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”Har du inga bullar med dig?” undrade befälhavaren. 
Det hade jag inte och kunde känna hans besvikelse. På så 
sätt lärde jag mig att den som besöker en gul färja ska ha 
bullar med sig. Att jag lärt läxan betyder inte alltid att jag 
kommer ihåg att ordna bullar, men jag vet i alla fall att jag 
att borde haft bakverk med mig.

Är detta månne en urgammal sed, inskrivet i någon 
landskapslag av Magnus Ladulås? ”Enhvar som ferja be-
söke, medföre ock söt bulle.” Förmodligen inte, eftersom 
kanelbullens historia inte går längre tillbaka än 1920 en-
ligt Wikipedia.

Men kanske är det bara som Tage Danielsson skaldade 
i visan, man blir helt enkelt glad av bullar:  
”Jämt det står i pressen 
krig och nöd på varje rad 
Våld och förtryck det gör mig ledsen. 
Men kaffe och bullar gör mig glad”.

En bulle är inte alltid en bulle, beställer du ”bullar” på ett 
skånskt konditori kan det bli missförstånd, bulle på skån-
ska är småfranska. Finlandssvenska kanelbullar kallas å 
sin sida för ”örfilar” och där en semla en smörgås. 

Erika andErsson
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Fotnot: Titeln på Tage Danielssons visa är“ Depressiva tankar kan ibland 
kompenseras med kaffe och bullar. Den finns på Youtube, sök på ”kaffe 
och bullar”.

BULLAR – GITTANs RECEpT

Gittan Riksberg är rederikontorets svar på Roy Fares och bakar 
alla sorters kaffebröd. Här är hennes recept på bullar. ”Använd 
inte för mycket mjöl, degen ska vara lite kladdig” råder Gittan.

40 bullar
150 gr smör eller margarin 
5 dl mjölk 
50 gr jäst (ett paket) 
1 dl socker 
½ tsk salt 
14-15 dl vetemjöl
Fyllning: 
100 gr mjukt smör eller margarin 
1 dl socker 
2 msk kanel
till pensling: 
1 ägg 
hackad mandel eller pärlsocker 

1. Smält smöret i en kastrull. Häll i mjölk och värm till rumstem-
peratur (37° grader).
2. Smula ner jästen i en bunke. Häll på degvätskan och rör om 
till jästen löst sig. Tillsätt socker och salt.
3. Tillsätt mjölet men spar ½ dl till utbakningen. 
4. Knåda degen tills den blir slät och smidig.
5. Låt degen jäsa 30 minuter i bunken under bakduk.
6. Knåda degen smidig på mjölat bakbord. Dela degen i 4 delar, 
kavla ut varje del till en avlång kaka ca ½ cm tjock.
7. Rör ihop fyllningen och bred ut på kakan. Rulla ihop kakan. 
Dela varje rulle i ca 10 delar och lägg i pappersformar.
8. Täck med en bakduk och låt bullarna jäsa i ca 40 min.
9. Pensla bullarna och grädda mitt i ugnen i 250°, 5-8 minuter.
10. Låt svalna på galler under bakduk.
11. Ät!

bullfakta
Kanelbullen introduce-
rades i Sverige då till-
gången på ingredien-
ser ökade efter första 

världskriget. 

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



2 SJövägen   SJövägen 3

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

INNEHÅLL

DYGNET RUNT pÅ KUNDTJÄNsT

bästa medarbetare, vilken fantastisk 
höst vi haft! Hösten innebär sådant 
som budget och verksamhetsplane-
ring, men också något oerhört spän-
nande, att få sia in i framtiden. 

Färjerederiet seglar i medvind och vi 
har alla chanser att utveckla vår verk-
samhet och affär ännu mer. Resmål 
2016, Trafikverkets målbild inför fram-
tiden, ja men det är ändå i det korta 
perspektivet, vår horisont ligger betyd-

ligt längre bort. 
Vi funderar nu 
över investe-
ringar i ett 10-
års perspektiv.

En del or-
ganisatoriska 
förändringar 
kommer vi att 

genomföra i närtid och detta är upp-
kommet av att Jim Milerud har lämnat 
Färjerederiet för nya utmaningar i Regi-
on Stockholm, och snart kommer Hans 
Söderqvist att åtnjuta pension.

Vi kommer därför att göra om i led-
ningen och överlämnar det totala ope-
rativa ansvaret till Staffan Eriksson. 
Erfarenheten säger att detta löser man 
inte ensam, varför vi nu rekryterar en 
nautiker som kan avlasta Staffan på 
områden som DP, verksamhetssystem 
med mera.

Jim var också rederiets miljöchef 
och för att ytterligare öka vikten på 
miljöområdet, kommer vi att söka en 
tekniker med miljöutbildning för att un-
der Fredrik Almlöv vara rederiets mil-
jöansvarige.

