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Lördagen den 27 juli 2013 återinvigdes 
hamnen Parola Malm på Visingsö, 230 år se-
dan hamnen först anlades. 

Hamnen fick namnet för att hedra kung 
Gustav III, som strax innan hade trillat av sin 
häst och brutit armen vid ett besök utanför 
Tavastehus i Finland. Den platsens namn var 
Parola Malm.

Vid återinvigningen kom den så kallade 
”paquetbåten” seglande från fastlandet mot 
Parola Malm, som restaurerats av ett nybil-
dat byalag. Ende passagerare var inspektor 
Jan Moberg med seglande styrman Jonny 
Ödeen vid rodret.

Tiderna förändras. På den tiden fick öbor-
na utan avgift färdas med ”paquetbåten”, lik-
som statens och kyrkans män. Övriga passa-
gerare fick betala för överresan, som skedde 
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varje onsdag, fram till 1860-talet, när ång-
båtar började befara Vättern. ”Paquetbåten” 
framdrevs av sex roddare under alla år.

dagens färjetrafik är en fortsättning på  
”paquetbåtens” reguljära trafik till Visingsö. 
I början av 1950-talet anlades den nuvaran-
de hamnen och kommunen började bedriva 
färjetrafik. Dessförinnan användes Per Brahe 
d.y ś hamn från 1600-talet. Den gamla ham-
nen ligger alldeles nedanför slottet, som blev 
en ruin 1718 vid Karl XII ś död i Halden. På 
slottet var hundratals ryska krigsfångar in-
ternerade. Det sägs att ryssarna brände ner 
slottet i glädje över kungens död. 

TexT och foTo: RobeRT KalméR
f.d. medarbetare och sommarboende på Visingsö

Tillbaka till 1783. Styrman Jonny Ödeen, inspektor 
Janne Moberg, distriktchef respektive befälhavare 
på Visingsöleden poserar tillsammans med Con-
ny Emanulsson framför ”paquetbåten” när Parola 
Malm återinvigdes. 
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

EKERÖLEDENS BILJETTSYSTEM

bästa medarbetare, sommaren lider 
mot sitt slut och många har avver-
kat semestern. Själv är jag i skrivande 
stund inne på min sista sommarse-
mesterdag, en fantastisk sommar har 
vi haft, åtminstone här i skärgården.

När det gäller trafiken i sommar så 
känns det som om den varit ovanligt 
smärtfri, ni har som vanligt gjort ett 
fantastiskt jobb. TACK!

För egen del har det blivit en hel del 
jobb mellan bad och båt. Vi drog ju 
igång ett nytt biljettsystem på Ekerö-
leden lagom till den stora semestern, 
vilket drabbade många i administra-
tionen. Trots detta tycker jag att tid-
punkten var helt rätt och hoppas att 
kommande utvärdering kommer att 

visa detsamma. 
Jag tycker trots 
många samtal 
att det fungerat 
bättre än för-
väntat. Vi ska 
sammanställa 

synpunkter för att sjösätta möjlighe-
ten att boka och handla över nätet. Jag 
riktar ett stort tack till alla som gjort 
ett enastående jobb med information, 
vägledning och byte av biljetter.

Försäljningen av Fridhems varv som 
jag hoppades skulle vara klar innan se-
mestern tog stopp då vårt starkaste 
kort hoppade av. Men då fick kreati-
viteten fart för att hitta nya lösningar. 
Uppdraget är fortfarande att försöka 
sälja Fridhem, i väntan på försäljning 
har vi förstärkt varvets ledning med 
Rolf Nilsson som gjort goda insatser 
under sommaren.

Vi står inför en händelserik höst, 
med spännande uppdrag som jag hop-
pas få återkomma till, vi har en färja i 
Vätterns som börjar ta form och ska 
komma i trafik, vi har ett nybygge i  
Finland som ska levereras under 2014, 
ja listan kan göras lång.

Lev väl och kör försiktigt! 

