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Förord
Målet med studien är att identifiera och diskutera värden som yrkesfisket bidrar med till samhället. I dessa värden ingår både sådana som
handlas på marknaden för fisk och skaldjur, och värden som yrkesfisket bidrar med som inte handlas på någon marknad. Det senare innefattar värden som öppna hamnar och bevarande av kulturmiljöer. Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning av alla
de värden som finns i yrkesfisket, utan lyfter ett antal värden som kunnat identifieras och placerar in dessa i en nationalekonomisk begreppsram. I de fall det finns forskningsresultat som visar på storleken av
dessa värden diskuteras dessa. Resultatet kan användas i policysammanhang som underlag för en strukturerad analys av vilka värden som
påverkas vid olika förvaltningsåtgärder.
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Sammanfattning
Det samhällsekonomiska värdet av yrkesfiske är mer omfattande än enbart företagsekonomiska vinster då det även innehåller andra värden
som yrkesfisket bidrar med till samhället som levande kustsamhällen,
turism och attraktiva boendemiljöer. Det finns redan idag en strävan
inom svensk fiskeriförvaltning att uppnå största samhällsekonomiska
värde, men det finns också ett behov av att utveckla verktyg för att identifiera vad som skapar värde samt bedöma dess storlek. Den här rapporten bidrar till detta arbete genom en strukturerad diskussion av värden i svenskt yrkesfiske som baseras dels på värdet av yrkesfiskets
fångster på marknaden och dels på värden av yrkesfisket utanför marknaden. I analysen ingår även bedömningar av värdenas storlek där detta
är möjligt. Däremot ingår inte negativa effekter av yrkesfisket som exempelvis påverkan på havsbotten och utsläpp av växthusgaser.
Värdet av yrkesfiskets fångster på marknaden bestäms av konsumenternas
värde av fisk och skaldjur de köper samt producenternas värde av desamma. I rapporten används vinsterna i yrkesfisket för att beskriva producenternas värde av sina fångster. Den totala vinsten i yrkesfisket år
2016 var drygt 200 miljoner kronor, att jämföra med yrkesfiskets intäkter som var cirka 1 miljard. Det är framför allt det storskaliga fisket (fiske
med trål) som gör ekonomiska vinster, medan det småskaliga fisket
(fiske med garn, krok och bur) går med ekonomisk förlust. Att det småskaliga yrkesfisket går med förlust innebär inte att allt småskaligt yrkesfiske gör det, och inte heller att verksamheten med nödvändighet kommer att upphöra inom kort. Exempelvis kan det finnas ett värde för fiskaren att fortsätta fiska även om avkastningen är låg. Det kan däremot
finnas anledning att vara observant på rekryteringen av nya fiskare som
försvåras av dålig lönsamhet.
Konsumenternas värde är svårare att mäta då individer kan sätta ett
högre värde på att konsumera fisk och skaldjur än det pris de behöver
betala på marknaden. Konsumenternas så kallade betalningsvilja kan
således inte observeras direkt via marknadspriset. Det finns inga beräkningar i nuläget som visar hur mycket konsumenternas betalningsvilja
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överstiger priset på marknaden, men det finns ett antal indikatorer på
att betalningsviljan för de flesta konsumenter är nära marknadspriset.
Detta beror på att svenskfångad fisk och skaldjur i många fall enkelt kan
bytas ut mot importerad och att konsumenterna då väljer den importerade produkten i stället.
De värden som yrkesfisket bidrar med utanför marknaden kallas positiva externa effekter och är de värden som yrkesfisket bidrar med till andra
utan att få betalt för det. Värdet kan tillfalla exempelvis andra näringar
såsom turistnäringen, de boende i kustsamhällen och dess besökare, likväl som det tillfaller samhället i stort när det rör sig om positiva miljöeffekter.
Det finns ett antal möjliga positiva externa effekter av yrkesfisket men
de är generellt dåligt förankrade i den ekonomiska vetenskapliga litteraturen. Ett exempel är kopplingen mellan yrkesfiske och turism där litteraturen indikerar att yrkesfisket kan ha positiva externa effekter på
turism då man bidrar till en orts attraktionskraft. Dock finns inte tillräckligt med studier för att dra säkra slutsatser på att det finns en extern
effekt och hur stor den i så fall är. En annan positiv extern effekt är kulturella värden som fiskebodar och andra kulturmarkörer som har ett
värde för både turister och boende. Även här saknas dock studier som
skattar hur stort värde yrkesfisket har bidragit med till dessa och i vilken mån värdena faktiskt är beroende av ett aktivt yrkesfiske. Andra
värden som yrkesfisket bidrar med utanför marknaden är sociala värden i traditionella fiskesamhällen. Dessutom kan yrkesfisket bidra till
att trygga Sveriges framtida livsmedelsförsörjning samt ha vissa positiva effekter på miljön exempelvis genom att bistå med miljöövervakning och fångstdata.
Yrkesfisket är en del av en större marin näring och påverkar både underleverantörer och beredningsindustri. Denna typ av påverkan på
andra näringar brukar kallas för multiplikatoreffekter. Även om dessa
inte ingår för att beräkna värdet av yrkesfisket är fiskets påverkan i värdekedjan intressant vid förvaltningsbeslut. Yrkesfiskets multiplikator-
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effekt är sannolikt förhållandevis små jämfört med många andra näringar. Detta kan förklaras av att många insatsvaror (t.ex. bränsle) importeras, mycket av yrkesfiskets landningar sker utomlands, och att beredningsindustrin importerar en stor del av sin råvara. Därmed blir interaktionen med andra delar av svensk ekonomi förhållandevis liten för
yrkesfisket som helhet, även om det kan förekomma skillnader mellan
olika verksamheter och regioner.
Resultaten från rapporten visar att det finns ett antal olika värden i
svenskt yrkesfiske, vilka kan komma att påverkas om fiskeriförvaltningen förändras. Olika policyåtgärder kommer att ha olika effekt på
producenternas vinster, konsumenternas värde av fisk och skaldjur, turism, och yrkesfiskets påverkan på miljön. Strukturerade analyser av hur
yrkesfiskets förvaltning påverkar de olika värdena behövs då de ger
viktig information för att skapa ett högt samhällsekonomiskt värde
inom svenskt yrkesfiske.
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1

Inledning
Den svenska strategin för yrkesfisket (SJV och HaV, 2016) har som vision att fiskeriförvaltningen ska sträva efter att inom miljömässigt hållbara ramar skapa största möjliga samhällsekonomiska värde. Det samhällsekonomiska värdet innehåller inte enbart företagsekonomiska
aspekter utan även miljöaspekter och andra värden som yrkesfisket bidrar med. Exempel på värden som lyfts fram är levande kustsamhällen,
turism och attraktiva boendemiljöer. Det finns ett behov av analyser för
att identifiera vad som skapar värde samt bedöma dess storlek. Den här
rapporten bidrar till detta arbete genom en strukturerad diskussion av
värden i svenskt yrkesfiske. I analysen ingår även bedömningar av värdenas storlek där detta är möjligt.
Rapporten diskuterar hur yrkesfisket bidrar till att skapa värde i samhället. Analysen bygger på ekonomisk forskning och har därför sin utgångspunkt i ekonomiskt baserade begrepp. Värdet av fiske diskuteras
dels baserat på produkter som handlas på marknaden dels baserat på
värden som inte kan handlas på en marknad. Fiskprodukter som handlas på marknaden har ett värde för konsumenterna som köper varorna
och ger vinster till producenterna som säljer dem. Företagsekonomisk
statistik och marknadspriser på fiskprodukter ger information om
denna del av det ekonomiska värdet av yrkesfisket. Utöver värden på
marknaden diskuteras i rapporten även andra värden som yrkesfisket
kan bidra med men som yrkesfiskarna inte kan ta betalt för genom att
sälja sina fångster. Denna typ av värden är därför svåra att mäta i monetära termer, men kan inte desto mindre vara viktiga beståndsdelar i
det totala värdet av yrkesfisket. För att få en total bild av yrkesfiskets
värde måste beräkningen innehålla både yrkesfiskets nettovärde för fisk
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och skaldjur som handlas på marknaden, samt yrkesfiskets värden utanför marknaden. Dessutom behöver dess negativa påverkan på miljön
inkluderas.
Varför är då en närings totala värde intressant? Svaret på den frågan är
att det inte nödvändigtvis är det – åtminstone inte ur ett förvaltningsperspektiv. En förvaltningsåtgärd motiveras inte genom att titta på en
närings totala värde, utan genom att analysera förändringen i värdet vid
olika förvaltningsalternativ. En närings totala värde ger information om
hur samhällsekonomin hade påverkats om näringen försvann helt och
hållet, vilket sällan är ett realistiskt alternativ. Däremot är förändringar i
värdet viktiga att analysera ur ett förvaltningsperspektiv. Då ställs frågan vilket av flera förvaltningsalternativ som ger högst samhällsekonomiskt värde. Detta är en viktig del i beslutsunderlaget för förvaltningsåtgärder (se Söderholm et al. 2015).
Genom att i rapporten identifiera och beskriva ett antal värden som yrkesfisket bidrar med blir det möjligt för framtida fiskeriförvaltning att
ta hänsyn till dessa. Eftersom beslut kan ha stor påverkan på vissa värden men inte andra är ökade kunskaper kring yrkesfiskets olika värden
viktiga för att kunna fatta bästa möjliga beslut för yrkesfisket såväl som
för miljön och samhället i stort. En avgränsning i detta avseende är dock
att rapporten inte innehåller negativa effekter som orsakas av yrkesfisket utanför marknaden, då dessa redan är väl dokumenterade i litteraturen. Rapporten visar därmed inte det totala nettovärdet av yrkesfisket.
Rapporten är upplagd som följer. Kapitel 2 presenterar de ekonomiska
värdebegrepp som studien bygger på. Kapitel 3 och 4 innehåller en analys av värdet av fisk och skaldjur som levereras till marknaden respektive en analys av värden av yrkesfiske utanför marknaden. Kapitel 5 berör yrkesfiskarnas arbetsmarknad och yrkesfiskets interaktion med beredningsindustrin och underleverantörer. Resultaten diskuteras och
sammanfattas i kapitel 6.
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2