Hans Söderqvist kommer att slut-
föra uppdrag han påbörjat, det handlar 
bland annat om styrhytter, men också 
om fortsättningen på eco-drive utbild-
ningen.

Vi ska också försöka få till trafiken 
till och från Holmön med ett bättre 
lämpat fartyg och här pågår en del pa-
rallella spår som jag hoppas på att få 
återkomma till.

Lev väl och kör försiktigt! 

Malin Möller, konsult, hjälper 
Färjerederiet att kartlägga våra 
processer.
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”administration är  
roligt och framförallt 
vill jag ha mycket kon-
takt med människor.”

Frågor om stort och smått

Mikael Johansson på Trafikverkets 
kundtjänst svarar på frågor  
om stort och smått.

8

”jag glömde nog min jacka på färjan, 
har ni hittat den?” eller ”när får vi en 
större färja på vår led?” 
På Trafikverkets kundtjänst varierar frå-
gorna, drygt 700 telefonsamtal kommer 
in en vanlig dag. De flesta ärendena hand-
lar om vägar och tåg, men förstås också 
om färjetrafiken. SJÖvägen hälsade på 
hos Kundtjänsten i Härnösand en dag.

På Trafikverkets kundtjänst arbetar 35 
personer och kontor finns på tre platser; 
Härnösand, Borlänge, och Solna. Konto-
ret i Härnösand är bemannat dygnet runt. 
Här arbetar Marita Vedin och Mikael 
Johansson och de har ett särskilt ansvar 
för frågor om vägfärjorna.

– Det passar bra att vi tar hand om frå-
gor om färjorna eftersom vi ofta arbe-

tar kvällar och helger och det är då vi får 
flest frågor om färjetrafiken, säger Marita 
Vedin.

Sommaren är också en tid då fler ären-
den om färjorna än vanligt kommer in. 
– Då märks det att fler människor som 
inte är så vana vid färjetrafik är ute och 
reser. Då ringer många och frågar om tid-

tabel-
len och 
ibland 
är det 
någon 
som mis-
sat fär-

jan och är upprörd, men det är inte så ofta 
folk är riktigt arga, säger Mikael Johans-
son. 

Att Marita och Mikael är kundtjänstens 

experter på färjefrågor, ett sakområde, 
innebär att de ska omvärldsbevaka och 
hålla sig uppdaterade och förmedla kun-
skap och nyheter på området till sina kol-
leger. Andra sakområden är exempelvis: 
vägdata, stora projekt och enskilda vägar. 
De samlar in information från ett flertal 
källor såsom TRISS som är Trafikverkets 
nationella system för trafikinformation, 
Trafikverkets webbplats, sakkunniga på 
Trafikverket och i en bank med vanliga 
frågor. 

När många resenärer börjar höra av sig 
och undra om varför en viss färja inte går 
brukar kundtjänsten i första hand titta i 
TRISS eller kontakta Trafikcentralen.

– I tredje hand kontaktar vi färjan. Per-
sonalen är oftast upptagna i de här situa-
tionerna och det kan då vara svårt att 

”Vi funderar 
över investe-
ringar i ett  
10-års per-
spektiv”

3
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Marita Vedin och Mikael Johansson arbetar på 
Trafikverkets kundtjänst i Härnösand. De har ett 
särskilt ansvar för frågor om vägfärjorna.

 De ska omvärlds- 
bevaka och hålla  

sig uppdaterade”

VErkET oCH Vi Trafikverksrelaterat
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Centralt ramavtal klart i lönerörelsen
de centrala parterna inom statens områ-
de, Arbetsgivarverket, OFR/s, där bland 
annat ST och Sjöbefälsföreningen ingår, 
och Seko, har träffat ett ramavtal om 
löner för staten. Nu väntar lokala för-
handlingar.

För OFR och Seko handlar det om ett 
treårsavtal som gäller från och med den 1 
oktober 2013. Saco har sedan tidigare ett 
sifferlöst avtal som gäller tillsvidare.

De centrala parterna, inklusive Saco-

komma fram till dem. Ofta är det bara 
något tillfälligt fel och när vi ringer är det 
vanligen redan åtgärdat. Men det finns 
leder vi nästan aldrig får samtal om, där 
ringer resenärerna själva till färjan och 
frågar om de undrar något, säger Mikael. 

Ett av 
de samtal 
Marita tar 
emot denna 
dag handlar 
om påkörd 
vägskylt, 

som råkar finnas vid Lyrleden, hon tar 
emot uppgifter från personen som kört på 
skylten. 
– Folk i allmänhet är faktiskt av ärliga 
och hör av sig och berättar när de kört på 
skyltar och liknande.

Både Mikael och Marita har arbe-
tat i andra yrken och branscher tidigare, 
Marita bland annat som informatör och 
Mikael som mäklarassistent och inom 
kriminalvården. Det som lockande med 
jobbet i kundtjänsten var bland annat de 
varierade arbetstiderna.

