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Färjerederiet behöver hela tiden rekrytera 
nya medarbetare. LinkedIn är en av de vikti-
gaste plattformarna för oss när vi ska hitta 
rätt kandidater – och det är du som är vårt 
bästa skyltfönster. Om du är aktiv på Linke-
din och delar med dig av din arbetsvardag 
kan det inspirera andra att söka jobb hos oss. 

Emil Adén är HR-strateg på Trafikverket och 
arbetar med hur Trafikverket ska kunna pro-
filera sig för att locka nya medarbetare. 

– Linkedin är världens största karriärnät-
verk, med över 3 miljoner konton i Sverige. 
Genom att vara med där får vi en unik chans 
att profilera oss som en attraktiv arbetsgi-
vare.

Emil menar att genom att synliggöra vad 
vi arbetar med på Trafikverket/ Färjerederiet 
ökar det chansen till att fler får upp ögonen 
och ansöker till våra tjänster. 

Tanken med Inläggen är att ge en inblick 
till vilka vi är som jobbar här. Det sker i form 
av filmer, artiklar och andra inlägg som be-
skriver vårt arbete. 

– Du hjälper till att rekrytera framtidens  
talanger samtidigt som du knyter värdefulla TUFF VINTER 

PÅ HOLMÖLEDEN

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Den ena motgången efter den andra på otursdrabbad led 

Emil Adén tipsar om hur du kan använda Linkedin för att få fler att söka jobb hos oss.

Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

SYNS DU PÅ LINKEDIN?

På sluttampen

MARS 2019
NR 2. 

Beställ nya rekryteringsbroschyren!  
Årets uppdaterade utgåva beställs enkelt i  
Trafikverkets webbutik: https://trafikverket.ineko.se

 kontakter. Din profil på LinkedIn är mer än 
bara ditt digitala CV. Genom att skapa kon-
takt med andra i din bransch får du ta del av 
nyheter och åsikter från andra som kan hjälpa 
dig i din vardag. Det är även en möjlighet för 
dig att uttrycka dig och ställa frågor/tankar 
som du tror att ditt nätverk skulle uppskatta 
och få bra svar.

På så sätt skapar du dig själv ett gediget nät-
verk och blir samtidigt en viktig ambassadör 
för Färjerederiet. Genom att gilla och dela 
inlägg från vår LinkedIn-sida till ditt nätverk, 
hjälper du till att sprida artiklar och nyheter 
vidare, vilket synliggör hur det är att arbeta 
här. Det gör också att ditt nätverk kommer 
att se att du är aktiv och stolt över att jobba 
på Färjerederiet. 

METOO 
För sjökaptener  

CHEFERNA TESTADES
I Färjehälsan

MINDRE STRESS
Med nytt schema

3 tips  En bra profil

Profilbild
Du behöver en bild för att kollegor och an-
dra ska veta vem som står bakom profilen. 
En profilbild skapar ett professionellt och 
samtidigt personligt intryck.
Arbetstitel
Glöm inte att skriva in din nuvarande ar-
betstitel på din profilsida. Lägg gärna till 
dina tidigare yrkeserfarenheter också.
Sammanfattning
I din profilsammanfattning kan du kort pre-
sentera dig själv i din yrkesroll. Du kan ex-
empelvis skriva om ditt expertområde, dina 
tidigare erfarenheter eller vad som motive-
rar dig.

På Trafikverkets intranät hittar du tips om 
hur du fyller i din profil på Linkedin enkelt.

LinkedIn
• Världens största yrkes- och karriär-
nätverk.
• Webbtjänst där man kan sköta sitt 
professionella nätverk.
• Inriktad på att man ska kunna åter-
knyta kontakten med gamla kollegor, 
delta i diskussionsgrupper eller se  
nyhetsuppdateringar inom sitt  
nätverk.
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

MED SJÖKAPTENER

Den sista månaden har jag tänkt 
mycket på kommunikation. Mycket av 
min arbetstid går åt till att kommunicera. 
Internt och externt. 

I mitten av februari höll jag en föreläs-
ning på Transportstyrelsens sjöfarts-
seminarium. Mitt ämne var #metoo. 
Jag talade om vårt bemötandeprojekt, 
om att vi alla ansvarar för vilket klimat 
vi har på arbetsplatserna och hur vi på 
färjerederiet arbetat med inkludering. 
Stena Line tyckte det var intressant 
och har bett mig att komma och ge ett 
liknande föredrag för deras anställda.