Värdet av fisk och värdet av fiske
I ett nationalekonomiskt perspektiv är värdet av svenskt yrkesfiske betydligt mer omfattande än enbart företagsekonomiska vinster. Värdet
inkluderar även värden som yrkesfisket bidrar med till samhället som
inte handlas på en marknad, till exempel värdet av att kunna besöka en
fiskehamn. Detta kapitel ger en överblick över vad som utgör värdet av
yrkesfisket för att i nästkommande kapitel sedan fördjupa diskussionen
kring de olika beståndsdelarna. En viktig distinktion är skillnaden mellan värdet av yrkesfiske och värdet av naturresurserna fisk och skaldjur,
där värdet av yrkesfiske kan ses som ett av många värden av naturresurserna fisk och skaldjur. Värdet av fisk och skaldjur presenteras i avsnitt 2.1 och de värden yrkesfisket skapar, både på och utanför markandaden, introduceras i avsnitt 2.2.

2.1

Värdet av naturresurserna fisk och skaldjur

Fisk och skaldjur är naturresurser som har ett antal värden för människan. Dessa värden kan struktureras i ett antal olika kategorier och undergrupper. 1 En första uppdelning är i användarvärden (ibland kallat
brukarvärden eller praktiska värden) respektive icke användarvärden.
Ett användarvärde är värden av att på något sätt använda en resurs, dvs.
man kommer på något sätt i kontakt med resursen eller att resursen bidrar med ekosystemtjänster som kommer människan till nytta, medan
ett icke användarvärde inte är avhängt att resursen de facto används
utan det räcker med vetskapen att den finns. Användarvärden och icke
användarvärden för fisk och skaldjur kan definieras som:

1
Det finns många sätt att klassificera och definiera värdet av en naturresurs. Dessa liknar varandra i
stor utsträckning och valet av vilken påverkar inte den generella diskussionen.
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•

Användarvärden
o

Direkta användarvärden är när fisk och skaldjur används som mat, till fritidsfiske, dykning, etc.

o

Indirekta användarvärden är olika former av ekosystemtjänster som inte innebär direkt användning av resursen. Exempelvis fiskens roll för fungerande marina
ekosystem och de värden som ekosystemtjänsterna bidrar med till människan.

•

Icke användarvärden
o

Existensvärden är värdet av att veta att resursen finns
även om man inte använder den. Exempelvis värdet
av djur som blåvalar och andra arter vars existens
många värdesätter även om få någonsin ser dem.

o

Arvsvärden är värdet att veta att barn och barnbarn ska
kunna ha nytta av resurserna på liknande sätt som nuvarande generationer.

Utöver dessa värden finns optionsvärden som är svåra att definiera in under användarvärden och icke användarvärden. Optionsvärdet är möjligheten att använda eller få värde av resurserna i framtiden. Exempelvis kan det finnas individer som värdesätter vetskapen om att fisk och
skaldjur kan vara en källa till framtida livsmedelsförsörjning eller att de
kan börja med sportfiske om intresset uppstår. Utan resursen kan dessa
värden inte komma till stånd i framtiden. Även om vi idag inte känner
till alla värden resursen kan ha finns det därför ett motiv att bevara resursen för kommande behov. 2
Yrkesfiskets roll i sammanhanget kommer från direkta användarvärden
av resurserna fisk och skaldjur eftersom yrkesfiskets huvudsakliga uppgift är att producera för konsumtion. Det finns med andra ord betydligt
fler värden av dessa naturresurser än de som yrkesfisket bidrar med,
likväl som det finns värden av yrkesfisket som inte är direkt kopplade

2

En mer omfattande diskussion kring värdet av fisk finns i Brady (2004).
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just till fisk och skaldjur utan snarare handlar om hur yrkesfisket påverkar individer och samhället i stort.

2.2

Värdet av yrkesfiske

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är företagsekonomiska vinster av
såld fisk endast en del av det totala värdet från yrkesfisket eftersom värdet också beaktar hur samhället i stort påverkas av yrkesfisket. Därför
inkluderar det totala värdet även värden som yrkesfisket bidrar med till
samhället som inte handlas på en marknad, till exempel värdet av att
kunna besöka en fiskehamn. Problemet med denna typ av värden utanför marknaden är att de är svåra att mäta eftersom det inte finns något
pris som speglar individers värdering, men de kan ändå vara viktiga.
Nedan definieras och diskuteras begreppet värde som det används i den
här rapporten både för fångster på marknaden och för värden som inte
går via marknaden.

Värdet av yrkesfiskets fångster på marknaden
Hur stort värdet av yrkesfiskets fångster är beror på konsumenternas
betalningsvilja för fiskprodukterna, dvs. efterfrågan på produkten. Betalningsviljan är inte det samma som marknadspriset för en produkt eftersom många konsumenter kan vara villiga att betala ett högre pris än
det man faktiskt behöver betala. I ekonomisk forskning räknas normalt
inte konsumentens hela betalningsvilja som ett värde eftersom de kostnader som finns för produktionen räknas bort. Värdet av produktionen
på marknaden är därför nettovärdet, dvs. konsumenternas betalningsvilja minus de kostnader samhället har för att producera varan. Hur hög
betalningsviljan är beror på konsumenterna – vissa är villiga att betala
ett högt pris för en vara (hög betalningsvilja) medan andra inte är det
(låg betalningsvilja). På samma sätt beror produktionskostnaderna på
de individuella producenterna – vissa är mer effektiva producenter än
andra. Marknaden för yrkesfiskets fångster består av konsumenter och
producenter. Figur 2.1 beskriver marknaden för fisk i ett diagram som
visar priset på den vertikala axeln och kvantitet fisk på den horisontella.
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Figur 2.1. Marknaden för yrkesfiskets fångster
Kurvan för efterfrågan i diagrammet visar konsumenternas betalningsvilja för fisk. Vissa konsumenter har en hög betalningsvilja, vilket representeras i kurvan med ett högt pris vid låg kvantitet och återspeglar efterfrågan hos de konsumenter som sätter högst värde på fisken. När
kvantiteterna ökar (längre till höger i diagrammet) sjunker konsumenternas betalningsvilja för ytterligare inköp av fisk eftersom de som hade
hög betalningsvilja nu har köpt vad de vill ha (eller har mindre betalningsvilja för ytterligare fisk). Ju högre kvantitet desto lägre betalningsvilja för den sist sålda fisken. Utbudet av fisk fungerar tvärt om. Om
priset är lågt är det få som vill bedriva yrkesfiske och kvantiteten är därför liten (långt till vänster i diagrammet). Ju högre priset på marknaden
blir, desto fler fiskare är villiga att fiska och kvantiteten landad fisk stiger. Marknadsjämvikten är den kvantitet och det pris där utbud och efterfrågan möts, dvs. det pris där all den fångade fisken säljs, vid priset
P* och kvantiteten K*.
All fisk säljs till marknadspriset och även konsumenter med hög betalningsvilja betalar samma pris som de med lägre. Vid marknadspriset P*
finns därför ett antal konsumenter som har en högre betalningsvilja än
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vad de behövde betala. Skillnaden mellan betalningsviljan och priset
kallas konsumentöverskott, ett överskott som är konsumenternas nettovärde av den sålda fisken (dvs. betalningsviljan minus vad man faktiskt
betalade). Detta är konsumenternas del av det samhällsekonomiska värdet av fisk och skaldjur på marknaden. På samma sätt finns det vid
marknadspriset P* ett antal producenter som är beredda att sälja sina
produkter till ett lägre pris än marknadspriset. Skillnaden mellan det
pris som behövs för att de ska sälja och det pris de får på marknaden
kallas producentöverskott. Producentöverskottet motsvarar producenternas nettovärde av den sålda fisken och är nära besläktat med företagets vinst (dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader). Värdet av yrkesfiskets fångster på marknaden är summan av producentöverskottet
och konsumentöverskottet. 3 Detta värde motsvarar hela konsumenternas betalningsvilja för produkten (ytan under efterfrågekurvan i figur
2.1 fram till kvantiteten K*) minus företagens produktionskostnader.
Värdet på marknaden illustreras i figur 2.2.

