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A: Går du här o skrotar ännu Alfred?
B: Jajemän. Än dröjer dä ett tag inna i ber å 
mä mäg. Men jag får arbeta augusti måna 
ud. Sen ä dä finito.
A: Va säjer du? Ä dä ändrat. Förr va la dä 
året ud som en fyller 67 år.
B: Men så ble dä. De som ä födda på hös-
ten får köra te siste augusti året efter de har 
fyllt 67 år.
A: Detta va la änna märkligt. Men rederiet 
tjänar la påt. Dä ber ju möjligt för de pensio-
närer som ä födda sent på året att få köra en 
sommer te.
B: Jag tycker det är åldersdiskriminering. 
Den ene dan ä du fullt kapabel att köra färja 
men näste da ä du inte det, därför du geck 
över en viss datum när du fyller år. Ve talar 
om nöt annat. Hur geck dä på hummerfesket 
i höstas?
A: Inget vidare. Hade du ude nöja hummer 
tener?
B: Dä va la inget vidare för mäg heller.
A: Men dä ä ju så, dä ändras ju. En får la inte 
klaga för möt. Dä blir la bättre te hösten igen.
B: Ja en får la hoppas dä. Men dä va allt bätt-
re förr. Dä ä möt som änna blir sämre töcker 
jag. Inte minst här på jobbet.
A: Ve feck ju löneförhöjning i januari. Va inte 
dä bra? Du har änna blit gnällig nu på äldre 
dar.
B: Jo ja ä både gammel o gnällig. Men dä ä 
möt mä jobbet som inte ä som det ska. Jag 
töcker att de där uppe kunne la frågat oss, 
ve som ska leva mä förändringera, innan de 
ändrar på saker o ting.
A: Ä dä nöt särskilt du tänker på Alfred?
B: Ja ta informationstavlera. Ve ble aldig te-
frågade inna. Och de ä så svårhanterliga. O 
nu ska ju poolen skötas ifrå Stockholm o ve 
har ju skött dä här på västkusten bra själv i 
alla år.
A: Jo dä ä la sant. Varför ska allt som funge-
rar bra, ändras på?

snickrar 
på bokslutet
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gittan, Anders, Lena och Kerstin har koll på siffrorna
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B: Ja dä ä möt en undrar över. Dä ä klart att 
vi har olika åsikter. Men dä jag saknar mest 
ä dialogen, dä goa samtalet innan beslutena 
tas. Men dä va hemst va vi hörs negativa nu.
A: Jo som två gamla stofiler. Men en ska 
ju också erkänna att dä ä ju också väldigt 
möcke som ä bra mä detta jobbet.
B: jo dä ä allt sanning. Ve har allt möt o va 
tacksamma över. Inte minst när en ser ut 
över vår värld. Mina vänner i Ukraina lever 
i daglig skräck för va landet norröver ska ta 
säg te.

A: Ja dä ä oroligt på många platser utöver 
vår värld. Att vi inte har lärt oss nött utav 
historien. 
B: Ja nu har dä ju änna blit oroligt politiskt i 
vårt gamla Sverige mä.
A: Ve får la tro att det lugnar ner säg och att 
den nya regeringa får arbetsro.
B: Men ha dä nu så bra August tills vi möts 
näste gång.
A: Ha dä nu så bra själv Alfred nu när dä 
sjunger på siste versen för däg. 

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

INNEHÅLL

bokslutsVerkstan

Bästa medarbetare, januari är slut och 
man börjar kunna skönja en liten ljus-
ning på eftermiddagarna och dagarna 
blir faktiskt allt längre.

Även om 2015 tagit sin början är vi i 
full färd med att summera och stänga 
2014. Ur mitt perspektiv blev 2014 un-
gefär som planerat, inga stora över-
raskningar vilket känns bra. Vi ska då 
ha klart för oss att budget och verk-
samhetsplan 2014 var tuffa och ni har 
tillsammans gjort ett enastående jobb.

Vi har vind i seglen och 2015 är pla-
nerat därefter, vi kan se fram emot ett 
tufft men spännande år, med ovanligt 
många utmaningar.

Vi kan se en ökad förståelse för att 
vi framgent kan ta en större roll som 
kreativa samhällsbyggare och kunna 

vara med i ett 
tidigare skede 
i planeringsfa-
sen. Nu finns 
det naturligt-
vis ingen moln-
fri himmel, men 

tillsammans ska vi utveckla rederiet i 
riktning mot ökad kundnytta och sam-
hällsbyggnad.

närmast för dörren står att få igång 
linfärjan till Kastellet i Vaxholm samt 
att köra igång simulatorn för ecoship-
ping i egen regi. Nybyggnation är ju 
något som alla önskar och vi kommer 
inom det snaraste att dra igång ett ny-
byggnadsprojekt för att möta den ton-
nagebrist som vi befinner oss i.