Sista dagarna i februari var jag uppe i 
distrikt Jämtland och träffade medar-
betare på lederna och från Härke slip. 
Det har länge varit lite spänt mellan 
parterna och mellan individer. Men när 
vi satt där och pratade kom vi fram till 

att vi hade väl-
digt lika syn på 
ansvarsfördel-
ningen och hur 
saker ska ske 
och skötas. Jag 
tror alla var lite 

förvånade över hur bra mötet var. Upp 
med problemen på bordet så löser vi 
dem tillsammans. Återigen kommuni-
kation.

Sociala medier är också en del av 
kommunikationen. Vi har facebook-
grupper som är lite mer lättsamma, 
Instagram där det nästan bara är foto-
grafier och filmer, Linkedin som är lite 
mer ”professionellt”. Jag är relativt ak-
tiv på Linkedin, försöker skriva inlägg 
och gilla andras regelbundet. Varför 
lägger jag tid på det? Jo, för att Färje-
rederiet ska synas och märkas. Vi har 
mycket bra att berätta. Sök gärna upp 
mig på Linkedin.

Cecilia Österman forskar för att 
minska kränkningar.
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Kommunikation 
öppnar dörrar
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ERIK FROSTE
REDERICHEF

”Jag mår redan bättre”
Att prata metoo

Harry Reinikka, distriktschef Norr-
landskusten och hans gäng på Hol-
möleden har haft ett helsike i vinter.

4

Så löd rubriken för det föredrag Erik 
Froste höll på Transportstyrelsens 
Sjöfartsseminarium 6 februari 2019. 
Det ingick i blocket ”Sjöfarten och 
arbetsmiljö” där alla tre föredragen 
berörde #metoo.

– Jag fokuserade på att berätta om vårt 
bemötandeprojekt, svårigheter att sprida 
”rätt” kultur och värderingar i en verk-
samhet som är spridd över hela Sverige. 
Tryckte på att det är viktigt att företags-
ledningen är tydlig och står på barrika-
derna. Jag nämnde också svårigheterna 
då många kommer från en bakgrund som 
idag inte är politisk korrekt, säger Erik. 

Erik berättade om hur arbetet startade. 
Under våren 2017 beslutades det att Färje-
rederiet skulle ta till omfattande åtgärder 

för att komma till rätta med och förebyg-
ga kränkande beteenden i verksamheten. 
Ledningen såg en ökad andel personalä-
renden med inslag av kränkande särbe-
handling och diskriminering. Den utlö-
sande faktorn var ett personalärende där 
det uppdagades att en kvinnlig medarbe-
tare hade blivit utsatt för kränkande bete-
enden och grova sexuella anspelningar. 
I flera personalärenden vittnade medar-
betare om en hård jargong och bristande 
respekt i arbetsgrupperna. Detta beteen-
de riktade sig i vissa fall även emot pas-
sagerare.

Arbetet satte igång direkt på våren 2017. 
Då utbildades samtliga Färjerederiets 
chefer, fackliga företrädare och huvud-
skyddsombud i diskrimineringslagen, 
mångfald och inkludering. För att förankra 

 bemötandeprojektet på ledningsnivå 
arbetade ledningsgruppen fram ett mate-
rial, med utgångspunkt från Färjerede-
riets värderingar (pålitliga, engagerade, 
modiga och affärsmässiga) där vårt för-
hållningssätt och ledorden tydliggjordes.

I augusti 2017 genomfördes en chefs-
utbildning med 
en organisations-
konsult från Pre-
via. Utbildningen 
utgick ifrån värde-
ringsarbetet och 
målet var att ta 

den genomförda arbetsmiljöutbildningen 
vidare och omsätta den i konkret ageran-
de och handlingar. Cheferna fick arbeta 
med case och egna exempel och fick kon-
kreta verktyg för att hantera svåra situa-
tioner. 
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”Upp med  
problemen så 
löser vi dem 
tillsammans”

10

11

VI I REDERIET

Skärp er, var Erik Frostes budskap på  Transportstyrelsens 
Sjöfartsseminarium där han pratade på temat #metoo. 
FOTO: K ASPER DUDZIK

”Viktigt att  
företagsled-
ningen står på 
barrikaderna.”

Torbjörn Hedman, 
 distrikschef Mellansverige
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Sjöfartens metoo-upprop #lättaankar 
engagera branschen. Nu ska ett nytt 
forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan 
på Linnéuniversitetet kartlägga strategier 
för att minska risken för kränkande sär-
behandling inom sjöfarten.