– Att få tid för barn och familj var vik-
tigt för mig och det får jag när jag arbetar 
skift. Sedan är jag intresserad av trafik-
frågor, kommunikationer och transporter, 
det låter kanske lite nördigt, men jag tyck-
er att det är spännande och det är ju ett 

område som engagerar och har betydel-
se för alla i hela samhället, säger Marita 
med ett skratt.

Kundtjänstens uppgift är att svara på och 
vidarebefordra ärenden från allmänhet 
och näringsliv och på så sätt avlasta verk-
samheten i Trafikverket.

– Men vissa frågor, till exempel varför 
det inte sätts in en större färja på en viss 
led, den kan inte vi gå in och svara på, så 
den skickar vi vidare till Färjerederiet, 
säger Mikael.

Fakta  Kundtjänst

n  Bemannad dygnet runt
n  Finns i Härnösand, Solna och Borlänge
 35 anställda.
n  23 000 samtal per månad, via telefon   
 och mejl.
n  I genomsnitt 700 samtal och 40 skrift- 
 liga ärenden per månad som gäller  
 Färjerederiet. 

Hon eller han förmedlar rederiets 
information till dig. eller förmedlar din 
information till ledningen. För en chef 
handlar en stor del av jobbet om att ta in 
och ge ut – information.

Din chef är din representant i ledning-
en. Rederiet har en platt organisation och 
det är inte långt mellan medarbetare och 
beslut. Ansvaret för att både stå för och 
förmedla besluten är en av din chefs vikti-
gaste uppgifter.

Din chef är helt enkelt huvudkana-
len för informationen i rederiet. Till stöd 
finns både system och människor. Verk-
samhetssystemet, tidningen Sjövägen, 
Trafikverkets intranät och Trafikverkets 
interntidning iTrafik är några exempel 
på informationsstöd. Din chef kan också 
hämta stöd från sin chef, från medarbetare 
på rederikontoret eller kommunikations-
chef. Återkommande utbildning och trä-

Chefen är din informationsspindel!
ning till exempel i mediefrågor eller kom-
munikativa uppgifter är ett annat bra stöd.

Alla medarbetare har rätt – men också 
skyldighet att ta del av rederiets informa-
tion. Det ligger också i ditt ansvar att upp-
märksamma och föra vidare information 
om uppkomna informationsbehov till när-
maste chef.

den som utför ett projekt eller uppdrag i 
vår organisation har ett informationsan-
svar som omfattar det uppdrag personen 
jobbar med. Man har ansvar för att infor-
mationen planeras, att informationsakti-
viteter genomförs och att berörda infor-
meras. Här kan kommunikationschefen 
också vara ett stöd.

Rederichefen har ett övergripande 
ansvar för vår verksamhet och för infor-
mationen i rederiet. Rederichefen har 
den överblick som behövs för att avgöra 
hur många av våra kommunikativa utma-

S, är också överens om att arbeta med ett 
nytt tjänstepensionsavtal. Målet är att ett 
nytt avtal ska vara klart under 2014 och att 
det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2015.

De centrala parterna ska också arbeta 
fram ett nytt omställningsavtal som ska 
ersätta det tidigare Trygghetsavtalet. Det 
ska vara klart i maj 2014.

– i Färjerederiet har parterna träffats för-
sta gången för att utvärdera förra årets 

RALS och förebereda arbetet inför RALS 
2013. Målsättningen från alla parter är att 
lönerevisionsarbetet ska bli klart så snart 
som möjligt, säger Göran Leverud, perso-
nalchef. 

RALS står för ”Ramavtal om löner mm 
för arbetstagare inom det statliga avtals-
området” och är ett centralt avtal för hela 
statsförvaltningen och tecknas mellan 
Arbetsgivarverket och de centrala fack-
liga organisationerna.  

När vi ska säga hej då till Mikael och 
Marita pockar det dagliga arbetet på, en 
av deras kolleger passerar oss:

– Det är stopp i en tunnel i Södra län-
ken, ropar hon på väg ut genom dörren. 

Marita och Mikael återvänder till sina 
arbetsplatser för att ta emot frågor som 
handlar om allt från stopp i en tunnel i 
Stockholm till ett kvarglömt klädesplagg 
på en vägfärja.  

TExT: Erika andErsson 
FoTo: kaspEr dudzik

Kundtjänsten får information från många håll,  
bland annat TRISS, Trafikverkets nationella  
system för trafikinformation.

ningar ska hanteras. Han har också stöd 
av kommunikationschefen som också ska 
utveckla informationsarbetet i rederiet, 
steg för steg. När det gäller förvaltnings-
ansvar för dator- och telefonbaserade 
kanaler finns ett särskilt ansvar hos vår 
IT-funktion.  

ingrid Jarnryd

Ledning

Chefskollegor

Operativ chef

medarbetare

Utökad ledningsgrupp

Verksamhetssystem
Informella samtal

Verksamhetsplan

Enhetsmöte/APT
Medarbetarsamtal

E-post

Operativa möten

Chefen

din chef...
...är huvudkanal för information 
i rederiet. Men information är 

inte bara chefens ansvar, i med-
arbetarskapet ligger också ett 

ansvar att uppmärksamma och 
föra vidare information.