Vi har också startat ett projekt för 
att utveckla Fridhems varv med tanke 
på att varvet ska vara kvar i rederiet, 
ett projekt som egentligen går ut på 
att låta Fridhem vara mer servicecen-
ter internt i rederiet än bara varv. Det 
finns säkert anledning att återkomma 
till denna fråga som i första hand ska 
diskuteras i Cesam för att få till något 
som känns bra för alla parter.

Lev väl och kör försiktigt! 

Camilla Cannmo.  
Foto: Kerstin Ericsson
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ANDErS wErNEr
rEDErICHEF

”– Chefen behöver inte 
vara bäst i klassen, men 
det skadar inte om han 
har lite hum om vad 
som är en bra livsstil”

Välkommen till
Färjerederiets strategiska plan  
består av fyra målområden.

3

”där lyser flitens lampa” säger vi 
ibland när någon jobbar mycket och 
sent, och på rederiets ekonomiavdel- 
ning stämmer det extra bra så här 
års. Här är lamporna ofta tända till 
sent på kvällen och det pågår en 
febril verksamhet före och efter 
årsskiftet.

– Den här tiden på året så skulle vi öns-
ka att en månad innehöll åtta veckor och 
dygnet minst 36 timmar, säger Gittan 
Riksberg, ekonomihandläggare.

På ekonomiavdelningen styrs verk-

samheten mycket av datum, varje månad 
stängs och bildar ett månadsbokslut. Två 
gånger om året görs dessutom så kallade 
tertialbokslut, T1 och T2, rederiets resul-
tat över fyra månader. Om fakturor och 
kostnader har bokförts fel kan de hela 
tiden ändras och rättas. Men när årsbok-
slutet är klart gäller det som står där, där-
efter kan inget ändras.

Så här görs ett årsbokslut:
När nyårsklockorna tystnat 
och raketerna är uppskjutna 
är ekonomiavdelningen fort-
farande kvar i föregående år. 
Senast den 8 januari måste alla 

fakturor vara inne i systemet.
– Innan den 8 januari ligger fokus på att 

få in fakturorna så att de kan bli kostnads-
förda på rätt år, det vill säga 2014. Det pas-
serade nästan 17 000 leverantörsfakturor 
genom vår reskontra under 2014. För det 
mesta fungerar det bra, men ibland behö-
ver vi tyvärr lägga tid vi inte har på att tja-
ta och påminna folk om att de måste beta 
av sina fakturor, säger Gittan.

Rederiet har inte bara fakturor 
som ska betalas, det ska kom-
ma in pengar från våra kunder 
också. Det är Kerstin Jägne-
brant som har hand om kundsi-

”Vi kan se fram 
emot ett tufft 
men spännan-
de år”

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Miljö10

9

vI I REdERIET Om nöjda medarbetare

8
JANUARI

12
JANUARI

Lena Ring
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bild och dess 
ekonomiska 
ställning.
Den 27-29 
januari 

kommer rederiets externa revisorer till 
Vaxholm för att granska rederiets bokslut 
för 2014. Först därefter börjar år 2015. 
Gott nytt år! 

TExT: ERIkA ANdERSSON
FOTO: TRUlS pERSSON

Camilla Cannmo,  
distrikt Hönö

– En gång i måna-
den tar ut vi en rap-
port ur Agresso 
och där framgår 
utfallet mot budget. 
Där kan jag se vilka 
produktgrupper 
som har avvikelser från budget. Då tittar 
jag på varför vi har avvikelser, till exem-
pel om vi har underförbrukat underhåll 
kan det handla om att en färja ska på 
varv och eftersom budgeten räknas delat 
på tolv månader kan det bero på om det 
är i början eller slutet på året.

lars Salmi,  
distrikt Syd

– Uppföljning av 
ekonomisk avvi-
kelse sker med 
hjälp av Agresso. 
Ur Agresso inhäm-
tas dels kostna-
der och intäkter 
för lagd budget och dels sista månadens 
resultat på de olika kontona. Ur det görs 
bedömning hur det ekonomiska läget är 
på leden.

– Vidare arbetsgång är att avvikel-
sen, positiv eller negativ, rapporteras in i 
“uppföljning budgetavvikelser” till eko-
nomiavdelning på Färjerederiet och så 
har vi genomgång av leders och distrik-
tets balans i konton på APT fyra gånger 
per år.

kjell Eriksson,  
distrikt jämtland

– Uppföljning av 
avvikelser varje 
månad, både plus 
och minus. Finns 
det möjlighet så 
kan man spara in 
på någon annan 
budgeterad kostnad.