Sjöfartens upprop #lättaankar fören-
ade 1 150 kvinnliga sjömän. Hittills har 
fokus dock legat på anmälan snarare än 
förebyggande av kränkande särbehand-
ling. Ett nytt forskningsprojekt, Praktiskt 
arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart, 
ska ändra på detta.

– Vi vill åstadkomma förändring på 
både kort och lång sikt. Vi vill bidra till en 
säker, effektiv och jämställd sjöfart, där 
alla människors kompetenser och förmå-
gor tas till vara, säger Cecilia Österman, 
lektor i sjöfartsvetenskap som tillsam-
mans med kollegan Karin Lundberg ska 
arbeta med projektet.

Projektet ska identifiera, utvärdera och 
sammanställa befintliga metoder för att 
minska risken för kränkande särbehand-
ling. Vad fungerar, varför och under vilka 
förhållanden? Utvärderingen sker till-
sammans med en referensgrupp med 
representanter från rederier, arbetsta-
garorganisationer och yrkesnätverk inom 
sjöfarten. Denna breda förankring väntas 
göra det lättare att införa åtgärderna i sjö-
fartens vardag.

Forskningsprojektet har beviljats 1,2 mil-
joner kr i bidrag från AFA Försäkring och 
kommer att pågå under två år, fram till 
januari 2021.

– Jag känner en blandning av bubblig 
glädje och ödmjukhet inför uppgiften. 
Vi vågade inte hoppas på att projektet 
skulle beviljas, men nu ser vi fram emot 
att kavla upp ärmarna och få sätta igång, 

säger Cecilia Österman.
– Vi har båda en bakgrund från sjön, jag 

som sjöingenjör och Karin som sjökapten. 
Vi brinner verkligen för att få bidra till att 
göra en fantastisk bransch ännu bättre! 

Mindre stress med nytt schema  
på Kornhallsleden

VI I REDERIET

Vid rederidagarna i december 2018, då 
samtliga tillsvidareanställda var inbjud-
na, var Färjerederiets värderingar och 
förhållningssätt i fokus. Värderingsarbe-
tet och bemötandeprojektet presentera-
des av ledningen och vi medarbetare hade 
ett grupparbete om våra värderingar och 
förhållningssätt. Erik Froste, som då nyli-
gen tillträtt som rederichef, berättade om 
sitt engagemang i frågan och tydliggjor-
de att vi har nolltolerans mot kränkande 
beteenden.

Sedan årsskiftet 2018 har alla i Färjere-
deriet arbetat med ett dialogmaterial som 
omfattar diskrimineringslagen, mångfald 
och inkludering på arbetsplatsträffar.

I distrikt/färjeleder där det har funnits 
en problematik/särskilda behov har rikta-
de stödinsatser genomförts tillsammans 
med organisationskonsulter från Previa. 
För att utforma och förankra insatserna 
har lokala beredningsgrupper medverkat 
med representanter från arbetsgruppen, 
skyddssidan, ATO samt representanter 
från HR. 

Flera artiklar om bemötandeprojektet har 
publicerats här i Sjövägen och en film om 
hur vi jobbar med bemötande och förhåll-
ningssätt finns på Youtube.

Erik sammanfattar hur han tycker pro-
jektet gått:

– En väldigt lyckad insats överlag! Ing-
en medarbetare i vår organisation kan 

Kornhallsleden är den färjeled som efter 
sin kapacitet har det i särklass högsta tra-
fiktrycket av alla leder i Sverige med upp 
till 3 000 fordon per dag, och detta med 
en färja som tar 36 bilar. Stressen blev värre 
och värre, ju mer trafiken ökade.

– Det kom in allt fler medarbetare som 
upplevde att deras arbetssituation var 
ohållbar i längden, de kunde varken gå 
på toaletten eller sitta ner och äta under 
rusningstiderna som blev längre och 
längre ju mer trafiken ökade. Det var läge 
för förändring, säger Jörgen Sandström, 
distriktschef Väst, för lederna Kornhall, 
Sund–Jaren och Högsäter.

En av dem som verkat mest för föränd-
ringen är Martin Bohman, befälhavare.

