gemenskap
"Datan med alla sina fcirdelar ir err srort
hji lpmedel", menar han. Men nigot den
inte kan sti t i l l  t j inst med 1r mlnsklig kon-
takt och gemenskap. Det fanns fcirr ndr
bokningarna gjordes manuellt.

"Det var minga man hade kontakt med
dagligen. Arr.n J- man aldrig trdffades, si
l irde man klnna varandra. Det blev allt id
lite prat vid sidan om".

Allt upptickt
Ingvar Karlsson har ocksi varit med om att
se hur vdrlden sakta men sdkert har cippnat
sig. Utbudet har bl ivi t  al l t  stcirre. Stcirre
tror han inte det kan bl i ,  sedan det nu ocksi

"Nu f inns det snort ingel
mer qtl upptticko. "

dr mcij l igt att  ta en charrerresa t i l l  Ausrral i-

;:;?;llt"r' inget 
mer att upptdcka", me-

"Men 
oavsett hur minga resor man dn

har si l t ,  sl  miste man al lr id t inka sig in i  att
det dr man sj i lv som ska ika. Jag hai ett  an-
svar fcir den som iker och arr resan blir den
maximala upplevelse som han el ler hon har
ritt att fcjrvlnta sig", sdger Ingvar Karlsson
som rl t ter l igen, med sina 3O ir i  branschen,
vet vad han talar om.

CECILIA ERIKSSON
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"Det i i r  s tor  sk i l lnod p6 resondef I956 och 1986' '  ,  ber i i t tor  Ingvor Kor lsson.



WORKSHOPI TIALMSTAD

Det aar ett strdlande adder som rniit'
te dlld som komm;t till Tyliisand fi)r
dtt odrd med PA resesen indrium.
Det oar St Resebyrd i Halmstad som
fiirfiirsta sdngen ordndde en semind'' 
rie da g fiii sini kunder och lec) erantd-
rer. E* drrdngemdng sorn bleo lYc'
kat ocb sotn tnan boPPas kunna
genomfrird aarje dr.

"Vi dr vdldigt mina om att ha personlig
kontakt med vira kunder och en dag som
denna sltter en 'extra krydda' pi den", tror
Anders Gemfors. "Deisutom ir det bra
reklam fcir SJ Resebyrl i Halmstad. Vi har
fitt forfrieningar av privatpersoner som
undrade oil d.Ti.k komma och lyssna. Al-
la tre lr med hlr idag och det visar jlr pi ett
stort intresse. Att leverantcirerna fir visa
siq dr ocksi bra reklam. Vi fir viil se hur det
fu-ngerar hdr idag, blir det lyckat kommer
vi att ordna denna typ av arrangemang med
iimna mellanrum", berdttar Anders Gem-
fors.

Resebyrin.- en upplysningsbYri.
"1889 startades en upplysningsbyri pi
Stockholms central - denna byri dr idag
Nordens stdrsta resebyri, SJ.Resebyri. Re-
sebyrin ir en service som vi inte kan vara
utrn. D.t kommer stdndigt nya resformer
och nva alternativ pi resJmarknaden och
b.ansihen ir fcirinderlig.

I Halmstad ligger SJ Resebyri pi Nyga-
tan och 18 personer iobbar med att serva
byrins kunder. SJ Resebyri iHalmstad har
65 Drocent av affirsresemarknaden i
Halmstad med omneid. Resebyrin bedri-
ver en omfattande informationsverksam-
het.

SJ Resebyri har vilja och ftirmiga att-vara
ti l l  hielp fcir sina kunder. Stinsens smi tips
till resendrer i bcirian av 1900-talet har nu
utvecklats till en afiarsid6 for SJ Resebyri",
inledde Anders Gemfors seminariedagen i
Halmstad.

Halmstad - konferensstad
Elenor Nilsson frin Turistbvrin i Halm-
stad uppmanade nlringslivei "i Halmstad
att ra rrara pi sin stad och inte fcirldgga sina
seminariei och konferenser utanf6r sta-
dens grdnser.

Hiiiefter fcjlide i rask takt, alla hcill tidsra-
marna, fciredrag om Reso och deras kon-

T)A NyA HorEL Tyldsand, i konferenssa-
.ll len som har en vidunderlig utsikt mot
havet, benkade sig 50 personer fdr att lyss-
na pi fdredrag om resandet i tjlnsten. Det

P6 Nyo Hotel Tyliisond orrongerode SJR i
Holmstod siil fiirslo seminorium.

var resebestillare frin Halmstad med om-
neid som visat sitt intresse for an fi mer in-
formation om sin resebyri och reseleve-
rantdrerna. SJ Resebyri hade fitt hjilp av
Avis, Reso, Linjeflyg och SAS ftir att ge si-
na kunder si mycket information som
mciili$.

AnJers Gemfors, resebyrichef i Halm-
stad och Anne J6nsson vdlkomnade alla
och deras vision fdr dagen var att fi sina re-
sebestillare att fcirsti ait det ir till SJ Rese-
bvri de ska ringa om de behover hjilp med
resor. Vad det ln gdller si ska SJ Resebyri
kunna sti till tiinst.

ferens- och affirshotell. Tiget, det minskli-
ga alternativet. Flygets mciiligheter inrikes
och flveet i USA.

