
W
/{/t Lf4,f \,

PAss, pengar ocb

VISUM...

SMART
FORSLAGS.
KOMIWTTE

ISRAEt
det fiirloaade landet

{ ;  Y ; -

,.tfu'{
, dn f+. .dA .d& I-+ffiffi



Pd Sl Resebyrd's zsiseringscentral rir
ingenting omiijligt. Men det kan
bjAlpa dtt aard ute i god tid. Om-
kring 10 000 aisumrirenden passerar
Eaa ocb Rolf Gunnarson varje dr.

TBLAND nAR vaN uppfattningen att vdrl-
Iden bl ir  rundare och att det bl ir  al l t  enk-
lare att fdrdas runt. Di tar man grundligt
fel. Att behciva scika visum fcir en mlned
ldnder dr inget som hcir det fc;rgingna til.
Om inte annat gick det upp fcir de flesta i
hcjstas nlr Frankrike infcirde visumtving
for bland annat skandinaver. Fransmdnnei

Biljett, pengar, pass och...

vlsuM!

l r  pi  intet sl t t  ensamma om kraven pi vi-
sum. Anledningen t i l l  att  minga l lnder nu
sklrper reglerna dr bland annat ocinskad in-
vandrine och fruktan fcir terrorism.

En dei SJR-resendrer ordnar sina visum
sji lva, men de f lesta tar viseringscentralen
ti l l  hjalp. Ju mer avldgset och 

"kringl iga-

re" land man ska ika till, desto stcirre tycks
behovet av hjdlp vara. SJR har dessutom
kunder, bland annat virt bistindsorgan
SIDA, som oftast reser till "annorlunda"

lander. Mindre och avligsna ldnder har ofta
inte niqon egen representation i  Sverige
och di [dnns-det skont att  f i  hialp.

"Vi fcirmedlar <iver 10 000 viseringar per
ir",  sdger Rolf Gunnarson.

Viseringscentralen drivs i fciretagsform
av Rolf och Eva Gunnarson pi entrepre-
nad it ST Resebvri. Blde Rolf och Eva dr le-
vande u'ppslagsverk ndr det gdller pass- och
visumfrigor. Ti l l  och med utr ikesdeparte-
mentet hinvisar ofta de sviraste frieorna
h i t .

"Normalt cikar antalet visumlrenden vi
handldgger med 10 procent varje ir. Men
1986 rakade antalet i h6jden med hela 40
procent, bland annat tack vare det franska
visumtvinget", fortsitter Rolf.

I hcistas var det tufft. En del daear arbeta-
de man upp till 19 timmar per d[. Nir det
var som vdrst med de nya franska visum-
bestdmmelserna ringde till och med tele-
verket och sa att man inte llngre stlllde
folk i telefonko pi visumcentralens num-

mer. Nu lciper det dock betydligt smidigare
och man kan fi sitt visum pi bara nigon
drg.

Ont om tid
Vanligtvis ir Rolf ute och iker runt t i l l  am-
bassader och beskickningar under dagen.
Eva fcirbereder anscikningarna, svarar i te-

lefon och ser till att allt fungerar. Innan
klockan itta varje kviill iker Rolf den sista
svinqen f6r daeen ner ti l l  huvudposten
Stocf,holm t. U"nder armen finns di en di-
ger bunt bruna kuvert som innehiller vise-
rade pass. De fdrdiga passen slnds rekom-
menderat tillbaka till resebyrin, dn si ldnge
har inget pass fcirkommit.

"Vi har mycket bra relationer med alla

L
.  Det  i i r  den inst i i l ln ing som Evo och Rol f  Gunnorson pd v iser ingscenlro len hor n i i r  de iobbor.

"Allt iir miijligt"
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ambassader men kan trots det dndi inte all-
tid istadkomma underverk", fcirklarar
Eva Gunnarson.

Instdllningen hos Rolf och Eva dr att allt
ir m<ijligt. Sirskilt om man fir lite tid pi
sig. Ofta Ir det tyvirr alldeles fcir snlvt med
tid. Ddrfcjr vidjar man till er pi resebyrier-
na att tidigt tdnka ocksl pi-visumfiigan.
Idag fick fcirresten Gunnarsons en terta
med bud fcir att de lyckats fixa det nist in-
till omcijliga. Nigra ungdomar hade bokat
och betalat en lingresa som bland annat in-
begrep USA. De amerikanska myndighe-
terna v l l le  Iorst  ln te ge ungdomarna v lsum.
De var fcir unga och dessutom var nigon ar-
betslcis. Amerikanska myndigheterna anar
di en risk fcir att de ska ta illeeala arbeten.

Nu lciste sig det hela till det bdttre, mest
tack vare Rolfs kontakter.

Tirta som tack
Viseringscentralen arbetar efter angiven
avresedag. De lrenden som Ir mest akuta
gcirs alltsi fcirst. Ibland kan det vara myc-
ket brittom. Affdrsmdn som ska ika ivle
pi snabbt pikomna resor brukar vilja hi
hjilp med nog si krlngliga visum civer da-
gen. Dlrfcir har Eva en liten vidjan:

"Fyll noggrannt i datum fdr avresan och
att pass cinskas tillbaka pi ordersedeln.
Ord som snarast och omgiende tappar sin
funktion nir de anvdnds i oncidan."

Att hilla reda pi vilka ldnder som krdver
visum fdr svenska medborgare kan vara
nog si kringligt. Men pi visumcentralen
miste man kunna reglerna ocksi fcir andra
nationaliteter. Ming"a ldnder har skirpt si-
na regler avsevdrt f<jr vissa staters medbor-
gare. Aven om en invandrare bor i Sverige
lr det inte slkert att medborgarskapet 1r
svenskt. Att det till exemoel dr mvcket
svirt  fcir  en iranier att  komma in i 'Vdst-
tyskland lr nigot som en svensk kanske in-
te tinker oi.

"Vi skulle giirna vilja uppdatera den gam-
la visumpdrm som f inns ute hos resebyrier-
na". menar Rolf Gunnarson. 

"Problemet

ir att vi har si mycket att gcira att vi bara
inte hunnit".

Ndr jag sit ter ner hos vira viseringsexper-
ter ringer telefonerna oavbrutet. Oroliga
rcjster frin resebyrikontoren ringer och
fr igar om hur just deras drenden gir.  Inte si
koist igt.  di kunden ocksi Ir  o.5l ig fcir att
det hela inre ska lcisa sig om man dr sent ute.
Ridet som Rolf och Eva unisont ger dr att
inte ringa och kolla annat dn i .rridantags-
fall. Det rar bara tid att svara pi frigor.