Figur 2.2. Värdet av yrkesfiskets fångster på marknaden

Värdet av yrkesfiske utanför marknaden
Att bedriva fiskeriverksamhet påverkar det omgivande samhället och
miljön. När en näring påverkar samhället utan att detta sker genom
marknaden kallas det inom ekonomisk forskning för en extern effekt. En
extern effekt definieras som när en aktörs produktion eller konsumtion
påverkar andra aktörers vinster eller värde utan att det utgår någon
form av kompensation för detta (Perman et al., 2003).

3
Notera att konsumenternas utgifter för köpt fisk och producenternas intäkter för densamma definieras
som kvantiteten multiplicerat med priset och alltså skiljer sig från konsumentöverskottet och producentöverskottet.
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Externa effekter kan vara positiva om en aktör påverkar andra aktörer
positivt eller negativa om andra aktörer påverkas negativt. Exempelvis
är det en positiv extern effekt av jordbruket när det främjar biologisk
mångfald, medan det är en negativ extern effekt att det läcker näringsämnen från jordbruket som kan ge problem med övergödning av hav
och vattendrag. Gemensamt för både positiva och negativa externa effekter är att varken de som ger upphov till en positiv extern effekt eller
de som drabbas av en negativ sådan kompenseras för detta. Problemet
som därmed uppstår är att de ekonomiska incitamenten för att producera tillräckligt av de positiva och minska de negativa saknas. Förekomsten av externa effekter är därför en orsak till statliga regleringar.
Detta är vanligt inom miljöområdet och sträcker sig från allt från försök
att göra miljöpåverkan kostsamt (koldioxidskatter; EUs system med utsläppsrätter) till direkta förbud mot användandet av vissa kemikalier,
produktionsprocesser, m.m.
Yrkesfisket har i likhet med andra areella näringar en stor interaktion
med omgivningen jämfört med många andra sektorer i ekonomin eftersom jordbruk och yrkesfiske nyttjar naturresurser och påverkar miljön. Yrkesfisket tenderar därför att ha förhållandevis många externa effekter. Det finns flera anledningar till detta. En första är att yrkesfisket
påverkar bestånden av fisk och skaldjur som är viktiga för ekosystemen
i både sött och salt vatten. Påverkan på bestånden får därmed konsekvenser utanför själva fiskenäringen, vilket är en extern effekt. En annan
är att många resurser är delade mellan flera länder vilket gör att svenskt
yrkesfiske kan ha negativ påverkan på andra länders yrkesfiskare och
tvärt om. På samma sätt kan yrkesfisket ha intern konkurrens om gemensamma fiskresurser inom svenskt fiske mellan olika typer av fiskare. Det finns en omfattande litteratur som tar upp negativa externa
effekter av yrkesfisket genom dess påverkan på miljön. Exempel är utfiskning (FAO, 2018), bränsleanvändning (Parker m.fl., 2018; Ziegler
och Hornborg, 2014), påverkan på känsliga bottnar (Eigaard m.fl., 2017),
och bifångster av marina däggdjur och fåglar (Lewison m.fl., 2014).
Dessa effekter är välkända och lyfts ofta i debatten. Yrkesfisket har
emellertid också positiva effekter på samhället som fiskaren inte kan ta
betalt för och som därför inte påverkar fiskarens ekonomiska resultat,
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dvs. positiva externa effekter. Värdet av yrkesfiske utanför marknaden
speglar värden samhället har som inte handlas på någon marknad och
är summan av de positiva externa effekterna minus de negativa externa
effekterna. Detta visas i figur 2.3.

Figur 2.3 Värdet av yrkesfiske utanför marknaden

Det totala värdet
Det totala nettovärdet av yrkesfisket (värden minus kostnader) består
av summan av värdet på marknaden (konsumentöverskott och producentöverskott) och nettovärdet av positiva och negativa externa effekter.
Dessa sammanfattas i tabell 2.1.
Tabell 2.1. Värden i yrkesfisket
Typ av värde

Beskrivning

Värden på marknaden

Producentöverskottet (yrkesfiskets ekonomiska vinster)
Konsumentöverskottet (värdet av att
konsumera fisk och skaldjur minus inköpspriset)

Värden utanför marknaden

Positiva externa effekter (positiva effekter på omgivande samhället utöver varor/tjänster som säljs på marknaden)
Negativa externa effekter (negativa effekter på omgivande samhället)

Totalt nettovärde

= producentöverskott
+ konsumentöverskott
+ positiva externa effekter
– negativa externa effekter
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Rapporten fortsätter med en analys av värdet av yrkesfisket i två delar
baserat på de värden som uppstår på och utanför marknaden. Eftersom
analysen har avgränsats till att inte ta upp negativa externa effekter
kommer rapporten inte beräkna det totala värdet för yrkesfisket. Däremot lyfter kapitel 5 ett par aspekter av yrkesfisket som inte direkt kan
hänföras till begreppsramen ovan – ekonomiska konsekvenserna för
kringliggande näringar (så kallade multiplikatoreffekter) samt arbetstillfällen och inkomster för yrkesfiskare. Dessa aspekter är inte direkt
kopplade till värdet av yrkesfisket, men kan vara viktiga att beakta vid
förvaltningsbeslut.
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3

Värdet av yrkesfiskets fångster på
marknaden
I det här kapitlet analyseras värdet av yrkesfisket utifrån det värde landad fisk och skaldjur har på marknaden för både konsumenterna som
köper fisk och skaldjur och företagen som producerar dem. Kapitlet inleds med en kort presentation av yrkesfiskets storlek och utveckling (avsnitt 3.1) följt av vad det genererar för värde för konsumenter (avsnitt
3.2) och producenter (avsnitt 3.3). Resultaten sammanfattas sedan (avsnitt 3.4).

3.1

Yrkesfiskets storlek och utveckling

Den svenska fiskeflottan bestod 2017 av drygt 1 200 fartyg, allt från små
fartyg avsedda för kustnära fiske till stora trålare som bedriver fiske
hela vägen från Östersjön till Nordsjön (STECF, 2018). Detta är en
minskning av antalet fartyg från drygt 1 500 sedan 2008 (motsvarande
cirka 20 %). Antalet yrkesfiskare har en liknande utveckling där antalet
anställda minskat från 1 980 år 2008 till 1 385 år 2017 (en minskning med
cirka 30 % STECF, 2018). 4 Utvecklingen visas i figur 3.1.

4

Notera att detta inte är heltidsekvivalenter. Antalet heltidsekvivalent anställda 2017 var 755.
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Figur 3.1. Antal fartyg och antal anställda i svenskt yrkesfiske 2008 till
2017
Under perioden 2013 - 2015 landade svenskt yrkesfiske totalt 88 olika
arter, men de flesta i relativt små mängder. I genomsnitt under åren bestod 89 procent av den totala landade vikten av sill/strömming, skarpsill
och tobis. Drygt fyra procent var torsk (Bergenius m.fl., 2018). Det totala
landningsvärdet under perioden var i genomsnitt 997 miljoner kronor
(ibid) där sill/strömming stod för den största andelen med cirka 28 procent följt av havskräfta (14 %), skarpsill (12 %), nordhavsräka (11 %) och
torsk (9 %).

3.2

Värde för konsumenterna

Konsumenternas betalningsvilja för fisk och skaldjur utöver det man
faktiskt betalar, dvs. konsumentöverskottet i figur 2.1 (kapitel 2), finns
inte explicit beräknat för svenskfångad 5 fisk och skaldjur. Enligt Tinch
m.fl. (2015) kan det emellertid förväntas vara förhållandevis litet för yrkesfisket. Detta kan ha ett antal anledningar; dels går det att byta fisk
och skaldjur mot andra proteinkällor som kött och kyckling, dels finns i
många fall nära substitut i form av alternativa arter, dels finns fisk och
5
Svenskfångad definieras som fångad av fartyg i den svenska fiskeflottan. Fisket kan ske i andra
länders ekonomiska zoner.
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skaldjur från andra länder som konsumenterna kan välja i stället. Detta
innebär att efterfrågekurvan i figur 2.1 blir flack och området för konsumentöverskott blir därmed litet.
Resonemanget kan illustreras med marknaden för torsk. Om svenska
fiskare skulle försöka höja priset på torsk som säljs till den svenska
marknaden kan konsumenterna välja att antingen betala det högre priset eller se sig om efter alternativ. För torsk finns ett antal arter som
många konsumenter anser förhållandevis likvärdiga som exempelvis
sej, hoki och Alaska Pollock. Genom att det är möjligt att enkelt övergå
från den nu dyra torsken till dessa arter riskerar även en förhållandevis
liten prishöjning att kraftigt minska försäljningen. På samma sätt kan
konsumenter som fortfarande föredrar torsk enkelt köpa norsk torsk.
Hammarlund (2015) visar att efterfrågan för svensk torsk från Östersjön
är mycket prisberoende och att det därför inte är möjligt att höja priset
utan att förlora stora kvantiteter (flack efterfrågekurva). Hammarlunds
studie bygger på landningar i svenska östersjöhamnar mellan 1997 och
2011 för torsk av olika storleksklasser och kvaliteter.
Att konsumentöverskottet förväntas vara litet för östersjötorsk understryks också av att många konsumenter väljer att inte köpa östersjötorsk
av miljöskäl vilket minskar efterfrågan på produkten. I den mån torsken
exporteras kommer konsumentöverskottet att i stället tillfalla utländska
konsumenter. Om detta ska räknas in som ett värde av svenskt fiske eller inte beror på syftet med en analys av konsumenternas värdering av
svensk fisk och hur man väljer att avgränsa analysen.
Detta exempel gäller svenskfångad torsk, men det finns god grund att
anta att samma resonemang gäller för andra viktiga arter inom svenskt
yrkesfiske. Exempelvis sill, skarpsill och makrill fångas i stora volymer
av konkurrerande länder som Norge och Island, och svenska fartyg landar ofta i utländska hamnar. Även räka och havskräfta fiskas av andra
nationer och svenska fångster kan därför ersättas med utländska.
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Sammantaget innebär resonemanget ovan att betalningsviljan för
svenskfångad fisk och skaldjur troligen ligger förhållandevis nära marknadspriset. Men även om detta sannolikt gäller en majoritet av konsumenterna kan det också finnas en grupp konsumenter som sätter ett
mycket högt värde på att fisken eller skaldjuren kommer från just
svenskt fiske. Därmed kan dessa konsumenter ha en betalningsvilja som
är betydligt högre än marknadspriset och dessutom vara ovilliga att
substituera svenskfångad fisk och skaldjur mot något av alternativen.
Detta gör att vi faktiskt inte vet det totala konsumentöverskottet. I termer av figur 2.1 skulle detta innebära att kurvan för efterfrågan är böjd
med hög betalningsvilja för konsumenter längst till vänster i figuren och
ett flackare parti närmare marknadskvantiteten (K*).