– Vi gör mycket underhåll vintertid 
så där blir det en stor avvikelse första 
månaderna men det rättar till sig i slu-
tet av året. Det är svårt att budgetera 
för bunker och personalkostnad, då det 
beror på när isvägar kan öppnas. Om det 
blir en avvikelse där så vet man vad det 
beror på och det påverkar både isvägar 
och färja.

– Avvikelser tas upp på arbetsplats-
träffar så att alla medarbetare kan följa 
den ekonomiska processen i distriktet.

pensionÄrer 
31 januari 
Tage norberg, befälhavare lin, Avanleden

31 januari 
reidar Bäck, befälhavare lin, Malöleden

28 februari 
Tommy Eriksson, distriktstekniker norra 
Bohuslän

28 februari 
Torsten Jonsson, befälhavare fri,  
Holmöleden

tillsViDareanstÄllDa 
DECEMBEr 
Pontus Abrahamsson, motorman/matros, 
Hönöleden

JANUArI 
Kent Flat, befälhavare lin, Arnöleden

FEBrUArI 
Conrad von Semkov, motorman/matros, 
ekeröleden

Grattis!
60 år
4 februari 
Hans Johansson, befälhavare fri,  
Hemsöleden

26 februari 
Sven Landén, distriktstekniker,  
Mellansverige

28 februari 
Tommy Eriksson, distriktstekniker,  
norra Bohuslän 

50 år
2 januari 
Henry Salomonsson, motorman/matros, 
Ljusteröleden

2 mars 
Johan Parrow, motorman/matros,  
Svanesundsleden

vI I REdERIET Om nöjda medarbetare

dan och fakturerar alla som tillhör 2014. 
Sista dag för att göra förändringar och 
bokningar för kundreskontran var den 12 
januari.
– Vissa fakturor bokas med reservering, 
om de är äldre än 90 dagar eller om det är 
en tvist om någon faktura, säger Kerstin.

Lena Ring har hand om det som kallas 
anläggningsreskontran och bokningar av 
det som tillkommit eller utgått i form av 
anläggningar, inventarier, byggnader och 
fartyg. Även här var deadline för föränd-
ringar den 12 januari.

– Vi skickar ut anläggningslistor för 
avstämning till samtliga ansvariga och 
korrigerade listor ska skickas tillbaka till 
oss, säger Lena.

– Dessutom ska våra färdiga inves-
teringsprojekt aktiveras, det vill säga 
komma in i vår redovisning. Exempel på 
aktiveringar för 2014 är Saturnus och 
Braheborg, men även Veronicas passager-
argång och Kajsa-Stinas styrhytt.

Till sist ska lönefilen 
för december läsas in, 

skulder korrigeras enligt 
listor från Heroma och andra avstäm-
ningar ska vara gjorda. När sedan allt 
detta är klart stänger ekonomiavdelning-
en perioden 201412 och öppnar en extra 
period för 2014 som de kallar 201413. I 
denna period finns chans att rätta om 
någon motpart ligger fel – detta är en 
avstämningsnivå mot Trafikverket och 
statliga myndigheter.

Uppbokning av kostnader som tillhör 
2014, men där fakturan inte hunnit in 
görs efter underlag från avdelnings- och 
distriktschefer.

– När alla bokningar är klara 
och året helt stängt ska en bok-
slutspärm tas fram där alla 
underlag och en fil med analys 
och uppföljning finns. Detta 

skickar vi sedan till Trafikverket i Bor-
länge, säger Lena.

Trafikverket kräver en omfattande rap-
portering om vår verksamhet. Styrkorts-
mål ska följas upp, ekonomiska nyckel-
tal och utfall ska förklaras, risker och 
möjligheter ska bedömas. Detta görs i en 
särskild rapport som följer Trafikverkets 
riktlinjer. Parallellt med detta samman-
ställer ekonomichef Anders Nordqvist, 
underlag för rederiets årsrapport vilken 
speglar rederiets verksamhet i text och 

Färjerederiets  
årsrapporter 

från 2007 och framåt finns på  
rederiets webbplats.

trafikverket.se/Farja/Om-Farjerederiet/
Organisation/Arsrapporter

26
JANUARI

27
JANUARI

28
JANUARI

29
JANUARI

pERIOd 13

Hur följer du som distriktchef upp eventuella 
avvikelser i budgeten för ditt distrikt?

Överst till vänster: Gittan Riksberg Överst till höger: Kerstin Jägnebrant Nederst: Anders Nordqvist 
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  Färjerederiet får varje år besök av fle-
ra revisioner, bland annat rederiets egna 
internrevisorer. De sammanställer till-
sammans med DP en rapport som kort sam-
manfattar de brister som ofta återkommit 
under det gångna året.

Några av bristerna som tas upp i rappor-
ten för 2014 är att avvikelser och skydds-
rondsbrister ofta stängs innan man sett att 
korrigerande åtgärd fått avsedd effekt, vil-
ken åtgärd man vidtagit är inte heller alltid 
beskriven.

