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På sluttampen

HUSFARS KAFFEKUR
GJORDE SUSEN

KUNDEN HAR TALAT
Årets mätning klar
BÄTTRE BEMÖTANDE
Projektet pågår
TRÄFFPUNKT
om värderingar i vardagen

Fika på Sund–Jarenleden. Tänk vad en kopp kan göra skillnad ändå. Foto: Kasper Dudzik

– Nu är det ju så att jag känner Anders Werner från andra uppdrag i livet men det vet ju
inte många om, så hur som haver så tänkte
jag på en annan lite speciell historia. Om hur
stort hjärta han egentligen har… och det kan
visas med det lilla.
Så här: Vi var ett gäng som hade gått kurs
på kastellet för några år sedan. Det var vinter
och kallt som… - ja det var väldigt kallt. Dagen vi slutade så gick vi förbi rederikontoret,
blåfrusna, för vi hade fått vänta länge på båt
över sundet.
Då bankade någon på fönstret inifrån vargens lya, det var Anders! Alla häpnade och
visste inte vad? Han vinkade ivrigt: Kom in,
kom in!
Jaha, det var väl bara att lyda order, för om
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vi inte går in så får vi väl sparken allihopa
muttrade någon … så vi masade oss in, star
strikade som
”Att bjuda på en
vi var, för
kopp kaffe och
några i gänget hade nog
prata lite är en
läst Anice breaker, dörr- bara
ders rader i
öppnare och sam- tidningen och
honom
kvämsvariant som sett
på stormöten
Anders har förstått och så.
Men Aninnebörden av.”
ders han tog
snabbt kommandot över kaffemaskinen och
alla fick beställa vad dom ville, Anders serverade. Rykande hett kaffe och cappucino

i rasande fart, mjölk? Tack! Bulle? Nej tack!
Socker? Ja, tack! Han såg till att vi var och
en blev omhändertagna på bästa sätt och vi
blev verkligen uppvärmda av (som vissa kanske trodde) den stränge/ buttre/lite tystlåtna
Big Boss.
Anders drog skämt och skojade med oss,
vad förvånade de som inte ”känner” Anders
blev.
Oj vad glada alla blev, och snart var samtliga varma och röda om kinderna tack vare
”husfars kaffekur”
Att bjuda på en kopp kaffe och prata lite
är en ice breaker, dörröppnare och samkvämsvariant som Anders har förstått innebörden av.
SIGN. SMEDJAN

MODIG, PÅLITLIG
ENGAGERAD
Han skapade det moderna Färjerederiet

Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem och läs!

Vår organisation
lockar skottar
Bästa medarbetare, vintertid kom inte
bara med mörker, i morse när jag åkte
hemifrån låg det ett tunt puder av snö
på altan och gräsmatta. (HUA)
Just hemkommen från Skottland och
Edinburgh, där bjöds det inte på någon
sommar, men inte heller någon snö.
Mellan 10–15 grader, växlande molnighet och blåsigt.
Vad gjorde jag då i Skottland, jo besökte The Scottish Goverment för att
prata färjefrågor ur ett organisatoriskt
perspektiv.
Man var väldigt intresserad av vårt
sätt att bedriva färjetrafiken inom staten, men ändå på ett kostnadseffektivt och affärsmässigt sätt. Färjetrafiken i Skottland ser helt annorlunda ut i
jämförelse med
”Vi får kanske Sverige, betydligt längre rutnöjet att
beskåda kiltar ter och i betydbesvärligare
i simulatorn!” ligt
oskyddade vatten. Detta gör att vårt system kan bli
svårt att genomföra men vi har nog
väckt en hel del tankar på effektivisering. Mjukare körning, Eco shipping
är nog ett annat område som vi skulle
kunna hjälpa till med, för utan att säga
för mycket så kändes det inte som ett
prioriterat ämne ombord.
Kontakter har nu skapats och nu återstår det att se hur ett vidare samarbete
skulle kunna komma till, vem vet, om en
tid får vi kanske nöjet att beskåda några
kiltar i simulatorn på Kastellet.
Nu återstår det bara för mig att tacka
och buga för 16 fantastiska år, det har
varit oerhört spännande att tillsammans med er få vara med om att bygga
och förändra denna verksamhet.
Vill också passa på tillfället att önska
Erik Froste varmt välkommen till rederiet och hoppas att rederiets fortsatta
verksamhet ska bli lyckosam med Erik
vid rodret.
Med en tår i ögonvrån skriver jag nu
för sista gången:
Lev väl och kör försiktigt!

2

SJÖVÄGEN

INNEHÅLL
3 Han styrde Färjerederiet i 16 år
6 Erik Froste leder Färjerederiet
7 NKI 2017 Resultat i topp
8 Sjöloggen Ekonomi, Kastelletleden,
		Bemötande,
9 Utkiken
10 Varför i hela friden processer?
11 Träffpunkt Trafikverket
		Värderingar
12 På sluttampen Husfars kaffekur

8
Pernilla Tollin har koll på NKI.
Anders Werner
lämnar uppdraget
som rederichef och
blir senior rådgivare

Ömsom kryss, ömsom läns
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”vinden
Seglen är satta,
blåser,

var modiga med
eftertänksamhet!”

Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se

Foto: Christiaan Dirksen

ANDER S WERNER
REDERICHEF

VI I REDERIET

!

- MEN ALDRIG STILTJE
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Erik Froste leder Färjerederiet
från 15 november 2017

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING

”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer
för att underlätta livet i hela Sverige. Pålitliga, engagerade, modiga är våra värderingar. Ansvarig
utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Ingrid Jarnryd. Medverkande i detta nummer: Caroline André,
David Olby Sköld, Henrik Söderqvist, Christiaan Dirksen, Mats Eriksson, Per Westerholm, Annica
Gustafsson, Kasper Dudzik. Design och layout: Form och event, Trafikverket. Tryck: BrandFactory.
Omslagsbild: Anders Werner Foto: Christiaan Dirksen. Mejla sjovagen@trafikverket.se. Sjövägen
skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503

Anders Werner har varit rederiets
chef i 16 år av de totalt 21 som vi har
funnits till. Han har format, förändrat
och utvecklat Färjerederiet till en
affärsmässig och framtidsinriktad
organisation som visar en positiv
utvecklingskurva inom de nyckelområden Trafikverket mäter.
Denna utgåva av Sjövägen sätter punkt för
hans tid som rederichef. Vi minns Anders
Werners insatser.
Han har varit rederiets mest framgångsrika chef och det moderna rederi vi
ser idag har få likheter med det han tog
över 2001. Nu lämnar Anders de intensiva åren som rederichef, men blir kvar i
Trafikverket för att driva på strategiska
sjöfartsfrågor. Det blir en omställning för

oss i rederiet, även om vi vet att inga uppdrag kan pågå för evigt.
Att styra Sveriges största rederi görs
som bekant inte med vänster hand. Det
kräver en beredskap för att dygnet runt
agera både operativt och strategiskt.
Energin har Anders hämtat från medarbetare och kunder. Samhällsnyttan har
väglett honom. Vägfärjorna gör det möjligt att leva, bo och arbeta på platser som
annars skulle vara svårtillgängliga. Drivkraften har varit att ”göra Färjerederiet till en affärsmässig del av Vägverket”,
senare Trafikverket. Visionen var, att bli
världsmästare i effektiv färjedrift.
Anders intresse för hav och navigation
kom tidigt. När sista lektionen ringde ut
från Södra Latins gymnasium i Stockholm, tog han bussen till Stureplan och

vägrade helt sonika att avvika från Nordstjernans rederikontor förrän han tjatat till
sig ett jobb som fartygsbefälselev. Mamma var inte så glad att släppa minstingen
till andra sidan jordklotet, men Anders
hade bestämt sig. Det ledde vidare till
Sjöbefälsskolan och 1982 examinerades
han som sjökapten i den sista kullen från
Stockholmsskolan.
Sen följde en rad olika befälsbefattningar, olika trader och många säsonger
i skärgårdstrafiken. Extra jobb var välkommet och Anders körde gärna vägfärja, mest på den då nystartade Ekeröleden. Han övergick till Gotlandstrafiken
under Nordström & Thulins, sedermera
Destination Gotlands, fana. Efter första
säsongen erbjöd bolaget ett månadslångt
vik som operativ chef. Det blev fem år och
han hamnade i land för gott. På senhösten
SJÖVÄGEN
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Alltid redo för rederiet. Överst dop av Braheborg i Gränna,
sedan uppvisning av färjan Pluto vid Skeppsbron i Stockholm och längst ner får före detta redaktör Mats Eriksson
blommor och tack för fina insatser. Foto: Kasper Dudzik

2001 kom han till Färjerederiet, värvad
av GD Ingemar Skogö. Anders fick jobbet
att göra en skattefinansierad verksamhet
affärsmässig och lönsam.
Vad var det för rederi du kom till?
– Rederikontor fanns i Borlänge, lokalkontor i Vaxholm, Göteborg och Härnösand. Jag som kom utifrån upplevde det
som tre helt skilda rederier med olika personalpolitik och tre avdelningschefer som
var och en gjorde ett gott jobb men utan
samordning, berättar Anders.
Idén om ETT rederi fanns i tankevärlden,
men inte i praktiken. Avdelningarna konkurrerade snarare och arbetssätten skilde sig åt.
– Gemensam planering var egentligen
inte möjlig. Vägverkets regioner stod för
kapitalet. Att flytta färjor mellan regionerna gick endast i yttersta nödfall.
Nog fanns det motiv till förändring! Att
samla tillgångarna i ett enat rederi var det
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Anders i samtal med några medarbetare: Dolores Jansson befälhavare, Rolf Nilsson varvschef, Jarl Andreasson rederiingenjör, Jörgen Sandström distriktschef och Sofia Josefsson befälhavare.
–Konstruktiva och sakliga diskussioner för verksamheten framåt. Bara ja-sägare leder inte framåt. Men inte
heller bara nej-sägare, anser rederichefen. Foto: Kasper Dudzik

