
NAVET I DEN  
SVENSKA  

INRIKESSJÖFARTEN 



FÖRENINGEN  
SOM GÖR SKILLNAD  
UTE PÅ SVERIGES 
VATTEN
Skärgårdsredarna bildades 1988 och omfattar idag medlemmar inom 100 rederier, med 330 far-
tyg verksamma på Sveriges kuster, insjöar och vattendrag. Skärgårdsredarna är en heltäckande 
opolitisk branschförening för all inrikes sjöfart med fartyg från 8 meters längd upp till max 800 
bruttoton. Vi har medlemmar utspridda över hela Sverige och finns till för alla sorters rederier, 
oavsett storlek och inriktning. 
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WE SERVE THE SHIPPING INDUSTRY
365 DAYS / YEAR.

WE SERVE THE SHIPPING INDUSTRY
365 DAYS / YEAR.

www.n-e-s.se

Historiskt har vi varit inriktade på 
rederier med passagerafartyg, 
men efter olika stadgeändringar 
växer nu Skärgårdsredarna med 
medlemsrederier från verksam-
heter som inkluderar godstrafik 
och sjöentreprenad. 

I takt med att sjöfartsbranschen 
växer och utvecklas gör även vi 
det. Ett av våra viktigaste upp-
drag är att samla rederier med 
tillhörande medlemmar och föra 

deras talan gentemot myndig-
heter och politiker. Det innebär 
att ju fler medlemmar vi är desto 
starkare blir kraften bakom våra 
budskap och vårt arbete. Vi på 
Skärgårdsredarna tror på inklude-
ring och gemenskap, vilket våra 
medlemmar får ta del av. Detta 
sker främst genom erfarenhets-
utbyten bland medlemmar, men 
även genom deltagande vid so-
ciala evenemang som anordnas 
av oss. 



Lagar och regler styr i mångt 
och mycket över Sveriges 
vatten och så måste det vara. 
Det finns dock möjligheter att 
påverka utvecklingen av dessa, 
och där fyller vi en viktig funk-
tion som påverkansorganisation. 
Vi företräder medlemmars ge-
mensamma intressen och lyfter 
viktiga frågor som beslutas 
av våra myndigheter och folk-
valda politiker. I förlängningen 
innefattar vårt arbete att skapa 
hållbara förutsättningar för Sve-
riges rederier att bedriva sjöfart 
runtom i landet med tillhörande 
vatten. Vi på Skärgårdsredarna 
verkar även för att:  
 

• Ekonomiska förutsättningar 
finns att långsiktigt bedriva en 
lönsam verksamhet

• Förutsättningar finns att 
successivt förnya teknik och 
tonnage

• Sjösäkerheten är på  
en hög nivå

• Bidra till en hållbar miljö

• Branschen kan verka inom  
ett rimligt regelverk

• Det ska finnas tillgång till  
kompetent personal

• Skeppsbyggnadskonsten  
utvecklas genom forskning  
och utveckling

• Samarbete med nordiska 
branschorganisationer 



Mer än bara praktisk nytta  
Förutom vårt viktiga arbete som innefattar påverkan 
och förändring inom Sveriges sjöfart, bidrar vi med 
sociala aktiviteter för våra medlemmar. Samverkan 
inom Skärgårdsredarna har också lett till att utbild-
ning och behörighetskrav inom inrikes sjöfart blivit 
mer relevant och effektiv.

Eftersom vi jobbar med statliga skolor och andra 
utbildningsorganisationer erbjuder vi vidareutvecklan-
de utbildningar för våra medlemmar. Fördelarna med 
våra utbildningar är att de är kostnadseffektiva och 
genom dem kan vi säkerställa att rätt kompetenser 
finns ute på våra hav och sjöar. 

Det sociala navet 
För oss är det viktigt att informera Sveriges rederier 
om aktuella händelser och ämnen inom branschen. 
Därför publicerar vi tidningen Skärgårdsredaren fyra 
gånger per år som våra medlemmar får ta del av. 
Som medlem tycker vi att man ska inspireras av 
andra rederier med tillhörande fartyg. På vår hemsida 
publicerar vi information om våra medlemmars fartyg 
genom vår skeppslista. Vartannat år arrangerar vi 
dessutom en leverantörsmässa i Göteborg, vilket 
alltid är uppskattat bland våra medlemmar. På mäss-
san bjuds alla våra leverantörer in och ställer ut sina 
produkter.