Kvaliteten på säkerhetsövningar varierar 
på lederna. Det är svårt att följa upp att alla 
har övat alla moment i tillräcklig omfattning 
enligt VHS.

Säkerhetstillsyner och skyddsronder är 
inte alltid dokumenterade eller utförda inom 
stipulerad tid.
rederiets internrevisorer är Thomas Berkey, 

Nils Olofsson, Johan Parrow och Peter Sö-
rensson. rapporten finns i pdf-format i VHS 
under Dokumentation och rapporter.  

  teknikavdelningen och Thomas 
Elwinger, DP, har tagit upp problemen 
med igensatta bränslefilter med bun-
kerleverantören OKQ8. Under mötet 
diskuterades en rad olika tänkbara or-
saker till problemen med de igensatta 
filtren.

– Vi konstaterade att vi i dagslä-
get inte kan finna någon entydigt svar 
till vad som orsakar problemen, säger 
Fredrik Almlöv, teknikchef. 

– Vi valde att gå vidare med några 
åtgärder, dels för att förhindra akuta 
driftstopp och dels säkerställa orsak.

De åtgärder som beslutades var: 
Bytesintervallen av bränslefilter på 
framdrivningsmaskineri halveras fram 
tills det att orsaken är fastställd. Detta 
för att önskad backeffekt erhålls vid 
tilläggning och inte säkerheten även-
tyras av igensatta filter

tre av de färjorna som haft återkom-
mande problem, genomför ett analys-
program bestående av:
• Provtagning och analys av samtliga 
bunkringar. 
• Samtliga bytta bränslefilter skickas 
på analys. 
Analyserna genomförs under sex må-
nader och bekostas av bunkerleveran-
tören, samt säkerställs av tredje part.
Efter att analysen sammanställts i en 
rapport kommer beslut om fortsatta 
åtgärder att tas.  

SJöLOggen UTKIKEN 

  Färjerederiet vann upphandlingen av  
trafik på nya Kastelletleden i Vaxholms kom-
mun. Trafikstart beräknas till maj 2015. Fär-
jeleden kommer att pågå under en försöks-
tid på tre år och trafikeras med en eldriven 

linfärja. Kastelletleden blir Färjerederiets 
41:a färjeled.

Avtal tecknas tidigast den 3 februari, då 
tidsfristen för överklagan för upphandlingen 
går ut.  

insatser mot 
igensatta filter

internrevisionsrapporten 2014

”lyckat försök med eldriven färja 
Trafikverkets rederi har lyckats utveckla 
en hållbar färjedrift i Hamburgsund. Lin-
färjan, som används frekvent av pend-
lare mellan Hamburgsund och Hambur-
gö i Tanums kommun, går idag på eldrift 
i stället för på diesel med resultatet att 
koldioxidutsläppen har minskat med  
90 procent, konstaterar miljösamord-
naren Peter Jansson, som sammanställt 
data efter två års prövotid med den kli-
matvänligare färjan.

– Det är en drastisk förändring. Tek-
niken är enkel men ger så mycket, säger 
han till Miljöaktuellt.

För miljön har övergången till 100 pro-
cents eldrift inneburit, enligt Trafikver-
ket, att koldioxidutsläppen från färjan i 
Hamburgsund sjunkit med hela 107 ton 
om året.”
Miljöaktuellt 28 januari

”Färjelägen byggs om inför Capella 
Nästa månad börjar arbetet med att 
bygga om färjelägena i Norrfjärden och 
Byviken på Holmöleden. Den nya färjan 
Capella ska tas i trafik till sommaren.

Capella är tio meter längre än nuva-
rande färja Helena Elisabet. Ombygg-
nadsarbetet inleds den 15 februari och 
ska vara klart i maj. Färjetrafiken påver-
kas inte av arbetet.

– Innan hon kan ersätta Helena Elisa-
bet fordras också dokumentation, prov-
turer och utbildning av personal, säger 
Hans Söderqvist, Färjerederiets nautiske 
konsult i ett pressmeddelande.
Folkbladet 20 januari

”Avanledens isväg stängd
Precis som Trafikverket befarade i går, 
så stängdes i natt Avanledens isväg över 
Lule älv.  Det på grund av att havsvattnet 
stigit mer än en meter över normalt vat-
tenstånd. Tidigast i kväll tror Trafikverket 
att man kan öppna isvägen igen. I Luleå 
hamn var havsvattenståndet vid lunch 117 
centimeter över normalvattenstånd.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning 
för det höga vattenståndet. ”
Sveriges Radio P4 Norrbotten

”Ger bättre koll på färjan 
Färjeleden mellan Barum och Ivön ska 
inom kort utrustas med ett digitalt skylt-
system. Förutom information om näs-
ta avgång kommer skyltarna också att 
meddela eventuella trafikstörningar och 
prognoser.”
Blekinge läns tidning 17 december

  rederiets IT-avdelning har fått många frågor 
om vad som gäller i fråga om beställning av nya 
datorer och uppgradering till windows 8.1.