Anders ville, i linje med uppdraget från
Skogö. Det var väl inte alla som gjorde
vågen, men chefen stod på sig.
– Sakta men säkert började vi tillsammans
räta upp denna supertanker på kurs,
minns Anders.

på beställningen, värd i första skedet
120 miljoner, och så småningom med
nyttjande av optionen på ytterligare
60 miljoner. Beslutet behövde varken jag
eller Skogö någonsin ångra. Det förlöste
rederiets utveckling.

Vilka var de första utmaningarna som du
mötte i Färjerederiet? Anders berättar:
- På mitt bord låg en specifikation på
två nya färjor med optioner. Varv var upphandlat, men sen var det stopp. Ingen
ville skriva på beställningarna. Ärligt
talat fanns det inte ekonomi för bygget.
Det blev en livlig diskussion med Ingemar
Skogö på temat att rederiet naturligtvis
skulle jobba sparsamt och effektivt med
lönsamheten – men att brist på färjor faktiskt minskade effektiviteten. Det går inte
att sälja färjetjänster utan färjor.
– Detta ledde till att jag kunde skriva

Venus, Pluto och Jupiter byggdes, kapitalet
styrdes till rederiet och det skapade realistiska förutsättningar för Fleet management. Den inre splittringen upphörde, kontoren i Härnösand och Göteborg
stängdes och ett nationellt rederikontor
etablerades i Vaxholm.
När Trafikverket kom 2010 övergick
rederiet i den nya organisationen. Den
största förändringen var att GD Gunnar
Malm tillsatte en chef för samtliga resultatenheter och att rederiets ena varv såldes. Mer kännbar var den omfattande
omorganisation som Anders genomdrev

- Lugn och ro intresserar mig egentligen inte, det är just det operativa med snabba beslut som jag tycker kryddar tillvaron, säger
Anders Werner. Att samla duktiga medarbetare och få goda råd
och utifrån dessa fatta beslut känns väldigt bra. Det är också så
som jag alltid jobbat. Foto: Kasper Dudzik

2012. Distrikt infördes och antalet chefer
minskades.
– Det var ofrånkomligt. Rederiet hade
växt. Nya krav ställdes på kvalitet, säkerhet och miljö, bland annat genom rederiets ISO-certifiering. Ett mer renodlat
ledarskap krävdes, säger Anders Werner.
Han känner sig överlag nöjd med den
utveckling som Färjerederiet har genomgått, även om ”många saker borde ha gått
mycket fortare”:
– Det finns säkert sånt som kunde ha
gjorts annorlunda, men jag gillar inte att
gråta över spilld mjölk utan ser framåt.
Du måste våga prova och tillåta dig att
göra fel för att lyckas. Bara prestige och
stolthet hindrar oss att göra om.
Vilka är de tre enskilda händelserna som
Anders särskilt kommer att minnas? Efter
en viss tvekan kommer svaret:

– Gnetpriset, starten av simulatorutbildningen och linfärjan i Vaxholm!
Gnetpriset delas ut av Skattebetalarnas
Förening till den som på ett förtjänstfullt
sätt hushållat med skattemedel och 2009
tilldelades denna ära
”Lösningar
Anders Werner och
som har nytta Färjerederiet. Ett
för miljö och erkännande från en
oberoende organiekonomi gör sation, med distans
till det offentligas
det roligare
affärer.
att jobba.”
Ecoshipping i
simulator och den eldrivna linfärjan med
Vaxholms stad som trafikhuvudman visar
hur Anders Werner brinner för en hållbar
sjöfart.
– Mitt miljöintresse har ökat genom
åren. Det var en aha-upplevelse när jag
insåg hur mycket som sparas genom eco-

Redan samma år som Anders tillträdde delades
första Gnetpris (övre bilden) och miljöpris ut.
Från vänster, Gunilla Partenius Olsson avdelningschef, Gunnar Nilsson ledchef, Kaj Janérus rådsordförande och Anders Werner rederichef.

shipping. Linfärjan effektivitet har också
alltid fascinerat mig.
– När det gäller miljöåtgärder så är det
först och främst det engagemang som
personalen visar för åtgärderna som leder
till resultat.
Har du inte ibland varit lite för kreativ?
Har det inte blivit lite för mycket entreprenöranda?
–Nej, att vi utvecklar vår kompetens och
finner marknadsmässiga lösningar som
samtidigt är till nytta för miljö och ekonomi, det gör det ju bara roligare att jobba. Det driver oss framåt. Att exempelvis
köra med en eldriven linfärja till vår egen
miljöanläggning på kastellet bevisar att vi
menar allvar och lever som vi lär.
Anders Werner övergår nu till att driva
sjöfartsstrategiska frågor i Trafikverket,
som behöver hans kompetens.
SJÖVÄGEN
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VÅRA AFFÄRER
Foto: David Olby Sköld

