
Välkommen 

som medlem

FÖRENINGEN SVENSK SJÖFART  är en 
branschorganisation för svensk sjöfartsnäring. Vi är ock-
så ett medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv. Svensk 
Sjöfart representerar ett 60-tal rederier med verksam-
het över hela världen. 

Vårt viktigaste uppdrag är att skapa konkurrenskrafti-
ga villkor för den svenska sjöfarten. Våra prioriterade 
områden är näringsvillkor, sjösäkerhet och teknk, miljö, 
forskning och innovation.



VI ARBETAR FÖR SJÖFARTENS FRAMTID 

SVERIGE SKA ÅTERTA POSITIONEN SOM EN STARK 
SJÖFARTSNATION  Sjöfarten är en viktig motor för svensk indu-
stri och handel. Redan idag går mer än 90 procent av Sveriges 
import och export med fartyg någon del av transportsträckan. 
Färjerederierna transporterar årligen närmare 29 miljoner  
passagerare till och från våra hamnar. 

Våra grannländer har idag en betydligt högre andel av den 
globala handelsflottan. I samarbete med våra sjöfackliga 
organisationer arbetar vi för att svenska rederier ska få verka 
under likvärdiga villkor som övriga Europa. Med en stark politisk 
vilja finns alla möjligheter att skapa en Blå tillväxt till nytta för 
Sverige.

FRAMGÅNGSRIKA INVESTERINGAR I FORSKNING OCH 
INNOVATION Svenska rederier leder utvecklingen mot en 
klimatsmart sjöfart och har sedan ett antal år en nollvision mot 
utsläpp i havet och luften. Föreningen antog år 2015 en interna-
tionellt uppmärksammad Klimatfärdplan, ett arbete som stödjer 
Sveriges miljöambitioner såväl nationellt som internationellt.
Vi arbetar aktivt för att stödja våra rederier i deras innovations-
arbete bl.a. genom våra forskningsplattformar Zero Vision Tool, 
Sweship Energy och sjösäkerhetssystemet ForeSea. 
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BLI MEDLEM I SVENSK SJÖFART

VAR MED OCH PÅVERKA  Svensk Sjöfart har en viktig uppgift 
att samverka med många olika aktörer inom det maritima klus-
tret; politiska företrädare, myndigheter, företag i olika branscher, 
utbildningssektorer, forskare, organisationer med flera. Vi svarar 
på remisser inom alla områden som berör våra medlemsföretag. 
Vi skapar arenor för kunskap och delat vetande. Sjöfartstidningen 
och Shipgaz Training, som ingår i Svensk Sjöfart, tillhandahåller 
nyheter och utbildning.  

Som medlem i Svensk Sjöfart ska man också vara medlem i orga-
nisationen Svenskt Näringsliv.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN Föreningen driver den 
svenska sjöfartens frågor via de europeiska och internationella 
organisationerna European Shipowners´Association, ECSA, 
International Chamber of Shipping, ICS och International Maritime 
Organization - FN:s sjöfartsorganisation, IMO. 

Medlemmarnas engagemang i föreningens olika sektioner och 
kommittéer och Svensk Sjöfarts representation i de olika organisa-
tionerna, ger föreningen möjlighet att påverka sjöfartens villkor.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

FÖRENINGEN SVENSK SJÖFART

info@sweship.se, tel. +46 31 384 75 00
www. sweship.se
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