VI VERKAR FÖR  
ATT SVERIGES  
REDERIER SKA  
HA RÄTT  
FÖRUTSÄTTNINGAR



Skärgårdsredarna arbetar för att förbättra villkor och förutsättningar för Sveriges rederier. Vårt 
arbete bygger på våra anslutna medlemmar och vi gör allt för att de ska kunna bedriva sina verk-
samheter på ett optimalt sätt. Som medlem hos oss får du god och personlig service från våra 
kompetenta medarbetare. 

MEDLEMSSERVICE



Hör av dig till våra annonskonsulter på 
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vill ni också ha 
en professionell 
broschyr?

Förutom att verka för våra medlemmar 
erbjuder vi alla anslutna rederier: 
• Hjälp och rådgivning från vårt kansli vid olika 

tekniska problem och frågeställningar kring 
regelverket. 

• Kontinuerlig information om regelförändringar 
och aktuella frågor. Möjlighet att delta i re-
missgrupper och påverka förutsättningarna för 
inrikes sjöfart.

• Möjlighet att påverka föreningens arbete och 
inriktning genom att skicka motioner till med-
lemsmöten.

• Deltagande i föreningens medlemsmöten där 
branschfrågor diskuteras.

• Kontakt med kollegor runt om i landet genom 
nätverk och träffar.

• Trivsel och gemenskap på föreningens med-
lems-arrangemang.

• Utbildningar som anordnas för medlemmar i nya 
regelverk etc.

• Rabatter och erbjudanden från föreningens ca: 
15 avtalsleverantörer.

• Föreningens kollektiva och mycket konkurrens-
kraftiga försäkringslösningar gällande kasko,   
P & I och företagsförsäkring.

• Föreningens publikationer: tidningen Skärgårds-
redaren som ges ut 4 ggr/år samt den årliga 
illustrerade Skeppslistan.

• Inloggning till medlemssidorna på föreningens 
hemsida som innehåller hjälpmedel, mallar och 
riktlinjer för rederiets verksamhet Fotograf: Anna Janson 



VI FÖR VÅRA  
MEDLEMMARS TALAN 
GENTEMOT MYNDIGHETER 
& POLITIKER

Skärgårdsredarna är representerade i alla utred-
ningar som rör sjöfart, har ett brett kontaktnät 
inom sjöfartsnäringen och har täta kontakter med 
politiker och sakkunniga på departementen. Vårt 
arbete har bland annat resulterat i att Transport-
styrelsens första regleringsbrev innehöll följande 
direktiv till den nya myndigheten: ”Transportstyrel-
sen ska i regelgivning och inspektionsverksamhet 
inom sjöfartsområdet särskilt beakta skärgårdssjö-
fartens särart”. 

Fördelen med att vara en opolitisk branschorgani-
sation är att vi diskuterar med alla politiker utifrån 

vad som är bäst för våra medlemmar. Vi närvarar 
vid politiska sammankomster och där förmedlar 
vi vad våra medlemmar tycker och tänker kring 
viktiga sjöfartsfrågor. Vi företräder även våra med-
lemmar vid branschråd när myndigheter kallar till 
dessa möten. Bland annat är vi på plats i Almeda-
len vid den maritima mötesplatsen och arrange-
rar seminarier där vi samtalar med politiker inom 
viktiga branschfrågor. Vi gör allt för att Sveriges 
rederier ska ha rätt villkor och förutsättningar för 
att kunna bedriva sin verksamheter på ett optimalt 
vis. 





