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Sammanfattning 
Denna rapport är författad av studenterna Jimmy Hardingz och Johan Törngren, på 

programmet Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. 

Rapporten är produkten av det examensarbete som genomförts som ett förbättringsarbete vid 

Destination Gotland AB, ett företag som bedriver färjetrafik till och från Gotland. 

Examensarbetet har föregåtts av en förstudie där författarna undersökte vilka 

förbättringsmöjligheter som finns i företaget. Från förstudien framkom att det finns 

förbättringspotential i hur samverkan sker med företagets största leverantör, Gotlands stuveri 

AB, som levererar tjänsterna lossning och lastning av fartygen. Syftet med detta 

förbättringsarbete har varit att överlämna ett underlag till företaget om hur de kan förbättra sin 

samverkan med leverantörer. I företagets samverkan med leverantörer är det fördelaktigt att 

kunna identifiera viktiga leverantörer för att kunna skapa långsiktiga, ömsesidiga och nära 

relationer med dessa. Destination Gotland bör därför klassificera sina leverantörer efter A, B 

och C leverantörer för att kunna identifiera vilka leverantörer som är viktiga leverantörer. A 

leverantörer såsom Gotlands stuveri menar författarna är leverantörer som är integrerad i den 

egna verksamhetens processer med vilka Destination Gotland bör bedriva gemensamma 

förbättringsprojekt.  

 

För att undersöka hur samarbetet med Gotlands stuveri ser ut idag har det genomförts 

intervjuer med ansvariga vid de båda företagen. Destination Gotlands verksamhetssystem har 

studerats och medarbetarenkäter har genomförts. När författarna analyserat 

medarbetarenkäterna upptäcker författarna att det finns en stark vilja till att kunna samarbeta 

och att de både företagens anställda uppfattar varandra som trevliga och hjälpsamma. Men när 

siffrorna sammanställs märker författarna att det ändå finns ett utrymme för förbättringar och 

de slutsatser författarna drar av detta är att brister i samarbetet inte beror på någon motvilja 

hos de anställda eller någon större rivalitet mellan företagen, i det fall det finns rivalitet är det 

snarare fråga om personkemi. Författarna anser att bristerna i samarbetet beror på arbetssätten 

i de processer företagen samarbetar i. Som ett led i detta har författarna arbetat med processen 

incheckning och uppställning av fordon som är en av de processer där Destination Gotland 

och Gotlands stuveri har ett nära samarbete. För att angripa detta förbättringsområde har 

författarna använt sig av förbättringsprogrammet Sex sigma för att ge arbetet en tydlig 

struktur. Arbetet med att finna problemområden och lösningar har skett tillsammans med 

anställda hos de båda företagen, dels genom organiserade brainstormingar men också genom 

samtal med anställda när författarna varit ute och studerat verksamheten. Författarna har 

funnit att det finns möjligheter till förbättringar i processen inom områdena: 

 Förändringar på kajen: i form av skyltning och nya markeringar i asfalten. 

Färgkodning i de olika färjelägena för att underlätta för passagerare hitta rätt och för 

medarbetarna att ge tydliga instruktioner. 

 Nya uppställningslistor: som är uppdaterade och anpassade för de förändringar på 

kajen som författarna föreslår. En lathund för sortering av fordon har skapats, den 

bidrar till att skapa en gemensambild och undvika dubbla budskap till passagerarna. 

 Rekommendationer till arbetsbeskrivningar: med vad som förväntas för de olika 

befattningarna som hanterar fordon på kajen. Utse en ansvarig från Destination 

Gotland i bil-incheck vid samtliga avgångar.  

 

Nyckel ord: 
Destination Gotland AB 

Gotlands stuveri AB 

Processkartläggning 

 

SIQ 

Sex sigma 

Förbättringsarbete 

 

 

Leverantörssamverkan 
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Summary 

This report is written by the students Jimmy Hardingz and Johan Törngren at the program for 

Economic and Leadership for Sustainable Development at the University of Gotland. This 

report is the product of the degree project carried out as an improvement in Destination 

Gotland AB, a company operating ferries to and from Gotland. The examination paper has 

proceeded of a pre-study in which the authors examined the improvement opportunities 

available in the company. From this study it was found that there is an improvement in how 

the interaction takes place with the company's largest supplier, Gotlands stuveri AB, which 

supplies services unloading and loading of vessels. The purpose has been to submit a paper to 

the company about how they can improve their interaction with suppliers. The company's 

collaboration with suppliers is beneficial to be able to identify key suppliers in order to create 

long-term, mutual and close relationships with them. Destination Gotland should classify their 

suppliers for A, B and C suppliers to identify which suppliers are key suppliers. A suppliers 

such as Gotlands stuveri AB, are suppliers who are integrated into Destination Gotland AB 

business processes with they should conduct joint improvement projects.  

To investigate how cooperation with Gotlands stuveri AB looks today, interviews have been 

carried out with managers at both companies, Destination Gotland AB business systems have 

been studied and employee surveys have been conducted at both companies. When we 

analyzed the employee satisfaction survey we discovered that there is a strong desire to be 

able to cooperate and that both companies' employees perceive each other as friendly and 

helpful. But when the figures are compiled, we notice that there still exists a potential for 

improvement and the conclusions we draw from this is that non-cooperation is not due to any 

dislike of the employee or any great rivalry between the companies, where there is rivalry, it 

is rather the personal chemistry. We believe that the shortcoming in the cooperation depends 

on the working methods of the business processes they work together in. As part of this, the 

authors have worked on the process of checking in and lining-up vehicles, that is one of the 

processes Destination Gotland AB and Gotlands stuveri AB work closely together. To tackle 

this improvement area, the authors used the Six Sigma improvement program to create a clear 

structure. Efforts to identify problem areas and solutions have been investigated together with 

employees of both companies, by organized brainstorming, but also through conversations 

with employees when the authors have been out and studied the process. The authors have 

found that there are opportunities for improvements in process in the areas of: 

 Changes at the pier: in the form of signage and new markers in the asphalt. Color 

coding of the different positions of the ferry to help passengers find their way and for 

employees to give clear instructions.  

 New layout of lists: that is updated and adapted to the changes on the pier as the 

authors suggest. A simple reminder how to sort vehicles was created; it will help to 

create a single image and to avoid mixed messages to the passengers.  

 Recommendations to the work descriptions: with what is expected for the various 

positions that handle vehicles on the pier. Designate a responsible person from 

Destination Gotland AB in the car check in at all departures.  

Key words: 
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Förord 
 
Denna rapport behandlar ett examensarbete inom området kvalitetsteknik. Arbetet är 

genomfört vid Destination Gotland AB:s terminal i Visby. Rapporten har utarbetats av 

studenterna Jimmy Hardingz och Johan Törngren från programmet Ekonomi och ledarskap 

för hållbar utveckling 180 poäng vid Högskolan på Gotland . Arbetet med denna rapport har 

skett under våren 2010.  

 

Rapporten vänder sig i första hand till Destination Gotland AB och Gotlands stuveri AB. 

Rapporten är utarbetad så att endast en liten förkunskap i kvalitetsteknik behövs för att kunna 

tillgodogöra sig innehållet i rapporten, då det är tänkt att samtliga medarbetare inom 

Destination Gotland AB och Gotlands stuveri AB ska ta till sig rapporten och de 

förbättringsförslag författarna har gett. En ordlista finns i slutet av rapporten för de som inte 

är insatta i de termer och uttryck som förekommer inom det undersökta området. 

 

Författarna vill tacka alla medarbetare vid Destination Gotland AB och Gotlands stuveri AB 

som med synpunkter, idéer, förslag och problembeskrivningar har gjort detta arbete möjligt.  

 

Författarna vill speciellt tacka:  

Björn Persson för all den tid som han har lagt ner i detta examensarbete genom sin roll som 

kontaktperson hos Destination Gotland AB.  

Gunnar Dahlin som handledare till detta examensarbete.  

Peter Lindström, Roland Strömbeck, Thomas Nyberg för ert engagemang och er tid.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
         
         Jimmy Hardingz                          Johan Törngren  

 

 

Visby 2010-06-03 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete har föregåtts av en förstuide som genomfördes av studenterna Jimmy Hardingz 

och Johan Törngren, på programmet Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling vid 

Högskolan på Gotland. Syftet med förstudien har varit att finna förbättringsområden hos 

Destination Gotland, ett företag som bedriver färjetrafik till och från Gotland.  Rapporten 

begränsades till att enbart studera Destination Gotlands arbete och samverkan med 

leverantörer i arbete på terminalen i Visby, där författarna såg de viktigaste processerna som 

bokning, incheckning av passagerare, fordon samt bagagehantering. Författarna har använt 

teorier hämtade från kvalitetsutveckling, hållbar utveckling och anpassat modeller och 

verktyg för att passa våra metoder för att finna förbättringsområden. Detta har skett med hjälp 

av bland annat brainstorming, intervjuer och observationer (Hardingz & Törngren 2010). 

1.1.1  Destination Gotland AB  

Destination Gotland AB är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. Rederi AB Gotlands 

affärside är att investera i fartyg inom färje-, ro-ro- och produkttankområdena. Rederi AB 

Gotland bedriver endast operativ verksamhet genom sitt dotterbolag Destination Gotland AB. 

Sedan 1998 har Destination Gotland i avtal med Rikstrafiken till uppgift att bedriva 

färjeverksamhet mellan Gotland och det svenska fastlandet. Färjetrafiken bedrivs idag från tre 

hamnar Visby, Nynäshamn och Oskarshamn samt under sommarmånaderna Grankullavik på 

Öland. Det nuvarande avtalet med svenska staten sträcker sig fram till 2015. Destination 

Gotlands affärside lyder ”vi skall driva och vidareutveckla ett lättillgängligt 

sjötransportsystem för Gotland samt vara drivande kraft i utvecklingen av ön som resemål”. 

Strategin för detta är att utveckla moderna passagerarfartyg som uppfyller de allra strängaste 

kraven på miljö och säkerhet. Destination Gotland AB ska erbjuda sina kunder snabba 

transporter till rimliga priser med hög driftsäkerhet. Destination Gotlands tonnage består utav 

fyra snabbgående färjor som årligen fraktar cirka 690 000 längdmetergods och 1,5 miljoner 

passagerare fördelat på cirka 2800 turer (Hardingz & Törngren 2010). 

1.1.2  Gotlands stuveri AB  

Gotlands stuveri bildades 1919 och hette då Visby stuferi. Idag är det ett privatägt aktiebolag 

som delägs av Gotlands kommun, Rederi AB Gotland, Gotlands åkericentral AB och P-O 

Ekströms Åkeri AB. Verksamheten består av lossning och lastning av fartyg i gotländska 

hamnar samt en del entreprenadarbeten. De främsta kunderna är Destination Gotland, 

Gotlands lantmän och Gotlands kommun. År 2009 hade företaget 29 stycken årsanställda 

under sommartid utökas personalstyrkan till ca 58 personer. 2009 omsatte företaget ca 19 

miljoner kr (Hardingz & Törngren 2010).  

1.1.3 Identifierade förbättringsområden 

Författarna har under genomförd förstudie identifierat totalt åtta stycken förbättringsområden, 

efter att ha bedömt dessa områden enligt den modell som författarna själva arbetat fram 

baserad på hållbar utveckling har författarna har valt ut tre förbättringsområden som var 

aktuella för att studera vidare i kommande examensarbete. Dessa tre är ”Ordningen på kajen”, 

”Personincheckning och bagagehantering” samt ”Samarbetet mellan Destination Gotland och 

Gotlands stuveri”. Samtliga av dessa tre områden inverkar på om fartygen kan avgå enligt 

tidtabell. Författarna har identifierat orsaken till varför upptäckta problem inte åtgärdas då 

Destination Gotland tycks sakna ett effektivt kvalitetsarbete utan systematiska angreppssätt 
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för att arbeta med ständiga förbättringar samt involvera viktiga samarbetspartners i det egna 

kvalitetsarbetet. Genom att arbetet med dessa förbättringar kan författarna åstadkomma ökad 

säkerheten för passagerare, medarbetare och andra samarbetspartners, skapa smidigare och 

effektivare processer som leder till ökad kundnöjdhet och nöjdare medarbetare samt minska 

kvalitetsbristkostnader, projektets styrgrupp beslutar vilken riktning kommande 

examensarbete ska ta (Hardingz & Törngren 2010) 

 

1.1.4 Kommande examensarbete 

 ”Samarbetet mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri” är det område där mest fokus 

riktas i kommande examensarbete. Utan ett fungerande samarbete mellan dessa båda företag 

går det inte genomföra betydande förändringar i de två andra högt rangordnade 

förbättringsområdena ”Ordningen på kajen”, ”Personincheckning och bagagehantering”. Ett 

ökat samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri leder samtidigt till att fler 

processer påverkas positivt som lastning och lossning och proviantering av fartygen. 

Destination Gotland och Gotlands stuveri är två skilda bolag. Destination Gotland är delägare 

av Gotlands stuveri, som levererar tjänster till Destination Gotland. Från den externa kundens 

perspektiv kan båda företagen ses som en enhet vars uppgift är att erbjuda transport mellan 

Gotland och svenska fastlandet, därför är det viktigt att detta samarbete fungerar 

tillfredställande för båda parterna. Området ”Personincheckning och bagagehantering” 

kommer inte att behandlas i kommande examensarbete. 

1.2 Problembeskrivning 

I förstudien framkommer det förbättringspotential i samarbetet mellan Destination Gotland 

och Gotlands stuveri, då båda parterna upplever att det finns problem i det processer som 

dagligen genomförs i Visby hamn. Ett förbättringsområde är ”ordningen på kajen”, där det 

finns flera identifierade problem som beror på samarbetet mellan de båda företagen. Genom 

att skapa gemensamma rutiner samt förbättra kommunikation mellan Gotlands stuveri och 

Destination Gotland går det att förbättra processerna för hantering av personfordon som i sin 

tur leder till att processerna lastning och lossning av fartygen förbättras.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka hur samarbetet mellan Destination Gotland och 

Gotlands stuveri upplevs av medarbetare och partners idag, samt hur samarbetet och 

kommunikationen kan utvidgas och förbättras på kort och lång sikt. För att påvisa vikten av 

ett fungerande samarbetet och kunna presentera tidiga resultat ska förbättringsområdet 

”ordnig på kajen” angripas. Förslag på lösningar till några av de identifierade problemen ska 

arbetas fram liksom angreppssätt för hur förändringarna kan implementeras, resultatet mätas 

och säkerställas i organisationen. Detta ska få effekterna att Destination Gotlands 

kvalitetsbristkostnader minskar. Traditionella kvalitetsbristkostnader som idag är kända är 

tidshållning för avgångar, skadat och förstört gods, person- och fordonsskador på kajen. 

Syftet är också att skapa ett övergripande angreppssätt för hur Destination Gotland kan 

kommunicera med viktiga leverantörer och involverar dessa i den egna verksamheten. 

Angreppssätten som tas fram ska enkelt kunna införas i Destination Gotlands 

kvalitetsledningssystem. 
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1.4 Mål 

 Identifiera mätpunkter för hur personalen hos Destination Gotland och Gotlands 

stuveri upplever samarbetet idag.  

 

 Ta fram frågeställningar rörande hur passagerarna uppfattar verksamheten på de tre 

terminalerna. Frågorna ska kunna integreras i Destination Gotlands årliga 

kundundersökning.  

 

 Innan den 3 juni 2010 ska gruppen presentera sitt resultat i en rapport till Destination 

Gotland över hur samarbetet med Gotlands stuveri kan utvidgas och stärkas. Samt 

skapa förslag till gemensamma rutiner kring arbetet på kajen och hur processen 

uppställning av fordon kan mätas och ständigt förbättras. Rapporten ska också 

innehålla förslag på angreppsätt för samverkan med viktiga leverantörer, dessa 

angreppssätt ska vara förenliga med kraven i ISO 9001.  

 

 Gruppen ska presentera en plan för hur Destination Gotland ska kunna genomföra, 

följa upp och säkra resultatet efter genomfört projektarbete. 
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1.5  Lösningsmetod 

Det här examensarbetet kommer att genomföras i projektform efter Tonnquist (2006) 

modeller och mallar. Projektet är indelad i fyra olika faser förstudie, planering, genomförande 

och avslut.  Förstudien har genomförts som separat projekt och har levererat en rapport som 

ligger till grund för detta examensarbete. Under planeringsfasen upprättar författarna i samråd 

med Destination Gotland en uppdragsbeskrivning och kravspecifikation. Dessa två dokument 

ligger till grund för projektplanen.  

 

Den tredje fasen i projektarbetet blir själva genomförandet. Till denna fas kommer gruppen 

studera teorier som sex sigma, supply chain management, ISO 9001, utmärkelsen svensk 

kvalitet, CAF-modellen (The Common Assessment Framework) och förändringsledarskap. 

Gruppen ska skapa en utförlig nulägesbeskrivning över hur samarbetet mellan Destination 

Gotland och Gotlands stuveri ser ut idag genom att intervjua ansvariga vid de båda 

organisationerna. En medarbetarenkät för att undersöka hur de anställda i de båda berörda 

organisationerna upplever samarbetet på kajen idag kommer att genomföras. Som referens till 

denna undersökning kommer samma enkät att genomföras på terminalen i Nynäshamn, om 

resultatet från denna undersökning visar att samarbetet med Stockholms hamnar AB 

(motsvarande aktörer som Gotlands stuveri i Nynäshamn) upplevs som välfungerande ser 

gruppen möjligheter att använda metoden benchmarking för att jämföra Visbys terminal mot 

Nynäshamns terminal. Författarna kommer att befinna oss ute i verksamhet för att samla in 

data genom att kartlägga processer och studera rutiner vid Destination Gotland och Gotlands 

stuveris dagliga arbete i Visby hamn. Destination Gotlands kvalitetsledningssystem ska 

granskas genom intervjuer med ansvarig personal. Materialet ska sammanställas och 

analyseras för att kunna ta fram systematiska angreppssätt för att på ett bättre sätt 

kommunicera och involvera viktiga leverantörer i den egna verksamheten.  

För de problem som identifierats under förstudien som härleds till förbättringsområdet 

”ordningen på kajen” ska vissa lösningsförslag arbetas fram. I arbetet med detta kommer 

författarna att söka stöd från Sex Sigmas DMAIC -modell.  

 

Vidare kommer författarna använda sig utav intervjuer, brainstormingar och 

diskussionsmöten med utvald personal för att diskutera problem kring ”ordningen på kajen” 

och finna lösningar på en del av de problem som identifierats under förstudien. All data 

sorteras och analyseras med relevanta kvalitetsverktyg. Vi i projektgruppen ser också 

möjligheter att genomföra en benchmarking mot andra företag som är framgångsrika i sin 

samverka med leverantörer. Hela genomförandet samt en analys av resultatet och 

förbättringsförslag och rekommendationer till det fortsatta arbetet presenteras i denna 

projektrapport.   

1.6  Avgränsningar 

I projektet avgränsar vi oss till att enbart studera Destination Gotlands och dess samverkan 

med Gotlands stuveri i arbete på Visby hamnterminal. Med anledning av projektets korta 

varaktighet och de begränsade resurserna kommer gruppen inom ramen för detta projekt inte 

implementera förändringarna eller att utvärdera effekterna av dessa. Gruppen överlämnar 

resultatet till Destination Gotland som sedan har ansvaret för driva eventuella 

implementeringsprojekt. 
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2  Teoretisk referensram  

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Den moderna kvalitetsutveckling fick genomslagskraft under 80-talet då flera stora företag 

visade att genom ett systematiskt arbete med kvalitetsutveckling går det att åstadkomma stora 

besparingar och minska kvalitetsbristkostnader. Men vad menas då med kvalitet? Det finns en 

rad olika definitioner av kvalitet som försöker svara på detta, Författarna har framförallt 

fastnat för denna:  

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö 2007, s.25).  

 

Idag arbetar allt fler företag och organisationer med kvalitetsutveckling. Kvalitetsfrågor är i 

det flesta fall en integrerad del av verksamheten och det är detta som ofta kallas för Total 

Quality Management (TQM), översatt till svenska har begreppet fått namnet offensiv 

kvalitetsutveckling. Syftet med offensiv kvalitetsutveckling är att uppnå den definition som 

författarna givet här ovan till lägsta möjliga kostnad. Enklast förklaras offensiv 

kvalitetsutveckling med hjälp av hörnstensmodellen.   

2.1.1 Hörnstensmodellen   

Allra viktigast för att bli framgångsrik inom kvalitetsutveckling är att kvalitetsutvecklingens 

grundläggande värderingar förstås och delas av samtliga inom organisationen. Inom offensiv  

kvalitetsutveckling talas det om sex grundvärderingar som ofta beskrivs med hjälp av  

hörnstensmodellen, se figur 1 (Bergman & Klefsjö 2007). 

 
Sätt kunden i centrum: Kvalitet värderas av kunden och beror helt på deras behov och 

förväntningar. Detta gör kvalitet till ett relativt begrepp som bland annat påverkas av 

konkurrensen på marknaden, då kunder jämför med tidigare upplevelser och erfarenheter av 

andra produkter. Att sätta kunden i centrum innebär att ta reda på vad kunderna vill ha, för att 

systematiskt arbeta med att uppfylla kundernas krav och då helst också överträffa dessa. Det 

är ingen enkel uppgift, när det talas om att sätta kunden i centrum handlar det inte enbart om 

de externa kunderna utan även interna kunder såsom medarbetare. Det är viktigt att dessa ges 

rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

Basera beslut på fakta: Viktiga beslut som fattas i organisationen ska baseras på väl 

underbyggd fakta för att minimera risken för att slumpen får en avgörande betydelse. Det ska 

 

Figur 1. Hörnstensmodellen källa: Bergman & Klefsjö 2007, s.39                                   
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pågå ett aktivt sökande av lämplig information, som sedan sammanställs och analyseras, för 

att utifrån analysen dra slutsatser. Som hjälp för att samla, strukturera och analysera 

information finns inom den offensiva kvalitetsutvecklingen de sju förbättringsverktygen och 

de sju ledningsverktygen (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

 Arbeta med processer: Se avsnitt om processkartläggning 3.4.   

 

Arbeta med ständiga förbättringar: Externa kunders krav på kvalitet ökar med tiden i kraft 

av att ny tekniska lösningar i branschen eller förändrad konkurrensens på marknaden. Detta 

innebär att arbetet med kvalitet är ständigt pågående. Förbättringscykeln ”Planera- Gör- 

Studera- Lär” är en viktig symbol för förbättringsarbete. Grundregeln för offensiv 

kvalitetsutveckling är att det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre 

kostnad (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa förutsättningar för delaktighet: Alla i organisationen ska på olika sätt kunna känna 

sig delaktiga i förbättringsarbeten. De anställda ska känna delaktighet och engagemang i 

arbetet de utför. Detta uppnås genom delegering av ansvar och befogenheter. Det är inte 

enbart medarbetarna i den egna organisationen som ska känna engagemang i 

förbättringsarbetet utan det är även viktigt att leverantörer involveras (Bergman & Klefsjö 

2007). 

 

Engagerat ledarskap: Denna viktiga värdering handlar om både engagemang och ledarskap. 

Ett bra ledarskap får medarbetarna känna sig trygga och stolta över vad de själva presterar 

individuellt, eller i grupp och på organisationsnivå. Som ledare ska du få medarbetare att 

känna ökad självkänsla (uppskattning för den jag är) och ökat självförtroende (uppskattning 

för det jag presterar). Nyckelord för dig som ledare är information, delegation och 

kommunikation (Bergman & Klefsjö 2007).  

 

Vikten av en helhetsbild: Alla dessa värderingar påverkar varandra och det är viktigt att 

kunna se helheten. En grundtanke ska vara att det går skapa en vinna-vinna situation mellan 

dig och dina partners. Tillsammans med leverantörer och kunder kan organisationen skapa en 

gemensam kultur som har lättare att överleva andra konkurrerande kulturer om relationer 

byggs på vinna-vinna situation (Bergman & Klefsjö 2007). Nu med hjälp av den tidigare 

definitionen av Kvalitet samt hörnstensmodellens sex grundläggande värderingar kan 

författarna definiera offensiv kvalitetsutveckling som 

Figur 2. PDSA-Cykeln källa: Fritt efter 

Bergman, Klefsjö 2007 
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 ”En ständig strävan efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och som har fokus på processer” (Bergman & Klefsjö 2007, s.37).  

2.1.2 Kvalitetsverktyg  

Vi har tidigare nämn att det inom offensiv kvalitetsutveckling finns ett antal användbara 

verktyg. De mest använda verktygen är de sju förbättringsverktygen samt de sju 

ledningsverktygen. Tanken bakom dessa tillsammans fjorton kvalitetsverktyg är att det ska 

vara enkla hjälpmedel för att samla in och analysera data. Genom att verktygen är enkla att 

använda är det möjligt för alla i organisationen att använda dessa vilket ledar till att 

kvalitetsarbetet blir något som alla kan vara delaktig i och inte ett arbete för statistiker och 

experter, vilket också är en förutsättning för att arbetet med kvalitet ska bli framgångsrikt. De 

sju förbättringsverktygen behandlar i huvudsak numerisk information medan de sju 

ledningsverktygen mer är utformade till att hantera verbal information. För mer information 

om de enskilda verktygen se Bergman & Klefsjö (2007). I figur 3 och 4 nedan visas en 

förenklad bild av samtliga kvalitetsverktyg. 

 

Figur 3. De sju förbättringsverktygen. Källa: Bergman & Klefsjö 2007, s.43 
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                                Figur 4: De sju ledningsverktygen. Källa: Bergman & Klefsjö 2007, s.43 

2.2 Leverantörssamverkan 

I dagens företag har oftast leverantörer en stor inverkan på den egna verksamheten i visa fall 

kan det handla om så mycket som 70-80 procent av det totala värdet som skapas. Detta har 

fört med sig att behovet av nära leverantörssamverkan blivit allt viktigare, kanske framförallt i 

det förebyggande förbättringsarbetet. Trenden är att det blir allt mer komplexa produkter som 

inhandlas, där en betydande del är tjänster. Företag väljer idag att nyttja allt färre leverantörer 

och istället knyta de kvarvarande närmare den egna verksamheten (Sörqvist 2004).  

 

En viktig del av arbetet med leverantörer är att välja rätt leverantörer. För att kunna välja rätt 

leverantörer krävs att det genomförs leverantörsbedömningar och leverantörsutvärderingar. 