– Det har blivit fler och fler som flyttar 
hit och det märks på trafiken. Ännu fler 
kommer det att bli eftersom det är 400 
nya bostäder på gång på ön. Vi åker bara 
fram och tillbaka i skytteltrafik och det är 
ständigt bilar i kö under högtrafiken. Själ-
va resan tar bara 2 minuter och under den 
tiden finns det ingen tid att äta till exem-
pel. Det var omöjligt att lägga in en rast 
och stänga trafiken, då skulle resenärerna 

blivit galna, säger Martin.
– Vi satte oss ned tillsammans med 

bemanningsplanerare Lars Petter Holm 
och skissade på olika förslag om att kunna 
gå dubbelt. Utan att överdriva så är det 
nog närmare tio olika förslag som varit 
framme för beslut. Till sist fick vi till ett 
förslag som var genomförbart, berättar 
Jörgen. 

Nu tjänstgör två befälhavare samtidigt  
1,5 timme på morgonrusningen och tre 
timmar på eftermiddagsrusningen.

– Lars Petter har varit ett underbart 
bollplank, han har haft ett helhetsper-
spektiv. Resultatet är som natt och dag 
jämfört med tidigare. Jag var på grän-
sen att bli totalt utmattad, men efter nyår 
när vi började med nya schemat har det 
vänt. Innan så var man helt slut i huvudet 
av stressen när man skulle gå av skiftet 
och orkade ingenting. Nu har man krafter 
kvar och humöret är gott! säger Martin.

– I samband med att vi ändrade sche-
mat ändrade vi även skiften, vilket också 
bidragit till förbättringen. Tidigare hade 
vi bara sju timmar från att man slutat 
jobba natt till att man skulle börja jobba 

Martin Öhman, befälhavare på Kornhallsleden och Jörgen Sandström, distriktschef Väst, Kornhall, Sund-Jaren och Högsäter gjorde schemat.

Efter lättaankar  
– forskar för att minska kränkningar

igen. Nu har vi lagt det så att vi jobbar två 
eftermiddagar, sen två dagpass, tre dagar 
ledigt och sedan börjar man jobba natt 
den fjärde dagen och jobbar då två nät-
ter i rad, tredje dagen börjar man med att 
jobba eftermiddag. Det gör stor skillnad 
för sömnen att arbeta på detta vis, säger 
Martin.

– De flesta är upplever en förändrad 
livssituation med mindre trötthet efter 
passen med det nya arbetssättet, säger 
Jörgen Sandström. 

Mats Ytterbom styr Kornhallsledens färja med van 
hand och är glad att slippa stressen. 

längre använda en hård jargong och påstå 
”jag visste inte”. Vi har ökat medveten-
heten om psykosocial arbetsmiljö. Vi fick 
ytterligare draghjälp av #metoo men kan 
stolt säga att det här projektet redan var 
igång när #metoo slog ner.

Här är en kommentar Erik fick från en 
av åhörarna:

– Din avslutningsbild hängde nog på 
mångas näthinna när dagen var slut: 

”Klockan klämtar för idioterna”….hahaha, 
klockrent minst sagt.

Se gärna den korta reklamfilmen om änd-
rade värderingar som Erik visade på före-
draget. Där ifrågasätter rakbladstillverka-
ren Gillette uttrycket ”Boys will be boys”. 
Du hittar den i FLS i nyheten om #Metoo 
för kaptener. 

LENA NORDLUND

Den sista bilden fick skratt och positivt mottagande. Klockan klämtar för idioterna!
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Ceclilia Österman , forskare vid Linnéuniversitetet. 

OMBORD
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Färjerederiet 2018 i siffror
Nu finns Färjerederiets verksamhet och resultat för år 2018 presenterat i ord och 
siffror i en årsrapport. Här är några exempel ur rapporten. Årsrapporten finns att 
läsa i FLS och på rederiets webbplats. I år trycks den inte utan finns som pdf.

Nettoomsättning 

844,8 mkr

     på kurs mot klimatneutrala fä
rjo

r 

466 mkr 
lönekostnader

55 mkr
övrigt

8 223 
frågor om färjeverksam-

heten besvarades av 
Kontaktcenter

Antal färjeresenärer med ett positivt 
helhetsintryck av vägfärjan.

5,1 % 
total sjukfrånvaro  

procent av arbetstid

86 mkr
drivmedel

57 
kvinnor

446 
män

503 
tillsvidareanställda 

Kostnader för färjedrift

155 mkr
underhåll

69 mkr
avskrivningar

1 000 000 anlöp 41 färjeleder

70 fartyg

1,4 miljoner
 gående och kollektivresande.