– I dagsläget ingår inte Färjerederiet i den ut-
rullning som TrV CF IT, Trafikverkets IT-avdel-
ning centralt, planerar. Vi kommer också att 
uppgradera våra datorer och vi jobbar tillsam-
mans med TrV CF IT på att hitta en lösning 
som passar oss, men inget är beslutat ännu, sä-
ger Michael Lindqvist, på Färjerederiets IT-av-
delning.
– Behöver ni av någon anledning nya datorer ska 
ni precis som förut, vända er till oss på rederi-
et så löser vi detta, ni ska inte beställa något ur 
BerIT. Kontakta oss om ni har frågor och funde-
ringar kring detta, säger Michael.  

Vaxholms kastell ligger på Vaxholmen och byggdes 1833-1863. Foto: Mostphotos.com

nya datorer  
och uppgradering 

FÄrjereDeriet i  
traFikVerkets bilDarkiV

  Nu finns en stor del av rederiets bildskatt i 
Trafikverkets bildarkiv. Bilderna kan till exempel 
sökas fram med nyckelordet Färjerederiet eller 
en specifik färjeled. Bilderna får användas inom 
Trafikverket.  

Klart med Kastelletleden

nya rutiner för  
besök och id-kort

  De medarbetare som inte har sin ar-
betsplats på Norrhamnsgatan 3 i Vax-
holm och besöker rederikontoret, måste 
från och med den 1 februari skriva in sig 
i en liggare som finns i receptionen. 
– Den nya rutinen beror på Trafikver-
kets regler och är inget försök att hålla 
någon borta. Tvärtom ser vi gärna be-
sök från verksamheten och välkomnar 
er alla att besöka oss här i Vaxholm, sä-
ger Anders werner, rederichef.

Att alla medarbetare i Färjerederiet 
ska ha id-kort med foto är också en del 
av Trafikverkets interna säkerhetsruti-
ner.  

IT-stöd Färjerederiet 
Telefon: 010-123 29 29  
E-post: it-stod-farja@trafikverket.se 

tryckFelsnisse  
FlyttaDe på miDsommar

  det blev lite fel i årets upplaga av alma-
nackan, midsommarhelgen hade flyttats 
fram en vecka. Nu har en ny version tryckts 
och skickats ut. Så nu vi kan dansa kring 
majstången på rätt dag. 

– Vi har en omfattande produktion av 
trycksaker, och ibland blir det tryckfel. Det 
är beklagligt men dessvärre något vi får 
leva med. Om inte annat orsakar det lite 
munterhet! säger Ingrid Jarnryd, kommu-
nikationschef. 

5 348 254
kWh.  Så stor var rederiets 

elförbrukning 2014

 Foto: Mostphotos.com 
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 Foto: Mostphotos.com 

HÄr Finns Vårt 
klÄDsortiment

  Det nya klädsortimentet 
som beskrevs i förra num-
ret av Sjövägen finns nu i 
vårt verksamhetssystem. 
Några smärre ändringar har 
gjorts, men de gäller inte 
sjögående personal. Du hit-
tar klädsortimentet här: 
VHS > Dokumentation > 
Beslut  
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för i år är att även distriktcheferna under-
söks som grupp. De som väljer att delta 
får besvara ett webbaserat frågeformu-
lär, de får också träffa en företagssköter-
ska för provtagning och konditionstest på 
cykel. Därefter föl-
jer ett samtal med 
företagssköterskan 
om resultatet och 
alla får en personlig 
profil med hand-
lingsplan. Resul-
tatet på gruppni-
vå presenteras till 
exempel på en APT 
av en hälsostrateg 

vI I REdERIET Om nöjda medarbetare

distrikt som genomgick  
friskprofilen 2014:
Hönö 
Jämtland 
Norrbotten 
Orust

Medarbetare som får  
erbjudande 2015:
Fridhems varv 
Mellansverige 
Mälaren 
Norra Bohuslän 
Norra roslagen 
Pool Öst 
Värmland-Dalsland 
Vättern
Administrationen 
Distriktchefer

Friskprofilen  
”Tänk på dig själv och din hälsa”

vad tycker du om Friskprofilen?

Förra årets friskprofiler visar precis som 
tidigare år att rederiets medarbetare 
generellt mår ganska bra, men också att 
det finns områden som kan förbättras, 
bland annat är vårt BMI betydligt högre 
än riksgenomsnittet.

– Och nej, det handlar inte om att vi är 
mer muskulösa, vårt midjemått sticker 
också ut – åt fel håll. Vi behöver röra på 
oss mer i vardagen, säger Åsa Nordström, 
på HR Färjerederiet, som hållit i rederiets 
friskprofiler i många år.