Vid en leverantörsbedömning bedöms leverantörens förmåga att kunna leverera produkter 

som möter kundernas krav. En metod för detta är tillexempel revisioner hos leverantören eller 

frågelistor. Leverantörsutvärderingar görs sedan systematiskt för att följa upp hur leverantören 

presterar bland annat genom att utföra mätningar. Ett annat sätt att arbeta med sina 

leverantörer är att ställa krav på införande av kvalitetsledningssystem. Ett sådant system är 

exempelvis ISO 9000 som ställer tydliga krav på att företagets leverantörer bedriver ett 

systematiskt förbättringsarbete. Istället för att bara ställa krav på ett kvalitetsledningssystem 

hos sina leverantörer är att bedriva egna förbättringsarbeten och involvera viktiga leverantörer 

i förbättringsarbetet, för att på sätt uppmuntrar sina leverantörer till att upptäcka fördelarna 

med att arbeta med kvalitet så att företaget själva kan börja bedriva självständiga 

förbättringsprojekt (Sörqvist 2004).  

 

Inom de rådande värderingarna för offensiv kvalitetsutveckling talas om vikten av 

leverantörssamverkan genom att skapa förutsättningar för allas delaktighet såväl de egna 

anställda som anlitade leverantörer (Bergman & Klefsjö 2007). ”Utmärkelsen svensk kvalitet” 

talar i sina grundläggande principer också om vikten av samverkan med såväl medarbetare, 

kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän för att ta tillvara på kompetenser och 

erfarenheter (SIQ 2009). För de grundläggande principerna som kraven i ISO 9001 bygger på 

finns principen ”långsiktig fördelaktiga relationer till leverantörer” som syftar till att skapa en 

vinna-vinna situation med viktiga leverantörer, vilket bidrar till (Sis 2010):  

 Ökad möjlighet att skapa värde för båda parter  
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 Ökad flexibilitet och hastighet vad gäller att möta marknadens förändringar genom 

gemensamt överenskomna handlingsprogram  

 Optimering av kostnader och resurser 

 

Arbetsgången för detta kan vara att: 

 Identifikation och urval av nyckelleverantörer  

 Relationer som balanserar kortsiktiga vinster mot långsiktiga överväganden  

 Utbyte av kunskaper och resurser med nyckelleverantörer  

 Öppen och uppriktig kommunikation  

 Införande av gemensamma förbättringsaktiviteter  

 Inspirera, uppmuntra och erkänna förbättringar och andra prestationer 

 

2.3 Förändringsledarskap 

John P. Kotter (1996) har utvecklat en modell för att lyckas med förändringsarbeten. Kotters 

teori går ut på att följa åtta steg, viktigt för att lyckas med modellen är att följa de åtta stegen i 

rätt ordning. Nedan följer en kort introduktion av Kotters åtta steg (Kotter 1996). 

 

1 Öka känslan av angelägenhet: Den första delen av Kotters åtta steg handlar om att få alla 

förstå att förändringen är viktig och att det är bråttom. Utan detta synsätt på förändringen 

kommer människorna i organisationen prioritera det vardagliga arbetet och inte visa 

engagemang och ingen förändring kommer ske (Kotter 1996). 

 

2 Bilda det ledande teamet: I det andra steget skall ett team för att leda förändringsarbetet 

skapas. Viktigt är att det ledande teamet består av människor med tillräcklig status och makt i 

organisationen för att kunna genomföra en förändring, även viktigt att dessa har mandat från 

högsta ledningen att driva igenom en förändring. Medlemmarna i teamet bör vara chefer från 

olika avdelningar, men att de arbetar efter gemensamma visioner och mål (Kotter 1996). 

 

3 Skapa en bra vision: Att skapa en bra vision är inte helt enkelt och det krävs tid och 

engagemang. Visionen ska ge en bild av vart organisationen vill nå i framtiden, utifrån vision 

ska det gå att bryta ut mätbara mål som det går att styra verksamheten mot. I ett 

förändringsarbete är det viktigt att målen för förändringen går i enhet med verksamhetens 

övergripande visioner och mål (Kotter 1996). 

 

4 Kommunicera för att få alla med sig: Denna punkt är viktig då det gäller få alla 

inblandade förstå vad förändringen ska leda till samt att det skapar en förståelse för 

medarbetarna hur det själva kan bidra i det tänkta förändringsarbetet. Det ställs höga krav på 

den framtagna visionen för att den ska kunna kommuniceras och förstås av alla. Visionen och 

målen ska spridas genom flera olika kanaler samt upprepas åtskilliga gånger, kanske viktigast 

är att de som leder förändringsarbetet själva lever och agerar utefter den skapade visionen 

(Kotter 1996). 

 

5 Ge möjlighet för folk att delta: Punkt fem handlar om att bjuda in alla till att kunna delta i 

förändringsarbetet och bidra med sin egen kompetens. Viktigast är kanske att så många som 

möjligt i organisationen känner att det själva har befogenheter att lösa de hinder som 

uppkommer under förändringsarbetet (Kotter 1996). 
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6 Skapa tidiga resultat: Att visa medarbetarna positiva resultat tidigt i förändringsarbetet är 

tänkt att fungera som morot för att de ska orka fortsätta, eftersom förändringar är 

tidskrävande. Det krävs också mycket mentalt av medarbetarna att genomföra större 

förändringar. Att visa på tidiga resultat minskar också det motstånd som kan uppstå mot 

förändringar (Kotter 1996). 

 

7 Ge inte upp: Förändringsarbeten är krävande, att det går peka på några kortsiktiga vinster 

betyder att arbetet är på rätt väg men långt ifrån färdigt (Kotter 1996). 

 

8 Fixera förändringarna i organisationen: Möjligtvis är detta det åttonde steget som gör 

förändringsarbetet tidskrävande och denna punkt hänger i stor grad ihop med punkt sju. För 

att fixera förändringarna i organisationen krävs att nya värderingar och normer blir 

accepterade i företagskulturen. Kanske krävs det att vissa värderingar helt måste raderas från 

rådande kultur, vilket är ett långsiktigt arbete (Kotter 1996). 
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3  Metodernas teori 

3.1 Enkätundersökningar 

För att lyckas med en enkätundersökning finns det vissa beståndsdelar som är viktiga för att 

enkäten ska vara tydlig. Enkäten skall ha en introduktion där syftet presenteras och vem som 

är avsändaren. Vilken målgrupp som enkäten har, samt hur frågan om anonymitet kommer att 

behandlas. Anonymitet kan hanteras på flera sätt allt ifrån att respondenten hanteras anonymt 

under hela förförandet till att avsändaren vet vem som har svarat på enkäten. Avsändaren av 

enkäten kan skicka ut en påminnelse till de som inte har besvarat enkäten för att öka 

svarsfrekvensen, det medför att svaren blir rättvisande om en större population kan 

undersökas . Det viktiga är påpeka för de som svarar på enkäten är att svaren kommer att 

hanteras anonymt och att det inte kommer att gå att spåra enskilda personers kommentarer 

eller åsikter. Det sista men kanske det viktigaste som bör finnas med i introduktions är 

instruktionerna om hur enkäten ska fyllas i och hur lång tid enkäten beräknas ta att fylla i. Det 

är viktigare försöka hålla ner enkätens antal sidor då respondenten kan uppleva en enkät på 

många sidor som påfrestande och av denna anledning inte besvara enkätens frågor. En 

svarsfrekvens på åttio procent är att anse som godkänt, efter att enkäten har samlats in och 

innan analysen av svaren kan börja är det viktigt att göra bortfalls analys, för att se vilka 

grupper som inte har besvarat enkäten. Detta görs för att inte dra några förhastade slutsatser 

om resultatet. Till exempel, är det övervägande höginkomsttagare som har besvarat enkäten 

behöver deras svar inte stämma med låginkomsttagares eventuella svar (Larsson 2009). 

 

3.1.1 Syfte och tillvägagångssätt 

Syfte med enkäten var att undersöka hur samarbetet/kommunikation fungerade mellan Gotlands 

stuveri och Destination Gotland, men även hur samarbetet/kommunikationen såg ut mellan 

Destination Gotland och Stockholms hamnar. Samarbetet mellan Destination Gotland och 

Stockholms hamnar studerades endast utifrån Destination Gotlands synvinkel då resultaten av 

enkäten skulle visa om Destinations Gotlands personal upplevde samarbetet/kommunikationen med 

Stockholms hamnar som bättre eller sämre än samarbetet/kommunikationen mellan Destination 

Gotland och Gotlands stuveri. Om samarbetet/kommunikationen var bättre i Nynäshamn skulle 

författarna kunna använda resultatet av enkäten som underlag vid ett platsbesök på 

Nynäshamnsterminalen. För att sedan på plats studera varför Destination Gotlands personal i 

Nynäshamn upplevde samarbetet/kommunikationen med Stockholms hamnar som bättre eller sämre 

än sina kollegor i Visby. De svar författarna fick ifrån enkäten om samarbetet/kommunikationen 

mellan Gotlands stuveri och Destination Gotland var tänkta att utgöra en nulägesbeskrivning och att 

sätta en siffra på hur samarbetet/kommunikationen upplevdes då allt för att eventuella 

förändringarna som projektet skulle medföra skulle kunna mätas och analyseras.  

 

I enkäten förklarade författarna att alla svar skulle behandlas anonymt, att enkäten beräknades att ta 

tio minuter att fylla i och hur respondenterna skulle fylla i enkäten. Arbetet med att utarbeta 

frågorna till enkäten förgicks av en brainstorming inom författarna för att på sätt hitta förslag på 

frågor till enkäten. När väl författarna hade fått en generell bild av vad som var viktigt att få veta 

om samarbetet mellan de olika bolagen, gjorde författarna en mall för enkäten där de frågorna som 

författarna ville ha svar på sammanställdes. Frågorna bestod av både stängda frågor med bestämda 

svarsalternativ till att innefatta två helt öppna frågor där respondenten fick möjlighet att fritt beskriv 

ett exempel där kommunikationen och/eller samarbetet med det andra företaget inte fungerar eller 

fungerar bra. Den andra frågan handlade om att medarbetarna själva skulle ge exempel på hur 
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samarbetet/kommunikationen kunde förbättras mellan företagen.  För fullständig enkät se bilaga 1 

och 2. 

 

3.2 Intervju 

Intervjuer är en god källa till informationsinsamling som ger möjligheter att tolka och testa 

svaren genom uppföljningsintervjuer där frågorna kan fördjupas, kompletteras, bekräfta eller 

tillrättalägga saker. Genom intervjuer kan den som intervjuar ofta få fler svar än vad han 

begär och får på så sätt tillgång till annars mycket svårfunnen information (Andersson 2001). 

Det är dock den som intervjuar som har ansvaret för att respondenten inte kommer till skada 

på grund av sina svar och att den inte lockar folk till att säga sådant som den senare kan ångra 

(Jönsson 2007).  

 

Som intervjuvare bör du vara väl inläst på ämnet som intervjun kommer beröra samt att du 

utformat ett intervjuformulär, som kan vara mer eller mindre strukturerat. Utöver frågorna i 

formuläret ska det innehålla tankar på vem du vill intervjua, vad du vill veta, när den ska 

genomföras och vart den ska genomföras. Oftast känner respondenten sig mer avkopplad i en 

välbekant miljö och du har större chans att få ut mer information (Andersson 2001). När du 

intervjuar ska du försöka skapa en situation som mer liknar ett samtal och det frågeformulär 

du arbetat fram ska endast hjälpa dig att koma åt basfakta med chans att ställa följdfrågor 

utifrån de svar som ges. Det är viktigt att du innan intervjun startar presenterar dig och 

förklarar hur lång tid intervjun beräknas ta, ämnet för intervjun samt syftet med densamma 

och hur materialet kommer att bearbetas. Det insamlade materialet ska sedan tolkas och 

analyseras. Att ställa öppna frågor ger större utrymme till analys och tolkning (Jönsson 2007). 

 

3.2.1 Syfte och tillvägagångssätt 

Författarna kommer använda sig av intervjuer för att ta reda på hur samarbetet ser ut idag 

mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri. Genom att intervjua terminalchef Björn 

Persson på Destination Gotland samt Gotlands stuveris drift och arbetsledare Roland 

Strömbeck. Intervjuerna kommer genomföras utifrån ett gemensamt frågeformulär som 

författarna arbetats fram med hjälp av kraven i ISO 9001, CAF-modellen och SIQ-modellen 

(se bilaga 3 och 4). Genom att använda liknande frågeformulär får författarna möjlighet att 

jämföra svaren mot varandra och undersöka om det finns skillnader i hur de båda företagen 

uppfattar sitt samarbete. Författarna kommer också att intervjua Destination Gotlands 

säkerhets- och trafikchef Nils Nordström som är ansvarig för Destination Gotlands 

kvalitetsledningssystem, för att undersöka hur Destination Gotland idag arbetar med ständiga 

förbättringar av sina processer samt hur de samverkar med viktiga leverantörer. Detta 

frågeformulär har utformats med hjälp av kraven i ISO 9001, CAF-modellen och SIQ-

modellen och kan beskådas i bilaga 5. 

 

Samtliga tre intervjuer följer samma tillvägagångssätt där basfrågorna skickas via e-post i 

förväg till intervjupersonerna då frågorna i vissa fall kan vara ganska komplexa. Vid intervjun 

kommer den ena gruppmedlemmen agera intervjuare medans den andra för anteckningar. Ett 

protokoll från intervjun kommer att skickas till respondenten för att säkerställa att 

informationen är korrekt och inte bryter mot sekretessen samt att och inga missförstånd har 

skett. Författarna kommer också att befinna sig ute i verksamheten och samtala med personal 

från båda bolagen, då detta inte ses som regelrätta intervjuer kommer inga intervjuformulär 

eller protokoll framställas, informationen från dessa samtal kommer att behandlas anonymt. 



16 
 

3.3 Brainstorming 

Syftet att arbeta med brainstorming är att personerna med specifik kompetens samlas för att 

arbeta kring ett problem eller en uppgift. En brainstorming genomförs lämpligen med en 

grupp på sex till åtta personer och personerna bör ha en viss erfarenhet att arbeta tillsammans 

sedan tidigare. Till uppgiften kan det vara nödvändigt med en ledare som leder själva 

brainstormingen framåt och strukturerar upp arbetet för att diskussioner inte uppstår på fel 

ställen. En grundtanke med brainstorming är att tanken ska få löpa fritt utan att bli avbruten. 

Brainstormingen genomförs i tre delar. Först presenteras ett problem eller en uppgift för 

deltagarna, dessa ska sedan under tystnad finna potentiella lösningsförslag till uppgiften eller 

problemet under en begränsad tid. Lösningsförslagen skrivs ner på ”post-it” lappar och samlas 

i en hög på bordet. Efter att tiden har gått ut skall samtliga lappar gås igenom för att 

säkerställa att samtliga deltagare är överens om ”post-it” lappens betydelse. Lappar med 

identiskt innebörd tas bort. När detta är gjort skall lapparna sorteras och kategoriseras. 

Kategorierna namnges för att ge en tydlig bild av vilken typ lösningsförslagen är under 

kategorin. När lapparna är kategoriserade kan dessa sedan analyseras och diskuteras av 

gruppen som ser om lösningsförslagen är relevanta (Bergman & Klefsjö 2007).        

 

3.3.1 Syfte och tillvägagångssätt 

För att utnyttja kompetensen hos de verkliga experterna på Destination Gotland valde 

författarna att genomföra en brainstorming med en personalgrupp på sex personer. Mötet 

genomfördes på organisationens obligatoriska ”Fredagsmöte”, där samlas de anställda som för 

tillfället har arbetstid för att ta del av information och diskutera verksamheten. Syftet med 

denna brainstorming var att finna problemområden och förbättringsförslag i Destination 

Gotlands och Gotlands stuveris arbete med incheckning och uppställning av personfordon. 

Det innebär att det är personalgruppen som genomförde arbetet med ledning av oss studenter 

från Högskolan på Gotland.  

 

Gotlands stuveri är involverat i arbetet med incheckning och uppställning av personfordon 

författarna valde därför att utföra en brainstorming även där. Genom detta får författarna 

möjlighet att finna förbättringsområden och problemområden som både personal från 

Destination Gotland och Gotlands stuveri vilket ger oss en bättre bild vad som är problemen 

vid incheckning och uppställning av personfordon. 

 

Brainstormingen delades in i tre delar: 

 

1. Finna problemområden ca: 15 min 

I detta fall handlar det om problem som uppstår i det egna företaget, med samarbetspartnern, 

eller problem som uppstår i samarbetet mellan Destination Gotlands och Gotlands stuveri i 

arbete med incheckning och uppställning av personfordon. Försök se på problemområdet ur 

flera perspektiv: Anställd, Passagerare, samarbetspartnern.  

I den här fasen finns inga rätt eller fel och arbetet sker under tystnad utan diskussioner. 

 

2. Sortera och diskutera de angivna problemen ca: 15 min 

Sortera de olika problemen under rubriker Destination Gotland, Gotlands stuveri eller 

samarbetet dessa emellan. Här finns också möjlighet att i gruppen diskutera de olika 

problemen samt plocka bort och lägga till problem. 
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3. Diskutera eventuella lösningar till de olika problemen ca:30 min 

Här diskutera brainstorminggruppen eventuella lösningar för att försöka gemensamt komma 

överens om hållbara lösningar. Lösningsförslagen behöver inte ha några begränsningar i form 

av tid, pengar eller andra resurser. 

 

3.4 Processkartläggning 

Stor del av det organiserade arbete som i dag genomförs sker i processer, men vad är då 

processer? Ordet process kommer ifrån latinets processus och procedere och betyder 

”framåtskridande” eller ”gå framåt”. Bergman och Klefsjö menar att processer är ”ett nätverk 

av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 2007, s.44) och 

att processens mål är: ”målet för processen är att tillfredställa sina kunder med det 

slutresultat som produceras och samtidigt använda så lite resurser som möjligt.” (Bergman 

& Klefsjö, 2007, s 470.) Processer är alltså en serie sammanhängande aktiviteter som har sin 

början i och med att material eller information levereras till processen. Efter att material eller 

information(ibland båda delarna) har levererats till processen transformeras denna input till 

något nytt tillexempel varor eller tjänster. Till hjälp för att omvandla det ingående materialet 

eller informationen behövs det resurser, dessa resurser utgörs av bland annat utrustning, 

arbetskraft och kompetens. Till en process finns leverantörer och kunder till de värdeskapande 

aktiviteterna. Kunden behöver inte nödvändigtvis vara en extern kund utan det kan vara en 

intern kund som existerar inom den egna organisationen. Att arbeta med processer ingår som 

en del i hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö 2007).  

 

För att kunna förbättra de processer som redan existerar är det viktigt att dessa finns 

kartlagda. När man kartlägger en process tydliggörs sambandet mellan de olika aktiviteter 

grafiskt. På detta sätt underlättas överskådligheten och det går att följa processens allra första 

början tills dess att processen har sitt slut, alltså från idé till färdig produkt. De 

förbättringsområden som oftast framträder efter en processkartläggning är att det finns 

dubbelarbete, onödiga administrativa rutiner, aktiviteter som inte skapar något värde och 

långa ledtider (Dahlin 2007). Det skiljs mellan tre olika typer av processer, huvudprocesser 

har som namnet antyder som uppgift att producera den vara eller tjänst som skall levereras till 

en extern kund. Exempel på en huvudprocess är sammansättningen av en bil. Stödprocesser 

har till uppgift att tillhanda hålla resurser till huvudprocessen exempel på stödprocesser är 

rekryteringsprocesser, underhållsprocesser. Ledningsprocesserna har som sin uppgift att 

besluta om organisationens mål och strategier samt att genomföra förbättringar av 

organisationens övriga processer (Bergman & Klefsjö 2007).       

3.4.1 Syfte och tillvägagångssätt 

Författarna har vid flera tillfällen varit ute i verksamheten och observerat hur arbetet på kajen 

genomförs. Vid den första observationen gick Terminalchefen på Visby terminalen igenom 

hur arbetet såg ut i de incheckningskurer som Destination Gotlands personal bemannar inför 

varje incheckning av fordon. Efter att arbetsrutinerna i incheckningen hade studerats gjorde 

författarna en rundvandring på kajen för att se hur bilfilerna var belägna och vilken väg 

bilarna skulle ta efter det att de lämnat incheckningen för att komma till respektive färjeläge. 

Utifrån den informationen bildade författarna sig en uppfattning om hur processen såg ut. 

Uppfattning om hur processen såg ut kontrollerades senare vid två olika tillfällen med både 

personal från Destination Gotland som tjänstgjorde i bilincheckningen samt med personal från 

Gotlands stuveri för att säkerställa att författarna inte hade missat någon del i den 

övergripande processkartläggningen se bilagor 11.7 till 11.11 för processkartor.          
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3.5 Benchmarking 

Benchmarking eller processjämförelse som det ibland kallas på svenska är ett arbetssätt för att 

finna möjligheter till förbättring. I många företag har det blivit ett systematiskt sätt för att 

arbeta med processförbättringar. Benchmarking kan beskrivas som ett sökande efter de bästa 

arbetsmetoderna, idén går ut på att göra en noggrann jämförelse mellan den egna 

organisationens process och en annan liknande process hos en annan organisation alternativt 

hos en annan avdelning inom den egna organisationen. Utöver processjämförelse är det 

möjligt att benchmarka sig mot andra organisationers prestationer eller strategier (Dahlin 

2007). Grundtanken är att det ska gå och dra nytta av lärdomarna från jämförelsen (Bergman 

& Klefsjö 2007). 

 

Det brukar talas om olika typer av benchmarking och här nedan följer de vanligaste (Dahlin 

2007): 

 Intern benchmarking: Jämföra processer inom den egna organisationen eller 

koncernen. 

 Benchmarking mot konkurrent: Jämföra samma process mot en konkurrent, en fördel 

att jämföra sig mot den som kan anses bäst i branschen.  

 Funktionell benchmarking: Jämför en process mot en framgångsrik organisation med 

liknande aktiviteter. 

 Allmän benchmarking: Jämför process mot den erkänt bästa organisationen oavsett 

område. 

 
Det ska påpekas att benchmarking inte handlar om att kopiera, det krävs att tekniker, 

arbetssätt och processlösningar kan översättas och anpassas till den egna organisationen. En 

fullständig benchmarking kräver goda förberedelser och stort engagemang från ledningen, 

samt att den egna organisationen är processinriktad, har tydligt kartlagda processer med 

tydliga mätetal (Bergman & Klefsjö 2007). 

3.5.1 Syfte och tillvägagångssätt 

För att finna förbättringsförslag till hur Destination Gotland kan samverka bättre med viktiga 

leverantörer kommer författarna att benchmarka de svar författarna får på delkriterium 5.3 

samverkan med leverantörer och partners (för mer information avsnitt 3.7 SIQ-modell för 

kundorienterad verksamhetsutveckling) mot hur andra företag arbetar med detta. 

Benchmarkingen går till så att författarna går igenom verksamhetsberättelser från fem olika 

organisationer som utvärderats av revisorer från SIQ . Verksamhetsberättelserna har använts i 

utbildningssyfte för nya revisorer och därför har organisationernas namn blivit figurerade. 

Genom att studera hur de fem olika organisationer samverkar med leverantörer samt hur 

utbildade revisorer har bedömt arbetet ges författarna flertal idéer som kan anpassas till den 

verksamhet som Destination Gotland bedriver.  
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3.6 ISO 9000 serien 

ISO 9000 serien är en internationell standard som består av fyra delar, standarden uppdateras 

med tiden de senaste standarderna är: ISO 9000:2005, ISO 9001:2008,  

ISO 9004:2000 samt ISO 19011:2002. 

 ISO 9000:2005 standarden innehåller grundprinciperna för vad ISO definierar som 

kvalitetsledning, samt specificerar viktiga begrepp och termer för 

kvalitetsledningssystemet.  

 ISO 9001:2008 är en kravstandard och det är emot denna som företag kan certifiera 

sig. Införandet av ledningssystemet ISO 9001:2008 handlar om att se över företagets 

verksamhet och kunna strukturera verksamheten på det sättet att de kvalitetsmål som 

organisationen har uppfyller intressenternas krav på organisationen. Standarden ISO 

9001:2008 är uppbyggd enligt fyra punkter dessa är: ledningens ansvar, hantering av 

resurser, produktframtagning samt mätning, analys och förbättringar som är kopplade 

till ständiga förbättringar.  

 ISO 9004:2000 standarden utgår ifrån ISO 9001:2008 standardens olika avsnitt, till 

varje del ges kommentarer och riktlinjer för förbättringar och hur ledningen kan 

tillämpa och använda kvalitetsledningssystemet. 

  ISO 19011:2002 är en revisionsstandard som ger vägledning kring principer för 

revision, ledning av revisionsprogram samt genomförande av revisioner på 

kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008 (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

3.6.1 Syfte och tillvägagångssätt 

Författarna har studerat ISO 9001:2008 standarden och utifrån denna skapat frågor till de 

intervjuer som har genomförts. Eftersom författarna har varit intresserade av hur Destination 

Gotland samarbetar och kommunicerar med sina leverantörer har det varit naturligt att både se 

till hur de ansvariga genomför dessa aktiviteter i det dagliga arbetet, men att också se om det 

finns stöd i kvalitetsledningssystemet hur frågorna om samarbete och kommunikation ska 

skötas. De förbättringsförslag som författarna har lämnat är alla utarbetade för att de skall 

kunnas implementeras i kvalitetsledningssystemet.       

 

3.7 SIQ-modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. 

SIQ är det svenska institutet för kvalitetsutveckling och har som övergripande uppgift att 

aktivt bidra till kvalitetsutveckling i det svenska samhället. SIQ ägs till 50 procent av svenska 

staten och 50 procent via företag och organisationer. SIQ strävar efter att organisationer ska ta 

tillvara på den potential som finns och erbjuder en rad olika tjänster för detta. På sin egen 

hemsida skriver de:  

”De organisationer som präglas av ett ledarskap som ger förutsättningar för allas delaktighet 

har nöjdare kunder och medarbetare. Samtidigt blir de effektivare och mer lönsamma än 

andra i samma bransch. Grunden till framgång läggs genom att både ledare och medarbetare 

involveras i förbättringsarbetet och i förnyelsen av verksamhetens delar. Trots vetskapen om 

detta har det stora flertalet inte tagit till vara på den stora potential som finns inom 

organisationen. Det vill vi ändra på!”( SIQ- Hitta nya vägar bli effektiv och lönsam 2009). 