"Vi har inte si stora mcijligheter att lam-
na ligesrapporter efter hand. Vi hdr av oss
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ifall det blir oroblem. G<ir vi inte det si
fixar det sig",-fcirklarar Rolf.

Ett rid vill man pi viseringsccntralen
girna ska fcirmedlas till alla afflrsresenirer.
Reser de mycket skadar det inte att skaffa
tvi pass. Pi detta sdtt kan viseringen infcir

en lingresa underldttas och gi fortare. De
olika passen kan di sdndas till olika ldnders
ambaisader. Tvi pass dr en sdrskilt eod id6
om man iker ri l l  lander dit visum"miste
ordnas via till exemoel bescikslandets am-
bassad i London.

Han gliimde fracken
Historierna jagfir hora under mitt bescjk
lr minga och roliga. Kontakter med vi-
sumscikande, ambassader och resebyrier
har gett Rolf och Eva minga minnen.
Finns det nigot drende som varit kringliga-
re In nigot annat?

"Alla lrenden dr unika pl nigot sdtt.
Dlrfdr blir det hdr aldrig trikigt", slger
Eva Gunnarson.

Men visst finns det nigra handelser som
etsat sig fast i minnet. En av dem ir den
grupp som skulle resa runt i ett dussintal af-
rikanska ldnder i en rostig gammal buss. El-
ler den fcirtvivlade resend?iom i sista minu-
ten kom och skulle ha hjalp dagen innan
Rolf och Eva skulle resa bort och gifra sig.
Mannen kom ivig som han skulle, men fcir
Rolfs del resulterade det i panik. Br6llops-
fracken blev hlngande kvar pl kontoret.

Visumhjllp er ett uppenbart och ncid-

vdndiet konkurrensmedel resebvrierna
emellin. ST Resebvri stir vdl rusiad och
kan erbjuda sina resendrer en mycket god
visumservice. Men man kan inte stilla
orimliga krav pi viseringscentralen.

"Jag gcir en jordenruntresa varje dag",
skrattar Rolf Gunnarson. "Alla STR-are
som vill veta hur vi iobbar dr vllkomna till
Stockholm och fc;lja med under en dag."

PER ERIKSSON

Ulf Frihdn, resebyrdcbef pd Sl Rese-
byrd i Gdteborg bar jobbat i Giite-
borg under cirka sex mdnader.

Hur har det fiirsta halviret varit?
"Fcirsta halvlret blev ett effektivt och ener-
giskt fcirsta halvir. Det tog vil sin lilla tid
att komma iging, men jag tycker att vi fick
en bra start pi virt arbete. Vi har jobbat
mycket med att utveckla och effektivisera
virt arbete", berlttar Ulf Feh6n.

Arbetet gjordes i tvi steg:
o Lara kdnna kunderna

Ulf Falt6n ikte runt rill alla stora kun-
der i Gciteborg, ett tufft schema som in-
nebar 2-3 besdk/dag.
"Det var mycket nyttigt och mycket in-
formationsrikt att trlffa alla som iobbar
t i l lsammans med oss pi resebyrin."

Steg tvi i arbetet handlade om art
o Ldra kdnna oersonalen

"Att kommi in i ett nytt ging si snabbt
som mcijligt dr alltid'vik"tigt] och spe-
ciellt om man ska vara chef. Jag hade
samtal med alla pi resebyrin, vi snacka-
de en halvt imme ibland en t imme och
gick igenom utveckling, arbetsglng,
krav och si vidare.

Vad hlnder i "Giitet" inom den nlrmas-
te framtiden?
"Det 

stora som hdnder dr atr vi fir ett nytt
forsiljningskontor fcir affdrsresor och att
yi  ha1a,n1u g1 etablering pi glng, men som
rnte ar helt  Klar.

"SJ 
Reseb.yrl i Gciteborg utcjkar ocksi pi

allarsresesldan mecl atr bygga upp en ny
slljgrupp. Nu verkar ocksi de olika sdlj-
grupperna som "egna resebyrier" i reseby-
rin. Man har al l tsi  hand om bi l jetterna och
att de blir utskrivna och vi kommer iven i
fortslttningen att utveckla den her biten.

Pi privatresesidan jobbar vi med en fi-
nansieringsplan fcir en resa - en plan som
kommer att innebdra att kunden dntlieen
kan fi chans att ika pl sin drcimresa.

Helt kort innebir iet att  vi ,  t i l lsammans
med Fcjrsta Sparbanken, hlller pi att ldgga
upp ett kreditsystem som kommer attbl i
avsevdrt mycket billigare dn att betala med
kreditkort. Kunden kommer att kunna ra
ett lin i banken, en kredit, och man fir ge-
nom ett finansieringsf6rslag i fcirvig den
exakta kostnaden fcir vad en "jorden-runt-

resa" skul le kosta.
Till sist vill jag slga - att det regnar fruk-

tansvdrt iG<iteborg, men art det trots allt ir
en underbar stad."-

CECITIA ERIKSSON

3

HALTA



St Resebyrd i Malmii:

DIREKTKONTAKT MED
KUNDERTYCKOKAST
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"Mi i i l iqhefen or t  d i rektboko f lyg och hotel l t i r  ov ovgi i ronde belydelse i  kompen om kun-

d.rn i ' i ,  onser Gert  Pdhlsson, 'Monico Giol i fok i  ocht l isqbeth Broddesson pd specio l rese-
ovdelningen.

SJ Resebyrd i Malmii bar fdtt frriscba lokaler, sd-mtidiSt som mdn priiud! ltyd.
irepp fiii att ge kunderni bittre seraice. Man har bl a minskat atintetiden i
Tetilbi p, ae\tora kwndernd, genotn dtt ge dem egnd direktnumrner till rese-
byrdn.

T TNDER FJoLARET l ig SJ Resebyri i  Mal-

L/ mo liet.
"Eftersom vira lokaler totalrenoverades

hade vi mindre resurser till fcirfogande. Ut-
rvmmet for att betiina kunder var otill-
rickligt", sdger chefen Bertil Ryhming.