PÅ FÄRJELEDEN

Anders ersatte årliga regionala dagar med samlade Rederidagar för all personal. På så sätt känns det
tydligare att vi jobbar i ett och samma rederi. Foto: Kasper Dudzik

Vilka är sjöfartens viktigaste utmaningar de
kommande åren?
– Miljöfrågorna kommer att ligga i topp
lång tid framöver. Vi behöver intensifiera det nordiska arbetet för att klara det.
De nordiska förutsättningarna ser väldigt
lika ut och det måste vi ta till oss och dra
nytta av, menar Anders.
– Jag hoppas att utvecklingen av färjetrafik får fortsätta och att regelförändringar gör det möjligt att ytterligare
effektivisera. Önskar också att utbildning
i ecoshipping blir obligatorisk på våra Sjöbefälsskolor.

Vad tänker du om rederiets fortsatta verksamhet? Vad vill du skicka med oss som blir kvar?
– Rederiet har mycket att bidra med,
särskilt på miljöområdet.
– Seglen är satta, vinden blåser, var modiga med eftertänksamhet. Rederiet kan, se
till att nyttja all fantastisk kompentens som
faktiskt finns men tappa inte glöden, då är
det kört, hälsar Anders Werner.
Tro inte att du blir av med Färjerederiet så
enkelt. Vi hör av oss. Och du också, hoppas vi.
Anders: Tack. Lev väl och kör försiktigt!

Några röster om Anders:

”Jag arbetade som matros när Anders

”Det har varit roligt att arbeta med

Anders Werner. Samarbetet har
präglats av många glada skratt och
han har givit mig förtroendet att sköta
flera viktiga frågor. Anders gedigna
kunskaper i sjöfartsfrågor sinar
aldrig.”
ANDERS NORDQVIST, EKONOMI- OCH IT-CHEF

”Anders har bidragit med ett otroligt

driv och visionära idéer som han lyckats göra verklighet av.”
ELLEN NORRGÅRD, OPERATIV CHEF

”Något som imponerat på mig är

hans lugn. Även i stressade perioder
och vid konflikter behåller han sin saklighet och han höjer aldrig rösten.”
INGRID JARNRYD, KOMMUNIKATIONSCHEF
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INGRID JARNRYD

tillträdde som rederichef och den
största skillnaden som gick att känna
av redan från början är affärsmässigheten. Han vågar ta beslut. Han har
alltid haft en stark vilja att inte fastna i
gamla fotspår utan lyfta blicken och se
bortom horisonten.”

MATTIAS BERGSTEN,
DISTRIKTSCHEF NORRA BOHUSLÄN

”Ett starkt minne är när Kastelletleden

skulle etableras och intressenterna
informerades vid ett gemensamt
möte. Det fanns många frågor som
ventilerades med starkt engagemang
och ibland upprörda känslor. Anders
bemötte allt med säkerhet och efter
mötet stod det klart vilka intentionerna
var med projektet.”
FREDRIK ALMLÖV, TEKNIK- OCH MILJÖCHEF

Välkommen
Erik Froste
Dagen för vaktavlösning på rederichefsposten är satt till den 15 november. Då
träffar Erik Froste alla avdelningschefer
och distriktschefer. Sedan får vi alla träffa
honom i december på Rederidagarna.
Erik Froste är utbildad sjökapten och
transportingenjör. Han har arbetat till
sjöss och är därmed välbekant med fartygstekniken. Han kommer närmast från
ett jobb som affärsutvecklare och platschef på Thor Shipping & Transport, som
erbjuder spedition-, skeppsmäkleri-, stuveri- och rederiverksamhet och har 46
anställda. Dessförinnan var han vd för
Södertälje hamn i tio år. Erik är 50 år och
bor i Strängnäs med sina fyra ungdomar.
Intresserad av barnen, träning och hälsosam livsstil. Han deltar gärna i maraton
och triathlonlopp.
Vår nye rederichef drivs av att sätta mål
och kommunicera med medarbetarna, att
få folk att dra åt samma håll och uppleva
att medarbetare växer i sina roller. Öppen
och rak kommunikation där man lägger
problemen på bordet och löser dem, är
hans önskemål.
- Mina första hundra dagar kommer att
handla om att lära känna organisationen.
Jag är ödmjuk inför kunskap och kompetens inom rederiet. Färjerederiet är ett respekterat namn i branschen. Vi kan hjälpa
andra företag i sjöfartsklustret och medverka till kunskapsöverföring genom kompetens och erfarenhet, säger Erik Froste.
Han ser fram emot jobbet bland annat för att
kunna påverka arbetet för en bättre miljö
och omställningen till klimatneutrala transporter. Trafikverkets roll som samhällsutvecklare och ledarskapet som sådant, har
också lockat honom till uppdraget.
En mer omfattande presentation av vår
nye chef kommer i första utgåvan av Sjövägen, februari 2018.