3.3

Värde för producenterna

Värdet för producenterna beräknas utifrån de vinster som görs i yrkesfisket. Vinsterna redovisas för perioden 2008 - 2016 och används som ett
mått på producentöverskottet från figur 2.1 (kapitel 2). Eftersom vinsternas storlek är beroende av fiskeriförvaltningens utformning diskuteras därefter förvaltning och ekonomisk avkastning.

Vinster i yrkesfisket
Yrkesfiskets lönsamhet kan mätas med ett stort antal indikatorer och
nyckeltal som årligen presenteras för Sverige och andra EU länder inom
ramen för EUs ekonomiska datainsamlingsförordning (STECF, 2018).
Två viktiga indikatorer är förädlingsvärdet och nettovinsten. Förädlingsvärdet är yrkesfisket bidrag till BNP och definieras som omsättningen minus kostnader för inköpta varor. I kostnaderna ingår inte
kostnader för arbete och kapital. Förädlingsvärdet ska därför räcka till
att ge avkastning på insatt kapital samt lön för utfört arbete. Nettovinsten definieras som förädlingsvärdet minus kostnader för arbete och kapital. Utvecklingen i förädlingsvärde och nettovinst för det svenska yrkesfisket mellan 2008 och 2016 presenteras i figur 3.2.
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Figur 3.2. Förädlingsvärde och nettovinst i svenskt yrkesfiske 2008 2016, miljoner SEK
Källa: Statistik från STECF 2018.

Som framgår av figuren är förädlingsvärdet positivt under alla år, vilket
också förväntas eftersom det ska räcka till lön och avkastning på kapital.
Vinsten är negativ i början av perioden men noll eller positiv sedan
2010. År 2016 var vinsten cirka 225 miljoner kronor. Utvecklingen mot
högre vinster är i stor utsträckning beroende av det storskaliga yrkesfisket (i huvudsak fartyg som fiskar med aktiva redskap som trål) medan
det småskaliga (fartyg under 12 meter med passiva redskap) går med
förlust. Figur 3.3 visar utvecklingen för båda.
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Figur 3.3. Nettovinst 2008 - 2016 uppdelat på storskaligt och småskaligt yrkesfiske, miljoner SEK.
Källa: Statistik från STECF 2018.

Vinsterna i det storskaliga yrkesfisket var låga under 2008 och 2009 för
att sedan öka kraftigt från 2010 och framåt, vilket kan förklaras av förändrad förvaltning (se nedan). Det småskaliga yrkesfisket har varit förlusttyngt under hela den aktuella perioden. Detta innebär att det storskaliga fisket också har ett större bidrag till samhällsekonomin i form av
ekonomiska vinster än det småskaliga.
Att det småskaliga fisket går med förlust under hela perioden ska tolkas
med försiktighet. Företagen är som regel små enskilda firmor vilket exempelvis innebär att ägaren har stor flexibilitet kring hur stor lön man
tar ur företaget. I den redovisade statistiken från STECF (2018) ingår
schablonberäknade kostnader för både eget arbete och kapital. Om
ägarna har lägre kostnader än schablonvärdena kommer vinsterna i diagram 3.3 att vara underskattade. Till detta kommer att småskaliga fiskare många gånger fortsätter fiska trots låga löner (se kapitel 5) vilket
delvis kan förklaras av att fisket även har andra värden än inkomster.
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Många kombinerar också fisket med inkomster från andra sektorer. Vidare är detta genomsnittssiffror och de negativa vinsterna gäller naturligtvis inte för alla företag.

Ekonomisk avkastning och förvaltning
Yrkesfiskets ekonomiska avkastning beror på ett stort antal faktorer
som sträcker sig från världsmarknadspriser på fiskprodukter och insatsvaror (t.ex. diesel) till teknologiskt utveckling och förvaltningssystemets utformning. Just förvaltningen är intressant ur en fiskeriekonomisk synvinkel. Dels är den avgörande för den långsiktiga utvecklingen
av fiskets lönsamhet, dels kan svensk fiskeripolitik besluta kring avgörande delar av den. Det går att visa utifrån ekonomisk forskning att ett
fiske där förvaltningen ger felaktiga ekonomiska incitament för investeringar leder till att lönsamheten i näringen blir låg. Att det storskaliga
yrkesfisket ökar sina vinster år 2010 (vilket inte det småskaliga gör) är
inte en slump utan beror på att ett nytt förvaltningssystem i det pelagiska fisket (fiske efter sill, skarpsill och makrill) infördes under hösten
2009. Med hjälp av så kallade individuella överförbara kvoter (Individual Transferable Quotas, ITQ) har förvaltningen satt fokus på strukturrationalisering och ekonomisk lönsamhet. 6 Detta har lett till en kraftig minskning av den pelagiska flottan (som tidigare hade överkapacitet), en effektivisering av produktionen, och stora nyinvesteringar i
moderna fartyg (se HaV, 2014 för en utvärdering av förvaltningssystemet). År 2012 hade pelagiska fartyg över 24 meter en nettovinst på
knappt 50 procent av landningsvärdet (HaV, 2014).
Hur höga vinster kan man då uppnå i yrkesfisket om förvaltningen utformas för att maximera lönsamheten? Nielsen m.fl. (2012) studerade
resursräntan i fem olika nordiska fisken. Resursräntan är nära besläktad
med nettovinsten i fisket (STECF, 2018). Nielsen m.fl. (2012) finner att
den maximala resursräntan i de studerade fiskena varierar mellan 43
och 74 procent av landningsvärdet. Andra internationella beräkningar

6
Den intresserade läsaren hänvisas till Brady (2004) och Brady och Waldo (2008) för en diskussion
kring fiskeriförvaltning, ITQ, och ekonomisk lönsamhet.
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visar att resursräntan kan ligga kring cirka 60 - 70 procent av landningsvärdet (Asche, Björndal och Gordon, 2009; Waldo m.fl., 2016).
Svenskt yrkesfiske har historiskt haft en avsevärt lägre avkastning än
så. Exempelvis ingår svenskt pelagiskt fiske i studien av Nielsen m.fl.
(2012) och hade en resursränta nära noll för perioden 2001 - 2003, dvs.
före förvaltningen med individuella överförbara kvoter. Waldo och
Wingård (2010) visar att resursräntan för det storskaliga yrkesfisket var
negativ under perioden 2005 till 2008. Det finns i dagsläget inga uppdaterade beräkningar på resursräntan för olika typer av fartyg (segment) i
den svenska fiskeflottan men genom att använda nettovinsterna som
proxy framgår att det bör finnas en betydande resursränta i det storskaliga fisket medan den är fortsatt negativ i det småskaliga. Det storskaliga fisket är emellertid heterogent och det är därför inte säkert att nettovinsterna är goda i alla segment.
För att öka samhällets avkastning av yrkesfisket är det möjligt att införa
individuella överförbara kvoter även för andra delar av näringen än det
pelagiska fisket. Enligt Paulrud och Waldo (2011) skulle detta innebära
att ungefär 30 - 50 procent av flottan rationaliserades bort vilket skulle
leda till en ökning av resursräntan från -50 miljoner till cirka 180 miljoner kronor baserat på ett landningsvärde runt 500 miljoner kr (dvs. resursräntan skulle bli ca 35 % av landningsvärdet). Detta är lite lägre än
de maximala värden som anges ovan. En anledning till detta kan vara
att svenskt yrkesfiske som inte är pelagiskt är förhållandevis småskaligt
jämfört med både det pelagiska fisket och med fisket i många av våra
konkurrentländer.
Den rationalisering av flottan som en förvaltning som enbart maximerar
den företagsekonomiska avkastningen skulle innebära tar inte hänsyn
till andra värden än ekonomisk lönsamhet. I kommande kapitel diskuteras positiva externa effekter av yrkesfisket som i många fall kan gå
förlorade om förvaltningen inte tar hänsyn till dessa. I det pelagiska fisket har exempelvis regionala kvoter och särskilda kvoter för småskaligt
fiske införts för att samhället vill bevara en struktur på flottan som man
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anser ger större värde än om all fångst landades av de ekonomiskt mest
effektiva fartygen.