 Men det är inte 
så ofta folk är riktigt 
arga”

VErkET oCH Vi Trafikverksrelaterat Vi i rEdEriET Om nöjda medarbetare
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  I september genomförde SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut) en omcertifie-
ringsrevision i Färjerederiet. Fokus låg på tre 
års uppföljning avseende kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. Tolv färjeleder samt rederikon-
toret fick besök av revisorerna.

Nu har resultatet presenterats i en rap-
port och inga ”större avvikelser” har no-
terats, men en hel del ”mindre avvikelser” 
samt ”förbättringsmöjligheter”.

SP:s revisionsrapport ”Åtgärdsliggare SP 
rev2013” finns i verksamhetssystemet i vän-
sterkolumnen under ”Dokumentation”, den når 
du även via en länk från rederiets arbetsrum.

Utöver att åtgärda de brister som SP fun-

nit måste vi kontrollera om avvikelser på en 
enhet också finns på andra och i så fall åt-
gärda även där. Detta är ett krav eftersom 
rederiet är multisite-certifierade, det vill 
säga att alla, även de som inte fick besök av 
revisorerna måste ta del av revisionsrappor-
ten. Vi måste också bedöma om bristerna 
tyder på systemfel.

Det ska vara klart senast den 8 december 
i år, tiden går fort, och ska vi genomföra bra 
åtgärder så tar det ofta tid. Egentligen berör 
detta alla i rederiet, även om de ansvariga 
för verksamheterna måste driva det.  

THoMas BErkEy

  enligt lag måste du ta ut 20 se-
mesterdagar före sista december! Om 
du inte gjort det riskerar du att förlora 
dessa dagar vid årsskiftet. 

Semesterlagen säger att du måste 
ta ut 20 betalda semesterdagar per 
år, förutsatt att du har 20 dagar eller 
mer intjänade. Resterande dagar kan 
du spara om du inte har haft möjlighet 
att ta dem under året. Du får ha högst 

40 spara-
de semes-
terdagar till 
och med 
2015. Från 
årsskiftet 

2015/2016 får du ha högst 35 sparade 
semesterdagar.

Den som anställs under perioden 1 
januari–31 augusti får spara 40 pro-
cent av årets intjänade dagar. Har du 
anställts 1 september eller senare får 
du spara alla de dagar du tjänat in och 
inte kunnat ta ut i ledighet.

Om en viss del av semestern på grund 
av sjukdom eller andra särskilda skäl 
hindrat dig att ta semester under året 
omvandlas den till sparade dagar efter 
intyg från personalansvarig chef. Om 
de sparade dagarna inte ryms i de 40 
sparade så betalas de outtagna dagar-
na ut i pengar. Föräldraledighet räknas 
inte som särskilda skäl. Intyg rörande 
semester måste vara personalcenter 
tillhanda senast 31 december, annars 
kommer inte dagarna/timmarna att 
sparas eller utbetalas.  

”du får ha högst 
40 sparade se-
mesterdagar till 
och med 2015”

SJöLOggen UTKIKEN 

  För två år sedan började Jörgen Sand-
ström, distriktchef, och medarbetarna på 
Svanesundsleden fundera på hur miljön i 
färjeläget skulle kunna bli trivsammare. Efter 
en hel del tänkande och diskuterande kom 
de fram till att en av dykdalberna skulle få en 
utsmyckning. Måna Jönsson, Gullmarsleden, 
som jobbat på Svanesundsleden, men också 
är konstnär tog fram förslag på motiv.

I våras blev det verklighet av projektet, 

dykdalben tvättades och Kenneth Karlsson 
och Tomi Bergman byggde ställningar så 
Måna kunde måla. 

– Många på Svanesundsleden och övriga 
distriktet har varit involverade i projektet. Vi 
är väldigt nöjda med resultatet och många 
trafikanter har kommenterat och fotografe-
rat dykdalben, och vi har bara fått positiva 
kommentarer, säger Jörgen Sandström.  