DET GODA  
SAMARBETET MED  
VÅRA MEDLEMMAR
Vi tycker det är viktigt att våra medlemmar syns 
och hörs. Att utvärdera samarbetet med anslutna 
rederier lägger vi dessutom extra fokus på. Därför 
föll det sig väldigt naturlig för oss att ta en prat-
stund med ett av våra senaste medlemstillskott, 
nämligen Christian och Susanna som driver Var-
berg Cruise Line. Susanna och Christian berättar 
om deras ambition med det välskötta fartyget 
Stella Polaris: 

– Vi på Varberg Cruise Line har som ambition att 
erbjuda alla våra passagerare unika kryssningar 
runt det vackra Varberg med omnejd, både under 
sommar- och vinterttid. Ombord på vårt fartyg 
återfinns vår fantastiska resturang som drivs av 
den välkända kocken Fredrik Johannesson, och där 
serverar vi mat som passar alla och dryck av hög-
sta kvalitet. Då vi på Varberg Cruise Line utgår från 
hjärtat av västkusten är det en självklarhet för oss 
att servera pinnfärska skaldjur ute på fördäck, allt 

som oftast i kombination med livfull underhållning i 
form av trubadurer. 

Förutom att erbjuda sina passagerare upplevelser 
som bygger på natursköna vidder, prioriterar de 
säkerhet för alla passagerare och erfarenhetsutby-
ten med andra rederier runtom i Sverige. Christian 
berättar vidare om vad medlemskapet i Skärgårds-
redarna har inneburit för deras verksamhet: 

– Skärgårdsredarna hjälper oss att bistå med ex-
pertis gällande inköp, såsom försäkringar för våra 
fartyg. De förmåner som medlemskapet innefattar 
tilltalar oss och kan nyttjas för att utveckla vår 
verksamhet, både gällande säkerhet för alla som 
åker med oss och i ett hållbarhetshänseende. Det 
är också en väldigt bra plattform för erfarenhetsut-
byten med andra medlemmar. 



Er avtalsleverantör 
utav tågvirke

www.lirosropes.se

På vilka sätt ter sig dessa erfarenhetsutbyten? 
– Vi har god erfarenhet av just kryssningar som vi 
kan dela med oss av till andra medlemmar. Även fast 
verksamheter kan skilja sig åt gällande sysselsätt-
ning, går det att dela med sig av erfarenheter som 
sedan går att applicera på många användningsområ-
den ute till sjöss. Ett exempel på detta var när vi åkte 
med skärgårdslinjen och såg hur de arbetade med 
sitt säkerhetsupplägg, vilket gav bra med inspiration 
för våra framtida kryssningar. 

Susanna och Christian är relativt nya i sitt medlem-
skap hos Skärgårdsredarna, men känner att de redan 
har fått känna på den goda sammanhållningen som 
föreningen skapar. De fortsätter att ge sin syn på den 
inledande tiden som medlemmar: 

– Vi har fått ett bra väldigt bra välkomnade av orga-
nisationen och speciellt Nina Yngve som har hjälpt 
oss med det praktiska arbetet i samband med att vi 
anslöt oss. Under den korta tiden som medlemmar 

har vi fått bra med information om vad som händer 
i branschen. Vi uppmanar andra rederier att anslu-
ta sig, speciellt mindre rederier eftersom att det 
finns sociala mötesplattformar att tillgå, exempelvis 
inbjudningar till mässor och föreläsningar. Man får 
mycket valuta för medlemskapet i form av hjälp när 
utmaningar dyker upp. Vi tror på gemenskapen och 
att alla rederier kan leva i symbios för att utvecklas 
tillsammans. 

Christian och Susanna hälsar  
alla varmt välkomna till Varbergs Cruise Line! 

FÖRSÄLJNING • INSTALLATION • SERVICE • BESIKTNINGAR
NjordX är din professionella partner när det gäller navigation, kommunikation och integrerade system 
för alla typer av fartyg, stora som små. Med det produktsortiment vi erbjuder idag och den erfarenhet 
vi har av fartyg kan vi skräddarsy en lösning som passar både din verksamhet och din ekonomi. Vi 
hjälper dig med rätt produkt, installation och service.  

Det är vi som är NjordX.