3.4

Sammanfattning

Värdet från marknaden består av konsumentöverskott och producentöverskott. Konsumentöverskottet finns inte beräknat för svenskt yrkesfiske men det finns indikationer på att de flesta konsumenters betalningsvilja inte överstiger marknadspriserna i någon större utsträckning.
Producentöverskottet, här beräknat som vinsterna i fisket, var 2016 cirka
225 miljoner. Vinsterna skiljer sig kraftigt mellan olika fartygssegment,
där det storskaliga i genomsnitt går med vinst medan det mer småskaliga inte gör det. Yrkesfiskets förvaltning har stor påverkan på det ekonomiska resultatet och framförallt det storskaliga pelagiska fisket som
förvaltas med individuella överförbara kvoter gör stora ekonomiska
vinster.
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4

Värden utanför marknaden
Detta kapitel diskuterar värden av yrkesfisket utanför marknaden för
att identifiera möjliga positiva externa effekter av yrkesfisket. Positiva
externa effekter är de värden som yrkesfisket bidrar med till andra utan
att få betalt för det. Vi går igenom yrkesfiskets olika värden utanför
marknaden i ett försök att reda ut huruvida de är en positiv extern effekt
eller ej. Dessutom presenterar vi resultat från den vetenskapliga litteraturen för att diskutera hur värdefull effekten kan tänkas vara i de fall då
studier finns tillgängliga.

4.1

Möjligheten att bo och arbeta i kustsamhällen

Yrkesfisket, liksom annat företagande, skapar arbetstillfällen och därmed förutsättningar för individer att bosätta sig i en kommun. Arbetstillfällen i sig är ingen extern effekt, men i takt med att en orts invånare
blir fler ökar underlaget för lokal service och infrastruktur. Lokalt företagande kan således vara en förutsättning för att det ska finnas lokal
service och annan infrastruktur som även de som inte är anställda i företagen ifråga kan dra nytta av. Att yrkesfisket på detta sätt kan bidra till
människors möjlighet att bo och arbeta är en extern effekt av yrkesfisket,
särskilt i orter med begränsad arbetsmarknad. Eftersom möjligheten att
bo i och nära större orter och städer inte är avhängt yrkesfisket är den
externa effekten av yrkesfisket i dessa fall försumbar.
Hur betydelsefullt yrkesfisket är för att skapa förutsättning för lokal service och infrastruktur så att människor kan bo och arbeta varierar därför
beroende på hur stort yrkesfisket är och var orten är belägen i förhållande till andra orter och andra arbetsmarknader.
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Figur 4.1. Antalet yrkesfiskelicenser per kommun år 2014

Figur 4.2. Regionindelning av
Sveriges kommuner utifrån
funktionella analysregioner

Källa: Kartan är baserad på
data från Hav och vattenmyndigheten och SCB

Källa: Kartan är baserad på uppgifter
från Tillväxtanalys

32

Kartan i figur 4.1 visar var yrkesfisket fanns i Sverige år 2014. Totalt
fanns 1 449 yrkesfiskare 7 och de var främst lokaliserade i kustkommuner, särskilt längst den Bohuslänska kusten. För att jämföra yrkesfiskets
utbredning med var svenskar i allmänhet valt att bo och arbeta har vi
även med en karta från Tillväxtanalys (Tillväxtanalys, 2015). Kartan, i
figur 4.2, visar en regionindelning av Sveriges kommuner utifrån funktionella analysregioner som visar var människor kan bo och arbeta utan
att behöva göra alltför tidsödande resor 8. De Bohuslänska kustkommunerna ligger i huvudsak i områden som klassas som storstadskommuner eller täta kommuner nära en större stad, vilket innebär att invånarnas teoretiska restid till arbetet är 45 minuter eller mindre. Dock ligger
exempelvis Tanum i norra Bohuslän mer avlägset och klassas som avlägset belägen landsbygd. Där bor 12 873 personer (Tanum, 2019) varav
65 har licens för yrkesfiske (egna beräkningar baserat på data från HaV
och SCB). Även Gotland 9, som med sina 59 000 invånare (Region Gotland, 2019) har betydligt fler invånare än Tanum, klassas som avlägset
belägen landsbygd men har endast hälften så många yrkesfiskare, 36
personer (egna beräkningar).
Frågan är således om yrkesfisket är stort nog för att det ska kunna generera spinn-off effekter och locka till sig nya boenden och företag till
en region. Det är som kartorna visar relativt få som sysselsätter sig som
yrkesfiskare varför det sannolikt kan vara svårt att få till stånd den
massa som krävs för att yrkesfisket ska kunna skapa förutsättningar för
lokal service och knyta företag och boende till orten, också i en kommun
som Tanum där fisket är relativt stort i förhållande till andra platser i
Sverige. Dessutom visar kommande analys i kapitel 5 att yrkesfisket
endast har begränsad påverkan på andra industrier som de interagerar
med, vilket talar emot att det skulle finnas några större spinn-off effekter. Tar vi återigen Tanum som exempel finns endast sex anställda i beredningsindustrin (egna uppgifter), vilket är jämförelsevis få då över
550 personer arbetar inom byggverksamhet (Tanum, 2019). Notera att
7
Yrkesfiskare definieras som personer med licens för att bedriva fiske. Uppgifterna är hämtade från
Hav- och vattenmyndigheten.
8
En funktionell analysregion består av en eller flera kommuner och baseras i grunden på arbetspendling
över kommungräns. Den senaste indelningen gjordes av Tillväxtanalys år 2015.
9
Gotland har en kommun, Region Gotland.
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detta resonemang behandlar yrkesfiskets roll som egen näring och inte
inkluderar yrkesfiskets eventuella dragningskraft på turister vilket diskuteras i avsnitt 4.2.
Utifrån denna bild tycks yrkesfisket ha begränsad betydelse för människors möjlighet att bo och arbeta runt om i Sverige. Symes m.fl. (2015)
bekräftar denna bild och beskriver hur allt fler av Europas fiskesamhällen försvinner till följd av yrkesfiskets betydelse för orten späds ut så
att det inte längre dominerar det lokala landskapet eller utgör den
största yrkesgruppen. Teoretiskt sett kan dock yrkesfisket bidra till att
skapa förutsättningar för att bo och verka på landsbygden genom att
skapa sysselsättning och bidra till ekonomisk tillväxt så att orten ska
kunna bära sig själv. Att det finns ett värde av möjligheten att kunna bo
och arbeta runt om i hela Sverige är politiskt befäst i de mål som finns
uppsatta kring landsbygdsutveckling och levande landsbygd (SOU,
2017). Dessutom är ett av målen i EUs gemensamma fiskeripolitik att
skapa goda förutsättningar för ett levande kustsamhälle (EU, 2019). Det
saknas studier som undersöker vilket värde individer sätter på möjligheten att själv eller andra kan bo och arbeta i hela Sverige.