13 miljoner   
fordonstransporter inklusive  
godstransporter

Transporter

1 underhållsvarv
1 utbildningscentrum

Hållbar miljö

Motiverad  
medarbetare

Nöjd kund
Lönsamhet  

Resultat
Förhåll- 

ningssätt

Underhåll och 
uppgraderingar
Service och underhåll av färjor  
enligt fast underhållsplan:
 

15 färjor

  4 motorbyten

  2 byten av styrhytter 

27 torrsättningar

     1 nytt reservfärjeläge   

100 000
reste med linfärjan Vaxholm 
sista försökssäsongen  

 

ton minskat koldioxidut-
släpp jämfört med 2017. 
HVO på Hönöleden och 

elektrifiering av linfärjor är 
förklaringen

800  
anställda totalt 
(tillsvidare-, visstids-  
och timanställda).

Drygt

90% 

Inriktningsplanen  
Vision 45 beslutades.

Resultat efter finansiella poster 

21,7 mkr

-40,7c

rekordkyla på 
Röduppleden

3 367
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  I Trafikverket används inköpssys-
temet Proceedo för de flesta typer av 
inköp. Det säkerställer att vi följer de 
lagar och avtal som gäller och hjälper 
oss hålla koll på hur mycket vi köper 
av olika varor och tjänster.

För att underlätta det arbetet har 
rederiets Proceedo-specialister (Su-
perusers Proceedo), satt ihop en en-
dagskurs och nu är de redo för att ge 
sig ut på en utbildningsturné.

Vill du veta hur du gör för att någon 
skall komma till er och visa hur man 
gör inköp på rätt sätt? 

Kontakta Jan Öhlund, jan.ohlund@
trafikverket.se 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

Tycker du Proceedo 
är krångligt?

”Sjömän behövs även i framtiden
Smarta fartyg innebär inte att be-
hovet av sjömän upphör att existera. 
Det var ett av budskapen som stu-
denterna på årets Sjölog Forum fick 
ta del av. I paneldiskussionen deltog 
bl a Richard Engström från Svensk 
Sjöfart och Ellen Nordström från 
Trafikverket Färjerederiet.”
sjofartstidningen.se, 2019-02-21

”Stopp i färjetrafiken efter tekniskt fel 
För den som vill ta sig till och från 
Malö med färjan på lördagsförmid-
dagen får vänta, eller köra runt och 
ta färjan via Ängöleden. Orsaken är 
ett tekniskt fel.”
nyhetersto.se, 2019-02-16

”Holmötrafiken igång  
– svävaren lagad
Nu går trafiken mellan Holmön och 
fastlandet igen. Sen den trasiga 
svävaren lagades igår eftermiddag 
går den enligt turlistan ”
sverigesradio.se, 2019-02-18

”Fortsatt stängt på toaletterna  
på färjan 
Lysekil Lars Björneld (L) har i en 
motion föreslagit öppna toaletter 
och tätare turer på färjelinjen mel-
lan Finnsbo och Skår. Trafikverket 
har skrivit ett kortfattat svar. Några 
toaletter blir det inte.”
bohuslaningen.se, 2019-02-13

”Islands första elfärja 
Islands första eldrivna färja ska oper-
era i ett område som är känt för tuffa 
väderförhållanden.”
sjofartstidningen.se, 2019-02-19 

”Bara finliret kvar  
– snart är hon i hamn 
Den 16 mars beräknas Destination 
Gotlands nya färja vara på plats för 
visning på Gotland. Dessförinnan ska 
den utrustas med allt nödvändigt för 
att klara av passagerartrafiken.”
sverigesradio.se , 2019-02-19

  Fredrik Skeppstedt och Truls 
Persson inspekterade nybyg-
get 358 Tellus i Nasva den 19 
februari.

– Som planen ligger just nu så 
är det fyra veckor tills kajproven 
startar och ytterligare två till 
sjöproven. Leverans i Lysekil om 
tolv veckor, berättar Fredrik.
Uppstart av systemen i aktern 
pågår just nu. Generatorerna 
har startats och elmotorn snur-
rar. Efter detta ska batterisys-
temen startas upp. Det mesta 
av utrustningen är på plats även 
om det saknas en del kabel-
dragning fortfarande.
Fler bilder på Tellus bygge hit-
tar du i FLS samt på vår externa 
webb. .

Polisen lade upp denna bild på sin instagramsida och inlägget nådde 93 927 personer och fick 7 111 gilla 
på bara någon dags exponering. Folk gillade färjan!   FOTO: L ARS HEDELIN, POLIS

Snart dags för Tellus kajprov Högsäterfärjan  
gjorde viral succé

FLER TRAFIKKAMEROR FÖR 
BÄTTRE LASTPLANERING

  I rederiet finns ett antal trafikkameror ut-
placerade på leder där sikten är skymd från 
bryggan. De hjälper dig som kör att planera 
lastningen och minskar stressen ombord.