NKI 2017:

Resultat i topp
men miljöbudskapet når inte ut
Fullsatt på rederikontoret när 2017 års NKI-resultat presenterades av Pernilla Tollin från det oberoende mätföretaget Markör. Varje år mäter ett oberoende
mätföretag hur resande med svenska vägfärjor bedömer tjänstens kvalitet. Synpunkterna hjälper till att förbättra och prioritera.

Årets mätning av NKI (Nöjd Kund Index)
i Färjerederiet visar ett fortsatt positivt
och starkt resultat. 93 procent av resenärerna är nöjda med tjänsten ur en helhetsbedömning. Medelvärdet 82 procent ligger
kvar. De lägsta nivåerna har stigit.
Största genomsnittliga förbättringen av
NKI gjorde Holmöleden som ökade från
70 till 75 procent. Värt att notera är dessutom att ingen färjeled ligger under ett
genomsnitt på 71 procents kundnöjdhet.
Mätresultatet för 2017 är det bästa sedan
denna typ av mätning infördes 2010.
De högsta betygen i mätningen får vägfärjans personal, tillförlitligheten, säkerheten, tillgängligheten och tidtabellen.
Rederiet har dock inte heller lyckats att
nå ut till resenärerna med information om
våra miljöinsatser. Vi har i flera år stått
och stampat på samma värden.
Stadigt stigande totalt sett är uppskattningen av personalen ombord på färjan.
En säker uppgång generellt noterar även
området Information som noterade 68
procents nöjdhet 2013 men sedan stadigt
tagit sig uppåt och når 77 procent nöjda i
årets mätning.
– Det är mycket höga siffror för Färjerederiets och resultatet är tillförlitligt eftersom
det inte skiftar så starkt år från år, förklarar
Pernilla Tollin, analytiker från Markör.

Pernilla ledde årets presentation av
NKI-resultatet som i år genomfördes på
ett administrationsmöte på rederikontoret. Som alltid rörde diskussionen själva genomförandet av mätningen. Är det
verkligen rätt att den genomförs de första dagarna i juni och i slutet av augusti?
Skulle man få andra värden om man testade i oktober?
Ja, det är möjligt att man skulle få lägre
värden, menade någon medan en annan
hävdade motsatsen: När de som pendlar
dagligen får köa med sommargäster, då
ökar förstås irritationen. Framåt höstkanten när sällanresenärerna minskar, då blir
man antagligen mer nöjd.
En diskussion gällde varför vi frågar om
färjeläget och hur man upplever service,
tydlighet och information där. ”Det hör ju
inte till vårt ansvarsområde.” Synpunkten
bemöttes med, att resenärerna knappast
håller reda på vem som gör vad av rederiet och Trafikverket – och att de värden vi
får fram även förmedlas i diskussion med
beställaren.
NKI-mätningen ger en bild av våra
kunders känsla för vägfärjorna, men detta
är förstås inte hela sanningen. Vi tar även
in synpunkter genom Kundtjänst, via
avvikelserapporter, genom media eller i

direkta kontakter. Men att stadigt, år från
år ligga på en hög nivå i denna omfattande mätning, ger ändå anledning för oss i
rederiet att anta, att attityden till vägfärjeverksamheten är ovanligt positiv.

Fakta NKI
• Enkätundersökning genomfördes under
juni och augusti 2017
• Enkäten delades ut till resande på samtliga färjeleder i rederiets regi, alla tider på
dygnet, helgdag och vardag
• Cirka 300 enkäter per led delades ut
• Totalt delades 10 530 enkäter ut
• Totalt fick vi 10 007 svar (95 procents
svarsfrekvens)
• Av dessa var 61 procent män och 39 procent kvinnor
• Totalt är kundnöjdheten 82 procent
• 93 procent är nöjda med helhetsintrycket
• Markör AB gjorde mätningen.
Bedömda kvalitetsområden: tillgänglighet,
tidtabell, tillförlitlighet, information, färjeläge, komfort, personal, säkerhet, informationsstöd och miljö. Läs huvudrapporten eller resultatet för din färjeled på FLS eller på
www.trafikverket.se/farjerederiet.
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UTKIKEN

Personal, bunker och
underhåll ökade mest
Samtidigt som verksamheten 2018
planeras och budgetar läggs, gör rederiet nu de sista månaderna före
bokslut och vår ekonomifunktion förbereder sig för att sammanfatta årets
utfall. Efter andra tertialrapporten,
som fastställdes av internstyrelsen
den22 september, konstateras att
rederiets ekonomi är stabil.
Omsättningen ökade från 530 Mkr
till 561 Mkr. Våra priser har höjts med
stöd av indexklausulen i avtalet med Trafikverket. Vi har
också fått extra
resurser för att kunna genomföra flera
miljöåtgärder.