4.2

Lockar till turism och rekreation

Yrkesfisket och dess attribut präglar kustsamhällen och skapar en attraktiv miljö som kan locka turister. Exempelvis kan yrkesfisket bidra
till värden som efterfrågas av turister genom att tillhandahålla lokalt
fångad färsk fisk och skaldjur samt infrastruktur som öppna hamnar.
Dessutom kan yrkesfisket bidra till ortens atmosfär då fiskebodar och
nät som hänger på tork skapar en autentisk lokal kulturmiljö. Den
svenska strategin för yrkesfisket skriver ” för många kustsamhällen är
det lokala yrkesfisket en viktig del av bygdens identitet och det bidrar
till kommunernas attraktivitet för boende och turister” (SJV och HaV,
2016, sidan 3). Yrkesfisket kopplas samman med turism också i den vetenskapliga litteraturen. Reed m.fl. (2013) diskuterar hur fiskets sociala
och kulturella påverkan bidrar till turism genom att ”sätta samhället på
kartan”. Stobberup m.fl. (2017) för ett likande resonemang i en studie
för Europaparlamentet där de argumenterade för att det finns synergier
mellan småskaligt fiske och turism i EUs kustsamhällen eftersom det
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småskaliga fisket och dess kulturmiljöer gör kusten attraktiv för turister.
Urquhart och Acott (2013) beskriver hur allt fler kustsamhällen under
2000-talet uppmärksammat turismen som ett alternativ med potential
att bidra till fiskets fortlevnad. Det tycks sålunda finnas en bild av att
det finns ett samband mellan fiske och turism som ofta tolkas som att
yrkesfisket och turistnäringen har ömsesidig nytta av varandra, eller att
yrkesfiskare kan komplettera sin verksamhet med turism. Sambandet
mellan yrkesfiske och turism är dock ännu empiriskt relativt outforskat
och det är oklart om det är ett orsakssamband eller om det snarare är
någonting annat som exempelvis den marina miljön som är viktig både
för yrkesfisket och turismen och som skapar sambandet.
Turistnäringen i orter som vuxit fram och utvecklats i fiskets närhet använder ofta fisket och dess attribut för att marknadsföra och bygga ortens varumärke, även i orter där yrkesfisket inte längre är aktivt
(Brookfield m.fl., 2005). Exempelvis har både nationella och internationella besökare länge lockats av fisk och skaldjur till den Bohuslänska kusten (Rytkönen, 2014). Fiskets lockelse som marknadsförare förknippas
generellt med småskaligt och lokalt fiske, och används i mindre orter
såväl som i större städer. Turister värdesätter sin upplevelse som turist,
men det ”lokala” eller att något är producerat lokalt är i sig inte någon
extern effekt då producenter kan ta betalt för de mervärden som det lokala ger, likväl som yrkesfiskarna kan ta ett högre pris för värden som
färskhet och kvalitet. De värden som yrkesfisket bidrar med genom att
locka turister och som inte ingår i fiskarens försäljning av sina fångster
är positiva externa effekter, dvs. de bidrar med värden för samhället utöver fiskarens vinster och turistens värde av att köpa lokalfångad fisk.
Att locka turister och besökare är viktigt för en orts ekonomi då turister
spenderar pengar på orten de besöker, t.ex. på boende, mat och inträden. Turism är en stor näring i Sverige vars intäkter är betydligt större
än intäkterna från yrkesfisket (HaV, 2017). Hur stora inkomster turismen bidrar med tack vare just yrkesfisket är svårt att avgöra då det är
svårt att isolera och särskilja betydelsen av turisters olika resemotiv.
Dock har sannolikt yrkesfisket många gånger en viktig roll för den sam-
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tagna upplevelsen av ett besök i ett fiskesamhälle. Även om turism bidrar till ortens ekonomi upplever de boende sällan turismen som odelat
positivt, vilket minskar värdet av turismen för de boende. Exempelvis
uttrycker yrkesfiskare och boende i tre orter längst den danska västkusten, i en intervjustudie av Ounanian (2019), en rädsla för att orten ska
förvandlas till ett museum om yrkesfisket ersätts istället för att samexistera med turismen. Ett annat exempel ges av Aanesen m.fl. (2018) som
visar att lokalbefolkningen i Nordnorge välkomnar marina industrier
som akvakultur och fisketurism och är villiga att betala mellan 1 400 –
2 400 svenska kronor per hushåll för 500 nya arbetstillfällen. Samtidigt
är dock oviljan mot turismens nedskräpning nästan lika hög: betalningsviljan för att undvika att nedskräpningen ökar på stränderna med 50
procent är mellan 1 200 – 1 600 svenska kronor.
Fiskets attraktionskraft på turister är en extern effekt av yrkesfisket, och
inte enbart på grund av turisters bidrag till ortens ekonomi. Möjligheten
att vistas i fiskets kulturmiljöer och vackra omgivningar är också en extern effekt som ger rekreationsvärden till besökarna som uppskattar
miljöerna. Även ortens invånare kan dra nytta av denna möjlighet till
rekreation, vilket lyfts i strategin för svenskt yrkesfiske (SJV och HaV,
2016). Rekreation kan i sin tur främja hälsa och välmående för individen
(se t.ex., Willis, 2015).
Måste yrkesfisket vara aktivt för att bidra till turism och rekreation?
Kustsamhällen och gamla fiskebyar har kvar mycket av sin charm trots
att yrkesfisket krymper eller försvinner. Brookfield m.fl. (2005) skiljer
mellan faktiska fiskesamhällen vars inkomster i huvudsak kommer från
fisket och virtuella fiskesamhällen som inte längre är beroende av yrkesfisket som näring utan snarare av att ha en image som fiskesamhälle.
Det ekonomiska värdet av det virtuella beroendet kan överstiga värdet
av det faktiska beroendet för fiskesamhällen längs Storbritanniens östkust enligt författarnas bedömning, men de gör inga beräkningar för att
visa detta. I den svenska allmänna debatten omtalas ofta det lokala fisket, likväl som turismen i sig, många gånger som en förutsättning för
att hålla, till exempel, hamnar och lokala fiskebutiker öppna, till nytta
för både boende och besökare. Huruvida det faktiskt förhåller sig så
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finns inga studier som belägger. Utan ett aktivt fiske kan vissa turister
sannolikt tänka sig att välja andra resmål, vilket framkommer av en
fransk studie (Le Gallic m.fl., 2015). Därför är det potentiellt betydelsefullt att yrkesfisket är aktivt för att locka turister. Men då ett aktivt yrkesfiske sällan är enda anledningen till att man besöker en ort måste vi
ta hänsyn till andra egenskaper som attraherar besökare om vi ska bedöma storleken på den positiva externa effekten på turism och rekreation av yrkesfisket. Å ena sidan kan kulturmiljöer och fiskeprodukter
locka besökare även utan ett aktivt fiske (Brookfield m.fl., 2005). Å andra
sidan blir det allt populärare att välja resmål efter den lokala matkulturen och tillgången till lokalt fångad fisk kan därmed utgöra en stor
lockelse för matturister (Andersson och Mossberg, 2017; Rytkönen,
2014), till nytta för turistnäringen i stort då turister gör mer än bara äter
(Andersson m.fl., 2017).

4.3

Bevarar kulturmiljöer

Kulturmiljöer är de avtryck som människans aktiviteter genom tiderna
lämnat efter sig i den fysiska miljön. Dessa är betydelsefulla för dess
dragningskraft på turister och människor som söker rekreation och inspiration. Dessutom är kulturmiljöer en form av socialt kapital som sprider kunskaper och inspirerar individer att delta i ortens gemenskap
(Riksantikvarieämbetet, 2019). Yrkesfisket bidrar till att bevara kulturmiljöer såsom hamnens utseende och yrkesfiskarnas unika kunskaper
som präglar kustsamhällen och fiskebyar, vilket är en positiv extern effekt av fisket. Liksom det är en extern effekt av yrkesfisket att dess kulturmiljöer bidrar till kunskapsspridning och socialt kapital, vilket vi
kommer fördjupa oss i under rubriken Sociala värden. Kulturmiljöer
kan bevaras även utan ett aktivt yrkesfiske men det underlättar sannolikt att yrkesfisket är aktivt, samtidigt som ett aktivt yrkesfiske kan förstärka effekten av upplevelsen av fiskets kulturmiljöer på socialt kapital
och kunskapsspridning.
Det finns politiskt utarbetade strategier och mål för att bevara kulturmiljöer som speglar att dessa miljöer anses värdefulla (Kulturdepartementet, 2017). Dessutom finns kunskapsmål i grundskolans läroplan
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som berör djur och natur samt vår historia (Skolverket, 2011). Om upplevda kulturmiljöer ger mer varaktiga kunskaper än kunskapsinsamling
via böcker kan fiskets kulturmiljöer således vara värdefulla för att öka
förståelsen för havets, djurlivets och fiskets betydelse för människan.
En intervjustudie gällande småskaligt yrkesfiske i Bohuslän visar att representanter för näringen anser att fisket bidrar till att bevara kulturmiljöer (Kvarnbäck och Johansson, 2013). Medan Nadel-Klein (2003) istället
argumenterar för att det är turismen, när den tar över efter ett mindre
lönsamt yrkesfiske, som skapar förutsättningar för att bevara fiskets
kulturmiljöer. Studien poängterar att det finns konkurrerande krafter
mellan att bevara en vacker historisk miljö och bevara ett aktivt modernt
yrkesfiske.
Det är svårt att hitta studier som värderar individers preferenser för att
bevara fiskets kulturmiljöer och studier som tittar specifikt på hur ett
aktivt yrkesfiske bidrar till detta värde saknas helt. Snarare fokuserar
studier mer generellt på kustmiljöers och marina kulturella ekosystemtjänster (t.ex., rekreation och inspiration av att vistas vid havet), vilka
yrkesfisket visserligen är med och påverkar men bara i begränsad utsträckning. 10 Ett undantag är Durán m.fl. (2015) som fokuserar på fiske
och skattar individers betalningsvilja av att bevara kulturella värden
(men inte nödvändigtvis genom att fisket är aktivt) i den europeiska Atlantregionen. De finner att betalningsviljan är nästan lika hög för att bevara utövarnas unika fiskerikunskaper (vars bevarande sannolikt är
mer beroende av ett aktivt fiske) som för att bevara arkitekturen kopplad till småskaligt traditionellt fiske (fiskestugor, hamnens utseende
m.m.).