Inspektor Moberg kom seglande 
i paquetbåt och återinvigde Vi-
singsös första hamn. Foto: Robert 
Kalmér
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Semester, jobb och 
nytt biljettsystem

SjÖVägen är traFiKVerKet FärjerederietS interntidning 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och för-
valtar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda 
och helhetssyn är våra värderingar. ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. medverkande i detta num-
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out: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: E-print omslagsbild: Josefin Sjöström. Foto: Kasper Dudzik.  
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”Jag har bott borta i 
20 år men har släkt och 
vänner kvar i Göteborg.”

Stormig start för
Tove Gram hjälper kunderna på 
Ekeröleden. Foto Kasper Dudzik
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Sedan den 1 juli testar Färjerederiet 
ett nytt system för biljetter på 
ekeröleden. inledningen har varit tuff 
med kritik och krånglande teknik. 
SjÖvägen hälsade på en sommardag 
på ekeröleden.
denna augustidag har regnet just upphört 
och solen spricker fram allt mer. Ekerö-
leden används främst av pendlare och är 
allra mest trafikerad morgnar och kvällar, 
men vid vårt besök råder ett semesterlugn 
i färjelägena Jungfrusund och Slagsta. 
Den 1 juli, när det nya biljettsystemet sjö-
sattes, var det allt annat än lugnt här. Då 
var en stor styrka från rederiet på plats 
för att svara på frågor om det nya sättet 
att köpa biljetter.

– Visst har vi fått ta emot klagomål, 

men också förslag på förbättringar och 
med tanke på hur många som åker är 
det några procent som är kritiska, säger 
Michael Lindqvist, rederiets IT-ansvarig. 
– Men alla inblandade har gjort ett jätte-
jobb, våra duktiga informatörer i färjelä-
gena som ibland fått ta emot skäll av en 
resenär och sedan är glada och trevliga 
mot nästa kund. Och Trafikverkets kund-
tjänst har dragit ett tungt lass och varit 
till enormt stor hjälp för oss.

ekeröledens gamla biljettsystem var 
uttjänt och behövde moderniseras. 
– Vi hade bland annat varit tvungna att 
investera i nya biljettautomater och upp-
gradering av mjukvaran för att ha kvar 
det gamla systemet. I och med nya biljett-
systemet slipper vi kostnader för att rusta 

upp ett redan omodernt system och kan 
ha kvar de låga biljettpriserna. I förläng-
ningen blir det en besparing, säger Anders 
Nordqvist, ekonomichef.

Informatörerna är tillfälligt anställda 
som sedan starten och augusti ut arbetar 
klockan 7-19 för att hjälpa kunderna vid 

biljettautoma-
ter, men också för 
att byta ut gamla 
klippkort.

– Vi har fått ta 
emot mycket frå-
gor, kritik och 
synpunkter angå-

ende det nya systemet. Men positivt är 
ändå att hittills har 6000 kunder lämnat 
in sina gamla klippkort och fått resorna 
överförda till ett digitalt kort kopplat till 

”Stort tack till 
alla som gjort 
ett enaståen-
de jobb”

3
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VÅRa affÄReR lönsamhet

”Visst har vi fått 
ta emot klago-
mål, men också 
förslag på för-
bättringar.”
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inFÖr SOmmaren skickades årets 
Jämix resultat ut till hela Trafikverket. 
Tyvärr utmärker sig Färjerederiet med 
ett dåligt resultat.

Jämix är ett jämställdhetsindex med 
utgångspunkt i nio lätt mätbara nyck-
eltal som utgör indikatorer på centrala 
aspekter av jämställdheten i organisa-
tionen. Nyckeltalen vägs samman till ett 
jämställdhetsindex - ett mått på hur långt 
jämställdheten har nått. Ju högre poäng 
organisationen har desto bättre jäm-
ställdhet. Färjerederiet har i mätningen 
av 2012 års Jämix erhållit 65, samma som 
föregående år – och det är ett riktigt bot-
tenapp. Resultatet är dåligt jämfört med 
andra statliga myndigheter, där är det 
högsta värdet 160 och medianvärdet är 
121. Det främsta skälet till att Färjerede-
riet arbetar med att öka jämställdheten är 

VI I ReDeRIeT Om motiverade medarbetareVÅRa affÄReR lönsamhet

bilens registreringsnummer, säger Lisen 
Winge som är projektassistent. 
– Kritiken har gällt olika saker, allt från 

att systemet infördes till att biljetten är 
knuten till ett registreringsnummer.  
Kunderna kan känna sig osäkra inför det 
nya och några har varit ganska arga, men 
många vänder och tycker att det är bra 
när vi får förklara hur det fungerar.