STOCKHOLM • GÖTEBORG • LANDSKRONA

Växel +46 10 40 55 100 • Service +46 10 40 55 140
www.njordx.com



YRKEN OMBORD 
Inom skärgårdstrafiken arbetar mellan 1 500-2 000 ombordanställda. Många fartyg är sysselsat-
ta året runt och har fast anställd personal medan andra fartyg endast är i drift säsongsvis och 
har därför mest har säsongsanställda. Mindre fartyg kan vara enmansbetjänade medan de större 
resturangfartygen kan ha upp till 15 mans besättning. Skärgårdsflottan växer och utvecklas och 
behöver därmed fler kompetenta medarbetare. 
På ett skärgårdsfartyg kan du ha följande befattningar:

Befälhavare 
Befälhavaren har totalansvaret för fartyget och ska 
se till att passagerarna kommer fram på ett säkert 
sätt. Men det handlar också om göra resenärerna 
nöjda. Befälhavaren sköter navigering och manöv-
rering av fartyget och ansvarar för underhåll och 

säkerhet. Han/hon har det övergripande ansvaret 
ombord.

Styrman 
Som styrman hjälper du befälhavaren med de upp-
gifter som denne har ansvar för. Det finns relativt få 
skärgårdsfartyg som har styrmansbefattningar.

Vår egen produkt, Steencraft-propellern, är en slitstark propeller som vi tillverkar i rostfritt duplexstål 
för axelbåtar. Varje propeller beräknas och tillverkas specifikt för en motmodell för att få en så effek-
tiv propeller som möjligt för din båt.

Propellerreparationer i alla typer av material till utombordare, drev och axeldrift. Även reparation av 
vattenjetimpellrar. Vi utför även stigningsändringar och dynamisk balansering för att minimera vibra-
tioner och optimera din båts prestanda.

Slipupptagning
Vi uppför slipupptagning i Jakobstad för underhåll av båtar upp till 
30 m och 200 ton. Med ett heltäckande serviceprogram kan vi 
skräddarsy en lösning som passar ert behov.

Vi erbjuder även motorservice för våra kunder. Allt ifrån konser-
vering, service och reparationer till montering av hela drivlinor.

Besök gärna vår  
hemsida för information!

Begär offert!

Steelprop Finland Oy Ab
Alholmsvägen 40, 686 00 Jakobstad
info@steelcraftpropellers.fi
+358 505621121 Markus • +358 505971798 Björn

steelcraftpropellers.fi



Matros 
En matros i skärgårdstrafiken har ett omväxlande 
arbete. Arbetsuppgifterna skiftar också beroende på 
vilken typ av fartyg man tjänstgör på. Matrosen möter 
passagerarna när de stiger ombord och blir på så 
sätt rederiets ansikte utåt. Matrosens huvuduppgift är 
också vakttjänstgöring på bryggan, vilket bl.a. inne-
fattar utkik och övning i att manövrera fartyget. 

Däcksman 
En däcksman kan ha uppgifter alltifrån att hjälpa till 
vid tillägg, ta emot passagerare, sälja biljetter, hjälpa 
till i cafeterian och se till att det är städat ombord. 
Däcksmans huvuduppgift är också vakttjänstgöring på 
bryggan, vilket bland annat innefattar utkik och övning 
i att manövrera fartyget.

Maskinist 
För att jobba som ångfartygsmaskinist ska man ha en 
särskild ångmaskinutbildning. Maskinisten ansvarar 
för maskinen och dess underhåll och utför de ma-

növrer som beordras från fartygets befälhavare eller 
styrman.

Eldare 
I ångfartygens maskinrum finns det förutom ångma-
skinister även eldare. För att jobba som eldare ska 
man ha gått en särskild kurs. Eldaren ser till att ång-
maskinens panna hålls varm för att den ska produce-
ra ånga.

Kock 
På restaurangfartygen lagas ofta maten ombord. Att 
arbeta som kock ombord är ett utmanande men tack-
samt arbete. Köken är sällan så stora som på restau-
ranger iland, men lika många gäster ska serveras god 
mat.

Serverings- och cafeteriapersonal 
På restaurangfartygen finns det många som arbetar 
med servering och på turlistefartygen finns oftast en 
cafeteria. Arbetet passar dig som är serviceinriktad.

Vår egen produkt, Steencraft-propellern, är en slitstark propeller som vi tillverkar i rostfritt duplexstål 
för axelbåtar. Varje propeller beräknas och tillverkas specifikt för en motmodell för att få en så effek-
tiv propeller som möjligt för din båt.