Erik 
"Nilsson 

berlttade om datautveck-
lingen pi resesidan och vad detta kan ha fcjr
invirkin pi resebvrins roll gentemot sina
kunder. Sim "i alla uet si er iasta steg i da-
tautvecklingen att kunden sjdlv, via sin da-
ta, ska kunna bestdlla sin flygbil iett. Bil jet-
ten ska sedan hdmtas i en box pi f lygplat-
sen. Pi det hdr viset finns alltsi inte reseby-
rin med som nigon del i ledet mellan rese-
leverantcir och kund. Men kunden kom-
mer alltid att ha behov av opartisk infor-
mation och rid infcir en resa och hir dr re-
sebyrin utan konkurrenter.

'$forkshop

Dagen avslutades med att alla som deltagit
satte sig ner i blandade grupper och disku-
terade igenom problem-, fiamtid och tan-
kar krine affdrsresandet.

"Vi hir bra kontakt med SJ Resebyri i
Halmstad och de stiller alltid upp' Proble-
met kan ibland vara att det ir svirt att kom-
ma fram pi telefonen", tycker Margareta
Angemark, resebestl l lare frin Dunl Bil i
AB.

Ndr Inblick frigar resebestillarna frin
stora fciretag runt dm i Halmstad, Duni Bi-
li, AB Vin- & Spritcentralen etc, var de bo-
kar sina privata resor sl blir svaret: Di ring-
er iae diiekt och bestdller, iag bokar sdllan
g.no-"* SJ Resebyri! En piminnelse till de
iiesta SJ Resebyrier runt om i landet. Var-
fcir anlitar man inte SJ Resebyri iven pri-
vat? Man har ju sin kontaktmin via iobbet
som skulle kunna hjdlpa till med den priva-
ta delen ocksi.

Alla verkade belitna och niifda
med SJ Resebyri's seminariedag.

Resebestlllarna hade fitt den information
som de hade hoppats pi, det var aktiva och
ensaqerade sig i fdredragen.

ieierantcirirna hade f=itt visa sig och fitt
kontakt med sina egentliga kunder.

*- 
tst rF"-e.flJi'::1]3r'i iri

Anders Gemlors och Anne Jiinsson fr6n SJR i
Holmstod hiilsor en ov besiikorno viilkom-

Anders Gemfors och Anne Jtinsson frin
SJ Resebyri var ocksi ndjda. "Det hdr
kommer att bli ett irliqt evenemang i
Halmstad. Allt har fung6rat, alla verfi.ar
nojda och vi pi SJ Resebyri i Halmstad har
fitt visa vira sidor vad glller resandet. En
lyckad dag helt enkelt", avslutar en ncild
Anders Gemfors' 

cEcrrA ERrKssoN
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S/R bar en egen

"BB-AI|DEININOTr

'&',-
Inblick bann, mellan de olika fiiredragen pd Tyliisand, ned en aisit pd SJ Re-
sebyrd i Halmstad. Dtirtrriffade ai Knut Lyd6n som rir SlRs egen "bdrnrnor-

ska" dd det griller att hjtilpa fiirtildrar med adoptiaresor fiir att de sd smidigt
sotn rni;jligt ska kunna hrimta sina smd runt om i orirlden.

t t T\ Er HELa bciriade med att min dotter
LrlChristina skulle adoptera ett barn

frln Sydamerika. Di var det-helt naturligt
att hon pratade med mig om hur hon skulle
resa, med vilket bolag etc. Det visade sig di
att det pris jag tog fram lig en bra bit under
det oris som hon fick frin de tvi andra rese-
byrikedjorna", brirjar Knut Lyd6n.

Knut var ledig idag, men nir Inblick ring-
de hem ti l l  honom si satte han sig pi cykeln
och kom ner till byrin. Han bcirjade pi
SJ Resebyri i Halmstad 1963 och gick 1984
i delpension. "Det ir inte meningen att
man ska slita hela livet si att det hela slutar
med en hilrtattack. Det lr skcint att kunna
jobba halvtid", tycker Knut.

"Adoptivresor bcirjade i liten utstrlck-
ning efter det att jag tog kontakt med en
adoptivorganisation och brirjade bearbeta
s6dra Sverige. Idag bokar 99 procent av alla
som ska ivde fcir att hlmta adoptivbarn qe-
nom SIR. Alla fcirdelar med itt boka iia
SJ Resebyri i Halmstad har spridit sig som

ringar pi vattnet", berlttar en stolt Knut
Lyd6n.

Tacksamma fiirildrar
Och visst har han all anlednine att vara
stolt iden her frigan. Han visar m"dngder av
tack-kort och fotografier som han fitt frin
lyckliga fciraldrar och barn. SJ Resebyri
har under tre ir ordnat resor fcir 200 famil-
jer. NImnas bcir att det gcirs 800-900 adop-
tioner per ir men de flesta av dessa gcirs
med s k eskort. Dvs barnen kommer till
Sverige och fdrlldrarna fir hdmta sina barn
pi Arlanda.

"Nlr en familj ska ivig och hlmta ett
barn si ir det mycket som ska ordnas. Vi
skciter alltsi resan, vi informerar om hur de
ska gi tillviga ndr de kommer till flygplat-
sen i t ex Bogota, flygskatt i landet, valuta
osv". berdtta-r Knuf fvd6n.