4.4

Sociala värden

Vad som utgör ett fiskesamhälle är mer än bara en plats där människor
bor och arbetar. Det handlar också om identitet och de relationer och
kontakter som knyts via fisket (Ross, 2013). Fisket formar hur individer
ser på sin identitet och platstillhörighet på många sätt, och påverkar inte
10

Se Tengberg m.fl. (2012) för ett svenskt exempel från Glommen i Halland och som diskuterar metoder för att värdera kulturella ekosystemtjänster.
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bara dem som utövar yrket. Fysiska föremål som fiskebodar, båtar och
andra fiskeredskap bidrar till att ge platsidentitet och fungerar som
identitetsmarkörer för hela samhället. Exempelvis kan även de som fiskar för husbehov identifiera sig som fiskare eller familj till fiskare kan
se sig själva som en del av fiskets gemenskap. I mindre kustsamhällen
som byggts upp kring fisket är det lätt att se att fisket präglat omgivningen och att hamnen kan fungera som en social mötesplats, vilket i
sin tur präglar de boende (Acott och Urquhart, 2014). Också i större
kustsamhällen där yrkesfisket är en industri bland många kan fisket bidra till ortens eller stadens identitet (Acott och Urquhart, 2014). Hela
Bohuslänska kusten inklusive Göteborg förknippas exempelvis ofta
med fiske, fisk och skaldjur.
Många forskare poängterar att yrkesfiskare har en särskilt stark yrkesidentitet och gemenskap, och beskriver fisket som en livsstil och inte
bara ett yrke (se exempelvis Urquhart och Acott, 2013). Identitet och tillhörighet är viktiga nyttor för individen då det ger hälsa och välbefinnande men dessa nyttor är ingen extern effekt av yrkesfisket så länge
det är yrkesfiskarna själva som drar nytta av sitt yrke. Att yrkesfiskarna
uppskattar sitt yrke för mer än bara inkomsten kan vara en förklaring
till att många väljer att vara yrkesfiskare trots att delar av fiskesektorn
visar låga inkomster (kapitel 5) och dålig lönsamhet (kapitel 3). Identitet
och tillhörighet kan dock ha en större påverkan och bli värdeskapande
också för orten då det påverkar ortens identitet samt skapar förutsättningar för en större gemenskap och social tillit samt bygger ortens sociala kapital.
Social tillit är en form av socialt kapital (Holm m.fl., 2015) som innebär
att individer uppfattar att de kan lita på andra människor, vilket kan
vara betydelsefullt för goda relationer och samarbeten. Exempelvis underlättas affärsuppgörelser av att båda parter har information om och
tilltro till varandra. Samhällets välfärd kan då öka eftersom transaktionskostnader minskar och resurseffektiviteten ökar, vilket exempelvis
Larsson (2012) bekräftat för svenskt jordbruk. Forskning visar att sociala
faktorer har stor betydelse för en framgångsrik fiskeriförvaltning (se
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exempelvis Grafton, 2005; Urquhart m.fl., 2014) och social tillit och kontroll kan således bidra till att man i ett fiskesamhälle värnar hav, sjöar
och fiskbestånd eftersom detta är viktiga gemensamma resurser.
Hur betydande är då den externa effekten av att yrkesfisket bidrar till
sociala värden? Historiskt sett var effekten sannolikt betydelsefull, eftersom många samhällen vuxit fram runt just fisket. Men yrkesfiskets
betydelse som identitetsskapare och kulturbärare har förändrats över
tid (Holm m.fl., 2015) och sannolikt också minskat dramatiskt. Som vi
noterat då vi diskuterat möjligheten att bo och arbeta i fiskets närhet
minskar yrkesfiskets betydelse för många orter och späds ut så att det
inte längre dominerar det lokala landskapet eller utgör den största yrkesgruppen. I media beskrivs en rädsla för att lokalsamhällen förlorar
sin identitet när hus köps upp av utomstående. Exempelvis rapporterar
Sydsvenskan att uppemot 85 procent av husen i mindre samhällen som
Vitemölle på Österlen är bebodda enbart på sommaren (Törnberg,
2002). Även om kustsamhällen tidigare var närapå synonymt med yrkesfiske, väljer man idag att bo vid kusten av många olika anledningar
och därmed blir inte identiteten densamma. Snarare är det kanske det
småskaliga och närheten till naturen man identifierar sig med än med
just yrkesfisket när man väljer att bo i ett fiskesamhälle? 11

4.5

Tryggar livsmedelsförsörjningen och bevarar fisket
för framtiden

Yrkesfisket är en nationell livsmedelsproducent som bidrar till att försörja oss med livsmedel via handel på marknaden. Inhemsk produktion
kan minska ett beroende av importerad mat, men produktionen behöver inte nödvändigtvis ske lokalt eller ens nationellt för att trygga livsmedelsförsörjningen. EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är samtidigt nettoimportör av fiskprodukter (EU, 2019).
Att importera livsmedel kan vara en effektiv lösning för att tillgodose
vårt behov av livsmedel. Symes och Phillipson (2009) påpekar att så är
fallet för yrkesfisket, bortsett från fisket i vissa utvecklingsländer. De
11

Det finns även andra yrken som har liknande förmåga som yrkesfisket att forma individer och platsers
identitet, exempelvis akademiska yrken i universitetsstäder som Lund och Uppsala, och turismyrken i
vinterorter som Åre.
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poängterar att yrkesfisket är ett alternativ till annan livsmedelsproduktion och fångsten är värdefull som en näringsrik del av en varierad kost
snarare än som ett medel för att tillhandahålla nationell livsmedelstrygghet. Författarna gjorde, med andra ord, bedömningen att värdet av
att trygga livsmedelsförsörjningen via inhemsk produktion var mindre
än de värden av produktionen som kan handlas på marknaden.
Svensk livsmedelsproduktion står för ungefär 75 procent av den mat vi
konsumerar (SJV, 2018). I en stabil omvärld och utan kriser kan Sverige
fortsätta importera resterande 25 procent för att trygga livsmedelsförsörjningen då svensk köpkraft är god (Jörgensen och Gullstrand, 2018).
Sverige har förhållandevis stor produktion av jordbruksprodukter som
spannmål och mjölk, men vid en avspärrningssituation är det enligt
Jörgensen och Gullstrand (2018) sannolikt svårt för Sverige att klara sig
uteslutande på inhemsk produktion under någon längre tid då Sverige
varken har livsmedelslager (offentliga eller privata) eller lager av insatsvaror för att bedriva jordbruk särskilt länge utan leveranser utifrån.
Tidigare har dock Ekman m.fl. (2010) visat att EUs jordbruk hade potential att täcka medlemsländernas livsmedelsbehov i en avspärrningssituation och att det därför inte var relevant att vidare trygga livsmedelsförsörjningen. Vidare skriver Lantbrukarnas Riksförbund i en rapport från 2012 att Sverige har stor potential att öka livsmedelsproduktionen eftersom all jordbruksmark inte utnyttjades fullt ut (Lantbrukarnas Riksförbund, 2012). De skriver också att det svenska jordbrukets
produktionsvärde skulle kunna öka med 80 procent om då befintlig
svensk jordbruksmark nyttjats som i Danmark.
Att ha ett aktivt yrkesfiske kan få ökad betydelse i tider av kris då vi inte
längre kan förlita oss på importerade livsmedel. Yrkesfisket kan alltså
bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning framöver och kan därmed ge
individer värde av vetskapen om att livsmedelsförsörjningen är tryggad
för framtiden. Skulle krisen komma realiseras värdet. Därmed finns ett
värde av att yrkesfisket är aktivt, då individer värdesätter att veta att
yrkesfisket finns om det skulle behöva använda det, likt en försäkring
inför framtiden. Även om vi kan börja fiska igen när behovet av lokal
livsmedelsproduktion ökar kan det underlätta om yrkesfisket har varit
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aktivt fram till dess att behovet uppstår för att bevara nödvändiga yrkeskunskaper och utrustning för att kunna fånga och ta tillvara fångsterna.
Utöver att bidra till att trygga den framtida livsmedelsförsörjningen bidrar ett aktivt yrkesfiske också till att bevara yrkesfisket som sådant,
som en resurs för framtida generationer. Det saknas studier som värderar denna framtida resurs, liksom det saknas studier som värderar individers preferenser för att trygga sin framtida livsmedelsförsörjning. Den
nya livsmedelsstrategin med fokus på ökad produktion (Regeringskansliet, 2017) visar dock att det finns politiska preferenser för att öka
den inhemska matproduktionen. Gårdsstödet i EUs gemensamma jordbrukspolitik sänder likande signaler då villkoren för att få stödet bland
annat säger att odlingsmark ska hållas tillgänglig i brukbart skick (SJV,
2019). Dessutom har frågor kring krisberedskap tagit allt mer utrymme
i den offentliga debatten och myndigheter som Livsmedelsverket och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ut exempelvis
checklistor och råd för att underlätta för allmänhetens krisberedskap.

