
Med fokus på kundnytta
Roller och ansvar i hela företaget har 

setts över. Vi svänger oss med begrepp 

som chef (det gjorde vi även tidigare), 

verksamhetsledare, gruppledare, upp-

dragsledare och grupp. En viktig roll har 

våra verksamhetsledare. Det är personer 

som fokuserar på att utveckla processen 

tillsammans med våra arbetslag. Verk-

samhetsledaren fångar avvikelser, både 

positiva och negativa vid den dagliga 

styrningen. Med hjälp av dem så drivs ett 

ständigt förbättringsarbete som omfattar 

alla i företaget. Det klingar som musik. En 

harmoni lägger sig över organisationen. 

”Det är verkstad” över allt!

Vi märker tydligt att arbetssättet harmo-

nierar och stärker vårt erbjudande,  

The All Inclusive Port. Vi hanterar 

svängningarna på marknaden klokt och 

utvecklar och säljer våra produkter med 

framgång. Resultatet utvecklas positivt. 

Våra ”nöjd kund”-mätningar visar också 

att Ni kunder som gör vår verksamhet 

möjlig tycks uppskatta det vi gör och  

hur vi gör det. Det är vi mycket glada  

och stolta över. 

Välkomna till The All Inclusive Port.

Erik Zetterlund

VD

ETT NYHETSBREV FRÅN OXELÖSUNDS HAMN

Sedan något år tillbaka arbetar vi i en 

ny organisation i företaget. Vi har infört 

en flödesorganisation baserat på ett 

lean-tänkande. Modellen kallar vi för 

OPS – Oxelösunds Hamns Produktions-

system. Den har ett tydligt ledande och 

lärande som verktyg. I omställningen 

tog vi hjälp av arbetsmiljöforskare från 

Linköpings Universitet för att hamna rätt. 

Nu har vi slutgiltigt rykt upp stövlarna ur 

Taylorismens övertro på ledningens 

ensamma, unika förmåga och även

lämnat sociotekniken och det grupp-

organiserade arbetssättet bakom oss. 
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Vad är roligast i ditt jobb?
Det är spännande och långt från rutinmässigt! Varje dag dyker det upp nya 
utmaningar som gör att vi måste tänka innovativt när vi planerar, strukturerar 
och följer upp verksamheten.

Vilken är Oxelösunds Hamns största styrka?
Den samlade kompetensen i företaget! Det tillsammans med vårt produktut-
bud och flexibilitet, där vi går utanför ramarna för vad en hamn traditionellt er-
bjuder. Det innebär att vi ska kunna hitta lösningar för alla kundens önskemål. 
Vi ser en ökande efterfrågan inom sammansatta logistiklösningar, och tror att 
vi kan utveckla vårt koncept ännu mer här i framtiden. 

Möt våra verksamhetsledare
Vad är Oxelösunds Hamns största styrkor och utmaningar? Och hur skapar vi bäst värde för våra kunder?

Dessa, och flera andra frågor ställde vi till våra fem verksamhetsledare.

Berätta om ditt yrke!
Som verksamhetsledare ansvarar jag för operativa processer inom Stålhamnen. 
Det handlar bland annat om lastning och lossning av fartyg/jvg/bil, stuffning av 
containrar och lagerhantering.

Hur jobbar ni för att utveckla verksamheten?
Det är viktigt att alla medarbetare ges tillfälle att tycka till och att påverka. Därför 
samlas representanter från alla våra skiftlag tillsammans i olika utvecklingsgrup-
per en gång i månaden. Där pratar vi säkerhet, avvikelser och utveckling av 
utrustning samt arbetssätt. Företaget har lagt stor vikt vid dessa möten, då de
ger medarbetarna stora möjligheter att utveckla och påverka sitt dagliga arbete. 
För mig som verksamhetsledare är dessa grupper och de beslut som vi tar där 
väldigt viktiga. Vi vill att våra medarbetare ska ha det tänket med sig hela tiden, 
att se möjligheter och veta att de själva kan bidra till att de genomförs.

Peter Pedersen, verksamhetsledare Stålhamnen

Hur skapas den bästa kundservicen?
I Oxelösunds Hamn har vi en styrka i vår dygnet-runtservice. Men det 
ställer också höga krav på oss. Vi måste hålla samma kvalitet oavsett tid 
på dygnet, kunna bemöta snabba förändringar, och ha en hög grad av 
flexibilitet i verksamheten.