Jour pi siindagar
Fcirdldrar som dr i den hdr situationen Ir
ofta vlldigt nerv6sa och har smi tidsmargi-
naler att gi efter. Fcirdldrarna fir ibland
mycket kort varsel nir de ska ivdg och di
kinns det skcint att veta att man kan fi
ringa till nigon pi SJ Resebyri i Halmstad,
hem till bostaden l<irdag som sdndag och fi
sin biliett utskriven eller ombokad. Det 1r
en otrolig service som SJ Resebyri tillhan-
dahiller. Knut Lyd6n, Anne J6nsson och
Elisabeth Svensson har alla varit i Sydame-
rika och sett hur det gir till vid en adop-
tion. Det dr frdmst Sydamerika som Ir res-
mil. Llnder som Guatemala, Peru, Ecua-
dor, Santo Domingo, Bolivia f6r att nlmna
nagra.
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"Nu 1r det snart dags f<ir den "andra ge-
nerationen" att resa. Med "andra genera-
tionen" menar jag de familjer som varit ne-
re tidisare och som nu vill adoptera ett litet
syskoi. Vi har verkligen fltt^ut vlrt bud-
skap om vlr service att ordna adoptivresor
frin Halmstad och jag trivs med uppgif-
ten". fcirklarar Knut Lvd6n.

Nu ska man inte tro-att familjen, si fort
de har varit och himtat sitt barn, glcims av
Knut, Anne och Elisabeth. De stl l ler upp
till 100 procent dven efter resan. De ringer
upp fcirdldrarna och frigar vad som har va-
rit bra med flyg, om ombokningar har fun-
gerar m m.

"Vi har ju alla fakta om barnen, si ibland
ringer man upp och kollar om den li l le har
bcirjat gi, har fitt sin fdrsta tand etc. Allt
blir sl personligt i den hir typen av relation
mellan kunden och resebyrin", berdttar
Knut Lyd6n. "Vi vixlar till och med in va-
luta som familjen inte hann vlxla tillbaka
innan de ikte", berittar Knut Lyd6n. Vad
mer kan man begdra av en resebyri?

w 7
Elisobeth Svensson, Bodil Persson och Tino
Rosdohl iobbor ollo rre pd SJ Resebyri i
Holmstod.



KVAUTEIS.
CIRKTARNA

Den 13 oktober adr "STORA DA-
GEN D". Den dag dd sdmtligd inom
SJR skulle biirja sitt arbete tned k'ud-
litetsfiirbtittring. Redan nu - i slutet
de ohtober - har det praktisha arbe-
tet kommit igdng ocb gett resuhdt.

.il 
f ENINGEN MED uppf<iliningen av

IVIPDSen ir att alla inom SJR ti l lsam-
mans ska komma fram till forbittringar.
Det lr ett tillfiille fdr personalen att ta tag i
och engagera sig i problem som man dagli-
gen stalls infcir, men som man ofta varken
Li.t.t". eller orkar ta itu med.

Problem som annars hamnar pi reseby-
richefens bord ska man nu lcisa tillsam-
mans genom kvalitets-cirklar nigon eller
ett par'ginger i minaden eller kinske ti l l
och med en ging i veckan.

Alla har kommit iging
Mona Berggren och Anders Murit frin
HK har enbart positiv information att
komma med efteiatt ha bescikt ett par by-
rier och haft kontakt med de flesta.

"Vi har fitt vildigt god respons och alla
verkar ha kommit iging med arbetet", be-
rdttar Mona Berqgren.

"Det dr klart]"ibland mcits man iu av
kommentaren: "Det her har vi inte tid
med, vi jobbar tillrlckligt som vi gcir fcir att
hinna med alla kunder." Men, det Ir di
man ska sltta sig ner och se om det f inns ni-
got sdtt att fcirbittra arbetsmomenten, dnd-
ia pi rutiner som gcir att arbetet pi konto-
,.i ko--.. att g"i smidig".. o.h llttare.
Sedan gir man Innu ett steg och ser om det
finns iroblem som komier utifr in, t i l l
exemoel frin HK och hur man di ska kun-

na lcjsa dessa", fortsdtter Mona Berggren.
"Vi har fitt in ganska mycket material

frin olika kontor"till HK 6ch det verkar
som om arbetet med PDS kom vlldigt bra i
tiden. Jag har fitt den uppfattningen att det
tidigare varit en atmosfdr av "vi pi byrin -
dom oi HK". Dlrfdr kinns det extra bra
att komma ut och jobba tillsammans med
personalen pi kontoren. Vi kommer att f i
hciga krav p? oss, och vi kommer att stalla
krau pi att-arbetet med cirklarna utf6rs pe
kontoren", fcirklarar Mona Berggren.

Arbetet i cirklarna bestir av fyra delar
som man ska gi igelom:
a Vad har vi fcjr MAL med fcirbdttringsar-

betet? Vilka fdrbdttringar ska vi genom-
Ioral

. Vilka iir ORSAKERNA till problemen?
Finns orsakerna pi kontoret eller lr de
centrala?

. LOSNINGSFORSLAG

. ATGARDER/IDEER fdr att Komma
fcirbi problemen. Pi kort sikt, pi ling
sikt. lokalt eller centralt.

Hur gir arbetet pi byrierna?
Pe SJR i Lulei har man kommit vildigt
lingt med arbetet. Inblick frigade Bert Bo-
din, chef pi Luleikontoret, vad de gjort
och hur.