Som tillsvidareanställd erbjuds man 
att delta i friskprofilen vart tredje år. I 
dagarna informeras de medarbetare som 
erbjuds att delta i årets friskprofil. Nytt 

från Previa. För sjögående medarbetare 
ingår även en workshop som tar upp vad 
man ska tänka på i samband med skiftar-
bete – ”Jobba friskt på skift”.

– Det finns mycket positivt i resulta-
ten, bland annat att en stor majoritet, 89 
procent, säger att de trivs med sitt arbete. 
Det är verkligen glädjande. Sedan finns 
det annat som kan oroa mig, exempelvis 
att 34 procent säger att de ofta känner sig 
trötta, säger Åsa.

de som uppfyller vissa kriterier, till exem-
pel har BMI över 30, och är motiverade 
får erbjudande om telefoncoachning med 
en hälsocoach som följs av en ny frisk-

jörgen Sandström, 
distriktchef Orust

Hur arbetar ni konkret med friskvårds-
frågor i ditt distrikt?

– Under 2014 har vi haft Previa på 
APT två gånger för att informera om 
kosthållning och ergonomi. Ergono-
men/fysioterapeuten har även gjort 
studiebesök på samtliga fyra leder 
under året för att se hur vi står och 
jobbar under färjekörningen. Detta 
har han haft som underlag på utbildning-
en vi hade vid vårt VP-möte i höstas.
är det något som medarbetarna tycker 
är positivt?

– Fysioterapeutens utbildning var 
mycket uppskattat. Stegtävlingen är 
också ett roligt inslag
distriktscheferna arbetar tillsammans 
med budgetfrågor, har ni något samar-
bete när det gäller friskvård?

– Väldigt begränsat utbyte av erfa-
renheter mellan DC tyvärr.
Kan rederiet bli bättre på att arbeta med 
friskvård? i så fall hur?

 – Att tydligare gå ut med att det 

finns ”friskvårdspeng”, denna förmån 
utnyttjas på tok för lite av medarbe-
tarna.
Varför ska arbetsgivaren uppmärksam-
ma livsstilsfrågor, är inte det upp till 
varje medarbetare vad man gör på sin 
fritid?

– Vi som arbetsgivare har ett ansvar 
att se till att våra medarbetare mår 
bra, då räcker det inte att göra insatser 
under arbetstid utan vi måste påver-
ka och motivera personalen att röra på 
sig och att äta rätt även utanför sina 
arbetspass.
Hur är din egen inställning till kost och 
motion?

– Jag själv är ganska aktiv, under 
vinterhalvåret är det gym och spin-
ning 2 ggr/vecka och under somma-
ren blir det cykelpass ute minst 3-4 
ggr/vecka. Jag tänker på vad jag äter, 
men inte nödvändigtvis på helgerna då 
blir det ofta sådant jag tycker om och 
det är inte alltid det blir enligt Livs-
medelsverkets rekommendationer om 
näringsintag.
är du en bra förebild?

– Bra förebild? Hmmm, det får du 
nog fråga mina medarbetare om.
Ska en chef vara en förebild?

– Chefen behöver inte vara bäst i 
klassen, men det skadar inte om han 
har lite hum om vad som är en bra livs-
stil.

Anders Åkerlind, 
Svanesundsleden

Har du tänkt mer på din hälsa sedan du 
deltog i Friskprofilen?

– Ja.
Har du blivit mer fysiskt aktiv eller för-
ändrat din kost sedan du deltog i Frisk-
profilen?

– Jag har ökat på med flera regel-
bundna promenader och har gjort 
mindre justeringar i kosten.

Har du haft något mål, till exempel att 
gå ner i vikt eller få bättre kondition?

– Öka grundkonditionen har varit 
ett mål.
Har du uppnått något/några av dina mål?

– Jag upplever bättre ork.
Peppar ni varandra på arbetsplatsen när 
det gäller friskvård och hälsa?

– Ja, beroende på vem man jobbar 
med då intresset är varierande
är det bra att rederiet uppmärksammar 
livsstilsfrågor?

– Ja, eftersom det är lätt att trilla in i 
gamla osunda mönster
Kan rederiet bli bättre på att arbeta med 
friskvård? i så fall hur?

– Att oftare lyfta livsstilsfrågor på 
våra APT, till exempel att bjuda in oli-
ka föreläsare.

profil och utvärdering efter några 
månader.

– Jag hoppas att många vill vara 
med i undersökningen. Friskprofi-
len ger var och en av oss en möjlighet 
att tänka på oss själva och vår hälsa. 
Den är också ett underlag för våra 
chefer och oss på HR för övergri-
pande hälso- och arbetsmiljöinsat-
ser inom rederiet. Att vi genomför-
de aktivitetstävlingen ”Tappa” förra 
året var inte bara en kul grej, det var 
en följd av våra resultat i friskprofi-
len åren innan, säger Åsa.