Biljetthanteringen på leden sker nu helt 
digitalt. Nytt är 
också att resenä-
rerna ska ha löst 
sin biljett innan 
de kör ombord 
på färjan. Biljet-
ten är knuten till 
fordonets regist-
reringsnummer 
och en avläsare 

kontrollerar betalningen. Avgiften beta-
lar man i automater i färjelägena eller via 
sms. Kontrollanter gör stickprovskontrol-
ler på färjorna och saknas giltig biljett tas 
en kontrollavgift ut.

att det har rått förvirring kring det nya 
systemet beror till viss del på en annons 
från kommunen som publicerades i en 
lokaltidning i juni, någon vecka före infö-

rande. Annonsens budskap var att betal-
systemet skulle skjutas upp. Det stämde 
inte, men orsakade förstås en osäkerhet 
hos resenärerna kring vad som egentligen 
gällde. 
– Beskedet om att kommunen ville skjuta 
på införandet kom bara några dagar före 
övergången. Med gemensamma krafter 
lyckades vi ändå skapa en lösning som 
innebar en mjukstart, med test av rutiner-
na, säger Ingrid Jarnryd, rederiets kom-
munikationschef.

det har också varit en del inkörningspro-
blem med biljettautomaterna, tidvis har det 
till exempel varit svårt att få ut biljetterna. 
– Problemen beror på värmen, men det 
kommer vi att åtgärda, det går att bygga 
bort. Under hösten blir servicen ännu 
bättre, då införs möjligheten att köpa och 
administrera sina biljetter på internet, 
automatisk avisering av biljettsaldo med 
sms eller e-post, möjlighet att köpa mot 
faktura och flytta innestående resor till 
nytt fordon, säger Michael Lindqvist.  

eRIKa aNDeRSSoN

Ekeröledens biljettsystem är nu helt digitalt och under hösten införs möjligheten att köpa och administre-
ra sina biljetter på internet. På föregående sida: Jasper Zimmerling förklarar hur det nya biljettsystemet 
fungerar. Foto: Kasper Dudzik  

”men många 
vänder och 
tycker att det 
är bra när vi får 
förklara hur det 
fungerar.”

färjerederiet i botten  
i jämställdhetsundersökning

att det ökar innovationskraften och blir 
lättare att förändra invanda strukturer i 
organisationen.

nyckeltalsinstitutet har hjälpt oss att  
jämföra resultatet med andra över tiden.  
Analysen ska ligga till grund för de för-
ändringar som vi gör för att förbättra 
jämställdheten. Utmärkande är att vi har 
låg andel kvinnor, jämfört med män, med 
högskoleutbildning. Vi har även lägre 
medelålder bland kvinnor än bland män. 
Dock har Färjerederiet god statistik då 
det gäller löneskillnader mellan män och 
kvinnor med liknande arbetsuppgifter.

Som det är nu har vi en av de absoluta bot-
tenplaceringarna inom staten och då har 
vi konkurrens av myndigheter med lik-
nande struktur som till exempel Kustbe-

GRATTIS!