Propellerreparationer i alla typer av material till utombordare, drev och axeldrift. Även reparation av 
vattenjetimpellrar. Vi utför även stigningsändringar och dynamisk balansering för att minimera vibra-
tioner och optimera din båts prestanda.

Slipupptagning
Vi uppför slipupptagning i Jakobstad för underhåll av båtar upp till 
30 m och 200 ton. Med ett heltäckande serviceprogram kan vi 
skräddarsy en lösning som passar ert behov.

Vi erbjuder även motorservice för våra kunder. Allt ifrån konser-
vering, service och reparationer till montering av hela drivlinor.

Besök gärna vår  
hemsida för information!
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Steelprop Finland Oy Ab
Alholmsvägen 40, 686 00 Jakobstad
info@steelcraftpropellers.fi
+358 505621121 Markus • +358 505971798 Björn

steelcraftpropellers.fi



VI VÄRNAR OM GOD  
SÄKERHET OCH EN  
HÅLLBAR MILJÖ

Vi på Skärgårdsredarna är registrerade som aktör i 
”Ett fossilfritt Sverige”. Vi informerar och förmedlar 
kunskap till föreningens medlemsrederier om möj-
ligheter och teknik som leder till ökad andel förny-
elsebart bränsle, fossilfri fartygsdrift och hållbar 
verksamhet. Utöver det försöker vi också påverka 
upphandlare och beställare av inrikes sjöfart att i 
sina förfrågningar ställa miljökrav med kostnads-
täckning, som stimulerar vägen mot klimatmålet 
”Hållbar inrikes sjöfart”. 

Sverige har Europas längsta kust, med stora och 
små insjöar, fantastiska och unika skärgårdar samt 
många farbara älvar och vattendrag. Med dessa 
goda förutsättningar för att bedriva sjöfart, är det 

naturligt för oss att verka för att dessa möjligheter 
tas till vara på ett bättre sätt av myndigheter och 
kommuner. Vi vill se att transporter av gods och 
passagerare sker på de platser där det är en fördel 
i förhållande till landtransport. I tillägg arbetar vi för 
att det ska finnas goda förutsättningar för etable-
ring av sjöfart som servar rekreation och turism 
inom besöksnäringen, speciellt på vatten och i 
skärgårdar där det idag saknas möjlighet för besö-
karen att få denna upplevelse. 

För oss är det dessutom viktigt att främja social 
hållbarhet. Arbetsmiljöfrågor såsom diskriminering 
och kränkande särbehandling ämnar vi att belysa i 
vårt påverkansarbete. 

• SB Rescue sling

simon@norrkustmarina.se



Besöksadress Stockholm: 
AF Pontins Väg 6, hus 4, Djurgår-

den 

Besöksadress Göteborg
Kungsgatan 45 

Hemsida
Skargardsredarna.se 

Nina Yngve 
Projektledare & samordnare 

0733-928620
nina@skargardsredarna.se

Anders Werner 
VD 

0793-040055
anders@skargardsredarna.se

ERBJUDANDE
• DITT FULLSERVICEVARV MITT I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
• REPARATIONER, OMBYGGNATIONER OCH  

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
• VI UTFÖR ARBETEN I ALLA FÖREKOMMANDE  

SKROVMATERIAL
• SPECIALISTER PÅ VATTENJET
• PROJEKTRAPPORTER MED BILDER FÖR ALLA  

UTFÖRDA ARBETEN

TORRSÄTTNING
SLIP UPP TILL 300 TON OCH 8,5M BREDD
BÅTLYFT UPP TILL 40 TON OCH 5,8M BREDD

WWW.RINDOVARVET.SE



Bertel O. Steen Power Solutions supplies 
sustainable propulsion systems with focus
on quality and reliability.

Visit us at bospower.com

Make the 
next move towards 
a sustainable future.
As a system integrator of hybrid and electrical propulsion solutions 
we offer complete integrated systems, from bridge to propeller. Our 
solutions are designed to the individual vessels, ensuring full speed 
ahead, in a safe and reliable way.

Enjoy the advantages of sustainable propulsion systems, today