"Vi hade en otroligt bra start i och med
att vi hade minga representanter frin rese-
byrin pi seminariet iS6derkciping. Det var
en uppeppad stimning ndr de kom till-
baka. "Varfdr vdnta till den 13 oktober, vi
kan vll sltta iging med virt arbete med en
eine." Alltsi satte vi iging redan i bcirian
iu .iot.mbe.. Pi virt Idrsia mcite var alla
-ed.'Vi d.lade upp oss i tre cirklar och val-
de cirkelledare. Tillsammans bestimde vi
att vi skulle trdffas tvi ginger i minaden

och arbeta med kvalitetsfcirbittringar. Nu
- pi allmin begiran - har vi bestlmt oss
fcir att samlas pi arbetstid en ging i veckan
i tre olika grupper. Det innebir att l/3 av
arbetsstyrkan kommer att vara borta mel-
lan tre och fyra p3, eftermiddagen. Si hir
kommer vi att iobba fram till den 10 de-
cember di vi har nytt storm6te. Di ska vi
redovisa vad vi har kommit fram till i de
olika cirklarna och hur vi ska genomfcira
fcirbdttringar och itgdrder", berdttar en
entusiastisk Bert Bodin.

Tips och id6er
Tios och id6er till kontor som inte har hun-
nii l ika l ingt som Lulei?

"Det Ir svirt att ge generella tips efter-
som det dr individuella problem man job-
bar med. En sak dr ialla fall vikrig: arr rann-
saka sig sjilv. De kontor som slger att de
inte har nigra problem de ljugerl Alla har
problem eller lit oss kalla det f6r mindre-bra 

utnyttjade resurser.
En annan sak som ir viktig att tlnka pi

nlr man kommer ieine ar att ta det luqnt.
Analysera problemin,'ett problem haiof-
tast ett grundproblem, det vill sdga, det rik-
tiga problemet. Vi miste komma it dessa
oroblem och tillsammans fcirstika lcisa
do-."

Hagagatan flyttar om
Pi Hagagatan i Stockholm brirjade man re-
dan innan Soderk<iping att ta reda pi vad
det var som var fel oi kontoret. Det hade
gitt lite knackigt und". .n tid, man hade
fitt klagomil frln kunder och man hade
missat en del proiekt. Dl satte man iging
med "Sunt fciinuft"-arbete. Resultatet" hai
blivit fciljande:

Nu svarar alla i telefonen. Ndr man ring-
er till Hagagatan kommer man fram pi te-
lefonen vdldigt snabbt.

"Motivationen var dilig bland persona-
len, det var ingen som klnde ansvar. Men
genom samtal-med alla har vi kommit pi
rdtt vIg", berdttar Anders Ahlberg.

"Vi har gitt efter de tre delar som man
har stillt upp fdr SJRs nya affdrsid6 nlr vi
har iobbat i vira kvalitetscirklar. Cirklarna
Ir uppdelade pi de olika avdelningarna pi
kontoret", frtrklarar Anders Ahlberg.

Ringer upp kunden
Fcir att kunna ge kunden alternativ krdvs
produktkunskap och kdnnedom om det
man sdljer. Hlr glller det att tillsammans
dka pi kunskapsbanken och fcjrmedla alla
nyl.grepp som man kommer i kontakt

"Vi har bcirjat ringa upp dom som har va-
rit pi en resa och frigat vad de tyckte, om
problem uppstod och vad som gjorde mest
intryck. Fcjr att vara tillgdngliga har vi som
policy att det inte ska ringa mer dn tre sig-
naler innan vi svarar i telefonen. Dessutom
har vi bciriat flytta om och strukturera om
vira lokaler. Det har varit diligt utnyttjade
ytor som vi nu frirs6ker omdisponera. Vi
var fyra personer som jobbade en hel ldr-
dag med att flytta om. Kostnaden fcir detta
blev 150 kronor. resten var ideellt arbete.
Vi kan visa att vi tack vare omdisponering-
en har fitt en merfdrsiljning pi 200 000
kronor under september", avslutar Anders
Ahlberg.

CECILIA ERIKSSON
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Digital har fdtt egen

SJ RESEBYRA

l rene Kimblod och Kiel l  Owetz i i r  lvd ov fyro SJRore p6 Digi lo ls SJ Resebyrd.

Nu har ai fdtt ytterligdre ett StR-kontor. Inte adr som helst, utan bos ett da de
mest frdmgAngsrikd fiiretagen i databranscben. Srig de kryptiska fiirkort-
ningdrnd VAX och PDP till en progrdmmerdre ocb ban eller bon blir salig.
Det tir beteckningar pd datorer frdn amerikanska Digital Equipment (DEC)

o

I /1ANDAGEN DEN 13 oktober invigdes
lYldet nya kontoret hos Digitals i Sund-
byberg. Rosmarie Bergstrcim, Irene Kim-
blad. Kiell Owetz och Ewa Ternstrcim he-
ter de fyra SJR-medarbetare som kommer
att g6ra sitt bista fcir att fcirse omkring 600
anstiillda pl Digitals huvudkontor med bra
rese arrange m ang.