 

En av de tjänster som SIQ erbjuder är utvärdering och förbättring av hela verksamheter med 

hjälp av utvärderingsmodeller. Ett sätt att få en sådan oberoende och kvalificerad utvärdering 

är att söka Utmärkelsen Svensk Kvalitet. De organisationer som söker utmärkelsen svensk 

kvalitet utvärderas av oberoende examinatorer med SIQ-modellen för kundorienterad 
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verksamhetsutveckling. Den ansökande organisationen ges på detta sätt möjligheter att 

utveckla sitt förbättringsarbete, på sin hemsida skriver SIQ: 

”Att söka till Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom 

hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Under resans gång identifierar ni 

nya förbättringsområden som vässar organisationen till att bli effektivare och lönsammare 

genom att sätta kunder, medarbetare och processer i fokus” (SIQ- Ta vara på potential som 

finns i organisationen 2009). 

 

SIQ-modellen för kundorienterad verksamhetsutveckling består av sju kriterier (se nedan) 

som vardera i sin tur innehåller flera delkriterier: 

 

1. Ledarskap 

2. Information och analys 

3. Verksamhetens planering 

4. Medarbetarnas engagemang och utveckling 

5. Verksamhetens processer 

6. Verksamhetens resultat 

7. Kundtillfredsställelse 

 

Processen för utvärderingen går till så att organisationen som söker Utmärkelsen Svensk 

kvalitet först upprättar en verksamhetsbeskrivning som ska svara på vissa förbestämda frågor 

kopplade till varje delkriterium. Examinatorer utsedda av SIQ granskar, poängsätter och 

kommenterar verksamhetsbeskrivningen utifrån tydliga ramar. Främst bedöms 

organisationens kvalitetsarbete utifrån angreppssätt, tillämpning, utvärdering, förbättring och 

resultat.  Samtliga examinatorer sammanträder och beslutar sedan i konsensus om 

kommentarer och poäng till de olika delkriterierna, de hela avslutas med att examinatorerna 

gör platsbesök hos organisationen (Larsson 2009). 

 

3.7.1 Syfte och tillvägagångssätt  

Författarna kommer endast studera delkriteriet 5.3 samverkan med leverantörer och partners, 

som är kopplas till kriteriet nummer fem, verksamhetens processer (se bilaga 6 för 

frågeställning). Destination Gotland tilldelas ett material som bland annat består av en kort 

introduktion av SIQ-modellen, samt vårt syfte med att använda den. Sedan får de tillgång till 

frågorna som skall besvaras i delkriterium 5.3 samt att de får ta del av exempelföretaget 

Transmerios svar.  Destination Gotland upprättar alltså ingen fullständig 

verksamhetsbeskrivning utan besvarar endast 5.3. Detta sker muntligt då Destination Gotland 

avsagt sig möjligheten att svara skriftligt. Utifrån detta kommer författarna med hjälp av 

handboken för examinatorer analysera angreppssätten, tillämpningen, utvärdering och 

förbättringen för samverkan med leverantörer och partners. I konsensus upprättar författarna 

sedan en analys baserad på frågeställningen i delkriterium 5.3. 

 

Syftet med denna utvärdering är att finna eventuella bister i samverkan med leverantörer och 

partners för att sedan ska kunna upprätta förbättringar som går att införa i Destination 

Gotlands egna kvalitetsledningssystem.   
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3.8 Sex sigma 

Sex sigma är ett förbättringsprogram som introducerades av Motorola under 80-talet. Till en 

början var Sex sigma ett förbättringsprogram med starkt fokus på reduktion av oönskade 

variationer. Förbättringsprogrammet följde också en rollstruktur där högsta ledaren har en 

stark och viktig roll i förbättringsarbetet. Idag varierar synen och tillämpningen av Sex sigma, 

och konceptet används av både större och mindre organisationer, inte enbart inom 

tillverkningsindustrin. Den tydliga rollstrukturen efterfölj inte alltid utan organisationer 

använder konceptet som en del av sitt kvalitetsarbete för att kontinuerligt förbättra 

verksamhetens processer och produkter (Sörqvist & Höglund 2007) 

 

3.8.1 DMAIC- modellen 

Sex sigma konceptet grundar sig förutom på den tydliga rollstrukturen på DMAIC-modellen 

(från engelskans Define-Measure-Analyze-Improve-Control) som beskriver arbetsgången i ett 

förbättringsprojekt. Till denna arbetsgång knyts flera olika arbetssätt och kvalitetsverktyg. 

Här nedan följer en kort beskrivning av modellen, för mer information se (Sörqvist & 

Höglund 2007). 

 
Fas 1 Definiera: I denna fas skapas en förståelse för problemet som ska lösas genom att 

tränga in på djupet och beskriva problemet och specificera det skriftligt. Detta gör genom att 

(Sörqvist & Höglund 2007): 

 

1. Upprätta en problemformulering. 

2. Bestäm möjlig avkastning i tre dimensioner, pengar, kund, medarbetare. 

3. Identifiera såväl externa som interna kunder och deras behov. 

4. Ta fram övergripande flödesschema över den process som ska förbättras. 

5. Upprätta en projektplan för förbättringsarbetet.  

 
Fas 2 Mäta: I denna fas ska viktig information och data om problemet samlas in, detta för att 

säkerställa att förändringsarbetet bygger på fakta och inte spekulationer. Under Sex sigmas 

tidigare dagar bestod denna insamling till största del av kvantitativ data idag när konceptet 

utvidgas används även kvalitativ data. Arbetsgången för denna fas ser ut som följer (Sörqvist 

& Höglund 2007): 

 

1. Bestäm informationsbehovet, storleken på problemet avgör hur mycket information 

och data som behöver samlas in. 

2. Identifiera viktiga och relevanta mått. 

3. Välj mätmetod och utforma mätning. 

4. Testa mätmetoden och utvärdera mätsäkerheten. 

5. Fastställa kundkrav, myndigheters krav och tekniska krav m.m. samt beskriva nuläget. 

6. Planera och genomför mätningen. 
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Fas 3 Analysera: I denna fas ska all insamlad information och data analyseras för att 

identifiera de faktorer som påverkar det definierade problemet. Det finns två huvudspår i 

analysen en kvantitativ analys av variationer eller en kvalitativ analys av processer och 

flöden. Här nedan beskrivs endast arbetsgången för analys av processer och flöden (Sörqvist 

& Höglund 2007): 

 

1. Studera och kartlägg processen i detalj. 

2. Analysera processens flöde och aktivitet genom att t.ex. upprätta flödes-, flaskhals-, 

ledtids-, värde-, förlust- eller riskanalyser. 

3. Identifiera tänkbara orsaker till problem och brister genom bl.a. brainstorming. 

4. Bestäm de mest betydelsefulla grundorsakerna till problemet. 

 

Fas 4 Förbättra: Under denna fas gäller det att fastställa lösningar som ska testas och sedan 

genomföras. Som en del av denna fas ingår också att hantera eventuellt motstånd mot 

förändringarna, att påverka enskilda individers attityder är kanske den svåraste delen av ett 

förbättringsarbete. Arbetsgången för fasen ser ut som följer (Sörqvist & Höglund 2007): 

 

1. Identifiera flertal möjliga lösningar. 

2. Utvärdera och välj lösning. 

3. Testa lösningen samt upprätta en riskanalys över eventuella brister och fel med 

lösningsförslaget. 

4. Planera genomförandet, genomförandet kan ofta bedrivas som ett enskilt projekt. 

5. Påverka attityder och hantera förändringsmotstånd. 

6. Verifiera om önskat resultat uppnåddes. 

 
Fas 5 Styra: Fasen handlar om att kunna säkerställa att uppnådda förändringar verkligen blir 

bestående och att man med tiden inte återgår till gamla vanor och beteenden. I denna fas ska 

organisationen (Sörqvist & Höglund 2007): 

 

1. Standardisera processen och arbetssättet genom att t.ex. upprätta instruktioner, 

checklistor och processbeskrivningar. 

2. Utforma och planera styrningen genom kvantitativ eller kvalitativ styrning. 

3. Slutlig uppföljning och verifiering. 

4. Slutrapportering och överlämning av skriftlig rapport. 

5. Dela erfarenheter till liknande processer eller liknande problem inom den egna 

organisationen. 

 

3.8.2  Syfte och tillvägagångssätt  

Författarna kommer att använda sig av delar av DMAIC-modellen när de angriper problemen 

för incheckning och uppställning av fordon. Då de problem som författarna ska angripa inte 

kan anses vara särskilt stort eller komplext ser författarna ingen anledning att genomföra 

samtliga steg i arbetsgången. För vissa delar lämnas endast förslag på hur arbetet kan bedrivas 

av Destination Gotland själva, då det inte finns tillräcklig med tid eller resurser att bedriva 

hela förbättringsprojektet inom ramen för detta examensarbete. Författarna kommer endast att 

genomföra en kvalitativ analys av processer och flöden. Syftet med att använda Sex sigmas 

DMAIC-modell är att få en tydlig struktur att arbete efter vid problemlösning.  
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4 Förbättringsarbete samverkan med 
leverantörer 

4.1 Nulägesbeskrivning Destination Gotlands kvalitetsarbete 

För Destination Gotland är kvalitet viktigt och i utvecklingen av företaget profil arbetar 

Destination Gotland med begrepp som kunden i centrum. Målsättningen är att kunderna ska 

uppfatta företaget som professionella, serviceinriktade och att de får ett vänligt och korrekt 

bemötande i sin kontakt med företagets medarbetare. För att bedriva sitt kvalitetsarbete 

använder Destination Gotland sedan 2003, sig av det certifierade kvalitetsledningssystemet 

ISO 9001, som i företaget är integrerat med miljöledningssystemet ISO 14001 och olika 

säkerhetssystem till ett för Destination Gotland eget verksamhetssystem betecknat DSM 

(Hardingz & Törngren 2010). Minst en gång om året genomgår företaget en systemrevision, i 

samma intervall gör VD en bedömning av verksamhetssystemets fortsatta lämplighet, 

riktighet, effektivitet och prestanda. Destination Gotland har valt att certifiera hela sin 

verksamhet vilken definieras i verksamhetspolicyn se avsnitt 4.1.1  (DSM 

verksamhetshandbok 2009)   

 
Viktiga områden inom arbetet med Kvalitet är kundnöjdhet, punktlighet och regularitet vid 

avgångarna samt tillgänglighet vid hemsida och telefon. Inom dessa tre områden genomför 

företaget även mätningar. Kundnöjdheten mäts bland annat genom att företaget årligen 

genomför egna enkäter ombord samt att Rikstrafiken årligen genomför oberoende 

kundenkäter. När det gäller punktlighet registreras samtliga ankomst- och avgångstider 

Via regularitet mäter företaget hur många av de planerade avgångarna som genomfördes. 

Tillgängligheten via hemsida och telefon mäts genom kundenkäter samt att företaget tittar på 

svarstider vid bokningscentralerna (Hardingz & Törngren 2010).  

 

4.1.1 Verksamhetspolicy 

Destination Gotlands kvalitetspolicy är integrerad i verksamhetspolicyn. Verksamheten 

definieras som drift av Ro-ro färjor för passagerare och last, terminalverksamhet i 

linjetrafikens hamnar, men också marknadsföring och försäljning av den egna produkten samt 

marknadsföring av Gotland som turistmål.  

 

Verksamhetspolicyns koppling till Kvalitet är att Destination Gotland strävar efter att leverera 

en produkt som uppfyller uppdragsgivarnas krav och tillgodoser kundernas behov och 

förväntningar. Verksamheten ska prioritera människor, miljö och egendom. Ytterligare listas 

sex punkter som visar på vad Destination Gotland arbetar med för att leva upp till sin policy, 

dessa punkter är (DSM verksamhetshandbok 2009): 

 

 Hålla oss informerade om och följa lagar och förordningar samt andra åtaganden inom 

säkerhet och miljö. 

  Utbilda och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och 

ansvarsfullt sätt. 

 Förebygga olyckor och upprätthålla en god beredskap för att begränsa effekten i 

händelse av olycka. 

 Arbeta för ständiga förbättringar av verksamheten för att uppnå hållbar utveckling. 

 Aktivt sträva efter att minska effekterna av verksamhetens belastning på hälsa och 

miljö. 
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 Genom ständiga förbättringar eftersträva omvärldens förtroende för Destination 

Gotlands verksamhet och förmåga att tillfredsställa sina kunders behov och 

förväntningar. 

 

4.1.2  Kvalitetsmål 

Från sin verksamhetspolicy har Destination Gotland nedbrutna kvalitetsmål inom följande 

kategorier, kundtillfredsställelse, servicemål, ekonomi och terminaler. Målen bygger på ett 

noggrant utarbetat underlag som tagits fram genom fastställda rutiner. Utifrån detta underlag 

fastställs de olika målen och stäms av mot verksamhetspolicyn. Måluppföljningen följer även 

de fastlagda rutinerna. (DSM verksamhetshandbok 2009). 

Samtliga kvalitetsmål har ett övergripande mål som i sin tur är nedbrutet i detaljerade mål, 

samt att resurser och ansvar har definieras se tabell 1. Målens status kan kontrolleras på 

Destination Gotlands intranät. Verksamhetspolicy och dess nedbrutna mål kommuniceras till 

medarbetarna genom den interna tidskriften ”Båtlänningen”, via e-post, egna hemsidan på 

internet samt att verksamhetspolicyn finns inramad på varje fartyg och i varje terminal (DSM 

verksamhetshandbok 2009).  

 

4.1.3  Identifierade kundkrav 

Destination Gotland gör idag inget för att undersöka specifika kundkrav utan företaget bygger 

sitt kvalitetsarbetar på erfarenheter om vad kunderna efterfrågar. Dessa kundkrav är 

smidighet, tydlighet och tillgänglig personal för information (Persson 2010). Kunders krav 

mäts via årliga kundenkäter dels genom egna undersökningar samt undersökningar som 

genomförs av Rikstrafiken (Nordström 2010).   

 

4.1.4 Krav på leverantörer 

Enligt Destination Gotlands inköpspolicy ska endast leverantörer som fortlöpande kan 

tillgodose Destination Gotlands behov och förväntningar anlitas. Detta innebär att det ställs 

krav på leverantörernas kompetens, miljöagerande och vilja att samarbeta. Relationen med 

leverantörer ska bygga på uppriktighet, ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet är den 

faktor som är viktigast vid inköp, med kvalitet menar Destination Gotland både kvaliteten på 

produkten samt leverantörens prestanda och miljöegenskaper. Destination Gotland 

eftersträvar att begränsa sina leverantörer för att kunna bygga nära relationer. I Destination 

Gotlands verksamhetshandbok beskrivs de skyldigheter som Destination Gotland har 

gentemot sina leverantörer samt de krav som ställs på leverantörer i en punktlista (DSM 

verksamhetshandbok 2009):  

 

 

 

Figur 5. Övergripande processkarta för att utarbeta, genomföra och följa upp 

kvalitetsmål (DSM verksamhetshandbok 2009). 
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Vår genomförande av policyn kräver att vi ålägger oss själva följande skyldigheter mot 

våra leverantörer:  

 För leverantörer beskriva den policy, de värderingsnormer och principer efter vilket 

vårt företag drivs. Förklara hur våra kunders behov och krav påverkar inköp av varor 

och tjänster. 

 Övertyga leverantörer om att den väsentliga faktorn i affärsförbindelsen är Kvalitet 

och miljöprofil på såväl varor som tjänster. 

 Entydigt och fullständigt informera om våra behov av krav på både produkt och 

tjänster. 

 Tidigt informera om inköpsbehov och ändrade förutsättningar. 

 Dokumentera alla väsentliga avtal och överenskommelser, även om det sker i 

efterhand. 

 Snabbt påtala avvikelser och brister hos mottagna produkter och tjänster för att 

framtida problem ska kunna förebyggas. Samverka med leverantörer i positiv anda för 

att finna lösningar på problemet.  

 

Inköpspolicyn innebär att vi ställer krav på våra leverantörer att: 

 Vid avtalad tidpunkt förse oss med varor och tjänster i rätt mängd som uppfyller 

specifikationer och övriga överenskommelser. 

 Snabbt och säkert hantera avvikelser, reklamationer och övriga problem. 

 Granska och ifrågasätta specifikationer och underlag i avsikt att finna dels 

felaktigheter och dels punkter som kan förbättras ur kvalitets och kostnadssynpunkt. 

 I god tid informera oss om förhållanden som kan påverka vår verksamhet. Fortlöpande 

arbeta för hög effektivitet i syfte att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser. 

 På egna initiativ komma med impulser och förslag till förbättringar, påtala bättre 

miljöalternativ i sitt sortiment och leva upp till produktrelaterad lagstiftning. 

 Samarbeta med oss för att utveckla system och rutiner för att effektivisera beställning, 

distribution, förrådshållning med mera samt höja leveranssäkerheten. 

 Omedelbart informera oss om varje förhållande eller åtgärd som kan skada våra 

förbindelser. 

 

Trafik- och säkerhetschef på Destination Gotland och tillika ansvarig för ledningssystemet 

Nils Nordström (2010) beskriver att det är svårt att ställa krav på leverantörer då Destination 

Gotland eftersträvar att anlita gotländska leverantörer. Det leder till ett begränsat utbud och 

allt för hårda krav leder till att det inte finns leverantörer att anlita. Av den anledningen går 

det inte heller ställa några krav på kvalitets- eller miljöledningssystem för leverantörer. 

Samtliga leverantörer som levererar produkter till Destination Gotlands landlager genomgår 

noggranna kontroller. Alla avvikelser rapporteras och utvärderas, för många avvikelser från 

en leverantör kan leda till att samarbetet avbryts.(Nordström 2010). 
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4.2 Nulägesbeskrivning samverkan med Gotlands stuveri 

Beställningar av stuveritjänster går till på såsätt att terminalchef Björn Persson servar drift och 

arbetsledaren på Gotlands stuveri Roland Strömbeck med information angående turlista med 

mera. Utifrån materialet lämnar Strömbeck ett förslag på hur Gotlands stuveri vill bemanna de 

olika avgångarna. Sedan sätter sig de båda ner för att tillsammans diskuterar förslaget och 

kommer fram till gemensamma lösningar. Arbetet med beställningarna kan ses som ett 

gratisarbete som Gotlands stuveri utför åt Destination Gotland som inte behöver betalar för 

detta arbete. Beställningar mellan Destination Gotland och Gotland stuveriet sker omkring 3-4 

gånger per år beroende på hur ofta turlistan ändras. Vid förhandlingen är det en avvägning 

mellan kvalitet och pris, beställningen ska vara kostnadseffektiv som möjligt och detta är både 

parterna överens om. Men viktigast är att det finns bemanning på kajen så att fartygen kan 

avgå i tid. Strömbeck upplever att samarbetet med Persson fungerar bra och att de ofta strävar 

mot samma mål men förändringar försvåras genom att Gotlands kommun ansvarar för 

infrastrukturen på hamnen och många beslut måste passera därigenom. Om det är något som 

Gotlands stuveri kan klaga på så är det Destination Gotlands interna logistik där varje 

avdelning (fartyg) är sin egen herre och beställningar på extra jobb kommer från olika håll 

med kort varsel.  Utöver de nytillkomna fredagsmötena finns det inga gemensamma kickoffer, 

arbetsträffar eller utbildningsdagar mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri (Persson 

& Strömbeck 2010) . 

 

4.2.1 Krav 

Det krav som Destination Gotland ställer på Gotlands stuveri är att arbetet ska vara proffsigt 

utfört av utbildad personal med rätt behörighet för att frambringa de fordon som krävs för att 

bedriva verksamheten. Destination Gotland ställer också krav på enhetligt-, prydligt- 

varselklädsel vid arbete på kajen. Destination Gotlands kundkrav på smidighet, tydlighet och 

tillgänglig personal för information gäller givetvis också Gotlands stuveri som direkt arbetar 

mot Destination Gotlands kunder. För övergripande krav på säkerhet ansvara Gotlands 

kommun (Persson 2010). Destination Gotland ställer också krav på att Gotlands stuveri ska 

vara väl medvetna om Destination Gotlands verksamhetspolicy (Nordström 2010). 

 

Strömbeck förklarar i en intervju att kraven från Destination Gotland är outtalade och ganska 

luddiga och att det saknas en dokumenterad kravspecifikation, känslan är att kraven är något 

som är medärvt från lång tid tillbaka och att det är något man bara ”ska” känna till utan att det 

är dokumenterat. Gotlands stuveri har inte själva gjort något för att identifiera vilka krav 

Destination Gotland ställer på tjänsten. Gotlands stuveri har dock egna dokumenterade 

beskrivningar på de tjänster de utför (Strömbeck 2010).  
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4.2.2 Kvalitetsmål 

Gotlands stuveri innefattas i det kvalitetsmål som berör hantering av bagage och fraktgods (se 

tabell 1). 

 

Strömbeck känner till att Destination Gotland arbetar med olika kvalitetsmål men kan inte 

återberätta vilka mål det är och känner inte heller till om det finns mål som innefattar den 

egna verksamheten. Kvalitetsmålen är heller inget som systematiskt diskuteras tillsammans 

med Destination Gotland.  När Strömbeck får kännedom om vilka kvalitetsmål som även 

berör Gotlands stuveri, kan han ge medhåll om att minska skador på gods är en viktig del 

även för den egna verksamheten och är något företaget gör sitt bästa för att minska. Risken är 

att det finns ett mörkertal för godsskador eftersom Gotlands stuveris system för 

skaderapportering inte alltid efterföljs av de anställda. Målet kopplade till bagagehantering 

känns inte relevant eftersom det är väldigt få rapporterade bagageskador. Att minska fem 

procent varje år innebär cirka en väska om året (Strömbeck 2010). 

 

Gotlands stuveri har inga egna identifierade och nedskrivna mål, det existerar en budget för 

reparationer som företaget aktivt arbetar med för att klara av. Det finns en strävan efter att 

hålla nere kostnaderna för skador då detta är en av de största möjligheterna för Gotlands 

stuveri att tjäna pengar, därför har det bland annat införts en rutin för omvårdnad av 

maskinparken (Strömbeck 2010). 

  

Tabell 1. Destination Gotlands kvalitetsmål som även innefattar Gotlands stuveri (DSM 

verksamhetshandbok version 3 2010). 
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4.2.3  Ständiga förbättringar 

Destination Gotland och terminalchef Björn Persson har yttersta ansvaret för de processer där 

samverkan med Gotlands stuveri sker. Det sker ingen systematisk styrning av processerna 

utan de råder mer av en självkontroll, ofta genom att avvikelser identifieras från befälhavare 

eller styrmän ombord på fartygen som rapportera avvikelserna till Persson som i sin tur 

skickar återkoppling till Strömbeck på Gotlands stuveri. Tillsammans kan företagen sedan 

vidta åtgärder (Persson 2010). Gotlands stuveri bedriver inte själva något systematiskt 

kvalitetsarbete men försöker vara öppna för åsikter och förslag, alla försök till struktur som 

exempelvis skaderapporteringen, omvårdnad av maskiner med mera stöter ofta på motstånd 

från de egna anställda i form av brist på energi och en företagskultur som ogillar förändringar 

och tydliga strukturer. Destination Gotland ställer inga krav på att Gotlands stuveri själva 

bedriver förbättringsarbete av sina processer (Strömbeck 2010). 

 

När det gäller processer som sker på kajen och i terminalområdet ska det tilläggas att de råder 

ett delat ansvar mellan tre parter. Gotlands kommun ansvarar för hamnens infrastruktur och 

arbetsmiljön, förslag till förbättringar för detta identifieras vid gemensamma skyddsronder. 

Gotlands stuveri är de som handhar den utrustning som finns på kajen och ansvarar för att den 

används på rätt sätt. Detta medför att Gotlands stuveri är dem som kan kontrollera hur det 

fungerar på kajen och med detta följer ett stort inflytande (Persson 2010). Detta är något som 

Strömbeck instämmer i, att för Gotlands stuveri är det viktigt att föra fram sina idéer eftersom 

de är dem själva som ska arbete i processerna men i slutänden är det ändå Destination Gotland 

som äger problemet. Problemen skjuts ibland bara över till Gotlands kommun och där det 

många gånger tar stopp (Strömbeck 2010).  Nordström menar på att även om Destination 

Gotland är processägare är det viktigt att de förmedlar kraven till sina samarbetspartners 

(Nordström 2010). 

 

4.2.4  Samarbetet mellan anställda 

 

Introduktion till medarbetarenkäten 

Medarbetarenkäten bestod av två delar, i den första delen fick respondenten besvara hur de 

upplevde samarbetet och kommunikationen både inom den egna organisationen och med det 

andra företaget. Den första delen beräknades i procentform för att påvisa hur medarbetarna 

upplever samarbetet och kommunikationen. I den andra delen om hur de anställda upplever 

samarbetet och kommunikationen har ett medelvärde beräknas utifrån att varje kolumn har 

poängsattes. Kolumnen närmast det positiva påståendet har getts fyra poäng, sedan har 

kolumnerna poängsatts i fallande skal ner till ett poäng. Varje svar som har funnits i varje 

kolumn har sedan multiplicerats med kolumnens poängvärde. När samtliga upplevelser har 

poängsats har ett aritmetiskt medelvärde beräknas. Detta medelvärde har sedan placerats ut i 

respektive kolumn. Denna procedur har genomförts för samtliga påståenden om både 

kommunikationen och samarbetet. För att få en bild av vad som är att anses som mycket bra, 

bra, dåligt och mycket dåligt har författarna graderat skalan enligt följande är:  

 

 3,5 poäng eller högre får anses som mycket bra. 

 Mellan 3,5 och 3 poäng i snitt anses som bra.  

 Under 3 poäng men högre än 2,5 poäng i snitt är att anse som dåligt  

 Under 2,5 poäng i snitt är att anse som mycket dåligt.  
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Varje siffra färgkodad och har en symbol. Detta för att tydliggöra vilken nivå resultatet finns 

på. Färgmarkeringarna går ifrån mörkgrönt till gult och avslutas i mörkrött. Detta 

symboliserar om poängen är mycket bra, bra, dålig eller mycket dålig. Som ett komplement 

till detta finns tre symboler som har en annan betydelse. En grön cirkel med en bock i 

symboliserar att detta är en fråga som anses vara avklarad eller vilande och inte behöver mer 

arbete för tillfället. En gul cirkel med ett utropstecken i innebär att mer arbete krävs för att 

frågan skall kunnas lämnas orörd. En röd cirkel med ett kryss i symboliserar att detta är en 

fråga som behöver angripas snarast möjligt. 