I dae ar fcirutsdttningarna annorlunda.
I slu"tet av januari in-vigdes de nyinredda

lokalerna. Samtidigt gick startskottet for

byrins satsning pi arr iaga nya marknads-
andelar.

I
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Fcirindringen av lokalerna dr av stor be-
tvdelse fdr din framtida verksarnheten.'"Genom 

att skapa en effekt iv och mo-
dern resebvrimil i6 vi l l  vi  markera att vi
satsar seri<ist", siger Bertil Ryhming.

"Ny utrustning, fdrbdttrade arbetsmcij-
l igheter och okad-tr ivsel f i r  personalen att
aibeta fdr att  vi  ska forst irka vir posit ion."

Som pi minga andra SJR-kontor dr det
affirsreiorna sJm lr den iominerande de-
len i verksamheten.

"Pi nio affdrsresor sdl jer vi  en privatresa.
I framtiden blir antalet affdrsresendrer fcir-
modligen en dnnu stcirre grupp", tror Ber-
t i lRyhming.

Okad marknadsfiiring
Marknadsforingen har inyo skiutit fart.
Besoken pi fciretag och myndigheter, fcir
att  erbjuda resebyrins t jdnster, cikar. Varje
vecka bjuds dessutom de strjrre kunderna
in oi en informationstrdff.

'iDet ar mycket viktigt att ha en direkt
kontakt mellan oss och kunderna. Affdrs-
resenlrer ir ,  med al l  rdtt ,  en krlvande
kundkategori. Viktiga frigor, cinskemil
och problem behover regelbundet tas upp
ti l l  behandlins."

Satsningen pi affarsresekunder gor sig
tydligt pimind i byrins nya kontorsland-
skap. De tre st6rsta enheterna i  landskapet
har- som enda uppgift att serva de stcirre
Kunoerna.

Direktnummer
"Tidigare f ick kunderna kontakt via en te-
lefonridxel. Vdntetiden blev ofta ling vilket
var ett  problem fcir kunderna, och ett stort
bekymmer fcir oss. Ideligen fick vi klago-
ml l . "

Detta probJem har losts genom att"var
och en  av  enheterna ,  med en s tab  pa  ty ra
t jdnstemln, har sin egen fasta kundkrets.

"Varje enhet har sit t  eget telefonnum-
mer. Numret dr kdnt endast av det begrdn-
sade antalet kunder. Ti l lgdnglighet.n-dka.

*". . . , ; 'W.^ ,-r :7 , '

"Konlorslondskopef ger en bi i t tre konfokt
mellon ol iko enheier", si iEer Bert i l  Ryhming.

och det dr ldttare att etablera en personlig
kontakt. Lcisningen har visat sig vara myc-
ket lyckosam."

F<;r drygt ett  5r sedan f ick SJR Malmci
agenturen for T\X/A:s t idnster i  Sverige.

"Vi ir  "tour oDerator" i t  dom. Det med-
fcir att vi kommer iitnjutande av deras ext-
raerbiudanden. vilket dr en fdrdei fdr kun-
derna. t t tersom I wA ar ett  av varloens
storsta flygbolag dr det friga om stora ra-
batter. D-enna t j lnst 

ir .  
vi  fci l jakt l igen en-

samma I  )venge a t t  e ro luoa.
STR Tours i Malmci har knutit direkt-
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kontakt med flera av de vlrldsdomineran-
de flygbolagen. Man har bl a avtal med de
tolv stcjrsta amerikanska bolagen att direkt
kunna g i  in  i  deras  in fo rmat ionsbanker .

Omgiende svar
Det qer oss en oerhcird fdrdel. Kunderna
kan omgiende fi svar om en resa. Dess-
utom kan vi boka i  samma ciqonblick som
kunden c inskar  och  behc iver ln te  v in ta  o i
bekrl f telsen", sdger Gert Pihlsson, chef
fc;r SJR Tours, Malmci.

Fcirutom flygpriser och platser, kan det
handla om hotel lpr iser, f lygpass, hyrbi ls-
taxor m m.

"Vi ligger lingt framme, men dr Indi
bara i  bdrjan ndr det gdl ler kapacitetsut-
ny t t iandet  av  de t ta  sysr ;m.  Bar iom n ig ra

minader ska vi erbjuda en blt tre och ut-
cikad service."

Samtliga SJR-kontor i Sverige servas av
detta system. Systemet ir en vil<tig faktor i
framtidens satsning. Trots cjkar ut iymme i
samband med reno-veringen har man redan
expansi o nsplaner.

"Efterfrigan 
pi tjdnster dr si stor att vi

miste sdtta in nya terminaler. Bide denna
del och affdrsresor behciver srcirre urrvm-
me fcir att cika effektiviteten i arbetet". sd-
ger. Bert i l  Ryhming.

Aven om privatresendrerna utgcir en li-
ten del av kundkretsen Ir de inte pi nigot
sltt bortglcimda.

Den del av byrin som betjdnar dessa kun-
der har genomgitt en genomgripande fcjr-
anonng.

Kundmottagningen har bl ivi t  bide trev-
ligare och framfcjr allt ljusare p g a de upp-
lysta affischtavlor som inramar lokalin.
Den sick-sackformade disken skaoar en av-
ski ldhet som 1r behaglig fo. k,rnden.

"Privatresedelen 
har gitt med fcirlust un-

der senare ir. Men nu hoppas jag att vi kan
vdnda verksamheten t i l l  v ins t .

Vi ska bl a infcira l6rdagscippet och di
kcjra sirskilda kampan jer fcir aiilocka kun-|  , ,oer ,  sager I 'er l l l  Kynmlng.

Kontorslandskap
I afflrsreseavdelningen lr de iidigare smi
kontorsrummen etr minne blott.  Ist i l let
samsas personalen om utrymmet i  ett  stort
luft igt kontorslandskap. Dagsl juset som
strcjmmar in fr in takfcin.rr.nld.n moder-
na l jusslt tningen och srora blomstergrup-
per skapar en-rr ivsam atmosfdr. De iarhi-
gor som hysts fcir att bullernivin skulle bli
stcirande har inte besannars. Absorberande

|fk, 
vdggar och golv suger upp der mesra av

lyudet fr in relefonsamtal och maskinknat-
ter. Dessutom dr sklrmarna mellan enhe-
terna effektiva fcir att dimpa liudet.

L iksom a l la  ny in redda '  SJR-kontor  I r
'3ggtr.?f|  tak svagt rosafdrgade. Colvet
gir r  gribl i t t ,  medan srolar och soffgrupper
har en ldtt  l i la nyans.

