




Vad är Svensk Sjöfart?

• Branschorganisation

• 56 medlemmar – 10 000 anställda

• Fokusområden:
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Vad är sjöfart? 

Olika typer, segment, fartyg, aktörer



Transocean sjöfart, fjärrfart, oceanfart 

1. Geografisk dimension



Närsjöfart (short-sea shippping) Kustsjöfart 



• Linjesjöfart – bestämd rutt 
mellan olika hamnar och efter 
bestämd tidtabell, oftast 
rorofartyg eller containerfartyg

• Trampsjöfart – ej bestämd 
rutt, tar löpande den last som 
finns, oftast tank- eller 
bulkfartyg

2. Efterfrågedimension



RoRo/RopaxfartygContainerfartyg Tank- &  bulkfartyg Specialsjöfart

3. Produktdimension

Lane metresTEU 
= antal containers

Dödvikston, 
DWT= 
metriska ton



Sjöfart och sjöfartens roll i samhället



Internationell sjöfart

Internationell sjöfart



Internationell 
handel

Source UCTAD Review of maritime transport 2019 



Källa UCTAD 
Maritime Trade outlook 2019-2024



Källa: UNCTAD Review of Maritime transport 
2021



Internationell handel under covid

Varuflödena internationellt har fungerat men med störningar 

– Produktionsstörningar – ex. halvledarbrist 

– Störningar i hamnar (nedstängning till följd av Covid och ”stockning”) 

– Störningar i infrastruktur och för sjöfarten: 

• Problem i vissa farleder/områden (Evergiven, piratdåd Afrikas horn)

– Oacceptabel situation för sjöfolk globalt

Den  svenska varuförsörjningen har i allt väsentligt fungerat.

– Färjetrafiken har kunnat upprätthållas

– Ro-ro och tanktransporter fungerar väl

– Problem på container (Sverige importerar int. problematik)

– Vissa problem på bulksidan



Sjöfartens betydelse för 
Sverige
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Sverige: Geografiskt läge

Befolkningsstorlek

Exportvärde per capita (www.oec.world)

UK 6 980 USD

USA 4 410 USD

Kina 1 860 USD





Försörjningstrygghe

t
• Just in time gör att 

transportkedjorna blir enormt 

viktiga för försörjningen. 

• Sverige är beroende av varor från 

den inre marknaden 

• Landets försörjningsförmåga vid 

kristider är hotad och en ökad 

inflaggning är nödvändig för att 

säkerställa förmågan



Nationella transporter med sjöfart



Hamnar

Källa: Trafikverket, 
inriktningsunderlag



Enligt Trafikverket kommer 
godstransportarbetet mellan 2017 och 2040 

öka med



Antalet passagerare som åker med färjor är nästan lika        
många som SJs resenärer per år! 30 miljoner!



Enligt Trafikverket kommer 
persontransportarbetet mellan 2017 och 2040 

öka med



Varför sjöfart?



• Avlastning 
– Trängsel

– Ekonomi

– Miljö

– Säkerhet

• Stordriftsfördelar

• Infrastrukturen

Sjöfartens roll och möjlighet



Om svensk sjöfart





Fakta om sjöfarten i Sverige
• 10 000 direkt sysselsatta på svenska 

fartyg 

• > 100 000 sysselsatt i hela 
sjöfartsklustret

• 29 % bor i Västra Götalandsregionen, 
16,5 % i Skåneregionen och 13 % i 
Stockholmsregionen, totalt 58,5 %. 
Resterande 41,5 % är utspridda i 
Sverige, Finland och övriga länder.



Svensk Sjöfart – I framkant
Världsledande inom hållbar sjöfart

driver utvecklingen globalt. 

“noll- fartyg” både på ritbordet

Ambition

Fossilfria och konkurrenskraftiga

…MEN, styrmedel och incitament 
som stödjer utvecklingen behövs!



Världshandel vs Handelsflotta

1,7%1,6%1,0%

1,2% 1,0%

<0,1%



2022 – ca 102 fartyg



Svensk flagga är viktigt!

✓ Konkurrenskraften för svenskt 
näringsliv

✓ Näringen

✓ Påverka världssjöfarten mot ökad 
hållbarhet  - världsledande inom 
säkerhet, miljö och ekonomi 

✓ Totalförsvaret

✓ Idag är ca 25% av de 
svenskkontrollerade fartygen 
svenskflaggade



Viktiga åtgärder 
framåt 

• Säkerställ att svenska rederier har 
konkurrenskraftiga villkor också i Sverige 

• Säkerställ att svenska rederier på 
konkurrenskraftiga villkor kan bedriva trafik på 
Sverige. 

• Underlätta att flagga in fartyg i Sverige  

• Minska kostnaderna för miljö- och 
klimatinvesteringar..  
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Långsiktigt förutsägbara 
villkor är avgörande för 

sjöfartsnäringen



Regelverk och hur 
sjöfarten styrs 
internationellt



IMO – International 
Maritime Organisation

• Reglerar internationell sjöfart

• 174 medlemsstater





Sverige i IMO
• Transportstyrelsen ansvarar för 

förhandlingsarbetet på instruktion 
från regeringen





ICS & ECSA
• The International Chamber of Shipping (ICS) = Den 

internationella redareföreningen

• The European Community Shipowners’ Associations (ECSA)= 
Den europeiska redareföreningen



…Frågor



Tack för ert intresse för sjöfarten!
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