Även i år fortsätter utplaceringen av trafik-
kameror. Nya kameror kommer att monteras 
vid Gräsöleden, Ljusteröleden, Svanesunds-
leden, Tynningöleden och Vaxholmsleden. 
Utplacering av resterande trafikkameror sker 
nästa år.

– Behovet har funnits länge och vi har haft 
en färdig lösning installerad på Furusund, 
Blidö och Skenäs i pilotdrift. Vi har inte kun-
nat installera fler kameror på grund av att 
den nya kommunikationslösningen ombord 
som krävs, inte varit klar förrän nu och den 
ska vi rulla ut under året, säger Michael Sjö-
blom, it-strateg, Färjerederiet. FÄRJOR VIKTIG DEL  

AV HELA TRAFIKSYSTEMET
  Att hela resan fungerar smidigt grönt och 

tryggt från start till mål, det är just vad Tra-
fikverket jobbar med. Vägfärjorna är en vik-
tig länk i Sveriges infrastruktur. 

Därför är det extra positivt för oss, att 
Trafikverket lyfter fram färjetrafiken, när 
man vill spegla hur de olika trafikslagen 
hänger ihop och vad de betyder för männ-
iskor.

Ta gärna en titt på filmen som finns på 
Trafikverkets intranät. Den tar en och en 
halv minut. Och den är ett riktigt vitamin- 
piller för oss som jobbar med svensk  
infrastruktur. 

NYA RAPPORTSYSTEMET 
FICK STÖD 

  Arbetet med att forma det kom-
mande rapportsystemet för avvikelser 
fortsätter. Själva inrapporteringen har 
visat sig fungera bra, men när det gäl-
ler att få ut uppgifterna behövs mer 
utvecklingsjobb. Den 28 januari hölls 
ett möte med Transportstyrelsen där 
systemet förevisades och upplägget 
fick stöd. I maj ska det vara i operativt 
skick. Rederiet fortsätter nu med att få 
till resterande delar: 
– Framtagande av ett analysverktyg
– Förbättra filtreringsalternativen, 
– Göra ett omtag av kategoriseringen 
av olika händelseavvikelser så att ac-
ceptabla analyser kan genomföras.
– Ompositionera fritextrutor så att de 
hamnar på rätt plats och förenklar för 
användarna. 

VISION 45 PÅ ENGELSKA
  Den maritima branschen är internatio-

nell. Det är inte ovanligt att vi för dialogen på 
engelska, med samarbetspartners.

Nu är filmen översatt och finns på youtu-
be. Den kan hjälpa till att skapa förståelse för 
vår uppgift under kommande år. 

Sprid den gärna till  
leverantörer, kontakter 
och kolleger även utanför 
landets gränser. 

JÄTTELYFT PÅ HÖNÖLEDEN

  Just nu pågår ombyggnadsarbeten med 
Hönöledens reservfärjeläge på Lilla Varhol-
men.

- Den 14 februari gjorde vi ett stort lyft med 
en 500-ton mobilkran med en detaljprecision 
som heter duga. Det hela avlöpte mycket väl, 
tack vare ett gott samarbete mellan oss på re-
deriet och entreprenören, berättar Lena Ut-
bult, teknik och anläggning Färjerederiet.

Inget av Hönöledens färjelägen kunde vara 
i drift under natten när arbetet genomfördes.
Hönötrafiken och Björkötrafiken fick turas om 
att använda Björköledens färjeläge. Perso-
nalen på leden var väl förberedd och inhyrda 
flaggvakter dirigerade om trafiken. 
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Varvsarbetare från Baltic Work boats drar kablar och kopplar in ut-
rustning i apparatrummet (under styrhytten). Här samlas många av 
de system som övervakar fartyget, maskiner, batterier, navigations-
utrustning med mera. FOTO: TRULS PERSSON

TRE FRÅN REDERIET  
NOMINERADE

  Trafikverkets nomineringsprogram 
syftar till att bidra med en uppdaterad 
nästa ledargeneration och säkerställa 
chefsförsörjningen i Trafikverket.  För 
första gången har medarbetare från 
Färjerederiet nominerats till ”Morgon-
dagens ledare” och ”Nästa nivå le-
dare”. Däremot har Mattias Bergsten 
gått HP-programmet (High Potential) 
tidigare.

Sjövägen gratulerar Magnus Gisla-
son som är antagen till ”Morgonda-
gens ledare” och Magnus Ihrfors och 
Roger Eriksson som är antagna till 
”Nästa nivå ledare”. 