– Friskprofilen kan visa på tidiga 
tecken på ohälsa och motivera till 
förändring av vår livsstil.
Hur skyddas den personliga integri-
teten?

Det är bara den företagssköterska 
som håller i det personliga samtalet 
som känner till resultaten på individ-
nivå. De som deltar i undersökning-
en är anonyma för arbetsgivaren.

– HR får rapporter om resulta-
tet på gruppnivå. Namn och person-
nummer på de som deltar skickar 
Previa i ett krypterat mejl till Globe-
soft, företaget som gör webbenkäten. 
Globesoft avidentifierar personnum-
ren och ersätter dem med en kod, 
säger Åsa.

Förra året erbjöds 95 personer 
undersökningen varav 65 personer 
svarade på enkäten, en svarsfrekvens 
på 68 procent. Av dessa valde tre per-
soner att fortsätta med telefoncoach-
ning.  

Åsa Nordström.
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Vart strävar rederiet? Vårt uppdrag 
innebär att vi kör människor och fordon 
över vattnet och att vi anlägger isvägar. 
men hur ska vi veta hur vi ska hålla 
kursen? Och hur kontrolleras att vi utför 
vårt uppdrag så som skattebetalarna och 
staten förväntar sig? är det vi själva som 
bestämmer det, eller har vår uppdragsgi-
vare sista ordet?

Färjerederiets strategiska plan 2015-2017 
består av fyra målområden som konkre-
tiseras och tillämpas i aktiviteter. Målen 
och aktiviteterna är vår styrelses och vårt 
eget verktyg att sätta fart framåt och att 
förverkliga utvecklingsplanerna.

– Strategiplanen talar om vad vi ska 
göra de närmaste åren och utifrån den 
tas verksamhetsplaner och budget fram, 
säger Anders Nordqvist, ekonomichef. 
De ligger till grund för distriktchefernas 
och avdelningschefernas budgetar som 
sedan följs upp lokalt, på rederinivå och 
av Trafikverket centralt.

Färjerederiets strategiska plan styr din 
och min vardag, på jobbet.
rederichef Anders Werner, vem är det som 
beslutar om Färjerederiets strategiska mål?

– De strategiska målen beslutas av 
Internstyrelsens ordförande på General-
direktörens uppdrag.

Färjerederiets  
mål är dina mål

Vad är de bra för? Har jag någon  
nytta av dem?

– Utan mål vet man inte vart  
man ska. De strategiska målen ska  
leda företaget framåt för att utvecklas  
och bli ännu bättre.
är de strategiska målen bara en vision eller 
har de en konkret betydelse i verksamhe-
ten? På vilket sätt?

– De strategiska målen är tydliga mål 
och skall genomföras de har inget med 
vision att göra förutom att väl genomför-
da strategiska mål kan bidra till uppfyl-
lande av en långsiktig vision. Tvärtom, de 
aktiviteter som utgår från de strategiska 
målen är konkreta och mätbara. Ett resul-
tat förväntas.
Borde inte vi som jobbar på leden själva 
vara de som bestämmer målen och bestäm-
mer hur vi ska jobba?

– Hela rederiet är egentligen med och 
tar fram de strategiska målen före beslut 
(APT, facklig samverkan, ledningsgrupp, 
utökad ledningsgrupp, internstyrelse 
osv.) Men att fatta beslutet om målen mås-
te ligga på den eller de som har ansvar.
Kan man strunta i de aktiviteter som kopp-
lats till ett strategiskt mål, därför att man 
inte gillar dem?

– Man kan diskutera strategiska mål, 
komma med synpunkter men när de är 
beslutade så kan man inte strunta i akti-

personalrotation full fart fram
Personalrotation är en del av rederiets 
strategiska plan. metoden innebär att 
man byter sitt schema, sin rad eller sitt 
uppdrag under en period. 

Avsikten med personalrotation är bland 
annat att förbättra säkerheten men också
att vi vidgar våra vyer och ökar vår kom-
petens och vår trivsel. I dag finns perso-
nalrotation på 70 procent av färjelederna.

– Den siffran baseras på frigående leder, 
säger ekonomichef Anders Nordqvist.
Personalrotation som prioriterad aktivi-
tet är inte någon nyhet i rederiet. Redan 
under 2014 infördes det på många håll 
och det fanns med i rederiets styrkort 
redan då. Flera av rederiets distriktche-
fer berättade i Sjövägen 10-11 2014 hur 
de genomfört personalrotation i sina 
distrikt. Här redogör Torsten Bengtsson 
distrikt Norra Bohuslän och Kjell Eriks-
son, distrikt Jämtland för hur de infört 
och arbetat med personalrotation i sina 
distrikt:

torsten Bengtsson, 
på vilket sätt har du 
utvecklat arbetsro-
tation i ditt distrikt?