Kontoret hos Digital representerar en ut-
vecklingsvig som vi ser allt mer av inom re-
sebranschen. Resebyrier etablerar ett kon-
tor hos de strirsta och mest reseintensiva
f<iretagen. Dessa si kallade "inhouse-by-

rier" arbetar mycket intimt ti l lsammans
med kunden. Man finns i kundens lokaler

ffLl" 
en egen anknytning i friretagets

Ftiretagskontor
SJR har sedan tidigare f<iretagskontor hos
bl a Electrolux, IBM, Televerket, Vatten-
fall och Deoartementen. I botten f<ir dessa
etableringai ligger ett avtal mellan kunden
och SJR. Fcirhandlingarna lr fcjrstis tuffa
och det 1r med glddje vi kan konstatera att
Digitals val fcjll pi SJ Resebyri. Men det dr
inte si enkelt att  man nu kan sl i  sig t i l l  ro.
Avtalen omprcivas varje ir .

"Det gdl ler fcir oss att kunna erbjuda bls-
ta service till llgsta kostnad frir att fi behil-
la dessa storresendrer som kunder", kons-
taterar Kjell Owetz som lr ansvarig fcir det
nyetablerade kontoret.

Kan man inte tdnka sig att Digital som dr
ett framit datafdretas tar t i l l  s ie de nya tek-
niker fcir bokning oc'I i  bestl l lning av bi l jet-
rer som bcirjar spridas? Numera kan man fi
upplysningar om tider frln databaser och
boka i  videotex.

"Resebyrierna dr fortfarande civerhgsna

de provsystem ddr man sjllv kan bestllla si-
na bi l jetter via en egen terminal",  menar
Kjel l  Owetz.

Personlig kontakt
Datorbaserade sjllvbokningssystem i all
dra. De kan kanske bli en faktor att rdkna
med i framtiden. Idag kan de bara bisti med
bokning av mycket enkla resor. Bilhyra,
hotellbokningar och eventuella biljetter
till evenemang ligger utanfcir dessa system
och miste gciras manuellt.

De personliga kontakterna dr A och O
fcjr ett kontor av detta slag. Man arbetar in-
timt tillsammans med kundfciretaget och
ler kenna blde oersoner och reseonskemil.
Dessutom har ivi av de fvra fcilit med frin
Digital t i l l  SJR fcjr att slkra kontinuiteten.

"Fcirr bestllldes resorna pi Digital via
oss i receptionen", sdqer Irene Kimblad
som nu all isi iobbar peSJR "Sedan ringde
vi i vir tur t i l l  resebyrin och bokade dem".

Fcir Digital har SJR-etableringen varit
positiv. Man har kunnat avveckla sin egen

"Vi liir oss kundens resvsnor och kon oiiro det
dtir lil lq exlro", fiirkloror Kiell Oweti.
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Tidigore besr i i l lde l rene Kimblqd ol lo b i l -
iet ter  v io recepl ionen pd Digi fo l .

reseriansr och andi f i  bdttre service. Ti l l
ski l lnad fr ln svunna dagar ir  det nu mojl igt
fcir resenrirerna att {i besked om tider och
aktuel l t  bokningsldge pi en ging. Termina-
lerna gcir att  besked l imnas under samtalets
ging. Bi l jetten kan sedan gi ivlg via intern-
posten samma dag. El ler avhlmtas pi
SJ Resebyri av resenlren personligen.

"Kontor av det hlr slaget kan trots en re-
lat iv l i tenhet l imna ful l  service", siger
Kiel l  Owetz. som nlrmast kommer fr in
SjR hos Digitals konkurrent IBM i Kista.

Fdrutom att kunden f ir  bdttre kontakt
med sin resebyri si  kan fakturering och an-
dra rut iner ocksi anoassas. Stat ist ik dr en
annan inre ovdsentl i f  fc;rbattr ing. Nu bl ir
det llttare att fi kontroll civer reseutgifter-
na  och  s ty ra  i  onskad r i k rn ing .

Eftersom detta kontor dr si  nytt hi l ler
man fortfarande pi att finna sina arbetsfor-
mer. Blommo.ni f . in invigningen hade in-
te ens hunnit vissna vid mitt  bescik. Besluts-
vdgarna dr korta bide hos Digital och SJR,
si samarbetet torde knappast bli nigot
problem. Auen o- nu konioret lr  nyt isi
har man hi l l i t  pi  att  fctrbereda sig ett tag.
"Jag tycker det har varit en fantastiskt trev-
l ig hcist",  sdger Irene Kimblad som utbi ldat
sig i allt frin IATA-regler till SJRs nya eko-
nomisystem som 1r i full drift pi det nya
Kontoret.

Nigra problem med informationen om
att det nva STR-kontoret nu f inns inom Di-
gitals vaggaihar det hel ler inte vari t .  Tele-
fonerna ringer stlndigt. Jag fir minga bevis
oi den f ina serviceandan. In kommer t i l l
ixempel en Digitalare som denna regniga
och stormiga hcistdag och vill ta tiget istll-
let fdr inrikesflyget. Visst, inga problem.
Fem minuter (h<igst) senare limnar han
kontoret med en nyutskriven tigbiljett i
handen.

"Vi llr oss kundens resvanor och kan en-
kelt gcira det ddr lilla extra", forrsltter
Kjel l .  "Servicen bl ir  blt tre ju ndrmare kun-
den man befinner sig".

Som exempel pi hur kunskap kan under-
litta arbetet och hc;ja servicegraden tar
Kjel l  marktransfern t i l l  och fr in f lygplat-
sen. Datafciretag brukar ofta bygga sin"i hu-
vudkontor och laboratorier en bit ut frin
stadsklrnan. Dl ir det vikrigt att veta hur
man enklast och smidigast kan ta sig dit .
Detta giller inte bara Digitals amerikanska
huvudkontor utanfcir Boston, utan ocksi
de europeiska bolagen.