Tomas Eriksson,  
befälhavare fri, gräsöleden,  
60 år 28 september

PENSIONÄRER

Gun Johansson 
befälhavare lin, ängöleden, 31 augusti

Uno Akervall 
befälhavare lin, Hamburgsundsleden,  
31 augusti

Alf Edström 
befälhavare lin, Isöleden, 31 augusti

Stellan Andersson 
befälhavare fri, Furusundsleden, 31 augusti

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

AUGUSTI
Peter Lindros 
motorman/matros, Aspöleden

SEPTEMBER
Camilla Cannmo 
distriktchef Hönöleden

vakningen. Visst kan vi skylla på att allt 
för få kvinnor utbildar sig inom sjöfarten, 
men jag är övertygad om att vi med små 
medel och rätt inställning kan göra mer 

på alla plan. 
Som exempel 
arbetar vi på 
Personalavdel-
ningen sedan en 
tid med att vara 
självkritiska om 
hur vi utryck-
er oss i våra 
annonser och 

på rekryteringsmässor för att vara lock-
ande för både kvinnor och män. Denna 
tillsynes lilla förändring har inneburit att 
vi förra året rekryterade fler kvinnor än 
tidigare år.  

GöRaN leVeRuD

 tillsvidareanställda*

458
varav kvinnor 41

*mars 2013

”... jag är över-
tygad om att vi 
med små medel 
och rätt inställ-
ning kan göra 
mer på alla plan.”
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Ella Sandblom hjälper en resenär att köpa sin  
biljett. Foto: Kasper Dudzik

Lisen Winge, projektassistent. Foto: Erika Andersson 
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När man ser det lite grand från ovan.  en bild av rederiets 
trafik från den fina sommaren 2013. här är det Nordöleden 
och Rörö som fotograf Kasper Dudzik har fångat på bild.
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  Under sommaren har Färjerederiet börjat 
tala om vad vilka insatser vi gör för miljön. 
Ett antal budskap om bland annat ecodriving 
och linfärjor har tagits fram. Bakgrunden är 
att ganska få känner till vårt miljöarbete.
– I våra kundundersökningar får vi genomgå-
ende låga betyg på kännedom om Färjerede-

riets miljöarbete. Vi måste bli bättre på att 
berätta om vad vi verkligen gör, och detta 
är ett sätt att göra det, säger Ingrid Jarnryd, 
kommunikationschef. 

Budskapen finns i form av banderoller och 
affischer. På bilden ses ett av budskapen på 
Vinöleden.  

Den 9 juli sjösattes Braheborg i dockan i Huskvarna. Nu pågår målningsarbeten och viss inredning börjar 
komma på plats. På Visingsöledens webbplats, www.trafikverket.se/visingsoleden, finns ett fotoarkiv om 
bygget. Foto: Kasper Dudzik

nu är braheborg sjösatt
  Hej!

vill bara tacka för en trevlig färjeresa 
igår i Småland. På väg från Skåne till 
Stockholm valde jag att resa genom 
västra Småland för att slippa E4:an 
och se lite av Småland. En mycket 
vacker bygd med gamla hus, sjöar 
och många betande kossor. 

Till min stora glädje hittade jag en 
färjelinje som jag inte åkt, den över 
Bolmen med Bolmia. Vilken trev-
lig upplevelse att njuta av 1040 me-
ter färjeresa, en personlig färja och 
en trevlig skeppare, kapten Anders-
son,  som berättade lite om färjan och 
trakten. Till saken hör 
att ett av mina mål är 
att åka så många som 
möjligt av Färjerederi-
ets färjor i landet. 
Med vänliga hälsningar
Göran W

SJöLOggen UTKIKEN 

det kom ett mejl...

”Nya färjelägena blir 63 miljoner dyrare
Kommunen vill inte betala. Kostnaderna 
för de nya färjelägena i Gränna och på 
Visingsö har skenat och nu ifrågasätter 
Jönköpings kommun om kontraktet med 
Trafikverket verkligen ska gälla. Vid Tra-
fikverkets färjerederi förklarar ansvariga 
att orsaken till de ökade kostnaderna är 
en felbedömning av konsultbolaget som 
har utrett bottenförhållandena. 
– Detta bidrog till att vi fick använda en 
mer avancerad och dyrare teknik, förkla-
rar Anders Nordqvist som är ekonomic-
hef vid Trafikverkets rederier. 
Han säger att kontraktet med kommunen 
är solklar – att kostnaderna ska delas.” 
SVT Jönköpingsnytt 14 augusti