Har du tagit  
ut 20 semester- 
dagar i år?

alla måste ta del av 
revisorernas rapport

”Fler p-platser vid Kornhalls färja 
Nu ska det bli mer plats att ställa bilen 
vid Kornhalls färjeläge. I mitten av okto-
ber påbörjas arbetet med att utöka pen-
delparkeringen med tio platser. Dess-
utom ska det sättas upp cykelpollare vid 
busshållplatsen. 1 november beräknas 
arbetena vara klara.”
Kungälvs-Posten 4 oktober

”därför ska färgen vara gul 
Ingrid Jarnryd, som är informationschef 
på Trafikverkets färjerederi, förklarade i 
P4 Eftermiddag varför Visingsöfärjorna 
inte kan få fortsätta vara vita. Hon tycker 
att det finns en poäng med en och sam-
ma färg. 
– Den ska förknippas med något som är 
tryggt och säkert och pålitligt, men ock-
så att det ska kännas att vi sätter våra 
resenärers behov i centrum.”
Sveriges Radio Jönköping 30 september

”Sveriges största färja till gullmarn 
sommaren 2014 
Sveriges största vägfärja håller nu på att 
byggas i Finland. Färjan ska sättas i trafik 
över Gullmarn sommaren 2014. – Skro-
vet har byggts i Riga och ska snart bog-
seras till Nystad i Finland, säger Fredrik 
Skeppstedt, fartygsingenjör och projekt-
ledare för färjebygget.”
Lysekilsposten 25 september

”Visingsöturerna fortsätter gå som 
vanligt 
Kommunen planerar ingen förändring. 
Efter rykten om att färjeturerna till och 
från Visingsö ska bli färre, tillbakavisar 
nu kommunen de uppgifterna. Enligt an-
svarigt kommunalråd Ann-Mari Nilsson 
finns det inte någon sådan risk.
SVT Jönköpingsnytt 23 september

”Sommarminne: från Vinön 
En vacker dag i början av augusti gjorde 
särbo Eva och jag en minnesvärd utflykt 
till Vinön i Hjälmaren. Nog hade jag åt-
skilliga gånger sett vägvisningen till Tra-
fikverkets färja när jag passerat Ham-
petorp på väg 52. Men inte hade jag en 
aning om vilken pärla jag undvikit att be-
söka.”
Seniorbloggen Sörmlands museum  
22 september

  Färjerederiet bygger nya färjelägen på Vi-
singsö och i Gränna. För att Vätterns fisk, harr 
och röding, ska trivas i fortsättningen har nya 
lekplatser skapats åt dem i båda hamnarna. 

Fiskleken i hamnarna har utretts eftersom 
bygget av nya färjelägen påverkar bottenförhål-
landena. Vid Visingsö hamn har en ny lekbotten 
skapats för harren. Botten utgörs av naturgrus 
med en kornstorlek på 2-5 centimeter som läggs 
i flera lager som erbjuder skydd för fiskens rom. 
Harren trivs med strömmarna från vägfärjornas 
propellrar. Strömmarna bidrar till att det bildas 
ryggar och högar av grus som harren leker i.

För rödingen har en lekbotten anlagts vid 
Gränna hamn. Den består av natursten med en 
storlek på 10-30 centimeter, med viss inbland-
ning av större sten och stenblock.
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Konstnären och rederimedarbetaren Måna Jönsson har målat dykdalben i Svanesund. Foto: Johan Parrow

nya lekplatser till Vätterns fisk  
när rederiet bygger färjelägen

Färgklick i färjeläget

728
samtal som handlade om väg- 

färjor kom till Trafikverkets  
kundtjänst under  

september.

Länsstyrelsen i Jönköping har bidragit med
anvisningar kring placeringar av lekbotten 
och har styrt när olika byggnadsarbeten får 
utföras, med hänsyn till lekande fisk. Det 
gäller under hela byggperioden.  

  Snart kommer nästa års almanacka 
att delas ut. Den speglar Färjerederi-
ets verksamhet året runt, dygnets alla 
timmar. Fotografierna är tagna av Kas-
per Dudzik och Ralf Sass.  

NYA 80-BILsfÄRJAN  
fÅR NAmNET sATURNUs

  Beslutet är fattat, Saturnus ska hon heta. 
Bygget av den nya 80-bilsfärjan sker i Lett-
land och Finland och hon ska sättas i trafik 
på Gullmarsleden nästa höst. 
– M/S Saturnus bidrar till en starkt förbätt-
rad kapacitet, vilket kommer att ge ringar på 
vattnet för hela vägfärjeverksamheten, säger 
rederichef Anders Werner.

Några av rederiets befintliga fartyg får ock-
så nya namn, m/s Vaxholmen döps om till 
Merkurius och M:me Tingley, passagerarbå-
ten som hittills trafikerat Visingsö sommar-
tid, återtar sitt forna namn Nordan. Dessutom 
har rederiet reserverat namnet M/S Neptu-
nus för en eventuell ny storfärja.  

HUR ÄR LÄGET?
  För snart ett år sedan lanserade Trafikver-

ket den mobila tjänsten Läget i trafiken. Den 
ger aktuell trafikinformation om färja, tåg 
och bil direkt i mobilen. Nu gör Trafikverket 
reklam för tjänsten på Stockholm Central.