 

De båda företagens uppfattningar om kommunikationen och samarbetet har sammanställts i 

två figurer som särskiljer på kommunikationen och samarbetet. Destination Gotlands och 

Gotlands stuveris medarbetares upplevelser av kommunikationen och samarbetet har placerats 

under varandra så att en jämförelse enkelt går att genomföra. Destination Gotland 

symboliseras av den röda färgen i sammanställningen och den blå färgen symboliserar 

Gotlands stuveri.  

 

Resultatet från medarbetarenkäten 

Resultatet från medarbetarenkäterna bygger på sexton enkätsvar från Destination Gotland och 

tolv enkätsvar från Gotlands stuveri. Från medarbetarenkäter har författarna kunnat utläsa att 

det generella samarbetet och kommunikationen mellan de olika företagen fungerar bra. Den 

övervägande majoriteten upplever att både samarbetet och kommunikationen fungerar bra 

eller mycket bra mellan de olika företagen. Det är endast några procent som upplever 

samarbetet och kommunikationen som dålig eller mycket dålig.  

 

 

Tabell 2. Resultat från medarbetarenkäten om vad personalen tycker om kommunikationen mellan 

företagen. 

16,67%

66,67%

16,67%

8,33% 8,33%

58,33%

25,00%
31,25%

50,00%

12,50%
6,25%6,25%

56,25%

25,00%

12,50%

Mycket dåligt          Dåligt          Varken eller      Bra Mycket bra           Ingen 
uppfattning

Hur Destination Gotland och Gotlands stuveris medarbetare tycker om 
Kommunikationen mellan företagen

Vad Gotlands stuveris personal tycker om kommunikationen  med Destination Gotlands personal 
vid bagagehantering? 
Vad Gotlands stuveris personal tycker om kommunikationen  med Destination Gotlands personal 
på kajen?
Vad Destination Gotlands personal tycker om kommunikationen  med Gotlands stuveris personal 
vid bagagehantering? 
Vad Destination Gotlands personal tycker om kommunikationen  med Gotlands stuveris personal 
på kajen?
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Destination Gotlands personal upplever att samarbetet fungerar bättre med Gotlands stuveri 

när det handlar om att samarbeta på kajen, än när det gäller samarbetet inom bagagehantering. 

Gotlands stuveris anställda upplever inte någon skillnad i hur samarbetet är med Destination 

Gotland vid bagagehantering eller arbetet på kajen se tabell 3. 

 

 
Tabell 3. Resultat från medarbetarenkäten om vad personalen tycker om samarbetet mellan företagen. 

Förutom att mäta hur medarbetarna hos Destination Gotland och Gotland stuveri upplever 

samarbetet och kommunikationen har författarna gjort en attitydundersökning om hur 

kommunikationen och samarbetet upplevs. Respondenterna har fått markera vilket motsats 

ord som de tycker bäst beskriver hur kommunikationen upplevs och hur samarbetet upplevs 

med respektive företag. Enligt författarnas sätt att mäta hur de olika företagens medarbetare 

upplever kommunikationen med varandra finner de brister i hur kommunikationen sker. Flera 

av de olika motsatsorden har fått ett snitt som ligger under tre poäng, se tabell 4. Detta innebär 

enligt vårt sätt att mäta att medarbetarna upplever att delar av kommunikationen är dålig eller 

åtminstone att kommunikationen är mer negativ än positiv. Som det går att utläsa ur tabell 4 

är flera poäng precis på gränsen till att klara sig över till den positiva sidan, detta förstärker 

vår bild av att kommunikation fungerar okej i det dagliga arbetet men inte mer. Det finns 

moment som behöver arbetas med för att samtliga upplevelser ska vara positiva.  

De mest positiva är resultaten visar på att: 

 Kommunikationen mellan företagen upplevs mer som trevlig än otrevlig.   

 Destination Gotlands personal anser att kommunikationen med Gotlands stuveri är 

mer naturlig än ansträngd. 
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6,25%

Mycket dåligt          Dåligt          Varken eller      Bra Mycket bra           Ingen 
uppfattning

Hur Destination Gotland och Gotlands stuveris medarbetare tycker om samarbetet 
mellan företagen

Vad Gotlands stuveris personal tycker om samarbetet med Destination Gotlands personal 
vid bagagehantering? 

Vad Gotlands stuveris personal tycker om samarbetet med Destination Gotlands personal på 
kajen?

Vad Destination Gotlands personal tycker om samarbetet  med Gotlands stuveris personal 
vid bagagehantering? 

Vad Destination Gotlands personal tycker om samarbetet med Gotlands stuveris personal 
på kajen?
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 Gotlands stuveri upplever att kommunikationen med Destination Gotlands 

personal som tydlig.  

 

 

När det gäller samarbetet mellan de olika företagen ser de olika medarbetarna mer positivt på 

samarbetet än vad de gjorde på kommunikationen. Gemensamt för medarbetarna hos de olika 

företagen är att de upplever att samarbetet är hjälpsamt och nödvändigt se tabell 5. 

Destination Gotlands medarbetare upplever det som lätt att samarbeta med Gotlands stuveris 

medarbetare, hos Gotlands stuveri upplever snarare som ansträngt att samarbeta med 

Destination Gotlands anställda. Samma mönster ser författarna i att Destination Gotlands 

anställda upplever att det är relativt smidigt att samarbeta med Gotlands stuveris anställda, 

men att Gotlands stuveris anställda upplever det snarare som osmidigt att samarbeta med 

Destination Gotlands anställda. Gemensamt för de båda medarbetargrupperna är att de känner 

att samarbetet är mer påtvingat än lustfyllt och att medarbetarna ser att samarbetet är mer 

bristfälligt än fulländat.  

 

I enkäten har medarbetarna från de två företagen getts möjlighet att lämna kommentarer till 

hur samarbetet och kommunikationen fungerar samt om de har förslag på hur samarbetet och 

kommunikationen kan förbättras. Nedan kommer några exempel på kommentarer och 

förbättringsförslag som lämnats av medarbetarna hos Destination Gotland och Gotlands 

stuveri.  

- Vissa fungerar man ju bättre med än andra! 

- Vid bagagehantering fungerar inte kommunikationen så bra mellan stuvare och oss 

anställda som jobbar i bagage 

- Läge 7 är ingen höjdare men sommartid bra då bildirigerar finns. 

Tabell 4. Medelvärdet av hur Destination Gotlands och Gotlands stuveris personal upplever 

kommunikationen med respektive företags personal i det dagliga arbetet 
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- Klaffprickeriet negligeras! Anses inte viktigt? 

- Jag tycker de ställer upp om man ber om hjälp har aldrig blivit otrevligt bemött 

- Bättre radioresurser samt möten sinsemellan för att öka kommunikationen. Vad är bra 

och vad är dåligt bättre ta det öga mot öga istället för mail/arga lappar m.m 

- Kommunikationen är A och O, kanske ”praodag” på varandras arbetsplatser 

förståelsen för varandra ökar, bättre insikt 

 

Allmänt kommenteras radiokommunikationen mycket, radiokommunikationen upplevs som 

att det är dålig disciplin med radioapparaterna, personer svarar inte på anropen, det ”surras” 

mycket på radion. Det mesta av den negativa upplevelsen kring radiokommunikationen 

kommer ifrån Destination Gotlands anställda. 

 

 

4.3 Analys av samverkan med leverantörer 

Denna analys kommer att bygga på frågeställningen från SIQ-modellen delkriterium 5.3 

samverkan med leverantörer och partners (se bilaga 6). 

 

A. Hur Destination Gotland identifierar samverkansmöjligheter och väljer 

leverantörer? 

Från de intervjuer som gjorts, framgår det att Destination Gotland eftersträvar att anlita lokala 

leverantörer och att företaget därför inte kan ställa så höga krav på bland annat kvalitets- eller 

miljöledningssystem. Däremot ställer Destination Gotland krav på att leverantörerna snabbt 

ska kunna leverera, hantera avvikelser och reklamationer. Leverantörerna ska också snabbt 

Tabell 5. Medelvärdet av hur Destination Gotlands och Gotlands stuveris personal upplever samarbetet med 

respektive företags personal i det dagliga arbetet 
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kunna möta förändringar och ha möjligheten att utveckla produkter och effektivisera 

samverkan med Destination Gotland.  

Destination Gotland eftersträvar en nära dialog med leverantörerna och önskar få tillgång till 

snabb information om förändringar som rör produkten. I sin inköpspolicy nämner de kvalitet 

och miljöaspekter som viktiga faktorer.  Alla krav som nämns här anser författarna mötts på 

ett bra sätt genom att välja loka leverantörer som också bidra till att utveckla det lokala 

samhället vilket är ett tecken på att Destination Gotland eftersträvar att ta ett socialt ansvar 

men också bidrar det till att möta Destination Gotlands verksamhetside om att utveckla 

Gotland som turistmål. Det kan anses vara befogat att inte ställa allt för höga krav på 

kvalitets- och miljöledningssystem då detta inte är någon garanti för att produkten är bättre 

eller miljövänligare än en produkt producerade lokalt i liten skala, snarare pekar det mot de 

omvända. Om Destination Gotland har identifierat att de krav de ställer på leverantörer bäst 

uppfylls när lokala leverantörer anlitas, vilket författarna anser skulle kunna vara en möjlighet 

anser författarna att Destination Gotland valt ett bra angreppssätt för val av leverantörer, men 

alla inköp kan knappast vara lokala produkter, vad gäller då? Och finns det fall där lokala 

leverantörer verkligen är det bästa alternativet? Frågan författarna ställer sig är det punktlistan 

på krav som gäller eller går lokala leverantörer först? Av denna anledning kan författarna inte 

anse att angreppssättet är systematiskt  

 

B. Hur Destination Gotland i samverkan med leverantörer identifierar de viktigaste 

kraven på berörda processer, varor och tjänster samt hur de ömsesidigt säkerställer och 

följer upp att kraven möts? 

Trots att Destination Gotland är försiktiga med att ställa krav på sina lokala leverantörer vill 

författarna ändå peka på vikten av att ändå ställa tydliga krav på sina leverantörer för att dessa 

ska ha möjligheten att utvecklas. För Gotlands stuveri finns inga dokumenterade 

kravspecifikationer utan från Gotlands stuveris håll upplevs det som att det finns krav men att 

dessa är outtalade. Om fallet är att Destination Gotland tycker det känns lönlöst att ställa 

utförliga krav på en leverantör som inte har några konkurrenter? Och att samarbete av den 

anledningen ska vara kravlöst är inte rätt väg att gå om företaget anser kvalitet vara viktigt 

och eftersträvar att ständigt förbättra den egna verksamheten. Att ställa krav på en leverantör 

som Gotlands stuveri kan bidra till att motivera och legitimera kvalitetsarbete hos 

leverantören. Under intervjun med Roland Strömbeck får författarna uppfattningen av att 

intresset finns hos Gotlands stuveri att börja arbete mer med kvalitetsfrågor men att arbetet är 

svårt att motivera för de anställda då det inte finns några direkta krav från kund eller sker 

några revisioner av verksamheten, vilket leder till att kvalitetsbrister inte får några 

konsekvenser. När det gäller Gotlands stuveri anser författarna att Destination Gotland inte på 

ett framgångsrikt sätt lyckats identifiera kundkraven (från passagerare) på de tjänster som 

Gotlands stuveri utför och det blir därför svårt att utforma kraven. De krav på leverantörer 

som återges i verksamhetshandboken framgår det inte hur de utarbetats i samverkan med 

berörda leverantörer. Det ganska få men övergripande krav som ställs på leverantörer till 

Destination Gotlands mäts med hjälp av en avvikelserapportering som sker som en del av 

inköpsprocessen. För de produkter som köps in via landlagret medans avvikelsen för 

stuveritjänster granskas i första hand av terminalcheferna på respektive terminal samt av 

befälhavare på fartygen.  

 

C. Hur Destination Gotland i samverkan med leverantörer förbättrar berörda 

processer, varor, tjänster? 

Från de intervjuer författarna gjort framgår det inte hur Destination Gotland bedriver 

förbättringsarbeten med sina leverantörer. Dock står det angivet i Verksamhetshandboken 

som ett av de krav företaget ställer på leverantörerna, samt listat som en av de skyldigheter 
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Destination Gotland har gentemot sina leverantörer. Vad som oroar oss är den enda av de 

leverantörer som författarna studerat som också är en av det största och viktigaste Gotlands 

stuveri, där har författarna svårt att koppla den punktlista över skyldigheter mot leverantörer 

och krav på leverantörer som beskrivs i den egna verksamhetshandboken. Ska detta tolkas 

som att Gotlands stuveri särbehandlas eller att verksamhetshandbokens kapitel om inköp är 

tomma ord?  Då inköpspolicyn berör såväl varor som tjänster måste författarna i det här fallet 

utgå från att Gotlands stuveri behandlas som vilken annan leverantör som helst. Vad som 

framkommit från intervjuer är att det sker inget systematiskt förbättringsarbete i samverkan 

med Gotlands stuveri (andra leverantörer?) det framgår också att Destination Gotland inte 

lyckas förmedla kundkrav och de egna kvalitetsmålen till sina leverantörer.  

 

D. Hur Destination Gotlans mäter resultatet som hänför sig till samverkan samt de 

viktigaste måtten och målen de använder? 

Samtliga leverantörer granskas som tidigare nämnts med hjälp av avvikelserapportering och 

utifrån dessa kan företaget mäta leverantörernas prestationer och även sätt upp mål. Om fallet 

är att Destination Gotland har mål för samtliga sina leverantörer saknar författarna 

information om, men om mål finns bör dessa arbetas fram och tydligt förmedlas till berörda 

leverantörer. Detta har inte skett i fallet med Gotlands stuveri som till stordel innefattas i 

några av Destination Gotlands uttalade kvalitetsmål men har begränsade kännedom om dessa. 

Även om båda företagen eftersträvar minska skador på gods och bagage så finns det inga 

systematiska angreppssätt för att tillsammans arbeta för att minska detta. Hur berörd personal 

upplever samverkan med leverantörer görs inte heller, vilket i fallet med Gotlands stuveri är 

aktuellt då de arbetar tillsammans med Destination Gotlands personal i flera processer. Ett 

förslag på sådana mått och mål har författarna givit i avsnittet om medarbetarenkäter. 

 

E. I vilken omfattning Destination Gotland tillämpar de angreppssätt som behandlas i 

A-D och F. 

Samtliga leverantörer mäts i form avvikelserapportering, utöver detta har författarna ingen 

information om att Destination Gotland har angreppssätt för alla relevanta processer heller 

inte att alla de angreppssätt som nämns används systematiskt.  

 

 F. Hur Destination Gotland utvärderar och förbättrar de angreppssätt och 

tillämpningar som behandlas i A-E 

Destination Gotland gör systemrevision minst en gång om året då angreppssätten revideras. 

Författarna har haft tillgång till Verksamhetshandboken från 2002 och verksamhetshandboken 

2009 vid en jämförelse mellan de båda har inga större förändringar skett.  

 

4.4  Analys av samarbetet med Gotlands stuveri 

De avgränsningar som författarna gjorde inför enkätundersökningen var att inte studera 

sommarpersonalens inverkan på verksamheten då det var svårt att nå ut med enkäten till denna 

målgrupp. Det kan vara av intresse för Destination Gotland att se om det är någon skillnad mellan 

hur tillsvidareanställda och sommarpersonal upplever samarbetet med Gotlands stuveri. Författarnas 

uppfattning är att flera av respondenterna har svarat på frågorna som vad man tycker om personerna 

som arbetar hos Gotlands stuveri vilket inte vad enkätens syfte. Genom att undersöka 

sommarpersonalens uppfattning, vilka förmodligen inte hunnit få samma kontakt med anställda hos 

Gotlands stuveri men även de anställda i det egna företaget kan undersökningen ge tydligare svar på 

hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan företagen och minskar risken att få svar på 

hur respondenten upplever människorna de samarbetar och kommunicerar med. Författarna 

rekommenderar att Destination Gotland genomför en medarbetarenkät i slutet av sommaren för att 
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kunna mäta hur samarbetet och kommunikationen är mellan företagen när sommarpersonalen har 

varit en del av verksamheten. Desamma gäller även för Gotlands stuveri som bör undersöka hur 

deras sommarpersonal upplever samarbetet och kommunikationen med sina medarbetare och 

anställda hos Destination Gotland. Författarna misstänker att brister i samarbetet och 

kommunikationen inte beror på någon motvilja hos de anställda eller någon större rivalitet mellan 

företagen, i det fall det finns rivalitet handlar det snarare om personkemi. Författarna tror att 

bristerna i samarbetet och kommunikationen beror på arbetssätten i de processer företagen 

samarbetar i. 

 

Det som är oroande är att en relativ hög procentsats känner att samarbetet och kommunikationen 

varken är bra eller dålig se tabell 2 och tabell 3. Författarna har tolkat detta som att samarbetet och 

kommunikationen för dessa individer fungerar men att den inte är tillfredsställande. Denna del av 

de anställda kan svänga i sin uppfattning åt det negativa hållet om inga förändringar görs för att 

förbättra samarbetet och kommunikationen. De olika företagens anställda upplever hur 

kommunikationen är på olika sätt till exempel så är Gotlands stuveris anställda är mer missnöjda 

med kommunikationen med Destination Gotlands anställda, vissa av medarbetarna upplever 

kommunikationen som dålig och i vissa fall som mycket dålig. 31,25 procent av Destination 

Gotlands anställda upplever att kommunikationen som varken eller bra eller dålig. De slutsatser 

författarna kan dra är att det finns mer arbete att göra för att förbättra kommunikationen mellan 

Destination Gotland och Gotlands stuveri, några förslag till förbättringar ger författarna i detta 

examensarbete, men detta är ett förbättringsarbete som ständigt måste fortgå. 

 

4.5 Förbättringsförslag  

4.5.1 Samverkan med leverantörer 

I denna del ger författarna förslag på hur företaget kan förbättra samverkan med leverantörer, 

förbättringsförslagen följer frågeställningen från analysen hämtad från SIQ-modellen. Fråga E 

och F kommer att integreras i de övriga frågorna. 

 

Hur kan Destination Gotland identifierar samverkansmöjligheter och välja 

leverantörer? 

Destination Gotland bör utgå från den kravlista som finns idag, om fallet är att Destination 

Gotland föredrar lokala leverantören kan kraven styras mot att lokala leverantörer har lättare 

att leva upp till dessa. Samtliga leverantörer ska kunna uppfylla kraven för att bli godkända 

leverantörer. Godkända leverantörer delas sedan in i olika kategorier, där kategori A är viktiga 

leverantörer som är integrerad i den egna verksamhetens processer med vilka Destination 

Gotland bör skapa långsiktiga, ömsesidiga, nära relationer med och bedriva gemensamma 

förbättringsprojekt. Det bör ställas krav på att A leverantörer bedriver ett eget systematiskt 

kvalitets- och miljöarbete med stöd av Destination Gotland. Nästa kategori B blir då viktiga 

leverantörer men som inte är integrerad i den egna verksamhetens processer. På dessa bör 

Destination Gotland ställa krav på att de bedriver ett eget systematiskt kvalitets och 

miljöarbete. Sista kategorin C är mindre leverantörer som utöver Destination Gotlands 

kravlista ska uppfylla gällande lagar. B och C leverantörer särskils utifrån ekonomiska mått 

beroende på hur stora inköp Destination Gotland gör av leverantören per år.  
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Hur kan Destination Gotland i samverkan med leverantörer identifierar de viktigaste 

kraven på berörda processer, varor och tjänster samt ömsesidigt säkerställer och följer 

upp att kraven möts? 

Kraven identifieras med hjälp av avvikelserapporter, medarbetar- och kundenkäter. Det 

insamlade materialet analyseras gemensamt med leverantörerna och tillsammans med A och 

B leverantörer arbetas kraven på processer, varor och tjänster fram. När detta görs kan 

Destination Gotland säkerställa att leverantörerna är medvetna om och förstår kraven. Kraven 

ska förmedlas till leverantörerna vid gemensamma träffar. Leverantörerna själva ansvarar för 

att kraven når ut till samtliga anställda i form av arbetsbeskrivningar. Kraven utvärderas och 

revideras en gång om året samt vid större förändringar i berörda processer, varor och tjänster 

eller vid köp av nya produkter. För C leverantörer ställs inga ytterligare krav än dem som 

ställs vid leverantörsbedömningen. Avvikelserapporteringen används som mätmetod för att 

säkerställa att kraven möts. 

 

Hur kan Destination Gotland i samverkan med leverantörer förbättrar berörda 

processer, varor, tjänster? 

Med A leverantörer kan Destination Gotland bedriva gemensamma förbättringsprojekt där de 

anställda hos berörda företag involveras. För förslag på hur dessa förbättringsprojekt kan 

utformas se avsnitt arbeta med processer. A och B leverantörer är också delaktiga med att ta 

fram kraven på processen, varan eller tjänsten och tillsammans kan gemensamma krav på 

utveckling arbetas fram. Utöver krav på nuläge kan företag vid dessa gemensamma träffar 

utarbeta visioner och mål för berörda processer, varor och tjänster. Samtliga A, B och C 

leverantörer ska få regelbunden återkoppling över avvikelser efter det system som Destination 

Gotland redan använder idag.    

 

Hur kan Destination Gotlans mäta resultatet som hänför sig till samverkan samt viktiga 

mått och mål de kan använda? 

Utöver den avvikelserapportering som Destination Gotland idag redan använder sig av bör 

samverkan med A leverantörer mätas med hjälp av enkäter. För att mäta samverkan med 

stuveribolagen i respektive hamn ges förslag på mätning, mått och mål i avsnitt mätning och 

uppföljning samverkan med Gotlands stuveri. Destination Gotland bör utarbeta mål för 

samtliga leverantörer baserat på avvikelserapporteringssystemet. Målen för A och B 

leverantörer ska tas fram i samverkan med berörda leverantörer. 
 

4.5.2  Samararbetet med Gotlands stuveri 

Ställ tydliga krav 

Gotlands stuveri är ett bra exempel på en A leverantör och tillsammans med dessa ska 

Destination Gotland som tidigare nämnts utarbeta krav på processer och tjänster tillsammans. 

Kraven är i första hand till för att motivera företaget att arbeta med kvalitet snarare än som 

underlag för val av leverantör.  

 

Fredagsmöten 

De fredagsmöten som Destination Gotland på eget initiativ implementerat efter författarnas 

presentation av förstudien används idag till information och planering inför helgens avgångar 

samt en möjlighet för de båda företagen att mötas och diskutera. Författarna tycker detta är ett 

bra initiativ av Destination Gotland som uppkom vid rätt tillfälle, på våren när helgerna ofta 

kan vara fullbokade. Författarna oroar sig dock för att det kan gå slentrian i fredagsmötena 

under andra delar om året och tycker det därför är viktigt att utveckla fredagsmötena allt 

eftersom. Fredagsmötena kan användas till information och uppföljning av policys och mål, 
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medarbetarenkäter, planering av sociala träffar, men kanske framförallt till kreativt 

kvalitetsarbete med personalen, detta presenteras mer utförligt i avsnitt arbeta med processer.  

Författarna anser att varken Destination Gotland eller Gotlands stuveri är redo för att låta 

personalen arbeta med processer i fullständig projektform som föreslås nedan, utan istället 

föreslår författarna att fredagsmötena ses som en chans för personalen att träffas och diskutera 

förbättringar. Viktigt är då att förbättringarna planeras och genomförs, följs upp och 

utvärderas efter de förutsättningar som finns i företagen idag (det vill säga utgå mer från 

kvalitativ data såsom personalens åsikter än kvantitativ data, mätning). Efterhand bör 

Destination Gotland när personalen blivit bekväma med arbetssättet utveckla sitt 

kvalitetsarbete till mer specifika förbättringsprojekt. Fredagsmötena behöver heller inte enbart 

bestå av Gotlands stuveri och Destination Gotlands personal vid Visby Terminalen utan 

fredagarna kan även användas till träffar mellan personal på fartygen och Gotlands stuveri 

eller/och personalen i terminalen. Till Fredagsmötena finns också möjligheter att bjuda in 

andra aktörer såsom åkerier och Gotlands kommun eller andra leverantörer eller kunder till 

Destination Gotland.  

 

Träffas i sociala sammanhang 

Fördelarna med att ha gemensamma sociala träffar såsom kickoffer, sommarfester med mera 

ska inte nonchaleras. Genom att låta de anställda från de olika företagen mötas i sociala 

sammanhang bidrar till att personliga relationer kan skapas vilket kan leda till att de anställda 

inte blir lika reserverade mot varandra på arbetsplatsen och får lättare ta en diskussion för att 

lösa ett gemensamt problem eller skaffa sig och dela med sig av viktig information. Dessa 

sociala träffar kan ha olika syften och vara av olika karaktär. En kickoff kan vara ett bra sätt 

att lära känna varandra men också en stor möjlighet för Destination Gotland att sprida 

budskap som berör både det egna företaget och Gotlands stuveri. Exempelvis kan krav på 

processerna, kvalitetsmål, genomgång av profildokument med mera stå på agendan. Vid de 

gemensamma träffarna finns det möjlighet att genomföra olika samarbetsövningar både i form 

av lek eller av mer allvarlig karaktär såsom olika kvalitetsövningar för att förbättra 

verksamheten. Det hela bör dock avslutas med lite festligheter som en uppmuntran för 

personalen. Det ska också tilläggas att möjligheten till gemensamma träffar utanför arbetet var 

ett önskemål hos flera respondenter vid medarbetarenkäten.   

 

Författarna föreslår: 

 Gemensam kickoff inför sommaren för att lära känna varandra, möjlighet till 

samarbetsövningar samt sprida information om profil, policy, kvalitetsmål med mera. 

 Avslutningsfest efter sommaren för en belöning för ett bra samarbete under de 

hektiska sommarmånaderna, samt ett tillfälle utvärdera arbetet att följa upp resultat 

kopplade till policy och mål. 