  För tionde året i rad arrangerade Chal-
mers studentkårs sjösektion arbetsmark-
nadsmässan Sjölog i Göteborg. Färjerede-
riet fanns på plats både vid Sjölog Forum 
den 20 februari då vår operativa chef Ellen 
Norrgård var med på scen vid eftermidda-
gens paneldebatt - och under hela mässan 
den 21 februari med jobbnavigator, filmvis-
ning och handfast rekrytering. 

ÖVER 30 INTRESSERADE  
AV JOBB I REDERIET

Färjerederiets monter på Sjölog. FOTO: DAVID JÖNSSON

     på kurs mot klimatneutrala fä
rjo

r 

210
samtal med frågor om våra 
isvägar tog Kontaktcenter 

emot i januari 2019.

 Kolla in två nya 
filmer om självgående 
färja i FLS”

AFFÄRSMÄSSIGA ROLLER  
VARV–REDERI

  Fridhems varv är en viktig del av rederiet. 
För att vi ska kunna samarbeta på ett smi-
digt sätt, behövs en tydlig ansvarsfördelning.
Vad gäller för lagring av rederiets propeller-
aggregat på Fridhems? 
Vem bekostar transport av en hjälpmaskin 
som ska renoveras?
Måste vi avropa förbrukningsmaterial i Pro-
ceedo?
I FLS hittar du beslutet från rederi-
chefen som klargör vad som gäller. 
Dokumentet heter ”Rollfördelning 
mellan Fridhems varv och verkstä-
der - och färjedistrikt samt rederi-
kontor”. 

?
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Sommarvikarier ska få träna innan skarpt läge

Cheferna testade 
utmaning 

I vecka 17 kommer en hälsoutmaning för 
alla oss i rederiet. Distriktscheferna har 
varit försökskaniner och fått prova på 
den i en chefsutmaning som började den 
1 februari. 

Torbjörn Hedman, distriktschef Mel-
lansverige, berättar om vad den går ut på:

– Man går in på en hemsida och regist-
rerar olika vardagsaktiviteter och får 
poäng för dessa. Man tävlar både indi-
viduellt och i lag. Vi har fått individuel-
la träningsscheman och kostförslag. Jag 
gjorde hälsoundersökningen, Hamp, och 
där fick man ju svart på vitt på hälsan.  
Man sätter personliga mål som att för-
bättra syreupptagningsförmågan och gå 
ned i vikt till exempel.

Varje vecka är det fokus på ett visst områ-
de inom hälsa och då får man extra poäng 
om man jobbar med dessa. I appen kan 

man se hur laget ligger till och sina egna 
poäng.

– Man får även poäng för sådant som 
att man står och jobbar i stället för att sit-
ta och att man inte dricker kaffe, så man 
behöver inte bara göra armhävningar 
eller springa. 

Torbjörn märker redan en positiv föränd-
ring.

– Jag mår redan bättre. Det känns bra, 
det var lite jobbigt i början men blir bättre 
och bättre, Nu går jag 5-6 km varje dag, 
har ett träningsprogram med sex enkla 
övningar, ska springa upp och ned för en 
backe fem gånger till exempel. Det gör 
mycket. Får också förslag om kosten som 
att äta mer grönt. Det här ska man hålla 
på med hela året vilket är jättebra, för då 
ökar chansen att förändringarna blir en 
naturlig del i vardagen. 

Utmaningarna i  Färjehälsan har bland annat lett till att Torbjörn tar längre promenader med sina  hundar 
och trivs med det!  FOTO: PRIVAT

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man ska 
köra färjan i Furusund. Nu ska sommarvikarier få 
träna på en extrafärja innan de ger sig ut på regul-
jära turer. FOTO: K ASPER DUDZIK

VI I REDERIET

Tuff vinter på Holmöleden

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
MARS
Anders Fäger, Befälhavarefri, 
Fårösundsleden 
Martin Cox, Befälhavare fri, Tynningöleden
Gunnar Södling, Motorman/Matros,  
Tynningöleden

PENSIONÄRER
MARS
Peter Lidman, Befälhavare fri, Hönöleden

APRIL
Dan Ekblom, Motorman/Matros,  
Visingsöleden
Kåre Bovin, Befälhavare fri, Visingsöleden
Per-Arne Renström, Befälhavare fri,  
Skansundsleden
Roger Larsson, Befälhavare fri, Hönöleden

GRATTIS!