Webbsidan är alltid uppdaterad och kun-
den får den senaste versionen vid varje be-
sök. Länken kan läggas till som en ikon på 
telefonen fungerar då som en app. I Iphone 
klickar du på ”Lägg till på hemmaskärmen” 
när du är inne på Läget i trafiken.

Modellen på bilden heter Evelina Sjöqvist, 
hon arbetar i restaurangen på Trafikverkets 
huvudkontor i Borlänge.  

mobil.trafikverket.se
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Almanacka 2014 
Följ med Färjerederiet på en resa året runt!
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Almanacka 2014 
Följ med Färjerederiet på en resa året runt!
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Vi i rEdEriET Om nöjda medarbetare

Processer berättar hur saker och ting blir 
gjorda i en organisation. Processerna kan 
beskrivas genom kartor. Men, säger kan-
ske någon, Färjerederiets främsta uppgift 
är väl att se till att färjetrafiken genom-
förs, vilken nytta har vi av kartor med 
symboler och pilar?

– Målet med processkartläggning är att 
få en helhetsbild av vår verksamhet. Vad 
vi gör och vem som gör det. Att få ordning 
och reda, helt enkelt, säger Susan Jons-
son, rederisekreterare och projektansva-
rig för processkartläggningen.

Arbetet med att kartlägga organisatio-
nens processer inleddes i våras. Alla rede-
riets medarbetare kommer att behövas i 
processkartläggningen. 
– Önskemålet om att beskriva organisa-
tionens arbete i processer kom från med-
arbetarna på rederikontoret. Det fanns en 

Vem, vad, hur, när och varför? 
Vi går igenom rederiets processer

upplevelse av att arbetsuppgifter föll mel-
lan stolarna och det var oklart var ansva-
ret för vissa arbetsuppgifter låg, säger 
Susan Jonsson.

i projektet har rederiet tagit in hjälp från 
företaget Goodpoint och deras konsult 
Malin Möller. Hon har lett träffarna där 
processbeskrivningarna har mejslats 
fram. På mötena har bland annat medar-
betare från rederikontoret och distrikt-
chefer deltagit, i olika konstellationer. 
Malin Möller är utbildad civilingenjör i 
kemiteknik, och hon har tidigare bland 
annat arbetat som miljö- och kvalitets-
chef.

Workshopparna har resulterat i pro-
cesskartor med processerna beskrivna 
i symboler och pilar. Kartorna beskri-
ver hur olika arbetsmoment går till, eller 

borde gå till (se bilden på nästa sida). Nu 
i höst har arbetet fortsatt med att iden-
tifiera och utse processägare och ansva-
riga i olika led. Det görs med en så kallad 
HUKI-matris, där bokstäverna står för 
huvudansvarig, utförare, konsulterad och 

informerad. 
Vem som 
gör vad, 
helt enkelt. 
När pro-
cesskartor-
na är fär-

diga kommer de att publiceras i rederiets 
ledningssystem.

Enligt ordboken är en process ”ett för-
lopp som innebär att något förändras 
eller utvecklas” men inom kvalitetssäk-
ring är definitionen på en process något 
som börjar i ett behov och avslutas i ett 

tillfredställt behov. Processen har en tyd-
lig början och slut, samt en kund, intern 
eller extern, som den skapar ett värde till.

Vad händer när vi är klara med kart-
läggningen? 
– Nu är det dags är att utbilda processä-
garna och att utbilda dem som ska ta pro-
jektet vidare i distrikten. Men egentligen 
finns det inget slut på det här arbetet, det 
vi har gjort så här långt är en början. Att 
arbeta i processer är ett ständigt pågåen-
de förbättringsarbete, säger Malin Möller.

Malin Möller framhåller det faktum att 
initiativet till processkartläggningen kom 
från medarbetarna som en framgångs-
faktor. 
– Personalen har visat ett stort engage-
mang, större än hos andra organisationer 
jag arbetat med och därför har det gått så 
bra hittills. I bästa fall leder arbetet med 
processbeskrivning till att man kan und-
vika flaskhalsar och att saker faller mel-

lan stolarna och det kan i sin tur undan-
röja risk för osämja, säger Malin Möller.

En annan framgångsfaktor Malin pekar 
på är att blandade yrkesgrupper deltar i 
workshopparna. Att få sitta ner och prata 
ger förståelse för varandras arbetssitua-
tion. 
– I vardagen har vi inte alltid tid att lyss-
na på varandra, men här finns chan-
sen och då kan man få insikt i om att jag 
inte levererar mitt i tid så kan det drabba 
någon annan senare, exempelvis om en 
färja ska flyttas så är det många inblan-
dade som behöver få information om det 
i god tid.

Hur lyckas man bäst med en process-
kartläggning? 
– Processkartorna ska vara enkla, man 
ska inte gå ner för djupt på detaljnivå. I 
vissa fall behövs rutinbeskrivningar, men 
eftersom ni har ett certifierat lednings-
system finns allt sådant redan beskrivet 
i checklistor och liknande, säger Malin 
Möller.