Vad uppskattar du mest med hamnen som arbetsplats?
Jag har varit här i 17 år, började som stuvare och har arbetat i flera 
olika roller. Många av våra medarbetare stannar länge här. Jag tror det 
beror på variationen, det är ett väldigt fritt yrke där vi får syssla med allt 
möjligt. Det finns också stora möjligheter att utvecklas och att avancera 
karriärmässigt.

Johan Svanholm, verksamhetsledare Stuveri

Markus Blom, verksamhetsledare Terminal
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Andreas Andersson, verksamhetsledare Underhåll

Vad är den största utmaningen i ditt yrke?
Vi vill förändra bilden av hur en hamn jobbar. Därför har vi gått från
att vara ett förmanssstyrt till ett processorienterat arbetssätt. Vi åstad- 
kommer bättre resultat om alla medarbetarbetare tänker utvecklings- 
fokuserat. Men det kräver också att vi som verksamhetsledare aktivt 
jobbar för att skapa engagemang och att ge alla möjligheten att påverka.

Hur vill du att hamnen utvecklas i framtiden?
Jag vill att vi skapar mer jämställdhet, engagemang i Oxelösunds Hamn 
och ger möjlighet till personlig utveckling för personal som vill utvecklas. 
För att lyckas med det tror jag att vi måste tänka utanför boxen och inte 
vara rädda för att förändras.

Mattias Landin, verksamhetsledare, Bulklager 

Vad jobbar du med?
I mitt verksamhetsområde jobbar vi för att vår produktionsanläggning ska vara 
störningsfri. Det innefattar allt från planerat underhåll till akut felavhjälpning.

Hur skapar ni värde för hamnens kunder?
Vi jobbar främst inom vår egen organisation, men vårt slutmål är att ständigt 
förbättra hamnens driftsäkerhet och att bidra till bättre service för våra externa 
kunder. I Oxelösunds Hamn har vi en hög driftsäkerhet, bland annat genom 
att vi jobbar mycket förebyggande. Vår dagliga styrning är ett värdefullt tillfälle 
att möta personer från alla verksamhetsområden och diskutera vad de ser för 
kommande underhållsbehov.



Oxelösunds Hamn AB, POB 26

SE-613 21 Oxelösund, Sweden

Tel +46 (0)155-25 80 00

customerservice@oxhamn.se, www.oxhamn.se

Följ vårt arbete med att utveckla Oxelösunds Hamn. Läs 
mer om nyheter, framgångar och se klipp från vardagen.
https://sv-se.facebook.com/OxelosundsHamn

Starkt resultat från 
NKI-mätning

Sagt om oss – axplock från NKI-enkäten

Nöjd Kund Index ökar från 83 till 85 vilket visar på starkt förtroende hos kunderna. I enkäten bedöms t.ex. bemötande 

och servicevilja hos medarbetare, kvaliteten på tjänsterna vi levererar och hur nöjd kunden är med vår prestation. 

På alla frågor levererar vi ett ökat resultat. 

En teknikutveckling som vi satsat på är att använda våra smarta telefoner på ett bra sätt i stuveri och terminal. Vi har 

utvecklat en skadeapp där personalen kan dokumentera eventuella godsskador direkt i telefon med bild, kommentar och 

plats. Den appen ska vi nu sprida i företaget och konceptet kan även användas i logistikkedjan före eller efter oss också.  

Den utvecklingen visar sig i resultatet.

NKI-resultatet är kvitto på att verksamheten och alla medarbetare levererar resultat i vardagen och har kunden i fokus. 

Några förbättringsmöjligheter är givetvis också identifierade. Dessa är t.ex. ökad kapacitet inom lastning, lossning och 

lager samt minskade omloppstider för järnvägsvagnar. Flera av dom är redan adresserade i olika projekt och vi tar tack-

samt emot sådan återkoppling och önskemål från våra kunder. 

”Bra lagringsmöjligheter och utlastningstider”
”Proffsiga, med stora materialkunskaper vid lastning/lossning”
”Väldigt nöjd med terminalens arbete. Bra kommunikation och super-
bra skadeapp! Mer potential att jobba med förbättringar än tidigare.”
”Snabba svar. Bra service.”

Glad sommar!
Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en

härlig sommar med mycket sol och vind i seglen!

mailto:customerservice@oxhamn.se
http://www.oxhamn.se/
https://sv-se.facebook.com/OxelosundsHamn