”urban tar båten till färjan 
Snacka om att få arbeta med sitt stora in-
tresse! När Urban Viklund åker till jobbet 
gör han det med sin egen båt för att under 
ett tolvtimmarspass vara befälhavare om-
bord på en av Färjerederiet färjor. 
– Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bätt-
re jobb, säger Urban Viklund.” 
Trafikverkets intranät 7 augusti

”färjetrafik på älven
Jag har vid ett flertal tillfällen åkt förbi 
skylten om ett färjeläge i Avan, ett ställe 
som ligger mellan Boden och Luleå. Nu 
gjorde jag äntligen slag i saken och be-
sökte färjeläget. Färjan som jag åkte med 
heter Theresia och är från år 1999. Den 
tar cirka 710 personer och 13 bilar. Min 
bil var den sista som körde upp på platt-
formen och därefter visade signallam-
porna att färjan var full och blev redo att 
lämna färjeläget. Överresan var kort och 
det gick fort, jag hann nästan inte ta någ-
ra fotografier. Det blev en liten omväg för 
egen del med bilfärjan eftersom jag inte 
skulle till Avan, men en trevlig sådan.” 
Bloggen Kattas betraktelser 23 juli

”Turerna kring färjans biljettsystem
-Jag förstår folks frustration. Det är vår 
och även Färjerederiets ambition att det 
ska vara smidigt och lätt. Alla kommer 
kanske inte bli nöjda men målet är att en 
övervägande majoritet ska vara det. Alla 
synpunkter som inkommer till kommu-
nen kommer att beaktas i samband med 
att vi utvärderar testperioden, säger Ann 
wahlgren.” 
Mälaröarnas Nyheter 19 augusti

det här gör vi för miljön 

Klart med ny
säkerhetskurs

  Nu finns ett nytt ramavtal för  
Färjerederiets säkerhetsutbildningar. 
Uppdraget gick till Svenska Naviga-
tionsgruppen AB. En ny upphandling 
gjordes eftersom den tidigare utbild-
ningsanordnaren gick i konkurs. Ut-
bildningarna kommer att hållas i Gö-
teborgs- och Stockholmsområdet. 
Vart femte år ska sjögående personal 
genomgå säkerhetsutbildningen, den 
innehåller bland annat moment som 
farligt gods, brandbekämpning och 
vattenlivräddning.

Säkerhetsutbildningen koordineras 
och beställs genom Carina Nordlund 
och Calle Cederlund på Personalav-
delningen.  

rederidagar  
i november

  I november, vecka 47, är det dags 
för Färjerederiets återkommande re-
deridagar. Denna gång samlas vi på 
Scandic Infra City i Upplands Väsby, 
beläget vid E4:an mellan Arlanda och 
Stockholm.

För att alla medarbetare ska få möj-
lighet att delta är rederidagarna upp-
delade på två tillfällen. Aktuella datum 
är 18-19 november eller 21-22 novem-
ber, lunch till lunch.

Inbjudan till rederidagarna kommer 
att skickas ut via mejl under hösten.

På programmet som ännu inte är 
slutgiltigt spikat står bland annat fö-
reläsningar och information från rede-
rikontoret. Plus möjligheten att träffa 
och umgås med många trevliga kolle-
ger förstås.  

400
så många fler öbor  
blev det på öckerö  

(hälsö/öckerö/hönö/fotö)  
2005-2012 
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Hjälp i nöden 
Distriktchefen i Jämtland, Kjell Eriksson, sände en 
sommarhälsning i diktform till ekonomitjejerna 
Lena Ring, Gittan Riksberg och Kerstin Jägnebrant.