 

Arbeta med processer 

Destination Gotland bör involvera anställda hos de båda företagen för att gemensamt arbete 

med att ständigt förbättra processerna. Ett sätt för detta är att sätta samman olika 

förbättringsteam för varje enskild process. Studerar författarna endast terminalen i Visby 

handlar det om processerna ”incheckning och uppställning av fordon”, ”bagagehantering” 

samt ”godshantering”. Studeras hela Destination Gotlands organisation och dess samarbete 

med Gotlands stuveri finns processerna ”lastning och lossning” och ”proviantering”. Teamen 

måste ledas av någon kvalitetsansvarig och medlemmarna i teamet måste få tillgång till en 

introducerande utbildning i offensiv kvalitetsutveckling. Teamen kan bestå av 1-3 personer 

från varje företag och dessa har till uppgift att samla information (upplevda problem och 

förbättringsförslag) från de egna anställda innan gemensamma träffar hålls. Teamen bör 
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träffas vid minst tre tillfällen om året. Första tillfället diskuteras förbättringsmöjligheter, vid 

andra tillfället förbättringsförslag och planering av införandet och hur resultatet av 

förändringarna kan mätas, vid tredje tillfället utvärderas och verifieras förändringarna och 

lärdomar dras från projektet till kommande förbättringsprojekt. Författarna hoppas att det 

arbetssätt som presenteras i kapitel fem för ”incheckning och uppställning av fordon” kan 

vara till hjälp i fortsatta förbättringsarbeten, även om det till en början inte behöver vara 

särskilt avancerat utan det viktiga är att representanter från båda företagen träffas och försöker 

gemensamt lösa upplevda problem med hjälp av väl underbyggd fakta.    

4.6 Det fortsatta arbetet 

4.6.1 Plan för införande 

Författarnas förslag är att till hösten 2010 ska Destination Gotland påbörja arbetet med att gå 

igenom sina leverantörer och kategorisera dem efter kategorierna A, B och C som föreslagits i 

kapitel 4.5.1. För att sedan kunna påbörja arbetet med att är integrera A leverantörerna i den 

egna verksamhetens processer. Utifrån detta ska sedan arbetet börja med att skapa de 

långsiktiga, ömsesidiga, nära relationerna som är viktiga för att kunna bedriva gemensamma 

förbättringsprojekt mellan Destination Gotland och A leverantörerna. Arbetet med att 

klassificera B och C leverantörer ger möjligheten att kunna börja ställa kraven på B 

leverantörerna att de bedriver eget systematiskt kvalitets och miljöarbete. När 

kategoriseringen av leverantörerna är gjorda kan arbetet med att fastställa de krav som 

Destination Gotland har på de varor och tjänster som köps in av respektive leverantör. Som 

författarna tidigare skrivit så ska arbetet med att fastsälla kraven på produkter och tjänster ske 

tillsammans med leverantörerna. För att på bästa sätt maximera den egna nyttan av att kunna 

presentera tydliga krav för sina leverantörer. Genom att arbetet med att kategorisera 

leverantörerna och att arbetet med att sammanställa kraven på produkterna och tjänsterna ökar 

chanserna att leveranser inför högsäsongen 2011 uppfyller de nya kraven.     

 

4.6.2  Mätning och uppföljning Samverkan med Gotlands stuveri 

De mål författarna anser att Destination Gotland och Gotlands stuveri ska ha för hur medarbetarna 

tycker om samarbetet och kommunikationen är att: 

 40 procent av medarbetarna ska minst tycka att kommunikationen och samarbetet är mycket 

bra.  

 50 procent av medarbetarna ska minst tycka att samarbetet och kommunikationen fungerar 

bra. 

 

Mätpunkter nuläge och mål har sammanfattats i tabellen nedan.  

 

När det kommer till att sätta mål för upplevelsen av samarbetet och kommunikationen så ser 

författarna det rimligt att ha dessa mål: 

 Ett medelvärde på minst 3,5 poäng för hur medarbetarna upplever kommunikationen. 

 Ett medelvärde på minst 3,5 poäng för hur medarbetarna upplever samarbetet. 

 

För mätpunkter och nuläge över hur de anställdas upplevelse av samarbetet och 

kommunikationen presenteras i avsnitt samarbete mellan anställda.   
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Mått Nuläge Mål 
Vad GS:s personal 

tycker om samarbetet 

med DG:s personal 

vid bagagehantering? 

 

25 % Mycket bra 

58 % Bra 

 

 

 

 

40 % av medarbetarna ska minst tycka att 

samarbetet är mycket bra.  

 

50 % av medarbetarna ska minst tycka att 

samarbetet fungerar bra. 

 

Personal på kajen? 

 

17 % Mycket bra 

67 % Bra 

Vad DG:s personal 

tycker om samarbetet 

med GS:s personal 

vid bagagehantering? 

 

23 % Mycket bra 

46 % Bra 

Personal på kajen? 

 

27 % Mycket bra 

53 % Bra 

Vad GS:s personal 

tycker om 

kommunikationen 

med DG:s personal 

vid bagagehantering? 

 

17 % Mycket bra 

67 % Bra 

 

 

 

 

 

40 % av medarbetarna ska tycka att 

kommunikationen är mycket bra.  

 

50 % av medarbetarna ska minst tycka att 

kommunikationen fungerar bra. 

 

Personal på kajen? 

 

25 % Mycket bra 

58 % Bra 

Vad DG personal 

tycker om 

kommunikationen 

med GS:s personal 

vid bagagehantering? 

 

13 % Mycket bra 

53 % Bra 

Personal på kajen? 

 

29 % Mycket bra 

64 % Bra 

 

 

Dessa mål är högt ställda, det är författarna medvetna om, avvägningen har gjorts att det är viktigare 

att ha mål som är utmanande för att på så sätt motivera företagen att arbeta hårt med dessa frågor. 

De mål som författarna har givit som förslag är inte mål som skall vara uppnådda inom ett år, utan 

det är mål som ska spegla hur Destination Gotland och Gotlands stuveris vill att sina anställda ska 

uppleva samarbetet och kommunikationen inom en snar framtid. Det är bra om respektive företag 

har satt ut delmål längs med vägen för att inte tappa motivationen för att uppnå de högt ställda 

målen.  

 

Som tidigare nämnts bör undersökning utvidgas till att omfatta sommarpersonalens upplevelser för 

att ha ett fullständigt underlag att utgå ifrån när effekterna av eventuella förändringar ska följas upp. 

Författarnas förslag är att en medarbetarenkät genomförs årligen, förslagsvis i samband med 

sommaravslutningen. Materialet ska sammanställas och informeras till de anställda vid exempelvis 

fredagsmöten. Ett sätt är att samla personal från de olika företagen för uppföljning av 

medarbetarenkäten men även uppföljning av andra mål som tillexempel Destination Gotlands 

kvalitetsmål. Författarna tycker det är viktigt medarbetarna får feedback på hur förändringarna 

påverkat verksamhetens mål. 



40 
 

4.6.3 Införskaffa mer kunskap 

Det är svårt att ge några specifika råd i hur kommunikationen ska förbättras mellan 

Destination Gotland och Gotlands stuveri då det krävs att de personer som skall ge 

rekommendationer är en del utav respektive verksamhet. Författarna har under 

examensarbetet fått en inblick i hur arbetet ser ut inom företagen, men samtidigt inte 

tillräckligt för att kunna peka ut de exakta problem som försvårar kommunikationen och 

samarbetet mellan företagen. Det som författarna kan ge som förslag är att båda företagen 

fortsätter det redan påbörjade arbetet med att förbättra kommunikationen och samarbetet 

mellan företagen och tar till hjälp av vedertagen litteratur som behandlar ämnet. 

Författarna har under sin tid på Högskolan på Gotland kommit kontakt med bland annat två 

böcker som kan vara användbara för Destination Gotland och Gotlands stuveri. Boken 

Ledtrådar till ett moget ledarskap av Helén Carlson och Agnete Nilsson hanterar frågor om 

kommunikation, men också hur ett bra ledarskap skall utföras. Ledarskapet är viktig för ett 

effektivt kvalitetsarbete och en del utav hörnstensmodellen se figur 1. Ledarskapet är det som 

möjliggör förändringar både i avseende av kvalitet, kommunikation och samarbete. Som 

komplement till boken Ledtrådar till ett moget ledarskap finns Gruppsykologi: om grupper, 

organisationer och ledarskap av Lars Svedberg, som behandlar teorier inom gruppsykologi 

och ledarskapsteori. Dessa två böcker kan vara värdefulla för Destination Gotland och 

Gotlands stuveri att sätta sig in i för att på så sätt kunna finna flera tankar och angreppssätt för 

hur kommunikationen och samarbetet mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri kan 

förbättras.  

 

Eftersom förslag har getts till Destination Gotland och Gotlands stuveri att de skall arbeta i 

tvärfunktionella grupper för att arbeta med processernas förbättring, ser författarna det som 

lämpligt att arbetet sker efter tydlig struktur. Författarna kan rekommendera att arbetet 

planeras och utförs som ett projektarbete. Passande litteratur till ämnet är Projektledning av 

Bo Tonnquist. Där handledning ges i hur projektarbete genomförs och vad som är viktigt att 

tänka på under projektets utförande.  

 

För att ge medarbetarna vid Destination Gotland och Gotlands stuveri metoder och verktyg 

för hur ett arbete med kvalitet kan genomföras rekommenderar författarna boken Kvalitet från 

behov till användning av Bo Bergman och Bengt Klefsjö. Boken presenterar en rad olika 

metoder och teorier kring arbete med kvalitet och kan ses som en tillräcklig källa för tips och 

idéer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  
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5 Förbättringsarbete Incheckning och 
uppställning av fordon. 

Författarna kommer att använda sig av delar av förbättringsprogrammet Sex sigmas DMAIC-

modell för att angripa problemen vid incheckning och uppställning av fordon. Området 

baserar sig på det problemområde som i förstudien benämnes som ”ordningen på kajen”, men 

då det redan påbörjats ett separat projektet för hantering av gods kommer författarna endast 

att hantera personfordon i det fortsatta arbetet. Arbetsgången har följt DMAIC- modellen fas 

för fas, men presenteras inte i rapporten utifrån modellens fem faser. Detta för att ge en röd 

tråd när rapporten läses.  Då de problem som författarna ska angripa inte kan anses vara 

särskilt stort eller komplext ser författarna ingen anledning att genomföra samtliga steg i 

arbetsgången, för vissa delar lämnas endast förslag på hur arbetet kan bedrivas av Destination 

Gotland själva.  Författarna kommer endast att genomföra en kvalitativ analys av processer 

och flöden.  

5.1 Planering av förbättringsarbetet 

Detta är en kortfattad och förenklad projektplanering för arbetet med incheckning och 

uppställning av fordon i Visby hamn. Att genomföra en projektplanering är en del i DMAIC- 

modellens första fas, Definiera.  

 

5.1.1 Problemformulering 

Incheckning och uppställning av fordon vid terminalen i Visby fungerar inte optimalt vilket 

resulterar i förvirring och stress för såväl passagerarna som medarbetarna, och i värsta fall 

försenade avgångar. Problemet upplevs som störst i färjeläge 6 med för lite utrymme och där 

incheckningspersonalen har dålig överblick samt att några fordonsfiler saknar skyltning vilket 

ställer högre krav på att samarbetet mellan incheckningspersonal och stuveriarbetare fungerar 

tillfredställanden. Problemet blir som störst på högsäsong vid avgångar med SF 1500. Vid de 

mindre fartygen (SF 700) ligger problemet främst i att urskilja och sortera de olika 

kategorierna (småbilar, breda/höga bilar). Vid färjeläge 5 försvåras lastning och lossning av 

för trånga utrymmen samt att det saknas utrymme för sortering av motorcyklar. 

5.1.2 Syfte 

Att arbeta fram lösningar till några av de identifierade problemen för incheckning och 

uppställning av fordon på kajen, samt angreppssätt för hur förändringarna kan implementeras, 

resultatet mätas och säkerställas i organisationen. Detta ska få effekterna att Destination 

Gotlands kvalitetsbristkostnader minskar samt nöjdare kunder och medarbetare.  

5.1.3  Mål 

 Innan 4 juni 2010 givit förslag till gemensamma rutiner och arbetssätt kring arbetet på 

kajen och hur processen incheckning och uppställning av fordon kan mätas och 

ständigt förbättras. 

 Innan 4 juni 2010 skapat en plan för hur Destination Gotland ska kunna 

genomföra, följa upp och säkra resultatet efter genomfört projektarbete.  
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5.1.4 Avgränsningar 

I projektet avgränsar författarna sig till att enbart studera Destination Gotlands och dess 

samverkan med Gotlands stuveri i arbete på kajen i Visby. Med anledning av projektets korta 

varaktighet och de begränsade resurserna kommer författarna inom ramen för detta projekt 

inte implementera förändringarna eller att utvärdera effekterna av dessa. Författarna 

överlämnar resultatet till Destination Gotland som sedan har ansvaret för driva eventuella 

implementeringsprojekt. Författarna avgränsar sig vidare mot att studera problem som berör 

bokningssystemet för incheckningen av fordon. Författarna avgränsar sig också för att hantera 

uppställningen i färjeläge 7, då detta färjeläge kommer att påverkas av ombyggnaden av 

kajen. 

 

5.1.5 Hot och Risker 

 Kajen byggs om 2011 vilket främst påverkar godshanteringen men kan också tänkas 

påverka uppställningen av personfordon. 

 Åtgärderna till problemen kräver resurser för att kunna införas. 

 Pågående högsäsong vilket leder till att det blir svårt införa förändringar under denna 

period. 

 Vissa tekniska lösningar kan krävas och kompetensen saknas hos författarna. 

 Gotlands kommun äger hamnen och är inte involverade i detta projektarbete. 

 

5.1.6 Avkastning 

Ekonomi: Då uppställningen av fordon påverkar lastningen av fartygen kan en effektiv 

incheckning och uppställning på kajen minska antalet försenade avgångar. Då fartygen avgår i 

tid behöver Destination Gotland inte köra in den förlorade tiden och på så sätt minskas 

bränslekostnaderna. Minskad stress för både passagerare och medarbetare leder till färre 

olyckor på kajen och vid lastning som i sin tur resulterar i minskade utgifter för 

försäkringsärenden. 

 

Kund: Minskad stress och oro hos passagerarna resulterar i nöjdare kunder som får en bra 

start på sitt resande vilket leder till att den totala upplevelsen av Destination Gotland påverkas 

positivt. Inga kunder ska heller kunna hamna på fel destination. 

 

Medarbetare: Minskad stress hos medarbetarna leder till gladare medarbetare som resulterar 

i att kundbemötandet förstärks. När processen fungerar mer tillfredställande och stressen 

minskat upplever de anställda att samarbetet med Gotlands stuveri fungerar bättre. 

 

Miljö: Minskad bränsleförbrukning tillföljd av att turlistan hålls leder till minskade utsläpp av 

CO2. 
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5.1.7 Kunderna och deras behov 

Kund till förbättringsprojektet Kundens Behov 

Incheckningspersonal  Ordentliga rutiner och arbetsbeskrivningar  

 Bra samarbete med klaffprickare och 

bildirigerare.  

 Bättre överblick av situationen på kajen. 

 
Passagerare  Tydlighet 

 Säkerhet 

 Lätt att hitta 

 Fartyget avgår i tid 

 Hamna i rätt fordonsfil 

Personal Gotlands stuveri  Enklare kommunikationsvägar till 

incheckningspersonalen  

 Ommålning av fordonsfilerna på kajen 

(färjeläge 5 och 6)  

 Bättre skyltning  

 Ökad hjälp av incheckningspersonalen vid 

sortering av fordon (främst hissbilar och 

småbilar).  

 
Styrmän med personal på 

fartygen 
 Småbilar vid fulla avgångar 

 Bättre kontroll av gasflaskor 

 Tydlighet kring hissbilars önskemål och att 

rullstolar och barnvagnar separeras 

 
Incheckningspersonalens behov har identifierats genom samtal med personalen vid flertal 

platsbesök, samt genom information från terminalchef Björn Persson. Passagerarnas behov 

har identifierats med hjälp av gruppens egna erfarenheter som kunder till Destination Gotland 

samt genom samtal med personer som rest med Destination Gotland.  Personalen på Gotlands 

stuveris behov är identifierade genom samtal med anställda. Behoven hos styrmännen med 

personal har inhämtats från dokument med direktiv. 
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5.1.8 Mätning utav incheckning och uppställning av fordon 

Viktiga mått Krav Nuläge Mätmetod 

Passagerarnas upplevelse: 

Det gick enkelt att följa 

anvisningarna från 

incheckningen? 

 

Jag känner mig säker när 

jag vistas inne på terminal-, 

hamnområdet? 

 

Endast fordon: 

Jag blev vänligt och korrekt 

bemött av personalen inne 

på hamnområdet? 

 

Det är enkelt att hitta till 

rätt fordonsfil inne på 

hamnområdet? 

 

6 av 7 på kundenkät Inga mått finns Enkät 

Medarbetarnas upplevelse 40 % Mycket bra 

50 % Bra vid 

genförd 

medarbetarenkät 

Inga mått finns Enkät 

Antal passagerare som 

hamnar på fel fartyg/per år. 

Ingen passagerare 

ska kunna hamna på 

fel fartyg. 

2 stycken 

bilburna 

Avvikelserapport 

Förseningar från Visby 

pågrund av lastning av/per 

år. 

 

Inga förseningar 

beroende på 

lastning av 

personfordon 

6 stycken Avvikelserapport 

Antal skadeanmälan i Visby 

hamn vid lastning/per år. 

<10 16 stycken Skaderapport 

 

Idag finns det inga mått på hur passagerarna eller medarbetarna upplever processen. 

Författarnas förslag är att en årlig medarbetarenkät genomföras där både samarbetet inom det 

egna företaget och med Gotlands stuveri undersöks, men även hur de anställda upplever de 

olika processerna som det arbetar i. Eventuellt kan mätningen ske genom fasta frågor vid 

medarbetarsamtal. Från den kundundersökning som idag genomförs går det ej att utläsa hur 

kunderna upplev situationen på kajen, förslag på hur detta kan mätas ges i avsnitt kundenkät. 

För att säkerställa att eventuella förändringar får någon effekt bör dessa mätningar 

genomföras innan förändringarna genomförs. Men då detta förbättringsarbete berör ett ganska 

litet område ser författarna ingen anledning att vänta med införandet tills mätningarna har 

utförts, därmed bör mätning ske vid ett senare tillfälle som underlag till fortsatta 

förbättringsprojekt. 
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Kundenkät 

Författarna har tagit fram kompletterande frågor till Destination Gotlands egen 

kundundersökning för att få reda på hur passagerarna upplever arbetet på kajen och i 

terminalen. Frågorna ska enkelt kunna integreras i det redan befintliga materialet och följer 

samma sjugradiga skala (1= instämmer inte alls, 7=instämmer helt) Främst har författarna valt 

att rikta frågorna kring arbetet på kajen då den redan befintliga enkäten behandlar 

terminalverksamheten med frågorna:  

 

Fråga 1: Det gick enkelt och smidigt att checka in vid terminalen? 

Fråga 2: Jag blev vänligt och korrekt bemött av personalen vid incheckningen? 

 

För att kunna införa de nya frågorna i kundenkäten krävs det att enkäten utvidgas med frågan 

om passageraren tagit sig ombord via landgång eller bilddäck. De frågor som enbart riktas 

mot passagerare som tagit sig ombord via bilddäck är: 

 

Fråga 3: Jag blev vänligt och korrekt bemött av personalen inne på hamnområdet? 

Fråga 4: Det är enkelt att hitta till rätt fordonsfil inne på hamnområdet? 

 

Fråga 3 kan ge svar på om bemötandet från personalen är likartade från anställda hos 

Destination Gotland eller anställda hos samarbetspartners som arbetar på hamnområdet. Visar 

det sig att bemötandet skiljer sig åt bör Destination Gotland undersöka orsaken och finna 

lämpliga åtgärder. När både fråga 1 och 3 jämförs går det också att dra slutsatser om hur 

samarbetet fungerar. Fråga 4 svarar på huruvida det fungerar med skyltning och bildirigering 

på hamnområdet. 

 

Ytterligare frågor till kundenkäten som går att ställa till samtliga passagerare blir då: 

 

Fråga 5: Det gick enkelt att följa anvisningarna från incheckningen? 

Fråga 6: Jag känner mig säker när jag vistas inne på terminal-, hamnområdet? 

 

Fråga 5 ger svar på om incheckningspersonalen ger tydliga direktiv för såväl 

personincheckning som vid fordonsincheckningen. Fråga 6 kan ge svar på hur passagerarna 

upplever säkerheten i terminalen och på hamnområdet, bland annat kan de ge svar på hur väl 

Destination Gotland lyckats separera den tunga trafiken av gods från passagerare trafiken. 

  

Huruvida passagerarna upplever det lätt att hitta och följa anvisningar är beroende på hur ofta 

personen i fråga reser därav finns det ett intresse för att inkludera frågan om hur ofta personen 

reser med Destination Gotland i kundenkäten. 
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5.2 Nulägesbeskrivning incheckning och uppställning av 
fordon 

 

 
Figur 6. Övergripande Flödesschema över den processen incheckning, uppställning och lastning. 

 
Input: Passagerare med fordon som ska resa från Gotland  

Output: Personfordon lastad på fartyget 

Resurser: Medarbetare Destination Gotland och Gotlands stuveri. Teknisk utrustning såsom 

datorer, kommunikationsradio. Signallappar och skyltar. 

Stödprocesser: Bokningen, Lastning, Underhåll av hamnen, IT och övrig utrustning 

 

Detta är ett övergripande flödesschema över incheckning och uppställning av fordon i Visby 

hamn. Flödesscheman är framtaget för att kunna skapa en gemensam bild över processens 

flöde och dess aktiviteter. Det övergripande flödesschemat gör det lättare att skapa mer 

detaljerade flödesscheman, vilket krävs för att kunna analysera och studera processens flöden. 

Det övergripande flödesschemat tillsammans med de detaljerade används också för att 

beskriva processens nuläge. 

 

Det ska tydligt klargöras hur incheckning och uppställning av fordon är relaterade till 

samarbetet mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri, då de båda företagen sköter 

olika delar av de processer som sker på kajen. Passagerare med fordon checkar in vid 

fordonfilterna som bemannas av terminaltjänstemän från Destination Gotland, efter att 
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biljetten checkas och vid behov betalats meddelar terminaltjänstemannen en siffra (färjeläge 5 

vanligtvis Nynäshamn) eller bokstav (färjeläge 6 vanligtvis Oskarshamn) som visar vilken av 

fordonsfilerna som passageraren skall köa i. Sorteringen av fordon sker generellt efter större 

fordon (mindre lastbilar, husbilar), bil med husvagn, bil med släp, fordon med husdjur, fordon 

med passagerare som behöver nära till hiss, motorcyklar men även förekommer det önskemål 

om mindre bilar med endast chaufför (för mer information se tabell 6 uppställningslistor). 

Destination Gotlands personal ansvarar också för att märka de bilar som vill ha hissplats eller 

om de har djur i bilen, detta sker med hjälp av lappar som placeras i framrutan på fordonet. 

Incheckningspersonalen ska också överlämna information till de passagerare som har 

gasolflaskor i fordonet med regler och rutiner kring hanteringen av detta.  

 

Under högsäsong har Gotlands stuveri bildirigerare anställda som hjälper till vid uppställning 

av fordon. I färjeläge 6 är dessa ofta placerade på två positioner, vid den första sker kontroll 

av fordon med gasol, vid den andra sker sortering av fordon i respektive fil (se bilaga 11 för 

detaljerat flödesschema för SF 1500). För färjeläge 5 finns det endast en position för 

bildirigerarna, där sker både sortering av fordon och kontroll av gasol (se bilaga 10 för 

detaljerat flödesschema för SF 1500). För SF 700 finns det endast en position för 

bildirigerarna för både färjeläge 5 och 6 (se bilaga 8 och 9 för detaljerat flödesschema för SF 

700). Vid lågsäsong arbetar endast en klaffprickare vars främsta uppgift är att sköta lastningen 

av fartygen från sin position på kajen, det vill säga passagerarfordon och gods. Om 

möjligheter finns hjälper klaffprickaren till vid uppställning av fordon.  

 

Det finns ytterligare en aspekt vid incheckningen som berör ej bokade fordon (se bilaga 7 för 

detaljerat flödesschema). Finns det plats på fartyget kan dessa lösa biljett direkt vid 

incheckningen. Skulle fartyget vara fullbokad finns möjlighet att lösa en standbybiljett. Dessa 

fordon markeras med en lapp i rutan och väntar utanför incheckningen tills ett besked ges om 

att det antingen blivit plats på fartygen eller inte. Om det ej finns plats ska biljetten lösas 

tillbaka, finns det plats på fartyget hänvisas fordonet in på hamnområdet och tas om hand av 

personal från Gotlands stuveri. 
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Tabell 6. Nuvarande uppställningslistor 

 

5.3 Analys av problemområdet incheckning och uppställning 
av fordon 

Inledningsvis kan författarna konstatera att ett stort problem med incheckning och 

uppställning av fordon beror på att hamnområdet är fel utformat för den färjetrafik som 

bedrivs idag. Trots detta finns det ett flertal potentiella lösningar som leder till att utrymmet 

kan utnyttjas mer effektivt. Analysen av problemen baseras på platsbesök som författarna 

gjort, i samtal med anställda i de båda företagen samt från brainstormingar och 

enkätundersökningar. 