. I  samband med invigningen av de nya lo-
kalerna infcirdes rdkf&bud. En itelrd som
de.flesta i personalen stcidjer.

Aven personalen har fitt nya klider fcir
att  matcha den fr ischa mil jcin. Samtl iga bdr
morkblS byxor el ler kjol och t i l l  di t  vi t
skjorta el ler blus med SJR:s emblem vl l
synl lgr.

"Enhetlig 
kladsel har vissa fcirdeiar.

Kunderna tycker det Ir positivt. Det fcir-
st lrker intrycket av lagarbete. Dessutom
blir vi  iqenkdnda ndr vi r"cir oss utanfcir rese-
byr ln ' f  s lger  Ber t i l  Ryhming.

JOHAN ERICHS

5

l l t 'scbyrt  l j l i C I l t  i

"Genom vdro uliikode resurser ser vi mycket oplimistiskt pd fromtiden", siiger chefen Bertil
Ryhm ing .
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"Det i i r  mycket  v ikt igt  o l t  ho en di rekt  kontokf  mel lon oss och kunderno",  s i iger Bert i l  Rhyming.



S/R;s ekonomisystem

BARNSIUKDOTNARNA
KURERADE

7
S! Resebyrd's ekonomisystem infiirs nu pd fler kontor. Sendst installerades det

ia Sm Oisitol nquipm'ent i Swidbyberg ocb Asea Stal i Finspdng' Mdnga au
'i 
n iti a t p rob le m e i s om l,i g i S M A RT b ar nw lii sts. D e t ny a e ko no mi sy ste met ge r

mdngi fiirdelar ocb nya miijliSbeter.

I J I  r - r lL  l  \  l l rR .SJ  Rcsc l tv r i  '  b , ' kn ing 'sy -

- f - ] . s t *n t  och  ekononr isvs tcn l  v r r r i t  sk i lda

fr in varandr:r.  Detta har i  viss utstr ic-kning
medfort merarbete. En stor del av informa-

t ionen Ir gemensam {or bid:r systemen.

Tidigare h,rr man dirfor tving;.rts registrera

den tviginger. I  det perspekt i  vet var id6n att
kny ta  ihop ekonomisys tem med bokn ings-

,uri .- . t  via SMART eenial ''Kopp l ingen 
mel lan  iy t temen sku l le  vara

he l t  au tom"at isk .  N i r  en  bokn ing  sker  v ia

terminal pi resebyrikontoret kopieras

\:,$;

bestdl lningsinformationen automatiskt
civer t i l l  ekbnomisystemet. Dlr komplette-
ras denna information med bland annat
d,ebiteringsuppgifter och en faktura kan
skr ivas  u t .  Samma in lo rmat ion  s l ipper  d i
lagras pi f lera stdl len. Dessutom kan fakru-
ra-n bl i  betydl igt mer detal jerad dn dagens.
Om man si cjnskar kan, fcirutom resenlrens
namn, iven detal jerade uppgifter om
bokade bi l jetter skrivas ut.

Fiffig integration
Beslut om att integrera ett nytt och effekt ivt
ekonomi- och bokningssystem fattades
redan i  bcir jan av 1980-tal i t . 'En kravspecif i-
kation skrevs 1981 och en proiektgrupp
samlades ihop for att  arbeta med detta
omfattande pioiekt. Som mest var 28 kon-
sulter inkopplade. Pi lotbyrin f<;r SMAnT
inom SJR blev kontoret pi Karlavdgen.

Sommaren i985 kopplades de fcirsta rese-
byrierna in i  det nya ekonomisystemet.
Den ans lu tn ingsp lan  som g io r t t  upp fc i l jdes
f ram t i l l  dess  a t t  r r ton  SJR-kontor  kopp la ts
in. Di klappade SMART-utrustningen
ihop. Detta kommunikationssystem var,

trois att  Phi l ips och Scandinavian Mult i
Access Systemi Ag, haudat motsatsen, helt
enkelt inte dimensionerat f6r den okning i
antalet transaktioner som fol jde. Det hela
fungerade v isser l igen .  men svar5 t iderna
b le io r im l ig t  l inga .

"Si mycket som en tredjedel av proiekt-
gruppens t id har git t  i t  ,r t t  losa upp de pro-
6l"nl to- SMAF.T bringade oss", sdger
projekt ledaren Ingvar Fogelberg.

Projektets konsulter ignade minga och
l insa overt idst immar t i l l  att  reda ut hur
SMART ecent l ieen  [u  nserade.  Under  t iden
kom det kfaeo-Xl ir :n d'.  r . ,on anvdndrnde
bvrierna. Rvktet om det 

"kassa" ekonomi-
systemet borjade spridas.

"Tyvdrr har trasslet i  borjan gjort att
minga kdnt tvekan infor en civergingti l ldet
ny .  i ys t . - . t " ,  menr r  lngvar  Foge lberg .

Tro ts  x t t  id6n  bakom det  nya  ekonomi -
systemet v,rr mycket god blev der .r l l tsi  ett
uisrt -otst ind. 'Tack-vrre de lSnga svars-
t iderna blev systemet inte si arbetsbespa-
rande som man hoppats. Idag Ir ldget betyd-
l ig t  l lusare .  Nu h i l le r  SMART p i  a t t

folb;t tr ,r t  eenom nv och effekt ivare teknik.
Philips utiecklar en ny styre-nhet som fcir-
hoppn ingsv is  kommer  r t t  f l  ner  svars t i -
de ina  re jah .  En moi l ig  u tveck l ingsv ig  fo r
att vtterl igare minska svarst iderna er att
an't ,enda i i tel l igenta arbetsstat ioner (per-

sondatorer) pi SJR-kontoren.

Djungeltrumman gick
Flertalet av problemen med overforingska-
paciteten i  SMART dr i  si  fal l  overst indna
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och ytterligare SJR-kontor kan kopplas in i
systemet.

"Anledningen till de linga svarstiderna
har alltsi frdmst stitt att finna i SMART-
utrustningen", sdger Ingvar Fogelberg.

