
TRE ANLEDNINGAR TILL 

ATT SAMARBETA MED EN 

AFFÄRSRESEBYRÅ

Tvekar ditt 
företag fortfarande?



Affärsresor representerar hos många företag en 
av de allra största utgiftsposterna. Trots detta är 
det långt ifrån alltid resandet hanteras med den tid, 
energi och verktyg det förtjänar. Ett sätt att få bättre 
kontroll på hanteringen av företagets affärsresor 
och samtidigt sänka kostnaderna är att samarbeta 
med en affärsresebyrå. Det har Atrium Ljungberg 
valt att göra. Här kan du läsa mer om de fördelar de 
ser med att arbeta med affärsresebyrån Egencia.



  Det ger våra resenärer flexibilitet, ett brett 
utbud och driver policy

En av de saker som vi tycker är viktigt på 
Atrium Ljungberg är att vara lyhörd inför våra 
medarbetares behov och önskemål”, berättar Lena 
Nilsson, som ansvarar för företagets reseinköp. 
”När det gäller arbetet med affärsresor innebär 
det bland annat att erbjuda våra resenärer och 
resebeställare flexibla och smidiga verktyg.”
Företagets medarbetare kan boka sina resor online 
eller i Egencias reseapp, men samtidigt ringa 
kundservice dygnet runt i de fall situationen kräver 
det. Dessutom finns företagets avtalspriser och 
utbud integrerade i samtliga bokningskanaler.
Lena Nilsson fortsätter: ”Vidare handlar det 
om att se till att det finns ett bra utbud för våra 
medarbetare, i synnerhet vad gäller bokningar 
av hotell. Att vi dessutom kan dra nytta av andra 
fördelar som vi vet att våra resenärer uppskattar 
när de reser i tjänsten, till exempel förbetalda hotell 
och gratis wi-fi, är ett mervärde.”  
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  Det är det enda sättet att effektivt arbeta 
med resenärernas säkerhet

Idag är det lättare än någonsin tidigare att boka såväl 
privata resor som affärsresor i olika onlinekanaler 
eller reseappar och utbudet verkar ständigt öka. 
När det gäller resor i tjänsten har företag ett ansvar 
gentemot sina medarbetare och det är därför oerhört 
viktigt att de vet var varje resenär befinner sig - i 
synnerhet när olika typer av nödsituationer uppstår. 
”Har resenärerna bokat sina affärsresor i vitt skilda 
bokningskanaler blir det i det närmaste omöjligt för 
oss som arbetsgivare att kunna spåra vem som är 
var”, kommenterar Lena Nilsson. 
Om företaget däremot använder ett unikt 
bokningsverktyg kan man på bara några sekunder 
dra ut listor över resenärer som befinner sig på en 
specifik plats, och därmed snabbt och smidigt sätta 
igång arbetet med att kontakta dem.  Lena Nilsson 
ser här även andra fördelar: ”I det fall en oförutsedd 
eller akut händelse inträffar är samarbetet med 
en affärsresebyrå guld värt. Då kan vi enkelt och 
snabbt få hjälp med att boka om biljetterna och våra 
resenärer känner en trygghet.” 
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  Det ger koll på kostnaderna och ett bättre 
förhandlingsläge med leverantörer

En annan aspekt som Lena Nilsson vill lyfta 
fram, och som alla företag oavsett storlek 
tycker är viktig, handlar om att ta kontroll över 
samtliga kostnader som relaterar till resandet. 
Ju mer kundanpassad och flexibel rapportering 
man kan få, desto lättare blir det att kontrollera 
och optimera resevolymerna tack vare både 
översiktliga och detaljerade rapporter. 
De olika typerna av rapporter kan även användas 
till att analysera resemönster och förhandla fram 
egna leverantörsavtal, vilket blir en större utmaning 
om man inte har all resestatistik samlad i ett och 
samma verktyg.  
Analyserna kan även bidra som underlag till att 
justera företagets resepolicy, vars syfte är att se 
till att affärsresan blir en behaglig och bekväm 
upplevelse för resenärerna. 
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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största 
börsnoterade fastighetsbolag med ett 
fastighetsvärde om drygt 36 miljarder kronor och 
finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 
Vi skapar kompletta och hållbara stadsmiljöer där 
människor kan leva, vistas, arbeta och bo över 
tid. Vi utvecklar ständigt våra platser och leder 
och driver hela affärsprocessen i egen regi och 
med egen kompetens från förvärv av en plats eller 
fastighet, idéarbete och konceptutveckling till bygg 
och förvaltning. Då behövs närvaro på plats. 
Vi har ett hundratal resenärer som reser såväl 
inrikes som utrikes och bokar flyg, tåg och hotell. 
72% av bokningarna sker online. Toppdestinationen 
är Malmö dit 57% av alla flygbiljetter bokas.  

OM ATRIUM LJUNGBERG



Vi brinner för att förbättra affärsresevärlden. Vi tror 
på att erbjuda enkelhet och bekvämlighet, eftersom 
vi tycker att det ska vara lätt att boka och hantera 
resor. Vi revolutionerar affärsresebranschen genom 
en kombination av innovation och insikter och tar 
affärsresan till nya höjder genom att erbjuda en 
uppkopplad och produktiv upplevelse.

OM EGENCIA

BOKA EN DEMO!

http://info.egencia.com/SE-Demorequest.html?_ga=1.90288858.1931515935.1441287619