5.3.1 Sortering av fordon 

Sorteringslistorna (se tabell 6) innehåller flertalet brister och fel, förslag på nya listor kommer 

presenteras under avsnittet för förbättringar. Att skilja på uppställningen mellan de båda SF 

700 fartygen Gotlandia I och Gotlandia II i färjeläge 5, men inte färjeläge 6 vilket bidrar 

endast till att skapa förvirring för medarbetarna. Fartygen är nästan identiska och en 
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särskiljning är inte nödvändig. Uppställningslistorna för SF 700 är heller inte anpassade till 

Ölands- turen då det inte finns direktiv för husbilar och bil med husvagn, vilket förekommer 

frekvent till denna destination. Att blanda hissbilar i samma fil som motorcyklar/cyklar som 

är fallet vid sortering för SF 700 (Färjeläge 6) är enligt Gotlands stuveris personal inte 

lämpligt. Hissbilar lastas tidigt och motorcyklar/cyklar sent detta leder till risk för att de 

senare blockerar vägen för hissbilarna och lastningen tar längre tid. Liknade gäller de stora 

fartygen SF 1500 där bil med släpvagn inte bör sorteras tillsammans med hästtransporter (med 

häst i) då dessa oftast inte lastas samtidigt och riskerar då blockera varandra och lastningen tar 

längre tid.  Ett annat problem som framgått är att det fordon som tilldelats hissplats kan bli allt 

för många och med varierande anledningar. Då passagerare med rullstol ska prioriteras och 

det inte finns möjlighet pågrund av platsbrist använda flera filer till hissbilar upplever 

Gotlands stuveri att hissbilarna är som ett plockepinn för att få fram rätt bil. Exempelvis kan 

en passagerare med rullstol stå längst bak i en kö av tio bilar. Uppställningen av motorcyklar 

och cyklar är ett annat problem som uppstår främst på högsäsong då det råder platsbrist på 

kajen, det finns idag ingen fordonsfil som är anpassad för motorcyklar/cyklar vilket gör att det 

idag står ”lite över allt” och emellanåt blockerar trafiken när Gotlands stuveri ska lasta båten, 

incheckningspersonalen upplever det också som svårt att beskriva vart dessa fordon ska köra 

då direktiv saknas. Både dessa problem leder till att lastningen tar längre tid.  

Uppställningslistorna är ett bra stöd som bidrar till att skapa gemensamma rutiner, detta är 

dock inte möjligt fullt ut då uppställningen av fordon måste kunna anpassas beroende på hur 

bokningsunderlaget ser ut. Sorteringslistorna oavsett hur de är utformade fungerar endast till 

uppskattningsvis 95 procent av turerna (endast SF 1500). För SF 700 går det att upprätta 

uppställningslistor som gäller för samtliga turer. 

 

5.3.2 Färjeläge 6 

Vid uppställning av passagerarfordon i färjeläge 6 sitter Destination Gotlands personal utan 

möjlighet att överblicka planen och i samtal med personalen framkommer det att dessa får 

svårt att se när fordonsfilerna blir fyllda. Detta innebär att ett gott samarbete med personal 

från Gotlands stuveri är nödvändigt. Om inte Gotlands stuveri har personal på plats ute på 

kajen när incheckningen öppnar blir det därför svårt för Destination Gotlands personal att 

ställa upp fordonen. Vid observationer upptäcker författarna att det tar tid att förklara för 

passagerarna hur de ska köra eftersom dessa från sin position vid incheckningen inte kan se 

bokstäverna som visar vilken fil de ska välja. Problemet i färjeläge 6 kvarstår dock även om 

Gotlands stuveri har personal på plats och då främst vid lågsäsong då endast en klaffprickare 

finns tillgänglig. Tidpunkten då klaffprickaren ska börja lasta fartyget sammanträffar med det 

att fordonsfilerna börja bli fyllda och då klaffprickaren inte kan befinna sig på två ställen 

samtidigt innebär detta att Destination Gotlands personal ensamma måste sköta 

uppställningen av fordon.  

 

Med anledning av incheckningskurernas läge tvingas passagerarna göra flera svängar. Då 

skyltningen är bristfällig tvingas Gotlands stuveri vid högsäsong ha flera bildirigerare 

utplacerade för att visa passagerarna rätt. I färjeläge 6 är filerna markerad med en bokstav, 

vilket passagerarna ofta har svårt att uppfatta och missförstånd uppstår, flera filer saknar 

också en bokstav vilket gör det svårt för incheckningspersonalen att utan Gotlands stuveris 

hjälp hänvisa passagerarna till dessa filer. Gotlands stuveris personal upplever att samtliga 

filer är för långa vilket leder till att främst husbilar, bil med husvagn och släp har svårt att ta 

sig upp till övre bildäck om detta skulle behövas. I färjeläge 6 är utrymmet väldigt begränsat, 

dock finns det ett outnyttjat utrymme på landsidan utanpå de filer som idag saknar skyltning, 

utrymmet används redan idag till uppställningsplats i vissa situationer även då det inte finns 
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linjer utmålade. Dessa filer skulle behövas speciellt då det ofta står gods placerat i fil A som 

annars är avsedd för husbilar. I detta färjeläge finns heller ingen plats att ställa upp 

motorcyklar och cyklar.  

5.3.3 Färjeläge 5 

Vid uppställning i färjeläge 5 upplever de anställda hos Destination Gotland och Gotlands 

stuveri inte samma problem som i tidigare avsnitt beskrevs, eftersom det dels finns fler filer 

samt att Destination Gotlands personal har en helt annan överblick över kajen. Precis som i 

färjeläge 6 saknas uppställningsplats för motorcyklar och cyklar, samt att det finns outnyttjade 

områden till vänster om fil 1 samt ut mot sjösidan bakom matargången. Incheckningspersonal 

beskriver att fil 20 ej används till standby vilket uppställningslistan visar och denna fil skulle 

kunna användas till annat. Fordonsfilerna i färjeläge 5 är alldeles för långa och Gotlands 

stuveri upplever att det blir trång att lasta två filer samtidigt. Att detta är problem kvarstår år 

efter år utan att de som berörs av problemet blir tillfrågade när filerna ska målas upp bevittnar 

flera av Gotlands stuveris anställda.  

 

5.3.4 Samarbetet mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri 

Som tidigare nämnts är processen för uppställning av fordon beroende av samarbetet mellan 

Destination Gotland och Gotlands stuveri, författarna har tidigare beskrivit problemet med 

vad som händer om Gotlands stuveri inte har personal på plats när incheckningen öppnar och 

hur det främst i färjeläge 6 leder till problem för incheckningspersonalen. När det finns 

personal på plats uppstår problem på grund av brister i kommunikationen mellan personal från 

de båda inblandade företagen. Dels när bokningsunderlaget inte tillåter att ställa upp efter 

uppställningslistorna tvingas Gotlands stuveri ställa upp efter en egen plan som oftast inte 

meddelas incheckningspersonalen. Om detta meddelas görs det ofta via kommunikationsradio 

vilket leder till att budskapet inte når ut till samtliga av incheckningspersonalen som 

eventuellt saknar radio eller inte använder sig av den. Problemet när inte alla har samma 

uppgifter blir det dubbla budskap till passagerarna, de får en hänvisning vid incheckningen 

medan stuveriarbetarna dirigerar åt annat håll vilket skapar förvirring hos kunden och 

irritation hos de anställda. Det framgår också att Destination Gotlands personal upplever att 

Gotlands stuveris personal har dålig lyssning på radion vilket leder till att information går 

förlorad. Gällande standby framgår det att incheckningspersonalen tycker att klaffprickaren 

borde ha ett ansvar att ta reda på om det finns standby på avgången och att ansvaret inte 

enbart ligger på incheckningspersonalen att informera om detta. Gotlands stuveri menar att 

incheckningspersonalen bör ha en bättre kontakt med styrmännen på fartygen, att all 

information inte behöver gå genom klaffprickaren, ett sådant exempel är standby där 

kommunikationen bör skötas mellan incheckningspersonal och styrmän. Ett liknande problem 

som Gotlands stuveri upplever är att incheckningspersonalen skjuter över flera beslut på 

klaffprickaren, som speciella önskemål från resenärerna men främst sent anlända passagerare 

även denna kommunikation bör ske med styrmän då klaffprickaren inte har mandat att besluta 

om fartyget ska hållas. Det finns idag ingen enhetlig bild av vad som kan anses som höga, 

breda eller småbilar vilket leder till att det ges dubbla budskap från incheckningen och 

bildirigerarna. Framförallt är det svårt för bildirigerarna att avgöra vilka som är godkända 

småbilar då dessa även bör bestå av endast en chaufför helst utan svårigheter att ta sig i eller 

ut ur bilen.  De förekommer att passagerare har hamnat ombord på fel fartyg vilket dels kan 

bero på hur kajen är utformad, men också på samarbetet och kommunikationen mellan 

Destination Gotland och Gotlands stuveri samt bristfällig skyltning. Idag finns det heller 

ingen fördelning av ansvaret vid uppställning av fordon, incheckningspersonalen är inte 

medvetna om de har ansvaret för uppställningen av fordon. Desamma gäller klaffprickaren 
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vars främsta uppgift är att lasta fartygen. Under högsäsong är problemet något mindre då det 

finns bildirigerare som enbart har till uppgift att ställa upp fordon. Det sker dubbelarbete i 

processen inte enbart i själva sorteringen där passageraren får direktiv på två ställen vilket i 

färjeläge 5 kan känns onödigt, dock krävs det bildirigerare i färjeläge 5 på de turer då filerna 

inte räcker till. Information angående gasol sker på flera ställen. Vid incheckningen får 

passagerare med gasoltuber information om att gasolen måste stängas av och att detta har 

skett kontrolleras av Gotlands stuveri. I färjeläge 6 finns det extra bildirigerare som enbart 

kontrollerar att gasolen är avstängd samt visar samtliga fordon att de måste göra en 

vänstersväng. 

 

5.3.5 Övriga problem i processen 

Skyltarna som visar vilken fil du ska välja (det vill säga A-H och 1-20) sitter väldigt långt 

ifrån själva filerna och det blir svårt att avgöra vilken fil som hör till vilken skylt, detta 

försvåras utav att konturerna på filerna ofta är dåligt uppmålade och det blir svårt för 

passagerarna att välja rätt fil. Utanför incheckningen till färjeläge 5 är det svårt att följa vilken 

fil som leder till vilken incheckningskur, vilket incheckningspersonalen menar leder till att 

passagerarna kan hamna mitt emellan incheckningskurerna eller missar incheckningskuren för 

förbetalda biljetter. Skylten som visar incheckning för förbetalda biljetter syns inte från 

infarten vilket gör att när köerna är långa blir det omöjligt för passagerare att identifiera denna 

skylt. 

 

5.3.6 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning över ovanbeskrivna problem i en förenklad punktlista: 

 

Sortering av fordon: 

1. Finns ingen anledning skilja på uppställningen för Gotlandia I och Gotlandia II 

2. Direktiv för fordon över 2.60 m saknas för SF 700 

3. Hissbilar och MC/Cyklar bör ej stå tillsammans i färjeläge 6 

4. Bil med släpvagn och hästtransporter bör ej stå tillsammans 

5. Uppställning för MC/Cyklar saknas för SF 1500 

6. Passagerare med barnvagn tilldelas hissplats 

7. Uppställningslistorna fungerar bara generellt men måste anpassas. 

 

Färjeläge 5: 

8. För ”långa” filer 

9. Standby filen används inte och tar enbart plats från annat i färjeläge 5 

10. Uppställningsplats för MC/Cyklar saknas 

11. Outnyttjade utrymmen 

 

Färjeläge 6: 

12. Lång väg att köra för passagerarna flera direktiv behövs 

13. Incheckningspersonalen har dålig överblick 

14. För ”långa” filer 

15. Passagerarna uppfattar inte bokstäver 

16. Gods i fil A 

17. Vissa filer saknar skyltning 

18. Uppställningsplats för MC/Cyklar saknas 

19. Outnyttjade utrymmen 
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Samarbetet mellan Destination Gotland och Gotlands stuveri 

20. Passagerare hamnar på felfartyg 

21. Klaffprickare/Bildirigerare går ej ut i tid 

22. Ansvarsfördelning saknas 

23. Klaffprickaren visar inget intresse att kontrollera om det finns standby 

24. Sortering av fordon och kontroll av gasol sker på flera ställen 

25. Enhetlig bild om vad som är höga, breda eller småbilar 

26. Dålig kommunikation 

27. Dålig lyssning på kommunikationsradio 

28. Dålig planering inför avgångarna 

29. Direkt kommunikation Incheckningspersonal- Styrmän 

30. Incheckningspersonal skjuter över problem på stuveriet.  

 

Övriga problem i processen 

31. Dålig koppling mellan skyltarna och fordonsfilerna 

32. Linjerna är ofta otydliga 

33. Filerna utanför incheckningen är svåra att följa 

34. Incheckning för förbetalda biljetter är svår att se på långt håll 

 

5.4 Förbättring utav incheckning och uppställning av fordon 

Under denna del presenteras de förbättringsförslag som rör uppställning av fordon på kajen. 

Förslagen har arbetats fram tillsammans med anställda hos Destination Gotland och Gotlands 

stuveri. De olika förbättringarna är kategoriserade efter ”förändringar på kajen”, ”nya 

uppställningslistor” och ”rekommendationer till arbetsbeskrivningar”. 

5.4.1 Förändringar på kajen 

I denna del av förbättringsförslagen presenteras de förändringar i skyltning och uppmålning 

av filer som författarna anses behöver göras för att förbättra uppställningen på kajen. För att 

förenkla för läsaren kommer författarna använda sig av bilder för att beskriva förändringarna. 

För att förenkla för passagerare att hitta rätt färjeläge men också för anställda att kunna 

instruera passagerarna rätt anser författarna att de tre olika färjelägena bör färgkodas. 

Författarna har valt blått för färjeläge 5, grön till färjeläge 6 och vitt för färjeläge 7. 

Färgkodningen ska innefatta samtliga skyltar och även siffermarkering i asfalten i respektive 

fil (för exempel se bild 3). Då incheckningspersonalen upplever att passagerarna har svårt att 

uppfatta bokstäver har samtliga filer gjorts om till siffror, 1-20 i färjeläge 5, 21-31 för 

färjeläge 6 och 32-38 i färjeläge 7. 
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Förändringar i färjeläge 5 
En överblick av de förändringar som författarna vill genomföra presenteras i bild 1. I färjeläge 

5 ska siffrorna i asfalten målas blåa, detta hjälper till att göra det tydligare vilken fil 

passageraren ska välja då det kan vara svårt att koppla skyltarna till filerna. För att underlätta 

lastningen behöver fil 4-6 kortas ner till samma nivå som fil 3. Förlusten att korta dessa filer 

blir försvinnande liten och förändringen kommer leda till att lastning av fartygen flyter 

smidigare och möjligheter att lasta två filer samtidigt leder till tidsbesparingar . I det utrymme 

som finns på sjösidan bakom matargången finns konturer av gamla fordonssfiler som behöver 

kritas i och anpassas för förvaringsplatsen av trailerbockar. Dessa filer kan användas som 

reserv vid fulla avgångar då ordinarieuppställningsplats inte räcker till.   

 
 

Bild 1. Överblicksbild av färjeläge 5(Källa: omarbetad efter ett fotografi från googlemaps) 

  



54 
 

Förändringar i färjeläge 6 och 7 

De förändringar som författarna ger som förslag till att förbättra färjeläge 6 och färjeläge 7 ser 

ut enligt följande (bild 2).  

 

Det finns tre typer av förändringar författarna föreslår dessa tre är. Skyltning, förändring av 

uppställningsfiler och nya siffror med färgkodning. Dessa tre områden kommer att beskrivas 

närmare i detalj med bilder för att lättare illustrera hur en möjlig lösning skulle kunna se ut.  

 

 
Bild 2. Överblicksbild av färjeläge 6 (Källa: omarbetad efter ett fotografi från googlemaps) 

 

Skyltning 

Eftersom passagerarna ibland har svårt att hitta rätt på kajen har ett förslag på ett nytt 

skyltsystem arbetas fram. Dessa skyltar är tänkta att följa en färgkodning för respektive 

färjeläge, vit, grön och blå. Direkt efter incheckningskurerna på sjösidan möts passageraren 

utav tre skyltar (se bild 3) som visar åt vilket håll passagerarna skall åka för att komma till 

respektive färjeläge. Eftersom sjösidans incheckning först och främst används till att checka 

in fordon som ska åka med fartygen till Oskarshamn och Grankullavik ska dessa fordon 

ställas upp i färjeläge 6 (grönt läge) och färjeläge 7 (vitt läge). Dessa färjelägen är skymda för 

passagerarna och av denna anledning har ett förslag på att skyltar placeras ut direkt efter 

incheckningen för att förtydliga hur passagerarna skall ta sig till respektiver färjeläge. 

Skyltarna ska visa samtliga färjelägen, för de tillfällen sjösidans incheckning kan behöva 
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användas för incheckning till färjeläge 5 (blått läge). Som komplement till skyltarna finns 

också möjligheter att måla upp vägvisningspilar i asfalten enligt färgkodningen på färjeläget. 

 
Bild 3. Förslag på ny skylt nr 1 

Väl efter det att passagerarna svängt vänster enligt den första skylten, kommer nästa skylt (se 

bild 4). Detta för att minimera risken att passagerarna kör fel och framåt in under 

matargången. Risken att passagerarna kör fel motverkas med att pilarna pekar åt vänster det 

vill säga den fortsatta riktningen mot respektive färjeläge. 

 
Bild 4. Förslag på ny skylt nr 2 
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Nästa skylt blir en hänvisning till de passager som skall köra emot färjeläge 7 (se bild 5). 

Skylten visar att passagerarna skall ta höger för att komma till färjeläge 7. De passagerare 

som ska till färjeläge 6 ska bli uppmärksammade på att de kan nu ställa upp sig i de filer som 

de har blivit anvisade från incheckningen, detta görs med hjälp av färjelägets siffror som är 

skrivna i marken i en grön färg, allt för att förtydliga för passagerarna att detta är färjeläge 6 

(det gröna läget) samt vilken fil de skall ställa upp i (se bild 7). 

 
Bild 5. Förslag på ny skylt nr 3 

  

De passagerare som ska fortsätta emot färjeläge 7 kommer att få vägledning via ytterligare en 

skylt som visar vart infarten finns (se bild 6) så att de kan köra igenom och ställa upp 

fordonen i färjeläge 7:s filer. 

 
Bild 6. Förslag på ny skylt nr 4 
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Nya siffror med färgkodning 

De färglagda siffrorna är snedställda för att passagerarna snabbt ska uppfatta siffrorna och inte 

behöva stanna till för att läsa siffrorna (se bild7) allt för att inte skapa köer och stopp. 

 
                             Bild 7. Förslag på nytt sifferutförande 

Förändring av uppställningsfiler 

Från början fanns inte någon dedikerad fil för motorcyklar och cyklar. För att lösa detta har ett 

förslag skapats för uppställning av dessa. Där det nu parkeras fraktbilar (som ska lämna eller 

har anlänt som frakt) har författarna utarbetat ett förslag på att ställa upp motorcyklar och 

cyklar i väntan på att de skall börja lastas (se bild 8) . Till skillnad från uppställningen i 

färjeläge 5 finns det inte tillräckligt många fordonsfiler i färjeläge 6 för att kunna använda en 

hel fil till motorcyklar och cyklar, istället tas fraktbilarnas plats i anspråk för dessa fordon. 

Författarna ser att fraktbilarna kan ställas upp på andra platser såsom under matargången eller 

vid det planerade nybyggda fraktområdet som beräknas vara klart tillsommaren 2011.    

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             Bild 8. Förslag på ny skylt nr 5 
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Eftersom att färjeläge 6 inte har många uppställningsfiler måste all yta använda. Författarna 

lämnar som förslag att delar utav den nu trefiliga utfartsvägen ifrån färjeläge 5 kapas för att ge 

plats till ytterligare en uppställningsfil som kommer att benämnas av författarna som fil 31 (se 

bild 9) som bilden visar kommer det att finnas plats kvar för utfartstrafiken att behålla en 

trefilig utfartsväg.     

 

 
Bild 9. Förslag på ny fil 

För att göra det lättare att lasta husvagnar och husbilar upp till övre däck på fartygen ger 

författarna förslag på att korta ner filerna till samma nivå. Detta innebär att filerna 21- 24 

kommer att bli kortare med cirka fem meter vilket innebär en förlust på cirka fem 

uppställningsplatser men författarna ser vinster i att snabbare kunna lasta fartygen.  

 

Hanterade problem 

Genom att ändra skyltningen och linjerna på kajen finns det möjligheter att förbättra följande 

identifierade problem (för mer information om de olika problemen se avsnitt 5.3):  

 

8: För ”långa” filer 

11: Outnyttjade utrymmen 

12: Lång väg att köra för passagerarna flera direktiv behövs 

14: För ”långa” filer 

15: Passagerarna uppfattar inte bokstäver 

17: Vissa filer saknar skyltning 

18: Uppställningsplats för MC/Cyklar saknas 

19: Outnyttjade utrymmen 

20: Passagerare hamnar på felfartyg 

31: Dålig koppling mellan skyltarna och fordonsfilerna 

32: Linjerna är ofta otydliga 
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5.4.2 Nya uppställningslistor 

De nya uppställningslistorna (se tabell 7), är tänkt att ersätta de tidigare listorna som 

presenterats i tabell 6. Som tidigare nämnts går det endast att upprätta listor som fungerar 

generellt och förslag på hur man kan gå till väga för att handskas vid avvikelser från listan 

presenteras senare under avsnitt rekommendationer till arbetsbeskrivningar. För att skapa en 

gemensambild över vad de olika sorteringskategorierna innebär och på såsätt underlätta för 

alla som är inblandade i sorteringen av fordon har författarna också upprättat en lathund (se 

bilaga 12) som enkelt kan placeras inne i incheckningskurerna tillsammans med de nya 

uppställningslistorna. Siffrorna innan fordonstyp motsvarar filen.

 
Tabell 7. Förslag på ny sorteringslista 

 

Förändringar från föregående listor 

Här nedan förklaras vilka förändringar som gjorts jämfört med de gamla uppställningslistorna. 

 

Färjeläge 5 

För uppställningen till SF 1500 i färjeläge 5 görs plats för motorcyklar och cyklar i fil 2 detta 

gör att cirka femton bilplatser försvinner vilket får anses vara en liten summa då det 

fortfarande finns plats för cirka 250 personbilar, vilket är fullt tillräckligt för att klara av de 

flesta turer under lågsäsong och även flertalet turer under högsäsong. Att motorcyklar och 

cyklar får en egen fil kommer underlätta för alla medarbetare samt förbättra 

lastningsprocessen och säkerheten för passagerare som reser med motorcyklar och cyklar. 

Hästtransporter med häst i bör flyttas till djurfilen då dessa oftast lastas på övre bildäck. 

Tidigare var dessa uppställda bland bil med släp som i motsatts oftast lastas på nedre däck, 

genom att flytta hästtransporterna till djurfilen behöver ingen sortering i uppställningsfilerna 

ske och lastningen blir mer effektiv. Vidare är standby fordon bortplockade från fil 20 då 

rutinerna har ändrats till att hantera standby fordon utanför incheckningen och ta in dessa på 
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området så sent som möjligt. För SF 700 görs en gemensam lista för Gotlandia I och 

Gotlandia II, strukturen på uppställningen är densamma som den tidigare för Gotlandia II men 

där det görs plats för fordon över 2.60 i fil 17 och 18 beroende på om fordonet har släp eller 

inte. Standby filen plockas bort av samma anledning som nämnts tidigare. 

 

Färjeläge 6 

För uppställningen till SF 1500 i färjeläge 6 görs det plats för motorcyklar och cyklar intill 

lastrampen se avsnitt förändringar på kajen. Gods står i dag ofta placerade i fil 21 (tidigare A), 

och pågrund av platsbrist anser författarna det nödvändigt att göra plats för gods i fil 21 i de 

nya uppställningslistorna. Men då det pågår en ombyggnad för bland annat hanteringen av 

gods bör fil 21 återtas till personfordon så fort godset har flyttat till den nya 

uppställningsplatsen. Då fil 21 görs om till godsfil sker alltså en förflyttning av de övriga 

kategorierna men med de nya förbättringarna som presenteras under ”förändringar på kajen” 

införs ytterligare tre markerade filer i färjeläge 6 (fil 29-31) detta leder till att trots att fil 21 

försvinner till gods blir det ändå två filer mer att ställa personbilar i jämfört med de 

föregående listorna. Förövrigt görs samma förändringar angående hästtransporter som flyttas 

till djurfilen. För uppställning till SF 700 gör de tre nya filerna det möjligt att separera 

hissbilar från motorcyklar och cyklar samt att det blir möjligt sortera fordon över 2.60 meter. 

Trots dessa nya sorteringar blir det ytterligare en extra fil till personbilar vilket är den mest 

kritiska delen när det talas om platsbrist på kajen. Borttaget från de gamla 

uppställningslistorna är också instruktionen om att fordonen ska ställas åt motsatt håll för 

lastning av Gotlandia I som enbart är en feltolkning som gjort på de gamla listorna. 

 

Hanterade problem 

Genom att ta fram nya uppställningslistor samt en lathund för de olika kategorierna av fordon 

som ska sorteras finns det möjligheter att förbättra följande identifierade problem (för mer 

information om de olika problemen se avsnitt 5.3):  

 

1: Finns ingen anledning skilja på uppställningen för Gotlandia I och Gotlandia II 

2: Direktiv för fordon över 2.60 m saknas för SF 700 

3: Hissbilar och MC/Cyklar bör ej stå tillsammans i färjeläge 6 

4: Bil med släpvagn och hästtransporter bör ej stå tillsammans 

5: Uppställning för MC/Cyklar saknas för SF 1500 

6: Passagerare med barnvagn tilldelas hissplats 

9: Standby filen används inte och tar enbart plats från annat i färjeläge 5 

25: Enhetlig bild om vad som är höga, breda eller småbilar 
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5.4.3   Rekommendationer till arbetsbeskrivningar 

Destination Gotland och Gotlands stuveri bör ta fram tydliga arbetsbeskrivningar för sin 

personal och vad som förväntas för de olika befattningarna. Författarna tänker i denna del av 

rapporten ge förslag på vad som bör finnas med i dessa arbetsbeskrivningar för befattningarna 

terminaltjänstemän, klaffprickare, biträdande klaffprickare och bildirigerare samt den nya 

befattningen ”ansvarig bil-incheck”. Förslagen rör endast ansvar vid uppställning av fordon 

på kajen och bör utvidgas för att innefatta övriga arbetsområden som incheckning, lastning, 

förtöjning med mera. 