SJR-konsulterna har gjort allt som stir i
deras makt. Mitt linier, rlttat fel och lven
gjort en del fdrblttringar i sjdlva ekonomi-
svstemet. Ekonomisvstemet har nu infdrts
och anvdnds pisammanlagt omkringett t iu-
gotal kontor. Det motsten-dsom fanisti l len
bcirian har ndstan helt blist bort. De tekni-
ska'problemen var dock inte enda orsaken
till denna tvekan som fanns hos vissa till en
borian.

"i b,i.j".r't ".'t lr utbildning kanske ocksi
lite bristfiillig", erklnner Ingvar Fogelberg.

Nu fir alla anvlndare komma till Tomte-
boda (Solna) och lira sig systemet. Inte bara
en del utvalda nyckelpersoner.

Kurserna lr dels ldrarledda och dels prak-
tiska genom eget utforskande vid tangent-
bordet. De anstdllda som haft tillfdlle am
prciva det nya ekonomisystemet tycks

"Om n6oon hor fr6qor om svstemel sd tir det
boro otf'hiiro o., s6", siig6r Ingvor Fogel-
berg.

instlmma i alla dess fcirdelar. Fcir kunden
blir faktureringen enklare och mer dver-
skidlie."Deisutom kan vi ta ut detaljstatistik och
det dr ett mycket gott konkurrensmedel",
fortsitter Ingvar Fogelberg.

Det dridagmcijligtatttafram en heldel sta-
tistik. Man kan vllja mellan femton olika
statistikpaket. En kund kan till exempel
bestilla speciella kcirningar civer sina resor
fcir att kunna planera bdttre.

Massor av information
Ekonomisystemet 1r mycket utvecklihgs-
bart och man kommer ocksi fortsdttnings-
vis att kunna erbjuda nya intressanta tjdns-
ter. Storkunder som si cinskar ska till
exempel kunna fi sina fakturor pi databand
eller diskett. Det ska till och med bli m<ijligt
att arrangera dator till dator-civerf<iring av
denna typ av information. Samtidigt arbe-
tar man med en lista pi ca 300 smi fcirbatt-
ringsf6rslag.

Driften av ekonomisystemet har hittills
bedrivits i egen liten projektorganisation.
Frigor som rcirt administrativ utveckling
har behandlats under ekonomiavdelning-
en. I framtiden kommer det trolisen att
etableras en slrskild AU och data-fu"nktion
i SJ Resebyri.

"Om nigon har frigor om systemet sl Ir
det bara atisli nigon a-v oss en signal", sdger
Ingvar Fogelberg avslutningsvis. "Medar-

betarna pi de kontor som redan anvdnder
ryrt.-.i r."rar ocksi glrna pi frigor."

PER ERIKSSON
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Catrin Forsberg
Marknadsassistent pi HK

24 &r ar Catrin Forsberg som nu kommer
att ta hand om en del oi marknadsavdel-
ningen pi Bryggargatan.

Catrin kommer frin SJ Resebyrl i S<ider-
tilje dlr hon har iobbat i 3,5 ir. Innan dess
iobbade hon pi Viking Line.

"Jag utbildade mig pi Turistkursen, Re-
seliv och Turistndring pi Fridhemsplans
gymnasium."

Resor har Catrin alltid varit intresserad
av. Pi SJ Resebyri kommer Catrin att ta
hand om mvcket pi marknadssidan. Bland
annat si ir det Catrin ni ska kontakta om ni
har frigor om studieresor och AD 7S.orna.
Dessutom kommer Catrin att iobba till-
sammans med Hans Nohrenius.

Efter min f6rsta vecka pi HK kan jag ba-
ra slga att jag vill komma in i mitt nya jobb
si snabbt som mcij l igt. Att jobba pi huvud-
kontoret verkar vara annorlunda, spln-
nande och det hlnder hela riden 

-nya

saker. "

Sten-Eric Hjerpe
Ny resebyrichef i Lidkiiping

NYA
I JOBBET

StR tir en stor organisation med en sttindig riirligbet. Inblick har som uppgift
aufiilja denna utt:eckling. Tidningen kan inte fiilja aarje enskild personfi;r-
tindring, tnen fiirrindringdr d,u nyckelpersoner pA nya jobb redoaisas btir.

Sten-Eric Hjerpe har jobbat inom SJ sedan
1949.

"Jag bcirjade som noris-och springpojke
och jobbade sedan med allt som finns pi en
jirnvdqsstation. Testade alla de olika ar-
betsup"pgifterna bide ute och inne. Att ha
arbetat med alla de olika rutinerna har jag
haft stor fcirdel av i mitt fortsatta arbeti
inom resebranschen."

1958 brirjade Sten-Eric pi SJ Resebyri i
Lidk<iping och har sedan varit fast inom
SJ Resebyri. "Jag tycker om att jobba
inom SJR och jag inspireras av att i mirr
dagliga arbete fi se till att mdnniskor trivs
och mir bra. Att ha som arbetsuppgift att
skicka ivle mdnniskor oi semester och se
ti l l  att de Tir uppleva nya o.h spdnnande
stillen - det dr inte alla fdrunnat."

"Mitt eget favoritstdlle att lka till 1r Ar-
ma di Taggia pi Italienska Rivieran. Nir
Fritidsresor startade resor dit sl var jag dir
pi studieresa och blev helt betagen. Jag har
varit ddr ett antal ginger sedan dess."

"Att bcirja som resebyrichef inneblr
mycket mer administrativa arbetsuppgif-
ter och framforallt - att man i stdrre ut-
strickning har jobbet med sig hem."
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litetscirkelledarna pd en konferens i
Hekingfors. Man visade en konstruk-
tia r:ilja att fdrbdttra ocb effektizti-
sera ocb en stdrk tro pd kztalitets'
cirkelarbetet.

#
#
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S! Resebyrd's kaalitetscirkelarbete
fortsritter med sammd Senomsldgs''kraft 

under de fdrsta mdnaderna
1987 som det aasiutades 1986' I slu-
tet dv jdnuari samlades alla 80 kaa-

T\ t  I  sv r :s  k la r t  och  tyd l ig r  i  undcrsok-
l - ln ingen a t t  

" jak ten  p i  te le fonens  vdn-

te t ider "  har  g jo r t  a t t  sekundernas  an ta l  har
minskat. Digital i  Solna, Utr ikesdeparte-



mentet och Alfa Laval i Lund visar uoo de
mest dramatiska fcirbit tr ingarna bland de
33 resebyrier som kommii ned t i l l  ca 1O
sek (: 3 signaler) sedan november di tele-
fonunderscikningen startade.