"Att resa dr posit ivt och att hj l lpa t i l l  att
ordna resor Ir ett tacksamt arbete", avslu-
tar Kjel l .

Jag stdller ner kaffekoppen och tackar fcjr
mig. Kjell och Irene kan itergi till sitt arbe-
te. Jag skul le sjdlv vara tacksam fcir en kom-
petent resebyri i huset' 
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ANSTAOSTA'LAN
Om du har ndgot som du aill ska "sdttds upp" pd anslagstaalan, sld en signal
till Cecilia, telefon 08-10 30 30 eller skria ett par rader till Pwblicistgruppen,
Cecilia Eriksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockbolm.

Enkiten besvarades av 50 personer
l rorra numret av Inblick skickade vi meden..enklt som vi hoppades att si _e;*;;mrijlisl skulle svara'pe. n" a".lrtij otij
.som robbar.rn^om SJR si skickade cirka 50rn enKatenl Svarsfrekvensen kom alltsiupp i 5 procent och det a. "" _y.[.i Jiilgiresultat.

, Men, vi tror oss Indi kunna skcrnia tan-xarna och .tunderingarna kring lnbllctr
roT,.nu har kommit ur i ert ir.
r 

Atla som svarat- rycker att Inblick bcjrKomma ur mer dn lyra ginger per ir. Girnasex ginger eller fleia. 
"

o Al.la rycker att Inblick har gerr inrressanr
och ,kul ldsning. Vi har 3"r;;;;; fer;
g1l:{. minga fcirslag pi inslag rill kom_
mande nummer:
Fciljetong av byripresenrarion. Gerna
Korra sadana si att man fir plats med ettpar i varje nummer.
Intern telefonkatalog
Arets leverantdr

Y"r 9T studieresorna som arrangeras
Mer debatt och kritik

o Tidningen var efterllngtad av alla inom
SJ Rese-bvri.

o Mer material om SJ Resebyri runr om i
tander,.om ansrillda inom SJ Resebyri
och nyheter och informati.; i;ilfiK:
Inblick dr SJ Resebyri, fra-rt.lnio..._
tlons- och kommunikationsmedel.

^Det klnns skcint att tidningen har fitt ett
si varmt mottagande .u. -.iprrt.n pi Sj
Resebyri. Nu fEr vi se hur utrrecklinsei
otrrunder 1987. Vi kommer att ha alla #n-punl(rer l itanke nir vi bestlmmer inneliill
och urformning.

"Vi klmpar vidare. Vi har dnnu inte tappat

el6den."'Detta meddelar man frin SiR i

Frlun ro., nlr beskedet om OS 1992 kom'
var beredda pi att kunna skicka ut ett brev

ti l l  alla fciretig som varit med och.sponsrat
i "Gloden-erippen". Brevet bcirjade med

orden: "Nu'hai ui au.n fitt facklan" ' Men,

efter kallduschen om att OS inte kommer
,i i ,r i.n*.ttt i  Falun si f ick Charlie Lind-

berg pl SiR satta sig ner och skriva ett nytt

brev. . .
Vem vet, det kanske blir beslutpi att Fa-

lun ska forscika fe OS 1994' Man tir rnte ge

Bcicker frin Berlitz - som kan skickas med
ndr kunden kciper sin resa till ett splnnan-
de resmil. "Kcip din resa till Cypern nu si
fir du en resehandbok utan extra kostnad."
Kostnaden fcir denna typ av giva kan vll in-
te bli sdrskilt stor om man sdtter den i rela-
tion ti l l  den positiva reklamen.

Stort tack!
Studieresa til l Malmo/Kcipenhamn 10J2
oktober. En resa som arrangerades av 5J K I

Goteborg.- 
it "f i" i i t i t ttt ni sdtter in en l iten bldnka-

r. ..ft ,r.[r. alla som stdllt upp for oss pi

denna resa som varit bide.rolig och sttmu-

lerande och mYckec l lrorik''" 
D;;;;;" ,lv.k.t nyttig erfarenhet fcir

oss som skciter resebesttllningar och ho-

tellbokningar att f i se verkltgheten ocn

komma i k6ntakt med och ldra klnna min-
ga av de personer som man dagligen har te-

iefonkontakt med..' 
i ; ;., f ing rosor ti l l  Anders Lindauer'

fin. Ab.tg o.i Clrty Bengtsson frin SJR

Goteborg fbr deras fina arrangemang'
Hoppai Pi fler sldana resor'

Vinlisa hllsningar
Lotta-tWedberg
Sekreterare
Folktandvirden i Goteborg

'ffi
cember' 

Redaktionen

Varfcir gcirs vissa saker halvfdrdiga? Di tIn-
ker jag fcirst o.ch frimst pi SMART-biljet-
rerna som nu ar ure oa marknaden och som
anvinds. Dessa biljetter Ir av en hngre mo-
dell samtidigt som omslag och biljettfickor
fortfarande bara finns i de mindre forma-
ten. Detta resulterar i att vi ute pi byrierna
fir sitta och klippa av alla bil jeiter! Det Ir
vll inte meningen att t iden ska anvlndas
ti l l  detta. Ni kan sdkert ocksl t lnka er kun-
dernas blickar ndr man sdtter saxen i bil iet-
ten!