Under rederidagarna i november kommer 
Malin Möller att berätta mer om processer 
och processkartläggning. Därefter kommer 
alla distrikt att vara med och utveckla pro-
cessbeskrivningar och –kartor.

TExT: Erika andErsson 
FoTo: kaspEr dudzik

Ordlista
Process – börjar i ett behov och avslutas 
i ett tillfredställt behov. Tydlig början och 
slut samt en kund.
Processägare – person i organisationen 
som ansvarar för en process
Aktivitet – steg i en process som utförs i 
en viss ordning.
Vad finns på en processkarta?
Oval - där processen startar och slutar
Rektangel - Aktiviteter
Romb - Beslut
Hur görs en processkarta?
Identifiera början och slutet på en process.
Identifiera och lista alla uppgifter mellan 
början och slutet.
Identifiera aktiviteterna
Identifiera ”vem gör vad?”
HUKi-matris 
Huvudansvarig  
Utförare 
Konsulterad 
Informerad

exempel på  
processer som kartlagts
Huvudprocesser – organisatio-

nens kärnprocesser, exempelvis 
”hantera isvägar” och ”utveckla 

verksamheten”.
Stödprocesser – stödjer en  
huvudprocess, till exempel 

genomföra varvsbesök,  
fakturera och kompetens- 

utveckla.

 Processen har 
en tydlig början och 
slut”

 Personalen har visat 
stort engagemang”

"Vem är utförare i den här processen?" 
Åsa Skantz, personalspecialist, Malin 
Möller, konsult, och Göran Leverud,  
personalchef, diskuterar frågan.
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Vi i rEdEriET Om nöjda medarbetare

Välkommen till rederiet, vad fick dig att 
söka jobbet?
– Tack, jag var egentligen inte i jobbsö-
kartagen och såg annonsen av en slump, 
men jag kände direkt att den var riktad 
till mig. Tjänsten verkar omväxlande och 
innehåller mycket jag gillar, jag tycker att 
administration är roligt och framförallt 
vill jag ha mycket kontakt med människor. 
Dessutom arbetade min pappa, Ingemar 
Waernquist, på Vaxholmsleden, och tyck-
te att det var världens bästa jobb, så jag 
kände till Färjerederiet.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är uppvuxen på Skarpö, utanför Vax-
holm, och bor nu i Vaxholm med sambo 
och två döttrar. Tidigare har jag jobbat på 
dagis och i restaurangbranschen, men ut-
bildade mig till arbetsterapeut på Karo-
linska Institutet. Efter min examen 2008 
började jag på Resursteamet, en daglig 
verksamhet för människor med hjärnska-
dor eller olika funktionsnedsättningar, 
som till exempel ADHD eller Aspergers 
syndrom. Jag var enhetschef där och ar-
betade främst med planering, schema-
läggning och rekrytering.

Vad blir dina arbetsuppgifter på rederiet?
– Jag ska vara bemanningsplanerare på 
Personalavdelningen och arbeta med 
samma arbetsuppgifter som Calle Ceder-
lund och Carina Nordlund. 

när börjar du?
– Officiellt i början av januari, men jag ska 
försöka vara med på rederidagarna och på 
Poolens APT.

Vad gör du på fritiden?
– Det blir mycket träning, jag springer och 
leder step up-klasser och jag älskar att 
vara ute i naturen med barnen. Vi åker gär-
na ut med båten, en liten båt med snurra, 
som pappa byggde för 30 år sedan. Even-
tuellt blir det en större båt i framtiden.

snaBBa 5 

till Caroline  
Waernqvist
Ny bemanningsplanerare

näst din chef är Sjövägen den främ-
sta kanalen för vad som är på gång i 
rederiet. Sjövägen är din tidning. men 
hittar du den? det är en viktig fråga 
som den utökade ledningsgruppen 
funderade på, när de sågs i september.

Tidningen Sjövägen levereras i kartong 
till färjeledstugan och ska sedan delas ut 
till alla medarbetare. Alla får sin egen, att 
läsa på plats eller ta hem. Det finns också 
några extra tidningar till lunchbordet i 
färjeledstugan eller till bryggan. 
Fungerar det? Även på de leder där man 
kanske inte går in i ledstugan utan gör 
sitt pass på bryggan och sedan åker hem? 
Ja, det fungerar menar rederiets distrikt-
chefer. Och de passade på att komma med 
tips om hur man kan göra för att få till ett 
bra flöde:
• Hos oss hämtar var och en sitt exemplar 
av tidningen i ledstugan. Det är en själv-
gående rutin. En bra idé vore att samla 
tidningarna i en tidskriftsamlare. Lättåt-
komligt. Man kan också utse ett tidnings-
ombud på leden som ser till att tidningen 
sprids och att något ex sparas.
• Nu när tidningen kommer till vaktstu-
gan, så pratar vi mer om innehållet jäm-
fört med tidigare.