Välbesökt och
olycksfritt i Vaxholm

Bättre bemötande behövs

Foto: Kasper Dudzik

SJÖLOGGEN

”Dieselkostnaden
har ökat i år”

Lönsamhet
Resultat
Förhållningssätt

Motiverad
medarbetare
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Hållbar
miljö

hetsavstånd till vajern, har bidragit till det positiva resultatet, säger Mattias Wallin, distriktchef i Färjerederiet.
I år har biljettsystemet också fungerat betydligt bättre än första året med linfärjedriften, vilket ger färjetrafiken gott stöd.
Kastelletleden i Vaxholm har ökat stadens attraktivitet som besöksmål. Den tredje försökssäsongen planeras öppna under våren 2018.

Foto: Per Westerholm

Vaxholms eldrivna miljöfärja fortsätter att
locka många besökare. När årets säsong
summeras har hela 96 178 resor gjorts på
leden. Dessutom har linfärjetrafiken varit utan
olyckor och inga kollisioner med färjans vajer
har förekommit.
– Vi kan konstatera att medvetenheten om
färjetrafiken har förbättrats. De åtgärder som
Färjerederiet har vidtagit med ett större säker-

718

samtal med frågor om
vägfärjorna togs emot av
Trafikverkets kundtjänst
i september.
HALLÅ DÄR REDERIINGENJÖR
PER WESTERHOLM,
- hur går det med underhållet?
– Det rullar på i god takt. Detta är en tidig
morgonbild, den 19 oktober, från pågående
jobb på varvet i Oskarshamn. Närmast syns
VF 292 Aurora som har fått nya ramper
monterade. Lite längre bort VF 303 Frida
som väntar på att bli omhändertagen. Det
gäller propelleraggregatet.
– Distriktstekniker Styrbjörn Vidlund (Norra
Roslagen) har fått lägga mycket tid på plats,
mer än väntat, men nu vill vi ändå tro att arbetet ska lyckas så att färjorna kan återvända i
trafik så snart som möjligt, avslutar Per
Westerholm.

Du gör det hela tiden. Få dagar passerar
utan att du och jag möter arbetskamrater på
färjeleden, på kontoret, medarbetare i övriga
Trafikverket, resenärer och kunder, leverantörer och intressenter. Bemötandeprojektet
handlar om hur vi möts.
Vilken inställning har du till folk omkring
dig? I Färjerederiets bemötandeprojekt jobbar vi med den företagskultur och de värderingar som rederiet står för. Hur genomsyrar
det verksamheten?
Startskottet gick i somras och projektet
pågår för fullt nu och hela 2018. I höst har
cheferna förberetts för att klargöra Färjerederiets värderingar och förhållningssätt,
bland annat genom att utbildas i antidiskriminering och inkludering. Projektet har
samverkats med fackliga representanter,
skyddsombud och HR. Det finns referensgrupper som har satt ramarna. Under rederidagarna i december jobbar vi alla vidare
med det. I nästa fas följs projektet upp på
våra arbetsplatser, bland annat med stöd av
Previa (företagshälsovården) och HR.

Alla medarbetare ska involveras med olika
aktiviteter. Det ska ge oss stöd att förbättra
samspelet mellan ledning, distriktschefer,
medarbetare, externa parter och kunder.
CAROLINE ANDRÉ, INGRID JARNRYD

Aktiviteter Bemötandeprojektet
• Information i ledningsgruppen
• Workshop om bemötande och förhållningssätt för distriktschefer
• Administrationsmöte om bemötande och
värdegrundsarbete
• Utbildning för chefer, fackliga representanter och medarbetare - ”Diskrimineringslagen, mångfald och inkludering”
• Särskilda insatser i ett antal distrikt med
t.ex. grupparbeten, föreläsningar, enkätmätningar
• Gemensamt arbete på rederidagarna för
alla medarbetare
• Uppföljning av utbildning och återkoppling från rederidagarna på APT

VI SES PÅ TORGGATAN!

RENOVERING AV FÄRJELÄGEN PÅ LYRLEDEN SKJUTS FRAM

Det trångbodda rederikontoret har nu fått
en permanent lösning på det stora behovet
av sammanträdesrum. En funktionell möteslokal, med extra arbetsrum, pentry och vilorum för medarbetare på Kastelletleden har
tagits i bruk i Vaxholm. Torggatan 4 heter
lokalen, ett stenkast från rederikontoret på
Norrhamnsgatan.

Bygget var planerat till hösten 2017 men eftersom arbeten
i vatten endast får tillstånd 1 oktober–31 mars bedömdes byggtiden för snålt tilltagen.
– Vi gör en ny upphandling
och byggprojektet kommer att
äga rum hösten 2018/vintern
2019, säger Camilla Kindström,
distriktschef.