@€

A g;.r"-r.Yfffi'tfi".{tqffifi,ffi't*ffi.*
'frlls;33ltl,sry

t 0 INBLICK,  NOVEMBER I986



Swedish State Railways
Incoming Department
Yasagatan22
105 51 Stockholm

Dear Sirs,
Last July 11 my wife and I boarded the
wrong car on the train from Stockholm to
Copeihagen. lVe should have taken the
last car on the 11 a.m train, but instead
boarded the head car. The error was ours
alone.

A gentleman in the head car heard us dis-
cussing our mistake and offered to help. He
descriSed himself as a "rai lway-a.tt ' ,  al-
though I suspect that "executive" or "off i-

cial" would be more appropriate. He was
lean and f i t  lookine, with graying hair.  I  be-
l ieve he said that h"e l ivedln Heli ingborg.

At anv rate. when the train arr ived in So-
dert i l je ' this man seized my suitcase, and
that of my wife, and l i teral ly sprinted with
them to the rear railw ay carriage. There he
instal led us in the DroDer seats in the f irst-
class section. The casei where heavy, too,
as we embarking on a three-month stay in
Europe.

Regrettably. I  was somewhat f lustered at
th. t i lne and never learned the name of this
Datron of wayfarers. This man made two
ir iends for the Swedish State Railway and
for Sweden as well .  \We shal l  long treasure
his kindly act ion.

If  there is any way to obtain this gentle-
man's name and address, please send them
to me. I  should l ike to thank him and per-

haps  v is i t  h im the  nex t  t ime I  t rave l  in  your
beauti ful land.

Yours sincerely,

Joseph W Carter.

Detta brev kom t i l l  Vera Sicisteen pi SJR
Incoming. En efterlysning som vi nu hop-
pas kan ge resultat pi denna sida. Om det dr
nlgon som vet nigot si  var vlnl ig ta kon-
takt med Ceci l ia Eriksson pl tel 08-
10  30  30 .  Det  vore  ju  ku l  om v ikunde h i i l -

l;J*fl 
kanske hitta den "railway-man"

3',1 f;;iry 3': Jffi i'i,'. i:i :lll,,:'*

Mona Berggren
PDS-general HK

Mona, som vi har berlttat om tidigare i tid-
ningen, borjade jobba pi SJR i seprember.
Tidigare jobbade hon med allt frin ekono-
mi till fcirsdljning pi AU-System i sex ir.
Under denna t id hann hon ocksl med att
vara informationschef. Hon kom ikontakt
med resebranschen ioch med att hon si lde
Eurotel och SMART till resefciretag. Hen-
nes omdcime om resebranschen och STR:
ful l  rul le!

Charlie Lagerberg
Resebyrichef
Falun
Jag fanns under ltta irs tid pi SAS. Ddrefter
blev jag chef fcir specialresor pi Ellbe, ett
dotterfciretag till Resespecialisterna. Aust-
rian Airlines - ddr var jag fdrsdljningschef

**rfus,W*#
ffit*lidt+*lffi

Andra fcirslag?
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NYA
TJOBBET
SIR tir en stor orgdnisdtion med en
stdndig riirligbet. Inblick har som
uppgift att fdlja denna utaeckling.
Tidningen kan inte fiilja oarje en-
skild p ersonfiirrindring, tne n fiirdnd-
ringar aa nyckelpersoner pd nya
iobb redoaisas brir.

under fyra ir. Men fcir att minska pl all
stress som det faktiskt inneblr att iobba i
en stad som Stockholm si f lyttade jag i feb-
ruari till Falun och bcirjade pi SJR. Det Ir
stor skil lnad pi stress i Stockholm och
stress iFalun. Vi har otroligt mycket att gci-
ra hlr uppe men hlr dr omgivningen lugn
och bidrar t i l l  att man sil lv blir lugn. Det dr
ett kul jobb och en fin omgivning! Och
dessutom klmoar vi vidare fcir att fi OS till
Falun nigon gSng i framtiden.

Rolf Giitstav
SJR Specialresor
Stockholm
Jag utbildade mig ti l l  hrare en ging i t iden
men har aldrie stitt bakom en kateder. Det
blev produktivdelningen pi Stena Line i
Gciteborg. Sedan flyttade jag till New York
dlr jag bodde i fyra ir och jobbade f<ir SAS/
Globetrotter. Det handlade om oroduktar-

bete och firdledaruppgifrcr. 1982 flyttade
jag t i l lbaka t i l l  Svedala och bdrja jobba pi
Resesoecialisterna i Stockholm dven di
med oroduktarbete och informationsverk-
samhit. 1984 blev jag ansvarig for konfe-
rensavdelningen pi Scandinavian Express.
Och nu har jag blivit anstdlld pi SJR!

Vad gdller att uttala mig om SJR si vill jag
glrna i terkomma om det ndr jag vari t  hdr
en  l i ten  t id .  Men jag  ve t  a t t  de t  kommer  a t t
vara mycket intre*ant att  jobba med SJR
och att det f inns stora utveckl ingsmcij l ighe-
te r .

il



pd stwdieresa i

=

Toronto rir brittre tin Montreal. Montreal bar fiir rnycket aa den slappa, non-
chalanta franska stilen. Hotellen anr stord, bade bra ltige ocb fin seraice.
Niagarafallen mAste ses, kan inte beskriaas. Ett par cta de intryck som tndn
hade efter att ha komrnit bem frdn en studieresa till Canada. En resa som ar-
rangerddes aa KLM.