Alla resebyrierna har visat ett positivt re-
suitat och stora fcirandringar har skett.

Resebyrierna har tagit arbetet med kva-
Iitetscirklarna pi allvar.

Olyckliga omstindigheter
Men, de dr inte sdrskilt entusiastiska till un-
derscikningen. "Vi ir inte si ncijda med re-
sultatet, det ir inte rdttvist", menar en

kvalitetscirkelledare. "Det blir vdldigt lett
fel ndr man bara kol lar upp resebyr-ierna
en ging i minaden. Om underscikninpen
hade omfattat tre uppringningar i minaden,
si hade alla haft en stdrre chans. Det finns
ginger och tillfallen di det fattas folk, en
del dr och hdmtar material,  nigon dr ute
ett drende och si vidare. Det d} klart att
kunderna kan f i  vdnta uoo t i l l  120 sekun-
der  v id  de  hdr  t i l l fd l len i ' r .

Kjel l  Andersson pi Alfa Laval i  Lund:
"Vr  har  a l l t rd  svara t  snabbt  i  te le fon  och
vi svarar snabbt i telefon. Det dr iu den sto-
ra servicen som vi erbjuder vira kunder.
Vi har tre telefoner och var en har ansvar
fcir sin "speciella" telefon. Svarar vi inte pi
dessa inom tre signaler si gir samtalet au-
tomatiskt civer till Villy Soderlund som dr
resebyrins chef."

Pi Alfa Laval i  Lund kdnner man sdl lan
nigon underbemanning. Man har stdngt
under lunchen nlr alla andra ol Alfa La-
val ocksi har lunch och si stdngir man igen
klockan halv fem.

Anders Falk , kvalitetscirkelledare i
So lna :

"Olyckl iga omstdndigheter kan ldtt  bi-
dra till att en hel minad slis ut och blir un-
derkand. Dessutom si ar det fcir vir del en
sned underscikning. Vi har resebyrin upp-
delad pi tvi affdrsresegrupper, som har oli-
ka telefonnummer. Ndr undersdkningen
bc;rjade visade det sig att det bara 1r ilen
ena av dessa som kollas. Ska man s6ra den
hdr typen av underscikning, si ska'alla vara
med och kdnna sig delaktiga."

Helt klart Ir dock att trenden - med el-
ler utan omstindigheter - visar pi ett  po-
sit ivt resultat.  Fredrich Dahlman hoooas
att det varje minad ska bli ytterligare 516
byrier som ska komma under 10 sekunder.

Telefonunderscikningens positiva rrend
har visat att vi kan bli bdttre samtidigt som
medvetenhet och diskussioner runr telefon-
servicen fcjrs intensivt inom hela organisa-
tionen pi ett sdtt som tidigare inte existerat.

Det kommer att mdrkas oi resultatet fcir
hela SJ Resebyri om trenden kan hilla i sig:
att alla tar till sig kvalitetscirkelarbetet och
ser till att effelitivisera si lingt det gir.
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"Handlingsfriheten 
kommer att bli virt

frdmsta arbetsredskap i framtiden", menar
Fredrich Dahlman.

SJ Resebyri har blivit mycket uppmdrk-
sammad och andra f<iretag ir nyfikna pi
hur arbetet med kvalitetsfcirblttrinqar har
lagts upp. Det har till och med komririt fcir-
frigningar om inte representanter frin SJR
skulle kunna komma och berlt ta om sars-
ningen och utvecklingen. Hiller enrusias-
men i sig kan ailtsi SJ Resebyri bli fciretaget
som leder utvecklingen - genom kvalitets-
fcirbattringar - i hela servicebranschen.

Svor inom mox l0 sekunder
ion 1987

Boden

Borlonge

Vogverket

Bords

Arendol

Gotoverken

Hossle

Goll ivore

Korlshomn

Ronneby

Kotr ineholm

Kiruno

Kristionstod

Lidkoping

SSAB

Alfo Lovol

Motolo

Skellefted

Skovde

Trel leborg

Vornomo

Voxio

Angelho lm

Orebro

Ornskoldsvik

Gornisonen

Diq i to l  Equ.
+

Televerket

Vottenfoll

Vo l l ingby

Electrolux

IBM Jarfol lo

Riksdogen

U D
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Dotorn bl i r  ny l i ink mel lon kund och SJ Resebyrd.

,ii'{{},.

*

St Resebyrd bar i dagarna lanserat
en ny produkt - 'T/R Direkt". En
produkt som innebAr att kunden di-
rekt oia sin PC kan giira bokningar
ocb bestrilla biljetter. Vdra kwnder
kommer i fortsrittningen Att mer ocb
mer skiita sina triaia[a resor och rese-
byrdn kornmer att bjillpa till rned de
komplicerade resorna.

1- ysrErlr-r FL NCERAR pi foljande sitt:
)S; n.r.by.i stl jer eti anvdndarnummer
ti l l  sitt datasystem ti l l  kunden som vil l  kun-
na boka bil ietter sidlv. Kunden fir alltsi
t i l lging ti l l  resebyrlns bokningssystem
o.tit in pi sin sklrm fi upp avgiigar, t i l l-
ging pi platser osv. Det har er det nya sittet
ir snrbbt f i reda pi hur man kan fcirf lytta
sie."Til l  

rtt bcirja med kommer systemet att
innefatta bokningar av inrikesflygningar.

Senare i vlr kommer iven utlandsbok-
ningar att kunna gciras direkt. Ddrmed kan
man sit ta hemma och planera.

Bokning ir giord
Ndr kunden gjort sin bokning, gcirs en
markering av anvdndarnumret och uppgif-
terna kan avldsas pi den lokala SJ Rese-
byrin. Efter det hlr steget skciter SJ Rese-
byrl  resten, som vanliqt.  Man skriver ut
bi l i . t t . . .  levererar och lakturerar.

Fcirdelen med direktbokningssystemet
Ir att kunden flr svar direkt - finns det
plats el ler inte? Man sl ipper vdnta pi be-
sked och si vidare. Dessutom inneblr det
en viss avlastning av arbete pi SJR-konto-
ren. Det kommer ibcir jan attvara de stora
resebestdl larna som kommer att ansluta sig
t i l l  systemet.