– I nuläget 
arbetsroterar allt 
poolfolk på alla 
vakter, det gäller 
även timvikarier. 
På så sätt får nästan 

alla en möjlighet att lära känna de olika 
karaktärer som förhoppningsvis ska bli 
deras arbetskamrater. För egen del har 
jag lagt ner stor möda på detta arbete, jag 
vill påstå att det är en bidragande orsak 
till bra relationer på färjelederna i Norra 
Bohuslän! Nu under 2015 är det viktigt 
att bemanningsplaneraren har fokus på 
arbetssättet.

Vilken är nyttan med arbetsrotation, som 
du ser det?

– Nyttan är att alla lär känna varandra 
samt att olika åsikter, teorier med mera 
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ventileras på de olika vakterna, vilket får 
de flesta till ett öppnare sinnelag. Man 
blir mindre blyg inför varandra och vi får 
betydligt mer intressanta och spännande 
APT-er.

– Sist men inte minst förhindrar det 
dom osunda så kallade äktenskapen som 
kan uppstå på vissa vakter. Ingen ska 
behöva vara rädd för att byta vaktpartner.

Kjell eriksson, hur ser det ut i distrikt jämt-
land?

– Samtliga befälhavare roterar mellan 
tre leder, vilket också är ett krav då alla 
matroser nu är mönstrade som linstyrda 
befälhavare. Vi har också andra arbets-
uppgifter som personalroteras, det är fär-
jepersonal som sköter isvägar och varv 
och en stor del av reparationerna gör vi 
med egen personal.

– Alla frigående befälhavare har tjänst-
gjort på Holmöleden, flera har också job-
bat på Hemsöleden.  

INGRId jARNRyd

viteter som är kopplade till de strategiska 
målen.
På vilket sätt informerar rederiet om de 
strategiska målen, i organisationen?

– Informationen sker i första hand via 
”kaskadprincipen” i organisationen, uppi-
från och ned,(chef-medarbetare på APT) 
men också via Sjövägen och via besluts-
protokoll i verksamhetssystemet samt via 
de rederidagar som vi har.
På vilket sätt har de strategiska målen 
betydelse för mig, i min vardag?

– Strategiska målen ska sitta i ryggra-
den i likhet med säkerheten, då man ofta 
har olika val i olika situationer bidrar de 
strategiska målen starkt till vilket val jag 
ska välja.
Hur följer rederiet upp de strategiska målen 
i vår verksamhet, på olika nivåer?

– Våra mål följs upp kontinuerligt och 
till vår hjälp har vi bland annat, NKI-mät-
ning, MMI-mätning, ekonomiska rappor-
ter, bunker förbrukningsrapporter.  

INGRId jARNRyd

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Miljö
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HÅllbART Om miljöfrågor

Färjerederiets egenutvecklade system med 
eldrift via kabel, som infördes på linfärjan 
Saga i Hamburgsund för drygt två år sen, 
har minskat halten av miljöpåverkande 
utsläpp med 90 procent.

Efter två års prövotid kan rederiet kon-
statera att eldriften via kabel är stabil och 
pålitlig. Det nya systemet innebär ett stort 
lyft för miljön. Koldioxidutsläppen har 
minskat med 107 ton per år.

– Det är ett mycket glädjande resultat 
som visar att man kan åstadkomma myck-
et med tekniskt utveckling i kombination 
med mod att våga pröva nya vägar, säger 
Lars Nilsson, miljöchef på Trafikverket.

Bränsleförbrukningen på Hamburg-
sundsleden har sjunkit drastiskt. Från en 
medelförbrukning av 38 900 liter miljö-
diesel per år ner till cirka 4000 liter 2013 

Eldriven linfärja ger 107 ton  
mindre CO₂ i Hamburgsund 

och cirka 2000 liter 2014. 
Sedan 2012 har 71 800 liter diesel sparats 

in, vilket ger cirka 214 ton i koldioxidutsläpp. 
Detta har ersatts med 208 kilowattimmar el, 
vilket med Svensk elmix ger cirka 20 ton kol-
dioxid. Totalt ger det en minskning med 90 
procent. Jämför man energin som användes 
med diesel, så uppgår den till motsvarande 
380 kilowattimmar. 

rederiet går nu vidare med att konver-
tera fler lindrivna färjeleder. I december 
2014 installerades tekniken på Malöleden 
och nu står bland annat Kornhallsleden 
på tur.  

Fotnot: Svensk elmix – Olika kraftslag orsakar olika 
mycket utsläpp. Svensk elmix beskriver ett genom-
snitt av den el som produceras i Sverige.
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