En distriktchef så sliten och trött
Drömmer om ekonomitjejer så sött
När han hemska problem ser
Tjejerna alltid en lösning ger
Alltid vänligt och underbart
Dom ger svaret allt är klart
När han nu på semester går
Saknad efter tjejerna han får
I dessa svåra semestertider
Han kämpar svär och lider
Det som ger honom en ringa tröst
Är att snart åter få höra deras röst

  Färjerederiets två varv har varit ute till 
försäljning och Tenö varv överlämnades till 
de nya ägarna i våras. Fridhems varv har 
ännu inte sålts och eftersom varvschefen 
där, Jack Kårenheim, gick i pension den sista 
juni har Rolf Nilsson, distriktchef Värmland-
Dalsland, gått in som tillförordnad chef. Rolf 
Nilsson har ett förflutet inom varvsbran-

schen, på Åsiverken som byggt många av 
rederiets färjor. 
– Försäljningsprocessen har blivit fördröjd 
och vi tycker att detta är en bra lösning i 
väntan på en försäljning och vi önskar Rolf 
lycka till i sina dubbla roller, säger Anders 
werner, rederichef.  

Samma period ökade befolkningen Rindö/
Skarpö (Vaxholm) med 127 personer och 
Björkö (Öckerö) med 60 personer.  
(enligt författaren Anders Källgård  
i Dagens Nyheter 29 juli 2013).  

Fridhems varv ännu inte sålt

Blickfång. Budskap på färjan syns bra och uppmärksammas av resenärerna. Foto: Kasper Dudzik

Gräsöleden. Foto: Kasper Dudzik

@ 
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Fakta  NKI

n 200 enkäter delas ut per led
n Totalt närmare 8 000 enkäter
n Utdelningen sker i juni och augusti
n Olika tidpunkter på dygnet
n Svar skickas av kunden per post
n NU-gruppen sammanställer
n Resultat tidigast i november

I NÄSTA NuMMER:

  mmI - mer om resultatet

  extreme makeover - färjehytter

du börjar den 1 september, vad lockade 
dig att söka tjänsten?
Jag ville gå tillbaka och vara ledare vilket 
jag har saknat i min tjänst som strateg, 
dessutom så lockade det att lära sig en 
helt ny bransch och Färjerederiet verkar 
jättespännande. 

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag jobbade som inköpsstrateg på Inköp 
och Logistik, bland annat med att planera 
Trafikverkets upphandlingsstrategier, 
både internt och externt.

Vad har du för utbildning och bakgrund?
Jag är utbildad jurist. Har jobbat som in-
köpschef i 12 år inom den privata sektorn, 
i vitvaru- och bilindustrin på Europanivå. 
Jag kom in i Banverket 2007 som upp-
handlingschef på investering.
Jag har jobbat som inköpsstrateg sedan 
Trafikverket bildades.

Har du arbetat till sjöss tidigare?
Nej det har jag inte.

du är på väg att flytta till Västkusten nu, 
hur känns det?
Jättebra! Är född och uppvuxen i Göte-
borg /Tuve, jag har bott borta i 20 år men 
har släkt och vänner kvar i Göteborg så 
det känns helt rätt. Dessutom bor min 
äldsta dotter i Göteborg sedan ett halvår, 
hon pluggar till sjukgymnast. Även min 
yngre dotter funderar på att flytta med 
mig då hon är en jätteduktig friidrottare 
och tränar delvis redan i dag med Ullevi.

SNabba 5 

till Camilla  
Cannmo
ny distriktchef Hönöleden

Varje år gör Färjerederiet så 
kallade NKI-mätningar för 
att få reda på hur det står 
till med kundnöjdheten i vår 
verksamhet. Resultatet ligger 
till grund för förbättringar. Så 
här går undersökningen till.

Nöjd Kund Index, NKI, är ett index för hur 
nöjda våra kunder ör. Syftet är att få fram 
underlag till rederiets förbättringsarbete. 
– Rederiet brukar ha ett ganska högt NKI, 
omkring 80 procent i genomsnitt och det 
är betydligt högre än många andra kol-

nKi – så funkar det
lektivtrafikföretag, säger Ingrid Jarnryd, 
kommunikationschef.

undersökningen görs av företaget Nord-
iska Undersökningsgruppen AB, NU-
gruppen. Företaget delar ut enkäter på alla 
rederiets färjeleder, förutom Tyska Bot-
ten, i juni och augusti. Målet är att dela ut 
200 enkäter på varje led, men några leder 

har så få resenä-
rer att det inte är 
möjligt, där delas 
istället omkring 
100 enkäter ut, 
till exempel på 
Röduppleden, 

och Högsäterleden. I enkäterna finns olika 
frågor om Färjerederiets verksamhet, sva-
ren kan lämnas in direkt eller postas sena-
re i ett kuvert. 