    

Ansvariga på kajen 

Destination Gotland bör ha en ansvarig terminaltjänsteman vid varje avgång i 

bilincheckningen (hädanefter benämns denna befattning som ansvarig bil-incheck) . Detta för 

att underlätta kommunikationen med Gotlands stuveri men även med den egna 

organisationens check-in ansvarig och styrmän på fartyget. Ansvarig för uppställningen av 

fordon på kajen för Gotlands stuveri blir klaffprickaren. Innan incheckningen startar går 

ansvarig bil-incheck och klaffprickaren igenom och planerar avgången (givetvis är behovet 

större under högsäsong). Då det uppställningslistor som finns inte går att implementera på alla 

avgångar får klaffprickaren här chansen att informera Destination Gotlands 

incheckningspersonal om eventuella avsteg som kommer göras mot de redan existerande 

uppställningslistorna. Klaffprickaren gör då i ordning nya uppställningslistor och lämnar över 

till bildirigerare och ansvarig bil-incheck, ansvarig bil-incheck ansvarar för att samtliga 

terminaltjänstemän vid avgången får ta del av de nya listorna. Detta förutsätter att 

fraktpersonal överlämnar bokningsunderlag till klaffprickaren i god tid innan incheckningen 

startar. Planeringen bör även kompletteras med den lastplan som styrman upprättat för den 

berörda avgången. Ansvarig bil-incheck får under planeringen möjlighet att informera 

klaffprickaren redan innan incheckningen startar ifall att standby biljetter kommer att säljas 

för den aktuella avgången.  

 

 

Terminaltjänstemän/incheckningspersonal bil 

 Hänvisa fordon till fil enligt uppställningslistor 

 Dela ut lappar till fordon med Djur, Hiss, Rampbilar samt instruera passagerarna om 

att lappen ska vara väl synlig i framrutan på bilen. 

 Informera passagerare fordon med gasolflaskor om att de ska stängas av och att det 

kommer att kontrolleras av personal på kajen. 

 

Ansvarig bil-incheck 

 Samma som terminaltjänsteman/incheckningspersonal bil. 

 Alltid anträffbar på radio när incheckningen startat som DG1 eller DG4. 

 Planera avgången tillsammans med klaffprickare. 

 Informera samtliga terminaltjänstemän om hur uppställningen på kajen ska gå till. 

 Informera klaffprickare angående standby. 

 Ansvarar att föra vidare information till övriga terminaltjänstemän.  

 Kommunicerar med styrman angående standby och passagerare som kommer sent. 

 Kommunicera med check-in ansvarig. 

 

Klaffprickare 

 Alltid anträffbar via radio när incheckningen har startat som DG 2 eller DG3 

 Ansvarar för uppställningen på kajen. 
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 Är behjälpliga vid uppställning av fordon.  

 Vid behov planerar uppställningen på kajen. 

 Konstruera provisoriska uppställningslistor enligt mall. 

 Informera ”Ansvarig bil-incheck” om ändringar i uppställningen. 

 Informera bildirigerare om förändringar i uppställningar. 

 Kontrollera att gasolflaskor är avstängda (om ej bildirigerare eller biträdande 

klaffprickare finns). 

 Kontrollerar önskemål hos hissbilar (om ej biträdande klaffprickare finns). 

 

Biträdande klaffprickare 

 Kontrollera att gasolflaskor är avstängda (om ej bildirigerare finns), detta sker när 

fordonen är uppställda i fil. 

 Är klaffprickaren behjälplig vid planering av uppställning av fordon. 

 Alltid anträffbar via radio när incheckningen har startat som DG 13 eller DG 14. 

 Kontrollerar önskemål hos hissbilar. 

 

Bildirigerare 

 Ska vara på kajen när incheckningen startar. 

 Sorterar fordon enligt uppställningslistor. 

 Kontrollerar gasolflaskor, detta sker när fordonen är uppställda i fil. 

 

Hanterade problem 

Med dessa arbetsbeskrivningar finns det stora möjligheter att förbättra följande identifierade 

problem (för mer information om de olika problemen se avsnitt Analys av Processen och dess 

aktiviteter):  

 

7: Uppställningslistorna fungerar bara generellt men måste anpassas. 

21: Klaffprickare/Bildirigerare går ej ut i tid. 

22: Ansvarsfördelning saknas. 

23: Klaffprickaren visar inget intresse att kontrollera om det finns standby. 

24: Sortering av fordon och kontroll av gasol sker på flera ställen. 

26: Dålig kommunikation. 

27: Dålig lyssning på kommunikationsradio. 

28: Dålig planering inför avgångarna. 

29: Direkt kommunikation Incheckningspersonal- Styrmän. 

30: Incheckningspersonal skjuter över problem på stuveriet.  
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5.5 Det fortsatta arbetet för incheckningen och uppställning 
av fordon 

5.5.1  Testa lösningar 

Samtliga lösningar bör testas innan de genomförs, författarna föreslår att detta görs på utvalda 

testavgångar. Dessa avgångar bör vara av varierande karaktär, fulla avgångar, mindre 

avgångar, avgångar med lite gods och med mycket gods samt de olika fartygen och olika 

färjelägen. Det kan vara svårt att testa det nya skyltsystemet och färgkoder i marken utan att 

göra större investeringar. När det gäller de nya skyltarna anser författarna att det absolut 

behövs fler skyltar. Vad som däremot behöver testas är hur skyltarna ska placeras inne på 

området. Testavgångar där en ansvarig bil-incheck utses är enkelt att genomföra, det som är 

viktigt är att hela arbetsstyrkan informeras i förväg om de nya rollerna. Det är även viktigt att 

innan testet säkerställa att de olika befattningarna som påverkas av förändringen får en 

genomgång av arbetsbeskrivningarna och vad som förväntas av dem. Att korta av filerna kan 

göras med hjälp av koner som placeras ut i förväg för att fordonen inte ska kunna köra för 

långt fram. Om flera tester genomförs med kortare filer kan det optimala avståendet tas fram, 

samt exakt vilka filer som behöver kortas av. De nya uppställningslistorna tillsammans med 

lathunden kan enkelt testas om rätt information ges till samtlig incheckningspersonal, 

klaffprickare och bildirigerare. För att testa hur uppställningslistorna fungerar i färjeläge 6 

krävs ett par bildirigerare då det saknas viktiga skyltar, siffermarkeringar i asfalten och 

utmålade filer, vilket kan lösas med ökad personalstyrka. För att kontrollera om lösningarna 

får önskad effekt kan en testpanel utses som medverkar i samtliga försök och därefter 

utvärderar dem. Panelen bör bestå av representanter från Destination Gotlands terminal i 

Visby, Gotlands stuveri samt styrmän på fartygen. 

  

5.5.2 Planering av införande 

De förbättringsförslag som blivit testade och godkända anser författarna bör genomföras 

omgående. Det krävs viss planering och leveranstider för att byta ut skyltar och måla linjer, 

det finns viss förståelse att detta kan dra ut på tiden. Dock är det möjligt att genomföra några 

av förbättringarna omgående. Framförallt ser författarna att det är viktigt att befattningen 

ansvarig bil-incheck introduceras omgående och att arbetsbeskrivningarna fastställs och 

introduceras för de anställda. Detta bör vara i bruk innan högsäsongen 2010 som infaller 

någon gång kring midsommar. De nya uppställningslistorna grundar sig på att vissa 

förändringar på kajen genomförs. Om dessa inte är genomförda innan högsäsong 2010 bör en 

grupp av anställda från Destination Gotland och Gotlands stuveri gå igenom och anpassa 

dagens uppställningslistor vilka med små förändringar kan skapa stora förbättringar, detta 

görs förslagsvis vid gemensamma fredagsmöten.  För att nå ut med förändringarna bör de gås 

igenom vid personalmöten samt att gamla listor ersätts. För att förändringarna av 

uppställningslistor ska nå ut till samtliga incheckningspersonal ansvarar klaffprickare och 

ansvarig bil-incheck för att sprida informationen. Den lathund som tagits fram bör placeras i 

incheckningskurerna omgående detta förutsätter att Destination Gotland tar fram lappar för 

”Rampbilar”.    

5.5.3  Uppföljning och verifiering 

Den testpanel som utses när förbättringsförslagen ska testas bör inte splittrats förrän resultatet 

har följts upp och verifierats. Testpanelen bör ha till uppgift att kontrollera och rapportera om 

förändringarna är bestående eller om anställda återfaller i gamla vanor. Detta förutsätter att 
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det finns någon förändringsledare att rapportera till, dessa är förslagsvis Björn Persson för 

Destination Gotland och Roland Strömbeck på Gotlands stuveri. Rapporteringen kan ske 

genom avstämningsmöten med jämna intervaller, förslagsvis en gång i kvartalet 

fram tills en sista verifiering av resultatet görs efter ett år, då en avstämning mot satta mål bör 

ske.  

Viktiga mått Krav Nuläge Mätmetod 

Passagerarnas upplevelse: 

Det gick enkelt att följa 

anvisningarna från 

incheckningen? 

 

Jag känner mig säker när jag 

vistas inne på terminal-, 

hamnområdet? 

Endast fordon: 

Jag blev vänligt och korrekt 

bemött av personalen inne på 

hamnområdet? 

 

Det är enkelt att hitta till rätt 

fordonsfil inne på 

hamnområdet? 

 

6 av 7 på kundenkät Inga mått finns Enkät 

Medarbetarnas upplevelse 40 % Mycket bra 

50 % Bra vid 

genförd 

medarbetarenkät 

Inga mått finns Enkät 

Antal passagerare som 

hamnar på fel fartyg/per år. 

Ingen passagerare 

ska kunna hamna på 

fel fartyg. 

2 stycken 

bilburna 

Avvikelserapport 

Förseningar från Visby 

pågrund av lastning/per år. 

 

Inga förseningar 

beroende på 

lastning av 

personfordon 

6 stycken Avvikelserapport 

Antal skadeanmälan i Visby 

hamn vid lastning/per år. 

<10 16 stycken Skaderapport 

En del av målen kan vara svåra att följa upp eftersom det saknas ett nuläge. För medarbetarna 

kan man låta testpanelen svara på en enkel enkät innan förändringarna genomförs för att ha 

som referensunderlag. När det gäller passagerarna är detta svårare att genomföra, därför bör 

de nya kundfrågarna ses som underlag till kommande förbättringsprojekt.  

5.5.4 Dela erfarenheter 

Att arbeta med problemlösning är nödvändigt i alla processer där Destination Gotland och 

Gotland stuveri samverkar, det arbetssätt som författarna presenterat för att hantera problem 

med uppställningen av fordon på kajen går att anpassa till andra processer som 

bagagehantering men också lastning, lossning, proviantering med mera, detta bör givetvis 

också pågå i de övriga hamnar där Destination Gotland är verksamma. Framförallt handlar 

arbetet om att involvera anställda och ansvariga chefer från båda företagen i 

förbättringsarbetet detta leder till att förändringarna har större möjligheter att lyckas samt att 

samarbetet stärks när företagen arbetar tillsammans.    
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6  Slutsats 
För att Destination Gotland lättare ska kunna kommunicera med, och involvera viktiga 

leverantörer i den egna verksamheten bör samtliga leverantörer klassificeras efter A, B och C 

leverantörer. För att kunna identifiera vilka leverantörer som är viktiga leverantörer. Med sina 

viktiga leverantörer bör Destination Gotland eftersträva att skapa långsiktiga, ömsesidiga och 

nära relationer med. Kategori A leverantörer menar författarna är leverantörer som är 

integrerad i den egna verksamhetens processer med vilka Destination Gotland också bör 

bedriva gemensamma förbättringsprojekt. Gotlands stuveri är den typiska A leverantören och 

i samverkan med Gotlands stuveri bör Destination Gotland arbeta fram krav på processer och 

tjänster som kan bidra till att motivera och legitimera kvalitetsarbete hos Gotlands stuveri. Ett 

intresse finns hos Gotlands stuveri att börja arbete mer med kvalitetsfrågor men arbetet är 

svårt att motivera för de anställda då det inte finns några direkta krav från kund eller sker 

några revisioner av verksamheten vilket leder till att kvalitetsbrister inte får några 

konsekvenser. Destination Gotland bör involvera anställda hos de båda företagen för att 

gemensamt arbete med att ständigt förbättra de processer som företagen samverkar i. 

 

För att uppfylla projektets syfte att undersöka hur samarbetet upplevs av medarbetarna idag 

har författarna genomfört medarbetarenkäter vid Destination Gotland och Gotlands stuveri. 

Från medarbetarenkäter kan mått och mål för hur samarbetet fungerar skapats och användas 

som underlag för att påvisa förändring som förbättringsförslagen för med sig. För att närmare 

studera vad det är som brister i kommunikationen och samarbetet innehåller 

medarbetarenkäten kompletterande frågor som ska ge svar på orsakerna. De slutsatser 

författarna drar av enkätundersökningen är att brister i samarbetet och kommunikationen inte 

beror på någon motvilja hos de anställda eller någon större rivalitet mellan företagen, i det fall 

det finns rivalitet är det snarare fråga om personkemi. Författarna anser att bristerna i 

samarbetet och kommunikationen beror på arbetssätten i de processer företagen samarbetar i. 

Som ett led i att uppfylla syftet att förbättra samarbetet på kort och lång sikt har författarna 

arbetat med processen incheckning och uppställning av fordon. För att hantera processen har 

författarna använt sig av förbättringsprogrammet Sex sigma. Förbättringspotentialen för 

incheckning och uppställning av fordon finns inom områdena: 

 

 Förändringar på kajen: i form av skyltning och nya markeringar i asfalten. 

Färgkodning i de olika färjelägena för att underlätta för passagerare hitta rätt och för 

medarbetarna att ge tydliga instruktioner. 

 Nya uppställningslistor: som är uppdaterade och anpassade för de förändringar på 

kajen som författarna föreslår. En lathund för sortering av fordon har skapats, den 

bidrar till att skapa en gemensambild och undvika dubbla budskap till passagerarna. 

 Rekommendationer till arbetsbeskrivningar: med vad som förväntas för de olika 

befattningarna som hanterar fordon på kajen. Utse en ansvarig från Destination 

Gotland i bil-incheck vid samtliga avgångar.  

 

För att mäta förbättringar i incheckning och uppställning av fordon på kajen har författarna 

gett förslag på olika mått som bland annat kan mäta hur Destination Gotlands kvalitetsbrister 

minskar. Författarna har insett att dessa kvalitetsbrister redan är begränsade. För Destination 

Gotlands del handlar det om att bibehålla dessa låga siffror och istället eftersträva att öka 

medarbetarnas upplevelser av processen samt ökad kundnöjdhet. För att undersöka 

kundnöjdheten har författarna arbetat fram förslag på nya frågor som kan integreras i 

Destination Gotlands redan befintliga kundundersökning.  
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För att säkra förändringarna i verksamheten är det viktigt att verksamhetssystemet uppdateras, 

uppställningslistor och arbetsbeskrivningar byts ut samt att information om de nya 

förändringarna sprids till alla berörda.  
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7 Reflektion 

7.1 Hantera förändringsmotstånd 

För att medarbetarna inte skall motsätta sig de förbättringsförslag som författarna har 

presentera i detta arbete har författarna  arbetet efter John P. Kotter (1996) teori om 

förändringsledarskap. Kotters teori går ut på att följa åtta steg för att öka chanserna för att 

förändringar skall kunnas genomföras i organisationer. Författarna har kunnat genomför de 

första sex stegen och det är upp till Destination Gotland och Gotlands stuveri att genomföra 

de sista två punkterna för att öka sina chanser att förbättringsförslagen tas emot väl av 

medarbetarna.  

 

1 Öka känslan av angelägenhet:  
Genom den genomförda förstudien uppdagades att det fanns problem och brister i 

verksamheten, det var de anställda själva som hade uppmärksammat och själva upplevt 

problemen och bristerna. Förstudien fick som effekt att flera chefer i ledande positioner 

uppmärksammade problemen och bristerna, samt börja finna sätt för att lösa dessa problem 

och brister. Med det engagemanget som tog fart efter förstudien har författarna fått en bild av 

att både Destination Gotland och Gotlands stuveri är medvetna om angelägenheten till 

förändring.     

 

2 Bilda det ledande teamet:  
För att skapad det ledande teamet har författarna involverat flera chefer från både Destination 

Gotland och Gotlands stuveri i detta förbättringsarbete. Från Destination Gotland är Björn 

Persson kontaktperson och beställare av förbättringsarbetet. Peter Lindström är sekundär 

kontaktperson hos Destination Gotland. Björn Persson är terminalchef på Visby terminal och 

har ansvaret för kontakter med Gotlands stuveri, Peter Lindström är också terminalchef på 

Visby terminalen. Från Gotlands stuveris är Roland Strömbeck och Tomas Nyberg 

involverade i förbättringsarbetet. Roland Strömbeck är drift och arbetsledare för Gotlands 

stuveri och Tomas Nyberg är VD för Gotlands stuveri och ansvarar för driften av bolaget. 

Lindström, Strömbeck och Nyberg är delaktiga i förbättringsarbetet genom att dessa tre 

inklusive Persson deltagit i den styrgrupp som har styrt förbättringsarbetet. Genom att 

förbättringsarbetet har haft aktivt stöd ifrån dessa personer som har inflytande och mandat 

inom respektive bolag har gruppens arbete fått både relevans och legitimitet. En aktör som 

författarna inte har involverat i förbättringsarbetet är de som ansvarar för själva hamnen. Det 

är ett medvetet val från författarna att inte involvera dessa i den styrande projektgruppen. Då 

arbetet redan startade med den förstudie som författarna genomförde, och vid den tidpunkten 

var inget bestämt vad examensarbetet skulle behandla.  

 

3 Skapa en bra vision:  
För att kunna skapa mätbara mål har författarna först fastlagt vad de olika kundernas behov är 

vid förbättringsprojektet incheckning och uppställning av fordon. Utifrån dessa behov har 

sedan författarna sammanställt behoven och kategoriserat dem enligt nedan. 

 

 Ekonomi: Då uppställningen av fordon påverkar lastningen av fartygen kan en 

effektiv incheckning och uppställning minska antalet försenade avgångar. Då fartygen 

avgår i tid behöver Destination Gotland inte köra in den förlorade tiden och på såsätt 

minskas bränslekostnaderna. Minskad stress för både passagerare och medarbetare 

leder till färre olyckor på kajen och vid lastning som i sin tur resulterar i minskade 

utgifter för försäkringsärenden. 
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 Kund: Minskad stress och oro hos passagerarna leder till nöjdare kunder som får en 

bra start på sitt resande vilket leder till att den totala upplevelsen av Destination 

Gotland påverkas positivt. Inga kunder ska heller inte kunna hamna på fel destination. 

 

 Medarbetare: Minskad stress hos medarbetarna leder till gladare medarbetare som 

resulterar i att kundbemötandet förstärks. När processen fungerar mer tillfredställande 

och stressen minskat upplever de anställda att samarbetet med Gotlands stuveri 

fungerar bättre. 

 

 Miljö: Minskad bränsleförbrukning tillföljd av att turlistan hålls leder till minskade 

utsläpp av CO2. 

 

Utifrån dessa texter har mätetal och mål skapats för de olika områdena.  

Författarna har skapat ett flertal mål som är till för att Destination Gotland och Gotlands 

stuveri ska kunna mäta medarbetarnas upplevelse av kommunikationen och samarbetet mellan 

förtagen. Författarna har genomfört en medarbetarundersökning hos både Destination Gotland 

och Gotlands stuveri för att kunna beskriva nuläge över hur medarbetarna upplever 

kommunikationen och samarbetet mellan de olika företagen. Med hjälp av nuläget kan sedan 

Destination Gotland och Gotlands stuveri mäta om det har skett en förändring i hur 

medarbetarna upplever kommunikationen och samarbetet mellan de olika företagen. Detta 

förutsätter att Destination Gotland och Gotlands stuveri använder sig av och utvecklar 

medarbetarenkäterna som författarna har skapat. Målen för medarbetarenkätsundersökningen 

är att på frågorna som berör hur medarbetarna upplever kommunikationen och samarbetet så 

skall minst 90 procent av de svarande tycka att kommunikationen och samarbetet är bra eller 

mycket bra. De frågor som berör upplevelsen utav kommunikationen och samarbetet har som 

mål att varje upplevelse ska få minst medelvärdet 3,5 poäng när medarbetarenkäten har 

sammanställts.   

 

Författarna har tagit fram andra ytterligare mål som är kopplade till de nya kundfrågorna som 

behandlar kundernas upplevelse av vistelsens på hamnområdet. Frågorna är: 

 Det gick enkelt att följa anvisningarna från incheckningen? 

 Jag känner mig säker när jag vistas inne på terminal-, hamnområdet? 

 Jag blev vänligt och korrekt bemött av personalen inne på hamnområdet? 

 Det är enkelt att hitta till rätt fordonsfil inne på hamnområdet? 

 

Målet är att snittbetyget på dessa frågor ska vara sex poäng av sju möjliga.  

 

De måtten som berör ekonomin och miljön är:  

 Förseningar från Visby pågrund av lastning 

 Antal skadeanmälan i Visby hamn 

 

Målen för dessa är att förseningar från Visby pågrund av lastning ska minska med till noll och 

att antalet skadeanmälningar ska minska till tio eller färre.  

 

Visionen för förbättringarna med incheckning och uppställning på kajen har varit:  

Att minska de strukturella och organisatoriska hindrena inom verksamheten, för att främja ett 

mycket bra samarbete är möjligt mellan Destination Gotlands anställda och Gotlands stuveris 

anställda. 
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4 Kommunicera för att få alla med sig:  
Författarna har insett vikten av att alla som varit delaktiga i förstudien har fått presenterat för 

sig vad som blev slutsatsen av förstudien. Detta har skett genom att författarna har hållet en 

presentation för den grupp som var delaktiga med att ta fram förbättringsområden under 

förstudien. Samtidigt som författarna presenterade vad som hade framkommit i förstudien 

presenterade också författarna vilket förbättringsområde som examensarbetet skulle prioritera 

men också hur medarbetarna skulle involveras i examensarbetet. Under förbättringsarbetets 

gång har författarna varit ute i respektive verksamheter för att presentera hur arbetet har 

utvecklas och att det är fortsatt viktigt med deras fortsatta stöd. Författarna har fortsatt med att 

involvera medarbetarna hos Destination Gotland och Gotlands stuveri för att samla 

information, vilket har skett genom brainstormingar hos både Destination Gotland och hos 

Gotlands stuveri. Att involvera de anställda i förbättringsarbetet ökar chanserna för att 

medarbetarna skall ha förståelse för de lösningsförslag som författarna skulle presentera i 

slutet utav förbättringsarbetet.  

 

5 Ge möjlighet för folk att delta:  
Genom att samarbeta med de anställda ökade författarna chanserna till att skapa relevanta 

lösningsförslag. Detta då det är medarbetarna själva som är experter på den egna 

arbetssituationen och vilka förutsättningar som finns. Tyvärr finns det inneboende kultur inom 

företagen som inte medger att de anställda själva löser hinder som kan dyka upp längs med 

vägen.      

 

6 Skapa tidiga resultat:  
Författarna har skapat förbättringsförslag som är möjliga att genomföra i en mindre testskala 

och på såsätt kan Destination Gotland och Gotlands stuveri kunna visa på tidiga resultat. 

Genom att visa positiva resultat för medarbetarna kan fungera som motivation och att orka 

fortsätta med att genomföra den stora förändringen. När hela förbättringsförslaget skall 

implementeras består förbättringsarbetet av enklare förändringar som inte tar lång tid att 

genomföra. Detta innebär att själva förändringen kan vara klar inom någon månad, men att 

det dröjer ett år innan det går att utvärdera om målen har uppnåtts eller inte. Genom att 

implementeringen kan ske snabbt både på teststadiet och vid den slutgiltiga implementeringen 

ökar detta chanserna att förbättringsförslagen genomförs då det minskar tiden för att 

medarbetare skall tröttna motsätta sig arbetet.  

 

Punkter som Destination Gotland och Gotlands stuveri behöver arbeta vidare med själva är:  

 

7 Ge inte upp:  
Även om förbättringsförslagen består utav enkla åtgärder så är det viktigt att dessa prioriteras 

och arbetas med regelbundet annars risker förbättringsarbetet att ”självdö” och tidigare arbete 

har genomförts förgäves.  

 

8 Fixera förändringarna i organisationen:  
Förslag på hur Destination Gotland och Gotlands stuveri skall planera införandet, följa upp, 

och verifiera finns att läsa i avsnittet det fortsatta arbetet för incheckning och uppställning av 

fordon.   
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7.2 Använda teorier och modeller 

Enkätundersökningar är ett bra sätt att få fram stora mängder data. Därför använde författarna 

sig av denna metod när material behövdes för att kunna beskriva hur nuläget var mellan 

Destination Gotlands medarbetare och Gotlands stuveris medarbetare och hur de upplever 

samarbetet och kommunikationen mellan företagen. Enkäterna utformades så att den senare 

skulle kunna användas av Destination Gotland och Gotlands stuveri i fortsättningen. Därför 

utformades frågorna till enkäten som mätpunkter som Destination Gotland och Gotlands 

stuveri kunde använda sig av i sin fortsatta mätning, om det sker några förbättringar eller 

försämringar i vad personalen tycker om samarbetet mellan företagen, vid införande 

processförbättringar. Författarnas uppfattning är att svaren från enkäterna var tillräckliga ifrån 

Visby terminalen och från Gotlands stuveris håll. Men författarna inser att det hade behövts 

mer påtryckningar på Destination Gotlands Nynäshamns terminal så att fler svar kunnat 

erhållas och författarna haft ett underlag för att kunna genomföra en benchmarking mot 

Nynäshamns terminal. I medarbetarenkäten fanns frågor med om hur medarbetarna upplevde 

de egna arbetskamraterna, sin ledning och sina närmaste chefer inom områdena samarbetet 

och kommunikation. Detta gjordes för att säkerställa att det inte var interna problem med 

kommunikation och samarbetet som var orsaken till att samarbetet med respektive företag inte 

fungerade.  

 

Intervjuer använde författarna sig utav för att kunna samla in information för att kunna 

beskriva nuläget om kvalitetsarbetet och samarbetet mellan Destination Gotland och Gotlands 

stuveri på arbetsledarnivå. Författarna har skickat ut intervju protokoll ifrån samtliga 

intervjuer och på detta sätt har författarna fått kompletteringar på frågor som författarna hade 

missat under intervjun.    

 

Brainstorming användes som metod för att involvera medarbetarna hos de båda företagen 

eftersom det är medarbetarna som är de verkliga experterna när det kommer till 

problemområden och förbättringsförslag. Tyvärr kunde inte regelrätta brainstormingar 

genomföras då det inte verkar vara en del av respektive företagskultur att involvera sig för att 

hitta förbättringsområden och lösningar till problem. 