Du kan också läsa Sjövägen på nätet, internt. Så 
snart som ett nytt nummer getts ut, finns en puff 
på Trafikverkets intranät och en länk till filen. Är du 
på jakt efter ett tidigare nummer går det att ladda 
ner dem som PDF i Trafikverkets interna webbutik: 
http://publikationswebbutik-intern.ia.vv.se  
Du hittar alla nummer av SJÖvägen om du sedan 
klickar på ”Om Trafikverket” och ”Tidningar”.

• Var och en får tidningen i sitt postfack.
• Lägger upp på fikabordet, på bryggan, i 
postfacken.
• Man kan tydliggöra mer i ledsidans 
arbetsrum att det förväntas att var och en 
läser Sjövägen. Har det stått i Sjövägen så 
ska folk ska känna till, även om man inte 
vet i detalj.

Hur kan man använda Sjövägen mer på 
färjeleden eller distriktet?
• Den kan användas mer när vi har 
möten. Prata om innehållet och ta upp 
eventuella frågor.
• Ju mer material som kan kopplas till 
policyfrågor, desto större nytta.
• En sak vi har haft nytta av är reportaget 
om klädpolicyn. Tidningen kan användas 
vid ombordmöten.
• Alla tillsvidareanställda läser den 
redan, men vi ska se till att även vikarier 
och nyanställda tar del av den.

Hur skulle Sjövägen kunna bli ett bätt-
re stöd?
• Sjövägen blir ofta läst på kafferasten. 
Därför vore det bra med lite mer under-
hållning i den, knep och knåp, tävlingar 
och liknande.
• Sjövägen får gärna bli mer djuplodande 
om vår verksamhet.
• Mer om rederiets policyer och fattade 
beslut, mer om ”snackisar” i rederiet.
• Mer om våra värderingar och vårt 
gemensamma synsätt.
• Spegla mer av ledningens syn och pre-
sentera gärna rederikontoret och de funk-
tioner som finns där.  

TExT oCH FoTo: ingrid Jarnryd

Hur hittar du Sjövägen?

Man ska kunna läsa igenom Sjövägen på 20 minuter, på jobbet! Men den 
måste nå sina mottagare också. Hur vi hanterar Sjövägens information är en 
strategisk fråga som diskuterades på det senaste utökade ledningsmötet i 
Stockholm i september. I förgrunden ses Mattias Bergsten (med ryggen mot 
kameran), Roger Olofsson, Göran Leverud och Per-Olof Eriksson.  
Foto: Ingrid Jarnryd

TILLsvIDAREANsTÄLLDA 

OKTOBER
Tommy nilsson, 
befälhavare fri, Furusundsleden
Jan Karlsson, 
befälhavare fri, Björköleden
Morgan Karlsson, 
motorman/matros, Nordöleden
Tommy Andersson, 
befälhavare lin, Högsäterleden

NOVEMBER
Lisa Einald 
motorman/matros, Hönöleden

pENsIONÄRER

Inger Pettersson 
lokalvårdare, Blidöleden, 31 oktober
Kenneth Martinsson 
befälhavare lin, Lyrleden, 30 november

GRATTIs!
Lars-Otto Persfjorden 
befälhavare lin,  
Malöleden 
60 år  
den 30 november

I NÄsTA NUmmER:   rederidagarna –färjetrafik, föredrag, folk och fest. 

m/s m:me tingley har tjänstgjort på Vi-
singsöleden i 21 säsonger, sedan 1993. Ef-
tersom fartyget var i behov av en översyn av 
bland annat motorer och propellrar, besluta-
des att hon skulle gå till Fridhems varv efter 
avslutad säsong. I slutet av september läm-
nade M:me Tingley Vättern, resan gick från 
Visingsö till Lysekil via Göta Kanal och Göta 
Älv, förbi Göteborg och upp längs Västkus-
ten. Två befälhavare, Hasse Wetterlind och 
Janne Moberg, och två matroser Ingemar 
Zander och Sten Lindén, ledsagade henne på 
färden.  
– Vi hade bra väder, det var en fin resa, men 
hon är inte lättkörd när det blåser. Hon har 
inga bogpropellrar och driver nästan som en 
fjäder, säger Hasse Wetterlind.

madame tingleys resa
Var fartyget ska efter varvsbesöket är inte 

bestämt än. Den nya färjan Braheborg tas i 
trafik på Vättern nästa år och i väntan på be-
slut kommer M:me Tingley att ligga kvar vid 
Fridhems varv.  

M:me Tingleys sällskap på färden var, från vänster 
Ingemar Zander, Janne Moberg, Hasse Wetterlind 
samt Sten Lindén. Foto: Hasse Westerlind

Vi i rEdEriET Om nöjda medarbetare