Jarl Andreasson, Rederiingenjör,
60 år 28 mars
Anna Johansson, Bemanningsplanerare
50 år, 28 mars
Magnus Regner, Befälhavare fri,
50 år, 5 april
Johan Carlhem,  
Befälhavare fri,  
50 år, 8 april 

DAGS FÖR NY FÖRMÅNSCYKEL 
TILL VÅREN!

Nu är det dags att beställa förmånscykel. 
Mellan 18 mars och 7 april 2019 är beställ-
ningsfönstret öppet i vår. 

Gå in i Förmånsportalen i Heroma, 
Förmånscykel. Där hittar du länken till 
beställningsportalen till Sportson. 

I beställningsportalen finns en stor-
leksguide och en cykelguide. Där finner 
du även garantier, kostnadsberäkningar, 
information om försäkringar och tillbe-
hör med mera. 

Svävare på Holmöleden. FOTO: JONAS DAHLIN 

I distrikt Norra Roslagen ligger man i 
startgroparna för att testa ett nytt sätt att 
ta emot sommarvikarier för att det ska gå 
smidigare att bli säker på jobbet. Bra för 
både vikarierna och de färjeanställda.

– Upprinnelsen är att tidigare som-
rar har det visat sig vara ett orosmoment 
när vikariernas första övningskörning 
sker i reguljär trafik i livligt trafikerade 
Norra Roslagen. Det blir lätt att stressiga 
situationer uppstår både för vikarien och 
matrosen/befälhavaren ombord, säger 
Björn Persson, distriktschef Norra Rosla-
gen, Blidöleden och Furusundsleden.

Det man har gjort är att tillsätta en 
DOE-grupp där det ingår två befälhava-
re och tre matroser. De ska ta fram ett ta 
introduktionsprogram för hur man ska ta 

hand om sommarvikarierna på bästa sätt.
– Om möjligt ska vi frisätta en färja som 

de kan få öva på innan de ska ut i skarpt 
läge. Det blir en trygghet både för den 
anställda personalen och för vikarierna. 
Som det ser ut just nu kommer vi ha en 
extrafärja ledig. 

En av matroserna ska ge en teoretisk för-
djupning i våra system som vi jobbar 
ombord med en vanlig arbetsdag.

– De kommer få lära sig att använda 
FLS, hur man gör avvikelserapportering 
och annat som man kommer i kontakt 
med dagligen.  Jag tror det är bra att vi tar 
ett omtag för att välkomna den nya perso-
nalen, säger Björn. 

LENA NORDLUND

Vintern har varit hård mot Holmöleden. 
För att ge en känsla av hur det varit publi-
cerar vi här ett axplock av vinterns rubri-
ker i media: 
Holmöfärjan tog in vatten – nu åter i drift, 
oktober 2018.
 Färjan ställs in på grund av hårt väder,  
1 december 2018.
Färjan tillbaka till Holmön: ”Det blir en 
fin julklapp”, 21 december 2018. 
Färjeturer till Holmön ställs in på grund 
av oväder, 31 december 2018. 
Boende på Holmön strandsatta – tvingas 
ta helikopter, 20 januari 2019.
Färjetrafiken ställs in, 21 januari 2019.
Tidningsleverans på skridskor till Hol-
mön, 21 januari 2019.

Nu är både färje- och helikoptertrafiken 
mellan Holmön och fastlandet inställd,  
29 januari 2019.
Situationen på Holmön: Affären får inte 
sina varor, 30 januari 2019.
Tekniska problem för svävaren till Hol-
mön, 13 februari 2019.
Nu går trafiken mellan Holmön och fast-
landet igen, 14 februari 2019.

Det har varit allt från teknikstrul till ovä-
der som ställt till det på Holmöleden. 

Senast gick svävarens propeller sönder 
men det fixades snabbt.

– Vi hade reparatörer från Norge som 
fixade propellern och sedan fungerade 

svävartrafiken som vanligt, säger Harry 
Reinikka, distriktschef Norrlandskusten.

Hur har det varit att jobba i detta kaos?  
Vad säger resenärerna?

– Det är klart att det blir tungt i läng-
den. Men de bofasta öborna är luttrade 
och tar besvären med jämnmod. De är 
också prioriterade när det gäller trans-
port med helikopter till exempel. Där kan 
det ju bli diskussioner med fritidsboende 
om vem som har rätt att få åka. 

I skrivande stund är åter färjan inställd 
och ersatt med helikopter, men det kan 
ändras snabbt. 

FÄRJEHÄLSAN
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