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#MeToo för Sjökaptener

Erik Froste
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Vad är Färjerederiet?

• 41 leder

• 70 färjor

• 1 miljon anlöp

• 14 miljoner fordonstransporter

• 23 miljoner PAX

• 8 av 10 är nöjda med servicen

• 800 anställda

• 800 MSEK omsättning
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41 Leder

1 Miljon anlöp

70 Färjor

Varav 20 är linfärjor



4

Jag kommer ihåg…
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Hur många har sett eller 

upplevt saker som ni idag inte 

finner acceptabla på en 

arbetsplats?

Sjömän?
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Bemötandeprojektet

Syfte & Mål

• Skapa ett hållbart förhållningssätt med respekt 
för individer, kopplat till verksamhetsmål och 
kundnytta

• Förtydliga värderingar och förhållningssätt från 
ledningsgrupp till medarbetare genom olika 
insatser

• Utvecklat samspel och samsyn, mellan ledning, 

distriktschefer, medarbetare, samverkansparter 

och kunder
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Bemötandeprojektet

Genomförda aktiviteter och insatser:

• Våren 2017 utbildades samtliga Färjerederiets chefer, 

fackliga företrädare och huvudskyddsombud i 

diskrimineringslagen, mångfald och inkludering.

• APT-material baserat på Färjerederiets värderingar 

(pålitliga, engagerade, modiga och affärsmässiga)

• Chefsutbildning där målet var att ta den genomförda 

arbetsmiljöutbildningen vidare och omsätta den i 

konkret agerande och handlingar.

• Under rederidagarna, dec-18, Färjerederiets 
värderingar och förhållningssätt i fokus. 
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Mina fyra ”m”

• Miljö

• Management

• Mutor & Bestickning

• #metoo
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Bemötandeprojektet

Reflektioner

• Det har tagit mycket tid och resurser

• Borde agerat tidigare

• Vågar påstå att alla nu vet att vi har noll tolerans

• Rekrytera medarbetare som vill och kan leva upp till 

våra värderingar.

• De som inte kan leva våra värderingar måste söka sig 
till ett annat arbete
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Är det nu det händer?

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
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Är det nu det händer?
Tystnaden inte lika påtaglig längre

Harvey Weinstein Kevin Spaceys

Martin Timell Fredrik Virtanen

Lars Ohly (v)   Stefan Nilsson (mp)

Roger Mogert (s) Jean-Claude Arnault



12

Extrem tydlighet Måste prata om det innan

Repetition Ledningen går först

Klockan klämtar för 

idioterna
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Tack för att du lyssnade