Nlr det gdl ler bokning av annat fardme-
del dn f lyg - bokningssystem som kunden
inte kan komma in i-  har SJ Resebyri ord-
nat en annan service. Kunden kan f i  upp

bestdl lningssidor pi sin skdrm ddr man en-
kelt  kan skriva ner den bestdl lning man av-
ser att gcira och som sedan gir direkt till
ST Resebvri som bokar resan. Kunderna
kan al l tsi i  fortsdttninsen via sin datasklrm
fi kontakt med flygbolagen direkt fcir att
boka resa. Samtidigt som SJ Resebyri har
full kontroll <iver resandet. SJ Resebyri
kommer dessutom att fe extra tid fcir arbete
med de "svira" och l lnea resorna.

"Utveckl ingen so- s'L"t nu inom rese-
bvribranschen piminner l i te om andra ut-
veckl ingar. Vi kan jdmfcira med telefonut-
veckl ingen dlr man fr in bdrian f ick r inga
och bestdl la samtal, men idag kan skicka
meddelanden bide via telefon och telefax
utan direkt hi l lp av televerket", menar
Ingvar Fogelberg pi SJ Resebyri HK.

Kunden kommer al l tsi  i  fonsdttningen
att mer och mer skcita sina tr iviala resor
och resebyrin kommer att hjdlpa t i l l  med
de komplicerade.

I O

CECITIA ERIKSSON
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ANSTAOSIA|LAN
Q1ylu !1r ndgot som durill sha "sdttas upp" pd anslagstattlan, sld en signar
t!!l lg.cila,yelefon_08-10 30 30 eller skria'itt par rddeiil pub[;cittgrupTpen,
Cecilia Eriksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockbolm.

Studieresa till Amsterdam
SJR/Storstadsresor anordnade en studieresa
till Amsterdam i slutet ao ft)na,iret. Inblich
bade tyorin i nte plaxfor ei hel redovisningao
re sa n, rnen oi I I shlipa ett par rader om hotel I en
och deras standard.

Museum Hotel dr ett hotell i turistklass
med ett bra hge nlra Rijksmuseum och
Leidseplein. Trevlie atmosflr. ll7 rum i
huvud-byggnaden oih 2 annex. Mycket va-
rierande storlek pi rummen. Ett klart pris-
vart alternatlv.

Trianon Hotel ir ocksi turistklass med bra
ldge. Liten trevlig reception. Alla 53 rum-
men lr under renovering och ir mycket
smi. Det endanegativamel hotellet dritt en
totalrenoveringiv Konserrhuser, som lig-
ger granne med hotellet, kan medfctra en dJl
ovisen.

Victoria Hotel Irert fdrsta klass hotell som
nyligen renoverars. Ett perfekt ldge nara
jdrnvigsstationen. Ert trevligt hotel.

AscotHotel-ett hotell som inte finns med
i broschyren men som vi ofta fir om andra
hotell Ir fullbokade. Mycket bra priser
genom van Dam-Touis. Hotell6t d.r

f f 
brsSt gh :ir pi grdnsen til I lyx.hotell.Allt

trnns att ti i form av service och komfort.
Konferensrum finns med all teknisk utrust-
ning som man kan tinkas behcjva. I anslut-
ning till konferensrummet finns ocksi ett
litet kdk fcir fika-oauser.

Ett hotell att re}ommendera.

Okura Hotel ett SAS-hotell i fcirsta klass.
Japansk lgare - mirks bland annat pi valet
av restauranger. Frin baren 2J:e vjningen
har man en fantastisk utsikt.

Stor bankettsal fcir de som behciver det oi
sina resor. Hela hotellet kommer etappuis
att genomgi en ansiktslyftning.

O1n !u har/i,;Sor s,i.ringtill Inger [Jppenberg
pd -Storstadsresor/SJR Vasagatan i Stoch.-
holm, Hon ztar en aa de som i,ig till att resan
blep en vtilorganiserad ,esa mid ett spAckat
proSram.

€

@

Ar der mcijligt fcir SJR att erbjuda-llsom gir i pension eller som har
jobbat 30 ir inom fciretaget, ert alternarii till^guldklocka eller pla_
ketr.

. ̂  Varfcir inte erbjuda ett presentkort eller liknande som tack fcir en
ldngochtrogen rjinst. Det skulle slkert uppskartas mer In en kristall-
vas eller en klocka som alla har.

Staffan Larsson
SJR Boden

rW,i!#
,#tf##tr:iw{#j/.

";;::,::W srira n,isot,it detu tiu

Jag slutar vid SJR och vill
tacka alla fdr ett gott sam-
arbete genom irin. Hop-
pas att mrn ettertridare
irommer att bevara de fina
kontakter vi har skapat.
Hdlsningar Peter Helllman

sJR FORSLAGSKOMMITTT . .^-^-,
v id,.sp.o'iu' ail:il/,'r'illl ;'Hi:;:;mX;
inom SJlfii'.t'c" :kXtt^T;i'Sili ;;h vir tommitte
t6. Detia glller ocksa oss Pa J#;;;'.i-'',.n, 

Nils-
t.r,a, ia"e "u "*. p"'on'"rli;3liiTif3#l'
qnlm:'i:*:1i'ffi:;;+,*.f;:.iil'-'J,$li
3*:';:l!)'ffi l[ Hiit"l+ a*]o) s'k""i"'" a'
u[#;*:ul' 

:]ilt:.iru:;l iltio ilop srR
--.{}":"4[�i.:,i'i#iliituifi t?5;;;';;:ll,nn;
fil*lil::l'1}l'-:il'.itr!j11t11;';;; ;6" Si Rese.
'I:#li.!ii,$lrTri_* jtf l'il'B:[;Tfi :.
slag ger resultat - I|

ot 
i'rnS 

tii 
i r t' g'dll e r nv a r e gle r,{o r \'"1 I :t'r1t 

n *

J;.'t .lt t'"iafagdineti oth ersdrttnrngst'ragor'

**s*r;l+ti';i::g T:::::'; " :
r.th;ti"m:. l"i#;'il"' "" P""n"""
Inblick' 1"'i lii;' ..n itff if,i5lXi'iiln,u"'--SJ 
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"tiq,';:x-,

INBI ICK,  FEBRUARI  I987



det fiirlooade landet
TSRAET

\ ?  t
; i

f.rrr

I  lsroel  upplever mon ol lo minnen f rdn skolb i ickerno.