PÅ fÄRJeleDeN Om nöjda kunder

– Vi har skapat ett speciellt system för att 
göra ett så bra urval som möjligt. Enkä-
terna delas ut under olika tidpunkter på 
dygnet på olika leder, för att få med alla 
typer av passagerare säger Lars Lindqvist, 
undersökningsledare på NU-gruppen.

rederiet får ibland synpunkter från medar-
betare att enkäterna har delats ut vid fel till-
fällen så att urvalet inte blir representativt. 
– NU-gruppen redovisar till rederiet hur 
många enkäter som delats ut under olika 
tider på dygnet. Vår instruktion styr så att 

urvalet görs likadant mätning 
efter mätning och att såväl 
pendlare, turister etcetera har 
en likvärdig chans att komma  
med i urvalet, säger Lars Lind-
qvist.
Josefin Sjöström är en av de 

som arbetat med att dela ut årets enkäter. 
Det var första gången hon jobbade med 
Färjerederiets NKI-undersökning, men 
hon är van att möta människor i sitt arbe-
te på olika evenemang som kongresser 
och mässor, men även hockey-VM.

under tre dagar i juni hann Josefin arbeta 
på fem olika leder, Adelsöleden, Skans-
sundsleden, Blidöleden, Furusundsleden 
och Ljusteröleden. Alla typer av trafi-
kanter ska få enkäten; motorcykelförare, 
bilister och gående och målet var att dela 
ut 120 enkäter varje arbetspass. 

– På Skanssunds-
leden var det 
ganska få trafi-
kanter och jag 
fick arbeta kl 
9-19 för att dela 
ut alla enkäter. 
Jag delade oftast 
ut ombord på 

färjorna, men på Blidöleden är överfarten 
ganska kort så där fick jag dela ut i färje-
kön för att hinna med.

Överlag var resenärerna positiva till att 
delta i undersökningen enligt Josefin Sjö-
ström. 
– Bara ett fåtal tackade nej. Många berät-
tade att de hade svarat på enkäten förra 
året, och att de gärna gjorde det igen.

Josefins erfarenheter stämmer överens 
med det som Lars Lindqvist ser i sin roll 
som undersökningsledare. 
– Generellt har det blivit lite svårare att få 

människor att svara på enkäter, men när 
det gäller färjeenkäterna ligger svarsvil-
jan kvar på ungefär samma nivå som tidi-
gare mätningar. Förra året förbättrades 
till och med svarsviljan lite grann.

det droppar fortfarande in enkätsvar till 
NU-gruppen. Därefter vidtar arbetet med 
att sammanställa resultatet. Samman-
ställningen sker per led och totalt. I båda 
fallen räknas olika index ut så att man 
snabbt ska få en överblick över resultatet. 
– Men det finns också möjlighet att grotta 
ner sig i detaljer och i öppna svar. I varje 
rapport försöker vi peka ut styrkor och 
svagheter såväl för den enskilda leden 
som för Färjerederiet som helhet.

Årets rapporter presenteras tidi-
gast i november. Under vintern kommer 
distriktcheferna att redogöra för resulta-
tet på färjelederna.  

eRIKa aNDeRSSoN

”Vi har skapat 
ett speciellt 
system för att 
göra ett så bra 
urval som möj-
ligt.”

”enkäterna delas 
ut under olika 
tidpunkter på 
dygnet.”

Inte många tackar nej, de flesta tackade ja när Josefin Sjöström frågade om de ville svara på enkäten. Många hade svarat tidigare på rederiets undersökningar.  
Foto Kasper Dudzik

Lars 
Lindqvist

Josefin Sjöström är en av NU-gruppens enkätutdelare. Här delar hon ut frågeformuläret på Adelsöfärjan 
en dag i juni. Foto Kasper Dudzik