5 ru cnAotslc morgon i  oktober var det
I-daes f<ir en studieresa t i l l  Canada som
16! peisoner frin SJR deltog i.

Gruppen flrig via Amsterdam till Mont-
real dir man bodde pi Hotel Le Grand, ett
centralt belaget hotell med stora fina rum
utrustade med alla mcijliga finesser.

Montreal - franskinspirerat
Staden Montreal ligger pi en ci i St Lawren-
cefloden och har 2.8 milioner invinare.
1833 blev Montreal formell t  stad och dr nu
en typisk storstad. Gruppen tyckte i all-
minhet att den hade fcir mycket fransk prl-
gel,  dvs minniskorna var inte slrski l t  edst-
ianl iga och st i len var vl ldigr noncha' lant
vart man In kom. Riita Kekiliinen, frln
Departementen, tror att man kan tlnkas fi
ett varmare mottagande om man kan tala
lite franska.

Ovriga hotell som bes6ktes var Ramada
Inn Hotel som ir ett mycket prisvirt hotell
med bra lige. Konfereirslokiler finns. Ho-
tellet hiller just nu pi att renoveras.

Hotel Sheraton i Montreal dr ett stort
och mycket luxucist hotell med stora vdl in-
redda rum, konferensmcijligheter och stort
hdlsocenter.

Fcir att komma frin Montreal till Toron-
to fick gruppen ika 1:a klass tig. Det var
ingen direkt <iverdriven standard pi tigen,
nlmnas bcir att maten serverades oi tradi-
t ionel l t  f lygplansvis. Dessutom rdckte den
inte t i l l  al la, dvs al la f ick inte det som de ha-
de bestl l l t .

Efter ndrmare fem t immar kom qruppen
ti l l  si t t  hotel l  i  Toronto och man si"g staden
torna upp sig med sina mlkt iga skyskra-
por. Toronto har drygt 2 miljoner invlna-
re och ir huvudstad i orovinsen Ontario.
Namnet Toronto har i;rdianskt ursprung

och betyder'mcitesolats' .
Hoteilet Loefs Vestbury var sroft men

dndi opersonl igt.  Det fanns gammaldags
engelsk atmosfdr som vi hoppas de sparar
nir de inom kort ska renovera och bygga
om.

Ett annat hotell som gruppen bescikre i
Toronto var Ramada Hotel som ligger i
hjdrtat av Toronto. Nlra hockeyarenan
Mayple Leaf Garden. Hotellet har 17 kon-
ferensrum med plats fcjr mellan 15 och 300
Personer.

Sheraton Center, ett hotell med tjusig
lobby diir allt frin atriumtrddglrd till var-
tenfall dr installerat. Hotellet 1r mycket
serviceinriktat. Ett miste Ir att bes<ika den
mysiga restaurangen pe 47rc! vlningen ddr
man har en otrol ig utsikt civer hela Toron-
to. Hotel let har dissutom stora konferens-
mrijligheter.

l 2
Mognus Briggerl  {redoktor),  Ui l  Engelhordt ( loyout),  Ceci l io Eriksson, Clos Johonsson, Erik Ni lsson {onsvorig uigivore)
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Med pri reson vor frdn SJR: Rolf Giirstov
Speciolresor, Bodil Persson Holmslod, Ko-
rin Mdrtensson Ume6, Inger Hoff Molmii,
Lors Ake Steen Nykiiping, Wivi Rovo Kiru-
no, Giisto Enmork Skellefie6, Elisobet An-
dersson Jiinkiiping, Krislino Hedberg Gti-
teborg, Jon Erik Annersond Korlstod,
Britto Fristriim Affiirsresor Vosogolon,
Riiro Kekiiliiinen Deportemenfen, Bo Con-
stenius Hogogolon, Agnefo Lorsson Korlo-
viigen, Tibor Vegsiii Forslo, Evo Svensson
Vottenfol l .

Traditionell guidetur
Likt en turistgrupp ikte vi pl en sightsee-
ingtur runt Bay Street, Torontos egen Vall
Street med mdktiga bankpalats och f6rslk-
ringshus. Toronto dr en mdktig och bety-
dande ekonomisk knutounkt i Canada.

I hamnen ligger virldens hrigsta utkiks-
torn, 533 meter hcigt. Hirifrin kan man i
klart vdder se <iver till USA.

Trots sin stlllning som Canadas New
York si gcir den gamla viktorianska mora-
len sig gdllande i Toronto. Ingen sprirserve-
ring e-fier klockan ett pi natien di t i l l i ten.

Niagarafallen
Ett miste lr att besdka Niagarafallen. Ett
naturfenomen som bara blir mer och mer
kommersialiserat. Staden vid fallet dr som
en stor souvenirbutik. Efrer fdrd med bers-
bana till fallet sl var det dags fcir hela grui-
pen att ta pl sig stora svarta regnrockar. Se-
dan var vi redo att ge oss ut i det
respektingivande vattne"t. En fantasrisk
upplevelse att kanna naturens enorma
kratter.

Studieresan
Studieresan inneholl allt frin att se hur det
gir till pi flygplatsen till att kolla hotell,
omgivningar och vad som ir intressant i
landet.

Alla var noida med resan men civerens
om att det blir for mycket som ska ses pl
for kort tid.

BO CONSTENIUS/CECILIA ERIKSSON