”Fåröfärjorna krockade efter fel på
elektronik
En av propellrarna på färjan Bodilla fungerade inte i helgen. Det gjorde att hon
drev in i färjan Kajsa-Stina som låg kvar
vid kajen i Fårösund.
När färjan Bodilla lämnade Fårösund vid
midnatt natten mellan lördag och söndag i helgen upptäckte de att en av propellrarna inte fungerade. När de vände
tillbaka efter ett tiotal meter drev Bodilla
in i Kajsa-Stina som låg kvar vid kajen.”
Sveriges Radio 2 oktober

Foto: Kasper Dudzik

Nöjd kund

”Nya problem stoppar Visingsöfärjan
– Problemen med propelleraggregaten
började i fredags och på kvällen var vi
tvungna att ta färjan ur trafik. Det är en
drivenhet som krånglar och det är alldeles för riskabelt att bara köra med ett
propelleraggregat, säger Jonny Ödeen,
distriktschef för Trafikverkets färjerederi
Visingsöleden till Jönköpings-Posten.
Ödeen uppskattar att färjan kommer
att stå stilla under hela veckan. Under tiden kommer de mindre bilfärjorna Ebba
Brahe och Christina Brahe att få köra
extra turer.”
J-nytt 3 oktober

Kastelletleden populär. Foto: Kasper Dudzik

Foto: Mostphotos.com

Resultatet före skatt uppgick till
35,3 Mkr vilket är på samma nivå
som vid samma tidpunkt förra året.
Våra tyngsta kostnader är personalkostnaden, bunker/diesel- samt underhållskostnaden för färjor, färjelägen
och färjevaktstugor.
Personalkostnaden utgör rederiets
största kostnad och uppgick i perioden till 300 miljoner kronor, en viss
ökning från förra året som dock motsvaras av de löneökningar vi fått via
löneavtalen.
Bunker/diesel. Dieselkostnaden har
ökat i år och vi har köpt bunker för 37
miljoner, förra året 30 miljoner kronor.
Literpriset har stigit det senaste året
och priset i snitt, hittills i år, är 4,35 kr
per liter.
Underhållskostnaden för färjor, färjelägen och färjevaktstugor, kräver ett
kontinuerligt underhåll. Underhållskostnaden för planerat och oplanerat
underhåll har stigit till 87 Mkr, förra
året 78 Mkr under perioden januari–
augusti.

”Södertälje kanal – en nationell risk?
I det nationella och regionala sammanhanget behöver insatser göras utifrån en
riskanalys för att den känsliga infrastrukturens funktionalitet till och från Stockholm säkerställs vid olika kriser. Alltifrån
olyckor till allvarliga attentat. Hur ska
man säkerställa kommunikationen för
väg-, sjö- och spårtrafiken?
Det ska finnas beredskap för kortsiktiga lösningar för att hålla igång båttrafik, nya förberedda färjelägen, snabbt
kunna bygga broar för att nämna några
exempel.”
Länstidningen Södertälje 4 oktober

”Snart går flyttlasset för Saturnus
Om ungefär två veckor ska Saturnus, en
av de två stora färjorna på Gullmarsleden mellan Finnsbo och Skår, förflyttas till leden Kolhättan–Svanesund
vid Orust.
– Vi har kvar tre färjor tills de största garantibristerna på Neptunus är åtgärdade
så att vi kan säkerställa trafiken, meddelar Mattias Bergsten, distriktschef vid Trafikverkets färjerederi i Norra Bohuslän.”
Lysekilsposten 18 oktober

SJÖVÄGEN
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VI I REDERIET

VERKET OCH VI
PENSIONÄRER
30 november
Lennart Jansson, Befälhavare fri,
Vaxholmsleden
Ove Olsson, Befälhavare lin,
Kornhallsleden
TILLSVIDAREANSTÄLLDA
NOVEMBER
Hampus Lindholm, befälhavare fri,
Ljusteröleden
Martin Almén, Ytbehandlare,
Fridhems varv

Ett exempel på nyttan med processorientering: Flytta färja. Här går Pluto genom Danvikstull i Stockholm. Vi kopplar processen till kundens behov som resulterar i
ett uppfyllt mål: Nöjd kund. Foto: Kasper Dudzik

Varför i hela friden processer?
Därför att vi SKA jobba enhetligt. Öka
säkerheten. Minska villrådighet och
flaskhalsar. Uppnå ständiga förbättringar.
Processen är en snitslad bana som hjälper dig att göra rätt.
– Tro det eller ej men de flesta i rederiet
jobbar redan processorienterat. Det som
syns i FLS är själva bilden av hur du gör!
säger Henrik Söderqvist, som driver projektet.
Kanske är det inte i första hand Köra
färja och Hantera isväg (huvudprocesserna) som sätter fingret på nyttan. Varför?