Israel - det fiirloaade landet - sotn ai kommer i kontakt med genorn adra
skolbiicker ocb de dagliga nyheternd. Bertil Lindberg pd Sl Resebyrd, sorn
besiikte Israel i slutet aa januari tycker dtt ndn nAgon gAng i sitt lit: ska dka
till Israel. Htir fdr du uppleoa det som du hist och hi;rt tdlds om."

TSRAEL An arr LAND som under hela
Ihistorien har varit en blickpunkt fcir om-
vdrlden. 1948 proklameradei det nutida Is-
rael, di det tidigare brittiska styret i Palesti-
na upphdrde. Efter det att Israel fitt sitt
land si har det hela tiden varit oroligheter.
Israel har varit inblandat i en rad olika krig
och palestinska terroristrcirelser genomfcii
dn idag aktioner mot israeliska mll.

"Vir guide varnade oss fcir vissa saker och
pipekade att det fanns soldater civerallt
men vi sig inte si mycket av det", berittar
Bertil I indberg.

. Programmet som Sabra Tours lagt upp
rntor resan var gedlget, varenoa mlnut var
tillvaratagen och man gav sina bescjkare en
mycket intressant kulturresa.

Gruppen hade en guide, som enligt grup-
pen var en av de bdsta guider de mcitt i hela
ua.ld.n. En rysk flickisom 1985 fick utre-
setillstind frSn Soviet till Sveriee och som
ddrefter ikte till Israel och utbildade sie till
guide.

Inga pengar

Jerusalem ska enligt FN-beslut 1947 och
1949 vara en internationell zon. Staden de-
lades trots detta1948 mellanJordanien och
Israel. Den jordanska delen ockuperades av
lsrael 1967 och 1950 oroklamerade Israel
Jerusalem som sin huvudstad. Man mlrker
ganska vll att staden ir uppdelad mellan ju-
dar och muslimer. Det dr inte bara Jesus
utan dven Muhammed som ir "den stora

Guden" och som ser Jerusalem som sin
sIao.

Muslimerna har fitt lite svirigheter i att
bevara sina tempel och heliga platser. Felet
lr att det fattas pengar och minga tempel
som bcirjat rustas upp stir halvfdrdiga.

"Klagomuren bescikte vi pi en lordag,
och eftersom lcirdagen Ir sabbat fick vi inte
fotografera. Det gicl vakter och kollade att
det inte var nigon som brcit bestlmmel-
serna.

Fiidelseplatsen
"Det var en liten besvikelse att komma till
Betlehem. Hela byn var uppbyggd kring
turismen. Det enda som fortfarande hade
sparats var just den lilla fddelseplatsen -
den ir fortfarande helig fcjr Israels befolk-
ning", berdttar Bertil.

Kibbutzerna
"En solig dag - som alla dagar ar i Israel -
ikte vi pi en heldagsutflykt nedfdr Dcida
Havets kust. Naturen Ir otroligt vacker i
den hlr delen av landet. Vid sydspetsen av
Ddda Havet ligger den gamla fdstningen
Massada. Fdstningen byggdes av Herodes
och det var till Missadahl"n flvdde nlr han
var i onid hos folket. Flstningen ligger
hcigt uppe pi en klippa och under senare tid
har man sl klart ordnat en linbana upp till
det museum som gjorts bland utgrivning-
arna."

Ddda Havet var alla splnda pi - skulle

det fungera att bara ligga och flyta med en
drink pi magen? Och nog fungerade det att
f lyta sti l la och lugnt. Men att simma var
svirare - fcjtterna flot upp till ytan hela ti-

Vid D<;da Havet besciktes ocksi en kib-
butz. Kibbutz har fcir mig varit ett gemen-
samt iordbruk der lcinen dr mat och hus-
rum, och i vissa fall lite fickpengar till
semestern. Idag har kibbutzerna utvecklats
till att vara riktiga affdrsfcireag som satsar
pi att tjina pengar. Gruppen bescikte en
kibbutz som har startat ett hdlsocenter
med allt frin hotell, restauranger och hal-
sopraktik.

Beduiner
Oster omJerusalem ligger en stor riken och
der kan man dagligen se beduiner. Bedui-
nerna ir fortfarande ett flyttfolk som fcilier
sina hjordar. En kul historia om beduiner-
na Ir att de graderas efter vad de har fcir
diur: har man en kamel si dr man rik. Har
man fir si ir man "medel-svensson" och
har man en ko si dr man fattig. Frigan Ir
om man prioriterar att kunna byta ti l l  sie
en fru mbt en kamel in att f i mialk och
Kotfl

TV-apelsin
Vid Medelhavskusten odlas aoelsiner - en
stor exDortvara fdr Israel. Nu har man i
Israel fitt fram en korsning mellan en apel-
sin och en clementin, en apelsin som man
marknadsfcir som en "TV-aoelsin". Den ir
ldrr arr skala framfcir TV:n oih hrr blivir en
storframging i den hirda apelsinbranschen.

Medelhavskusten dr fcirutom aoelsiner
ocksi hamnstdder och turistorter som helt
har byggts upp fcir turister. Netanya 1r en
helt nyuppbyggd badort som bara bestir av

', ':N

Vottenfiirsiiriningen iir etl stort problem.

stora turisthotell. Tel Aviv Ir den stora
n6 jesstadenilsrael.  Man hart i l l  och medfit t
bygga en riktig motorvdg mellanJerusalem
och Tel Aviv eftersom alla bor och arbetar
i Jerusalem men handlar och roar sig i Tel
Aviv.

"Jag vill starkt rekommendera Israel for
alla ildrar och alla mlnniskor. Hdr finns si
mycket kultur att se och uppleva, her finns
ncijen och discon som civerallt i Medel-
havsomridet, her finns underbara bad och
vacker natur. Nackdelen dr att det dr lite
dyrt att leva i Israel och att man inte kan
handla nigot speciellt, allt 1r billigare i Sve-
rlge.

Al la borde uppleva Israel - pi r ikt iet - en
.1 .

gang r  s l t t  l lv  ,  avslutar  bert l l  LrnoDerg.
BERTII IINDBERG/CECItIA ERIKSSON

Med pd reson vorBert i l  L indbergfrdn SJ Resebyrd
Kor lovooen i  Siockholm och Evo Edstrom SJ Rese-
byrd i LuTed.

Mognus Briggert (redoktor), Ulf Engelhordt (loyout), Cecil io Eriksson, Nils'Olof Eorg {onsvorig utgivore)
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