 

Processkartläggning har gett författarna ”bevis” för de problem som författarna har misstänkt 

fanns vid incheckning och uppställning på kajen. Dessa bevis har sedan använts för att skapa 

nulägesbeskrivningar och förslag till förbättringar. Det kan vara av intresse för Destination 

Gotland att processkartlägga förbättringsförslagen för att på så sätt kunna värdera om det 

skulle bli tillräckliga förbättringar i flödena utifrån författarnas förbättringsförslag. 

  

Benchmarking var tänkt att användas som ett verktyg för att kunna se vad Destination 

Gotlands terminal Nynäshamns gjorde annorlunda jämfört Visby terminalen. Denna möjlighet 

försvann då materialet som skulle ligga till grund för benchmarkingen (medarbetarenkäterna 

från Nynäshamn) var alldeles för tunt. Därför fick inte författarna veta om det var någon 

skillnad mellan Visby terminalens samverkan med Gotlands stuveri kontra Nynäshamns 

terminals samverkan med Stockholms hamnar. Däremot kunde författarna som planerat göra 

en simulerad benchmarking mellan Destination Gotland och diverse exempel företag ifrån 

SIQ’s utbildningsmaterial för revisorer. Genom angreppssättet fick författarna nya idéer om 

vad som är viktigt vid samverkan med leverantörer.            

 

Eftersom Destination Gotland är certifierade enligt ISO 9001 ansåg författarna det viktigt att 

de förbättringsförslag som gavs till samarbetet med leverantörer skulle kunna föras in i 

Destination Gotlands eget kvalitetsledningssystem. Genom att se till att förslagen var 
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kompatibla med ISO 9001 ökade chanserna att Destination Gotland kan använda sig utav 

förbättringsförslagen som författarna gav. Dock innehöll ISO 9001 för få krav på hur 

samverkan med leverantörer ska skötas och därför fanns inte mycket material i Destination 

Gotlands eget kvalitetsledningssystem om samarbetet med leverantörer. ISO 9001 användes 

också som grund för intervjufrågor om hur Destination Gotlands och Gotlands stuveri arbetar 

med kvalitet. 

 

SIQ var mycket avhändbart för författarna då kriterierna i SIQ kapitel 5.3 är mycket hårdare 

än vad ISO 9001 kräver vid samverkan med leverantörer. Detta gjorde att förbättringarna som 

rörde samarbetet med leverantörer utgår helt ifrån SIQ’s kriterier 5.3. Arbetet med att 

nulägesbeskriva Destination Gotlands utifrån SIQ’s kriterium 5.3 har tagit mycket tid i 

anspråk. Författarnas förhoppningar var att personal från Destination Gotland skulle kunna 

besvara kriteriet 5.3 skriftligt. För att på detta sätt skulle författarna vara säkra på att nuläget 

är korrekt beskrivet och författarna kunde prioritera förbättringsförslagen istället.  

Eftersom det inte fanns personal som var villiga eller hade tid att besvara detta skriftligt fick 

författarna själva försöka att beskriva kriteriet utifrån intervjuer med personal från Destination 

Gotland och delar i från Destination Gotlands verksamhetshandbok.    

 

Sex sigma var det arbetsätt författarna valde för att hantera förbättringsområdet incheckning 

och uppställning av fordon. Genom att använda en tydlig och välkänd modell har bidragit till 

att ge detta till synes enkla förbättringsområde en större legitimitet, och det har underlättat för 

författarna att påvisa att processen incheckning och uppställning av fordon inte är helt 

betydelselös för de båda inblandade företagen. Författarna ville också påvisa att arbetet med 

kvalitet inte alltid måste vara komplicerat utan de kvalitetsmodeller och verktyg som finns att 

tillgå går att anpassa även till mindre förbättringsprojekt och att förenkla så alla inom 

organisationen kan vara delaktig i förbättringsarbetet. Allt detta utan att modellerna eller 

verktygen för den skull förlorar sin ursprungliga funktion. 

 

7.3  Förbättringsförslagen 

De förbättringar som berör samverkan med leverantörer är det som varit svårast att hantera då 

undersökning av kvalitetsledningssystemet varit väldigt krävande och svårt att få tillgång till 

fakta. Som tidigare nämnts anser författarna att mycket av de problem som finns i samarbetet 

och kommunikation har sitt ursprung i hur företagen arbetar i processerna och av den 

anledningen har förbättringsområdet incheckning och uppställning av fordon fått mycket 

fokus. Men också beroende på att det är inom detta område som författarna känt störst intresse 

från de anställda, samt haft möjligt att snabbt få tag i relevant information från våra 

kontaktpersoner. För att ge mer substans till förbättringsområdet samverkan med leverantörer 

hade en närmare kontakt med trafik- och säkerhetsansvarig Nils Nordström behövts 

etablerats. Det har inte varit möjligt pågrund av tidsbrist hos såväl författarna som hos 

Nordström. Hur krävande och komplicerat det är att kategorisera leverantörer efter A, B och 

C saknar författarna vetskap om då författarna inte har tillgång till någon förteckning över 

samtliga leverantörer. Det viktiga i detta förbättringsförslag är dock att identifiera de 

leverantörer som direkt arbetar mot Destination Gotlands kunder, för att med dessa kunna 

etablera en nära samverkan och tillsammans arbeta med ständiga förbättringar av berörda 

processer, varor och tjänster.    

 

De förbättringsförslag för incheckning och uppställning av fordon som presenterats i denna 

rapport ska ses som förslag och prototyper som måste testas och utvärderas. Lösningarna är 

inte absoluta lösningar utan dessa måste ständigt förbättras. Förslagen på nya skyltar har 
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författarna använt sig av vanliga vägskyltar eftersom detta är skyltar som är lätta att känna 

igen och som fanns tillgängliga. Skyltarnas exakta utformning, storlek och placering bör 

undersökas ytterligare för bästa resultat. Uppställningslistorna och lathunden är dock 

dokument som fungerar att direkt föra in i verksamheten förutsatt att andra viktiga 

förbättringsförslag genomförs. De lappar som ska märka ut rampbilarna för SF 700 bör 

utformas för att följa samma design som dagens övriga lappar, den blå färgen är dock något 

författarna tror kommer att funka. Arbetsbeskrivningarna gäller endast för hantering av 

personfordon och är inga fullständiga befattningsbeskrivningar och förslagen ska komplettera 

eller uppdatera de befattningsbeskrivningar som redan finns. De förändringar som författarna 

har föreslagit bygger mycket på att infrastrukturen på hamnen ändras. Förändringarna 

försvåras genom att det är Gotlands kommun som ansvarar för infrastrukturen på hamnen och 

att det är upp till Destination Gotland och Gotlands stuveri att göra gemensam sak och försöka 

driva igenom de förändringar som författarna har föreslagit hos Gotlands kommun.   

 

De förslag på mätningar och mått som givits är också tänkta fungera som ett förslag på vad 

som kan mätas. Destination Gotland sitter inne på mycket mer information i form av 

fullständiga skade- och avvikelserapporter samt mått och mål som författarna inte har haft 

möjlighet att undersöka inom tiden för detta examensarbete. Destination Gotland har 

betydande fördelar med att själva utforma mål och mätmetoder som överensstämmer med de 

arbetssätt de har idag. Måtten skadeanmälningar i Visby hamn och förseningar pågrund av 

lastning är mått med väldigt låg frekvens och det är svårt att motivera att dessa kommer 

sänkas pågrund av de förbättringsförslag som givits för incheckning och uppställning av 

fordon. Det är mer troligt att förändringarna sker i hur medarbetarna upplever att arbeta i 

processen samt hur passagerarna upplever att resa med Destination Gotland. Måtten för 

skador och förseningar ska dock inte öka till följd av införda förbättringar. Det finns också 

möjligheter att mäta trender för dessa mått för att säkerställa och resultatet från dessa 

mätningar inte är slumpmässiga och följer en nedåtgående trend. När det gäller förseningar 

ska det också nämnas att förseningar ofta beror på flera orsaker och att de sex förseningar som 

hänförts till lastning i Visby är en definitionssak och att förbättringsförslagen kan bidra med 

att sänka det totala antalet förseningar. 

 
I arbetet med incheckning och uppställning av fordon har det dykt upp en del problem som 

författarna inte lyckats hantera, och lämnas över till Destination Gotland att arbeta med, 

varför inte som frågor vid kommande fredagsmöten? Dessa problem är: 

 

 Filerna utanför incheckningen är svåra att följa 

 Incheckning för förbetalda biljetter är svår att se på långt håll 

 Incheckningspersonalen har dålig överblick 

 Passagerare med barnvagn tilldelas hissplats 

 

Framför allt har författarna arbetat en del med att finna lösningar på hur Destination Gotland 

ska hantera passagerare som reser med bil och barn och vill ha med sig barnvagnen på båten. 

Författarna har tidigare i arbetet beskrivit de problem som personalen på fartygen och 

Gotlands stuveri upplever. För incheckningspersonalen handlar det om att det är svårt att 

bedöma vilka som är befogade att få ta med sin barnvagn eller inte och man vill från deras 

håll inte agera domare. Personal på fartygen vill inte ha upp barnvagnar pågrund av platsbrist, 

annars hade lösningen varit att hänvisa barnvagnar till terminalen. Problemet kvarstår att för 

Destination Gotland sätta tydliga regler. 
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9 Ordlista 
 

CAF-modellen: The Common Assessment Framework, är en självutvärderingsmodell som 

ger en struktur för analys och en metod för utvärdering av offentliga verksamheter. 

 

Fordonfilterna:  

Vid incheckning filtreras bilarna till olika filer  

 

Fordonsfilerna:  

Filer som bilarna ställer upp i innan de skall köra ombord på fartyget 

 

Färjeläge: 

 Den plats där fartygen lägger till 

 

Klaffprickare 

Arbetsbefattning hos Gotlands stuveri. Ansvarar för att sköta lastningen från kajen. 

 

Matargången: 

Den bro som möjliggör att passagerare kan lämna fartygen, när de har lagt till i färjeläge 7  

 

Ro-ro färjor 

Speciella färjetyper som är anpassade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord. 

 

SF 1500 - M/S Visby:  

Ett av de fartyg som Destination Gotland använder sig utav. SF 1500 ger en anvisning om hur 

många passagerare fartyget kan ta, nämligen 1500 stycken.   
 

SF 1500 - M/S Gotland: 

 Ett av de fartyg som Destination Gotland använder sig utav. SF 1500 ger en anvisning om 

hur många passagerare fartyget kan ta nämligen 1500 stycken.     

 

SF 700 - HSC Gotlandia: 

Ett av de fartyg som Destination Gotland använder sig utav. SF 700 ger en anvisning om hur 

många passagerare fartyget kan ta nämligen 700 stycken.   
 

SF 700 - HSC Gotlandia II: 

Ett av de fartyg som Destination Gotland använder sig utav. SF 700 ger en anvisning om hur 

många passagerare fartyget kan ta nämligen 700 stycken.  
 
Standardavvikelse: Betecknas med symbolen σ (lilla sigma), och är ett mått på hur utspridd 

fördelningen är kring medelvärdet. Är värdena samlade nära medelvärdet blir 

standardavvikelsen låg, är värdena spridda långt över och under medelvärdet blir 

standardavvikelse hög.  

 

Tonnage:  

Benämning av fartygsbeståndet även kallad flotta  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Medarbetarenkäter till Destination Gotlands 
personal i Visby hamn 

Enkätundersökning om Samarbete och kommunikation  
Mellan Destination Gotland AB och Gotlands stuveri AB  

Syfte är att undersöka hur samarbetet och kommunikation fungerar idag mellan Gotlands 

stuveri och Destination Gotland.  

Användning: Undersökning kommer att behandlas anonymt som ett underlag till 

examensarbetet som studenterna Jimmy Hardingz & Johan Törngren genomför vid Högskolan 

på Gotland. 

Enkäten beräknas ta tio minuter att fylla i. 

Enkäten besvaras genom att markera dina alternativ med ett kryss, efter varje fråga finns det 

möjlighet att lämna en kommentar till dina ställningstaganden.  

  

Fråga 1 

Hur tycker du att kommunikationen fungerar med:  

(Endast ett kryss får sättas på varje fråga, Gotlands stuveri AB kommer att benämnas som 

GS!)  

  
 Mycket dåligt                  Dåligt           Varken eller             Bra Mycket bra            Ingen uppfattning 

DG’s              Destination Gotlands Ledning?       

 
Dina närmaste chefer?       

 

Dina Medarbetare?       

 

GS’s personal vid bagagehantering?        

 

GS’s personal på kajen?       

 
Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 2 

Hur tycker du att Samarbetet fungerar med: 

 (Endast ett kryss får sättas på varje fråga, Gotlands stuveri AB kommer att benämnas som 

GS!)  

  
   Mycket dåligt                  Dåligt           Varken eller       Bra Mycket bra            Ingen uppfattning 

Dina Medarbetare?       

       

GS’s personal vid bagagehantering?        

       



 
 

GS’s personal på kajen?       

Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 3 

Sätt ett kryss mellan varje påstående, närmast det påstående som bäst stämmer överens med 

din upplevelse av kommunikationen med dina medarbetare i det dagliga arbetet? 

 

   Trevlig     Otrevlig   

   Naturlig     Ansträngd   

   Tydlig     Otydlig   

   Fullkomlig     Nedlåtande   

   Stödjande     Bristfällig   

Kommentarer_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________ 

 

 

Fråga 4 

Sätt ett kryss mellan varje påstående, närmast det påstående som bäst stämmer överens med 

din upplevelse av kommunikationen med anställda hos Gotlands stuveri AB i det dagliga 

arbetet? 

   

   Trevlig     Otrevlig   

   Naturlig     Ansträngd   

   Tydlig     Otydlig   

   Uppmuntrande     Nedlåtande   

   Stödjande     Bristfällig   

Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 5 

Sätt ett kryss mellan varje påstående, närmast det påstående som bäst stämmer överens med 

din upplevelse utav samarbetet med anställda hos Gotlands stuveri AB i det dagliga 

arbetet?  

 

   Hjälpsamt     Fientlig   

   Lätt     Ansträngt   

   Nödvändigt     Onödigt   

   Lustfyllt     Påtvingat   

   Smidig     Osmidig   

 
Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 6  

Beskriv ett exempel där kommunikationen och/eller samarbetet med Gotlands stuveri AB 

fungerar bra eller fungerar mindre bra. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Fråga 7 

Hur anser du att kommunikationen och/eller samarbetet med Gotlands stuveri AB kan 

förbättras? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Om du vill kontakta oss med frågor eller ytterligare upplysningar är du välkommen att maila 

oss på följande adresser.  

Johtor01@studen.hgo.se (Johan Törngren) Jimhar01@studen.hgo.se (Jimmy Hardingz)  

 

Tack för din medverkan!  

  



 
 

11.2 Bilaga 2 Medarbetarenkäter till Gotland Stuveris personal 
i Visby hamn 

Enkätundersökning om Samarbete och kommunikation  
Mellan Gotlands stuveri AB och Destination Gotland AB 

Syfte är att undersöka hur samarbetet och kommunikation fungerar idag mellan Gotlands 

stuveri och Destination Gotland.  

Användning: Undersökning kommer att behandlas anonymt som ett underlag till 

examensarbetet som studenterna Jimmy Hardingz & Johan Törngren genomför vid Högskolan 

på Gotland. 

Enkäten beräknas ta tio minuter att fylla i. 

Enkäten besvaras genom att markera dina alternativ med ett kryss, efter varje fråga finns det 

möjlighet att lämna en kommentar till dina ställningstaganden.  

   

  

Fråga 1 

Hur tycker du att kommunikationen fungerar med:  

(Endast ett kryss får sättas på varje fråga, Destination Gotland AB kommer att benämnas som 

DG)  

  
 Mycket dåligt                  Dåligt           Varken eller             Bra Mycket bra            Ingen uppfattning 

Dina närmaste chefer?       

 

Dina Medarbetare?       

 

DG’s personal vid bagagehantering?        

 

DG’s personal i bilincheckningen?       

 
Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 2 

Hur tycker du att Samarbetet fungerar med: 

 (Endast ett kryss får sättas på varje fråga, Destination Gotland AB kommer att benämnas som 

DG)  

  
   Mycket dåligt                  Dåligt           Varken eller       Bra Mycket bra            Ingen uppfattning 

Dina Medarbetare?       

       

DG’s personal vid bagagehantering?        

       

DG’s personal i bilincheckningen?       

Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

 

 



 
 

Fråga 3 

Sätt ett kryss mellan varje påstående, närmast det påstående som bäst stämmer överens med 

din upplevelse av kommunikationen med dina medarbetare i det dagliga arbetet?  

 

 

   Trevlig     Otrevlig   

   Naturlig     Ansträngd   

   Tydlig     Otydlig   

   Fullkomlig     Nedlåtande   

   Stödjande     Bristfällig   

Kommentarer_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________ 

 

Fråga 4 

Sätt ett kryss mellan varje påstående, närmast det påstående som bäst stämmer överens med 

din upplevelse av kommunikationen med anställda hos Destination Gotland AB i det 

dagliga arbetet?  

 

   

   Trevlig     Otrevlig   

   Naturlig     Ansträngd   

   Tydlig     Otydlig   

   Uppmuntrande     Nedlåtande   

   Stödjande     Bristfällig   

Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 5 

Sätt ett kryss mellan varje påstående, närmast det påstående som bäst stämmer överens med 

din upplevelse utav samarbetet med anställda hos Destination Gotland AB i det dagliga 

arbetet?  

 

   Hjälpsamt     Fientlig   

   Lätt     Ansträngt   

   Nödvändigt     Onödigt   

   Lustfyllt     Påtvingat   

   Smidig     Osmidig   

 
Kommentarer___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

Fråga 6  

Beskriv ett exempel där kommunikationen och/eller samarbetet med Destination Gotland 

AB fungerar bra eller fungerar mindre bra. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Fråga 7 

Hur anser du att kommunikationen och/eller samarbetet med Destination Gotland AB kan 

förbättras? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Om du vill kontakta oss med frågor eller ytterligare upplysningar är du välkommen att maila 

oss på följande adresser.  

Johtor01@studen.hgo.se (Johan Törngren) Jimhar01@studen.hgo.se (Jimmy Hardingz)  

 

Tack för din medverkan!  

  



 
 

11.3 Bilaga 3 Intervjumall Björn Persson 2010-05-03 

 

Vilka krav ställer ni på Gotlands stuveri vid köp tjänster? 

 Utbildning, utrustning och rutinbeskrivning. 

 

Hur styr ni de processer som utförs av Gotlands stuveri för att säkerställa att de uppfyller 

kraven på tjänsten?  

 

Vilka krav från era kunder har ni identifierat? 

 

Hur säkerställer ni att era medarbetare och leverantörer är införstådda med kundkraven?  

 

Hur säkerställer ni att era medarbetare och viktiga samarbetsparters förstår bytelsen av sina 

egna aktiviteter och hur de kan bidra till att kvalitetsmålen uppnås?  

 

Hur definierar ni ansvarsförhållanden i partnerskapen? 

 

Vem ansvarar för att processerna kring arbetet på kajen förbättras? 

 

 Hur utvecklar ni medarbetarna så att de kan arbeta effektivt tillsammans med partners. 

 

Hålls det gemensamma träffar (Kickoffer, arbetsträffar, utbildningsdagar) mellan DG och 

Stuveriet? Forum där problem kan diskuteras och lösas?  

 

Finns det personalutbyte med DG’s partners? 

 

Beskriv ditt eget samarbete med Gotlandsstuveri 

 

  



 
 

11.4 Bilaga 4 Intervjumall Roland Strömbeck 2010-05-06 

Beskriv ditt eget samarbete med Destination Gotland? Upphandling? Hur fungerar det tycker 

du? 

 

Vilka krav ställer DG på er när de köper tjänster? Utbildning, utrustning och rutinbeskrivning. 

 

Något dokumenterade krav? 

 

Eller mer uttalade krav? 

 

Outtalade krav? 

 

Har ni gjort något själva för att identifiera kundkraven? 

 

Hur säkerställer ni att era medarbetare införstådda med kundkraven?  

 

Hur styr ni de processer som utförs av Gotlands stuveri för att säkerställa att de uppfyller  

Kraven på tjänsten?  

 

Känner du till DG kvalitetsmål? 

 

Känner du till de kvalitetsmål där GS är involverade. Bagage och gods. 

 

Hur säkerställer ni att era medarbetare förstår bytelsen av sina egna aktiviteter och hur de kan  

Bidra till att kvalitetsmålen uppnås?  

 

Har ni några egna kvalitetsmål? 

 

Hur arbetar ni med dessa?  

 

Något systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Något osystematiskt kvalitetsarbete? 

 

Vem/vilka anser du ansvarar för att processerna kring arbetet på kajen förbättras? 

DG/Stuv? 

 

Hålls det gemensamma träffar (Kickoffer, arbetsträffar, utbildningsdagar) mellan DG och  

Stuveriet?  

Forum där problem kan diskuteras och lösas?  

 

Hur utvecklar ni medarbetarna så att de kan arbeta effektivt tillsammans med partners. 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.5 Bilaga 5 Intervjumall Nils Nordström 2010-05-10 

Kvalitetsarbetet 
 

Hur definierar ni er produkt? 

 

Vilka krav från era kunder är identifierade (ISO 9001 5.2)? 

 

Hur genomför ni förbättringsarbeten inom verksamheten? 

 

Hur ser era rutiner ut för granskning av avvikelser? ( ISO 9001 8.5.2) 

 

Vi skulle vilja ta del av er avvikelserapportering 

 

Processer 
 

Har ni kartlagt några processer som kan härledas till incheckning och uppställning av fordon 

och gods? 

 

Hur säkerställer ni att berörda medarbetare har tillräcklig kunskap om processen? 

 

Hur övervakas och mäts dessa processer i sådana fall? 

 

Hur gör ni för att säkerställa förbättringar i processen? 

 
Samverkan med leverantörer 
 

Hur styr ni de processer som utförs av leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven 

på tjänsten (ISO 9001 7.4.1). 

 

Hur säkerställer ni att era medarbetare och viktiga samarbetspartners är införstådda med 

kundkraven (ISO 9001 5.5.2 c.). 

 

 

Hur säkerställer ni att medarbetarna förstår betydelsen av sina egna aktiviteter och hur de kan 

bidra till att uppfylla kvalitetsmålen (ISO 9001 6.2.2 d). 

 

Gör ni något för att säkerställa att viktiga samarbetspartners förstår hur de kan bidra till att 

uppfylla DG:s kvalitetsmål?  

 

Ser du några för eller nackdelar med att involvera viktiga samarbetspartners i era egna 

kvalitetsmål? 

 

Har ni och hur har ni identifierat era viktigaste samarbetspartners? 

 

Har ni upprättat lämpliga avtal för samverkan? 

 

Har ni definierar ansvarsförhållanden i partnerskapen? 

 



 
 

Hur utvecklar ni era medarbetare så att de kan arbeta effektivt tillsammans med viktiga 

samarbetspartners. 

 

Sker det något personalutbyte med viktiga samarbetspartners? 

 

Hur utvecklar och främjar ni social kompetens och förmågan att möta kunder/leverantörer för 

era anställda?  

 

Gör ni något för att säkerställa hur viktiga samarbetspartners får ta del av era kunskaper och 

information? 

 

Säkerställer ni att viktiga samarbetspartners har tillgång till kunskap och information som är 

relevant för deras uppdrag och mål?  

 

 

  



 
 

11.6 Bilaga 6 SIQ frågor till Nils Nordström 2010-05-10 

De frågor som ska besvaras för delkriterium 5.3 
 

5.3 Samverkan med leverantörer och partners 
Delkriteriet avser hur ni i samverkan med leverantörer och partners säkerställer och 

förbättrar processer, varor och tjänster. 

 

Detta inkluderar: 

 

A. Hur ni identifierar samverkansmöjligheter och väljer leverantörer och partners. 

 

 

B. Hur ni i samverkan med era leverantörer och partners identifierar de viktigaste kraven 

på berörda processer, varor och tjänster samt hur ni ömsesidigt säkerställer och följer 

upp att kraven möts. 

 

C. Hur ni i samverkan med era leverantörer och partners förbättrar berörda processer, 

varor, tjänster? 

Beakta dessutom särskilt: 

 Hur ni och era leverantörer och partners i samverkan inför och säkerställer 

ändringar i berörda processer, varor och tjänster 

     

D. Hur ni mäter resultatet som hänför sig till er samverkan samt de viktigaste måtten och 

målen ni använder. 

 

E. I vilken omfattning ni tillämpar de angreppssätt som behandlas i A-D och F 

 

F. Hur ni utvärderar och förbättrar de angreppssätt och tillämpningar som behandlas i 

A-E 

 
 

  



 
 

11.7 Bilaga 7 Detaljerat flödesschema incheckningen  

 
 
 

  



 
 

11.8 Bilaga 8 Detaljerat flödesschema SF 700 i färjeläge 5 

 



 
 

11.9 Bilaga 9 Detaljerat flödesschema SF 700 i färjeläge 6 

 

 



 
 

11.10 Bilaga 10 Detaljerat flödesschema SF 1500 i färjeläge 5 

 



 
 

11.11 Bilaga 11 Detaljerat flödesschema SF 1500 i färjeläge 6 

  



 
 

11.12 Bilaga 12 Lathund för sortering av fordon 

Lathund 
 

Hissbilar = Alla fordon i behov av närhet till hiss, ej barnvagnar.  

Markeras med:  

 

 

 

Djur = Alla fordon som transporterar djur oavsett art. 

Markeras med:  

 

 

 

Småbilar = 1 fil att lasta på de bakre ramperna på SF 700, bilen bör ej innehålla mer än 

2 personer. 

Markeras med: 

 

 

 

Småbilarna bör ej vara större än VW Golf: 

 

 

 

 

 

Backbilar = 2 filer att lasta i backarna i aktern på SF 1500, endast vid fulla avgångar. 

Backbilar bör ej vara större än en Volvo combi: 

 

 

 

 

 

 

Höga/Breda = Bilar mellan 2.10–2.60 och extra breda personbilar. Exempelvis Vans, 

Statsjeep, Minibussar och liknande 

 
 
 

 

 

Figur 7. Exempel på småbil (www.the-blueprints.com) 

Figur 8. Exempel på backbil (www.the-blueprints.com) 

Figur 9. exempel på hög/bred bil (www.the-blueprints.com) 