Tro det eller ej men
de flesta i rederiet jobbar
redan processorienterat.
Det som syns i FLS är
själva bilden av hur vi
gör! ”
10
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Jo, vi gör det dagligen. Vi kan. Där blir
den stora fördelen att arbetssättet klarnar
till exempel för nyanställda. Är det något
som inte stämmer eller jobbar vi annorlunda? Då kan det vara nödvändigt att
tänka om.
För många uppstår nyttan när vi tillämpar processerna på jobb vi gör mer sällan.
Du slipper pussla, slå i pärmar, fråga folk
och söka på nätet. Följ pilen i processen och
gör som det står, så blir det smidigt. Exempel: Flytta färja. Gå på varv. Bemanna.
Nu är det dags att köra skarpt. Gå in
i FLS under processer, ta verktyget i
anspråk.
En av alla processer som är färdig för
användning rör reklamförsäljningen
ombord på våra fartyg.
Jan Öhlund som leder säljarbetet, hur
tänkte du när du fick uppdraget formulera det du gör i en process?
– Jag ska väl ärligt säga att jag inte
direkt jublade. Men samtidigt har jag

insett att om man jobbat med försäljning
i många år, går arbetet på rutin, utan att
man tänker på det. I mitt uppdrag på Färjerederiet är en viktig del att dokumentera hur säljarbetet ska gå till. Jag valde att
se det som en möjlighet.
Hur då?
– Jag har tänkt ”utbildningsmaterial”.
Vem som helst inom organisationen, ska
kunna sälja och leverera en annonskampanj med hjälp av min processbeskrivning
och stöddokument.
Ett processinriktat arbetssätt ska ge
förbättring. Blir det så?
– Absolut! Genom att visualisera i ett
processflöde, blir det mycket lättare att
hitta flaskhalsarna. Jag har hittat steg där
jag tvingats tänka om och söka nya, bättre
lösningar. Det har varit välinvesterad tid
och nu ser jag fram emot att arbeta processorienterat.
HENRIK SÖDERQVIST
INGRID JARNRYD

Befälhavarna Kent Flat och Ted Thulin i vimlet vid Träffpunkt Trafikverket på regionkontoret i Solna,
den 29 september. Foto: Ingrid Jarnryd

Jan Våglund, Motorman/Matros,
Holmöleden

Träffpunkt Trafikverket:

GRATTIS!
60 år

Värderingar i vardagen
September–oktober 2017 inbjöd Trafikverket alla medarbetare till Träffpunktsmöten på olika orter i hela landet, för att ge
möjligheten att prata om vad som förenar
oss och vilken vår gemensamma uppgift är. Trafikverkets ledningsgrupp deltog aktivt i mötena för att träffa folk och
lyssna.
Uppdraget under dagen var att diskutera ett antal frågeställningar i mindre
grupper sammansatta av medarbetare
från olika verksamheter. På så sätt ville
man åstadkomma förståelse för Trafikverkets uppdrag och sammanhang och för
varandras olika roller. Dessutom vill man
utveckla samarbetet och förbättra tilliten.
Vi är duktiga på att göra det som är vår
uppgift. Nu finns en mognad för att kroka
arm över verksamhetsgränserna
– som någon uttryckte det under dagen.

chans att få nya infallsvinklar och se hur
hela verket fungerar.
– I min grupp kom de flesta från Förarprov på Gotland. Det var spännande att
höra om deras vardag och hur deras organisation fungerar, till exempel när det
gäller samarbete med andra myndigheter. Intresset för
”Jag skulle
färjeverksamheten
absolut rekom- var stort, många
mendera kolle- var nyfikna. Några
var fåröbor och de
gor att delta
uttryckte sin glädnär Trafikverket je över den ökade
kapaciteten på färbjuder in till
jetrafiken i sommar, sa Kent Flat.
Träffpunkt.”
– Intresse för
rederiet finns, men kunskapen saknas.
Det kan bättras på genom att fler från
rederiet deltar vid aktiviteter som denna,
På regionkontoret i Solna deltog 800 medoch sprider kunskap om vad vi gör, menaarbetare, flera från ostkustens färjeleder
de Ted Thulin.
och från rederikontoret. Sjövägen möt– Jag skulle absolut rekommendera kolte två medarbetare från Distrikt Mälalegor att delta när Trafikverket bjuder in
ren i vimlet, befälhavarna Kent Flat och
till Träffpunkt. Du möter medarbetare
Ted Thulin som även har rollen som TiB,
från verksamheter man knappt känner till
tjänsteman i beredskap. De såg många
och man har diskussioner om framtiden,
positiva effekter av informationen från
om värderingsgrund och gemensamma
ledningen och mixen av folk – man får en
mål: det är spännande! sa Kent Flat.

Göran Magnusson, Befälhavare fri,
Aspöleden. 12 november
Ivar Persson, Befälhavare lin,
Bohedenleden, 18 november
Anders Ottosson, Motorman/Matros,
Visingsöleden, 28 november

I NÄSTA NUMMER:
Rederidagarna special
– Möten, mingel, inspiration
Underhållsavtal upphandlat
Klarr du årets helgtävling?
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