4.6

Positiva miljöeffekter och miljöövervakning

I miljösammanhang diskuteras yrkesfisket ofta utifrån negativ påverkan på havsmiljön. Yrkesfisket kan dock också ha positiva miljöeffekter. 12 Genom att fiska plockas exempelvis näringsämnen upp ur havet
och därmed kan algblomningen och övergödningen komma att minska
(Nielsen m.fl., 2019). Yrkesfisket rensar också bort skräp ur havet utan
att få betalt för det då skräp hamnar i trålen eller fastnar garnen. Fishing
for Litter, där bland andra Marint centrum i Simrishamn medverkar, är
ett initiativ för att omhänderta skräp som yrkesfisket fört i land som resulterat i att 65 ton skräp, till exempel tvättmaskiner, cyklar och plastdunkar, har fiskats upp och förts i land (Carmbrant, 2015). Potentiellt
kan denna externa effekt på miljön komma att förstärkas framöver då
projektet fortgår för att engagera fler yrkesfiskare och ytterligare underlätta för dem att ta med sig skräp när de ändå är ute och fiskar. I samma
anda kan nya fiskeredskap komma att utvecklas exempelvis för att
12

Notera att minskad påverkan på havsmiljön i form av exempelvis minskade bifångster genom selektiva fiskeredskap inte är en positiv extern effekt på miljön, utan en minskning av en negativ effekt.
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samla skräp separerat från fångsten. Dock bidrar yrkesfisket också till
nedskräpningen genom borttappade nät och redskap, vilket är en negativ extern effekt av yrkesfisket som projekt som exempelvis MARELITT
Baltic syftar till att minska.
Yrkesfisket kan också ge miljövinster genom att ta upp skadliga ämnen
ur sjöar och hav. Exempelvis innehåller vissa fiskar höga halter av dioxiner som kan avlägsnas ur ekosystemen vid fiske. Att fiska specifikt efter vissa arter kan också påverka ekosystemet positivt. Om en dominant
fiskart konkurrerar ut andra arter kan ett fiske av den dominanta arten
förbättra förutsättningarna för övriga arter och ge ökad ekologisk mångfald (Seijo m.fl., 1998). Huruvida ett riktat fiske är en extern effekt av
yrkesfisket beror dock på eftersom yrkesfiskare kan få ersättning för att
utföra olika typer av miljötjänster. En positiv miljöeffekt är inte en extern
effekt om yrkesfiskaren får betalt för ett fiske som bedrivs enbart för att
främja miljön. Det är dock en extern effekt om yrkesfisket bedrivs i annat
syfte än att just åtgärda miljön och yrkesfisket inte heller ersätts för den
miljönytta fisket ger. Om yrkesfiskare ersätts för den miljönytta de
skapar genom att bidra till miljöförbättringar i ett fiske som redan bedrivs internaliseras den externa effekten.
Yrkesfisket täcker stora ytor till havs och yrkesfiskare har erfarenheter
och kunskaper om ekosystemen i sjöar och hav. Därmed kan yrkesfisket
bidra till miljöövervakning då fiskare ofta är först på plats och kan upptäcka skadad fisk och andra miljöproblem relativt tidigt. Exempelvis var
det efter att yrkesfiskare slått larm som miljöproblem i Hanöbukten
uppmärksammades (HaV, 2018). Lynch m.fl. (2016) ger andra exempel
från inlandsfiske runt om i världen där hälsoförändringar hos
sötvattenfiskar används som indikatorer för förändringar i ett
ekosystem, och liknar inlandsfiskets betydelse med kanariefågeln i gruvan. De tar exempelvis upp att sötvattensfiskar påverkas snabbt av vissa
gifter och förändringar i vattentemperatur och flöden.
Att yrkesfisket täcker stora ytor, både på hav och sjöar, kan bidra till
tidig upptäckt också av andra typer av faror och eller oegentligheter
som olyckor, illegalt fiske och spionage från andra länder. Yrkesfisket
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kan exempelvis bistå och fungera som en resurs för sjöräddningen.
Dessutom finns ett mervärde av att yrkesfisket samlar in data åt forskningen genom att fiskets loggböcker ger information om fångsterna vilket är en viktig input för biologisk forskning.

4.7

Sammanfattning

Det finns ett antal möjliga positiva externa effekter av yrkesfisket men
de är dåligt förankrade i den ekonomiska vetenskapliga litteraturen och
studier för att fastställa dess värde saknas. Genom sin påverkan på miljön, individer och fiskesamhällen skapas positiva externa effekter – värden utanför yrkesfisket som yrkesfisket inte får betalt för via den fångst
de säljer. Dessa värden sammanfattas i figur 4.3.

Figur 4.3. Sammanfattning av yrkesfiskets påverkan på värden utanför marknaden
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Litteraturen indikerar att det kan finnas positiva externa effekter på turism då yrkesfisket bidrar till en orts attraktionskraft samt effekter på
kulturella och sociala värden. Vissa av dessa värden kan upprätthållas
även om yrkesfisket inte längre är aktivt. Att yrkesfisket är aktivt kan
dock underlätta för att bevara yrkesfisket som sådant för framtiden, likväl för att bevara fiskeflottan och yrkeskunskaper om livsmedelsproduktionen behöver öka i framtiden. Därutöver finner vi att yrkesfisket
kan ha positiva externa effekter på miljön genom att bistå med exempelvis miljöövervakning.
Fler studier behövs som fokuserar på att verifiera och kvantifiera de
olika externa effekterna om vi ska kunna komma närmare värdet av yrkesfiskets positiva externa effekter. Det är dock svårt att mäta individers
preferenser då dessa inte går att observera. De är dessutom föränderliga
och kan vara väldigt olika för olika personer. Ytterligare en aspekt som
försvårar studier är att det är svårt att avgöra vad som ger upphov till
vad. Dessutom kan effekter gå in i varandra samt förstärka eller försvaga andra effekter. Exempelvis är det problematiskt att avgöra om det
är fiskets kulturmiljöer som i sig är den stora lockelsen för boende och
turister eller om det är kombinationen av ett aktivt yrkesfiske i en vacker
miljö.
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5

Multiplikatoreffekter och inkomster
Värdet av yrkesfisket är intressant ur ett policyperspektiv genom de förändringar i det totala värdet som en åtgärd inom fiskeriförvaltningen
förväntas leda till. Många gånger finns emellertid behov av ytterligare
information i form av effekter på antalet anställda, lönenivåer och påverkan på kringliggande näringar som exempelvis beredningsindustrin. I detta kapitel kompletteras därför bilden av yrkesfiskets betydelse. Avsnitt 5.1 analyserar yrkesfiskets interaktion med andra näringar genom handel med produkter och insatsvaror, så kallade multiplikatoreffekter, följt av inkomster för utövarna i avsnitt 5.2

5.1

Multiplikatoreffekter

Yrkesfiskets bidrag till bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsättning sker inte enbart inom själva näringen utan även genom dess handel
med andra industrier. Detta benämns ofta som multiplikatoreffekter. Multiplikatorer anger vad som händer om efterfrågan på en vara i en ekonomi förändras (Lindberg, 2016) – vad händer i yrkesfisket och i resten
av ekonomin om svenska konsumenter i större utsträckning började
köpa svensk torsk i stället för norsk? En sådan förändring påverkar naturligtvis yrkesfisket, men även andra industrier genom att exempelvis
landad fisk fungerar som insatsvara i beredningsindustrin. Beredningen
av fisken genererar i sin tur dels ett eget bidrag till BNP och sysselsättning, och dels efterfrågan från ytterligare andra industrier som producenter av filémaskiner och arbetskläder. Multiplikatoreffekterna tar
hänsyn till hela kedjan av leverantörer och underleverantörer. I figur 5.1
visas hur fisket interagerar med andra svenska och utländska industrier.
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Figur 5.1. Yrkesfiskets interaktion med andra industrier
Källa: Figur baserad på Ekstrand (2007).

Figuren beskriver första ledet av underleverantörer till yrkesfisket (t.ex.
redskapstillverkare) och första ledet av beredningsindustri som får råvara från yrkesfisket. Yrkesfiskets roll för svensk ekonomi beror dels på
dessa leveranskedjor, men också på hur stor del av leveranserna som
kommer från företag i Sverige. Det finns med andra ord ett ”läckage”
till utlandet genom att yrkesfisket köper insatsvaror som inte producerats i Sverige och genom att delar av det svenska yrkesfiskets fångster
går till utländsk beredning, vilket då inte ger ringverkningar i svenskt
näringsliv. Det är också möjligt att ha en beredningsindustri baserad på
importerad råvara så även om det svenska yrkesfisket minskar skulle
det mycket väl kunna finnas en beredningsindustri.
Multiplikatoreffekter beräknas ofta med hjälp av så kallad Input-Output analys. Basen för en sådan analys är så kallade Input-Output tabeller som finns tillgängliga från SCB på nationell nivå för alla näringsgrenar. I en Input-Output tabell beskrivs vilka näringsgrenar som fungerar
som underleverantör och för hur stort värde respektive näringsgren levererar till yrkesfisket. I Input-Output analyser delas en näringsgrens
värde ofta upp i direkta, indirekta och inducerade effekter:
•

Direkta effekter är effekter som uppstår i yrkesfisket.

•

Indirekta effekter är effekter som uppstår i andra näringar än
yrkesfisket.

•

Inducerade effekter uppkommer genom att inkomsterna ökar
när näringarna expanderar vilket i sin tur ger upphov till
större efterfrågan.
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Input-Output tabeller och multiplikatoreffekter som beräknas utifrån
dessa bygger på starka antaganden att de produktionsmönster och konsumtionsmönster som finns i dagsläget inte förändras. Framför allt det
sistnämnda är ett starkt antagande vilket gör att den inducerade effekten inte alltid tas med i beräkningarna (Tinch m.fl., 2015; FAO, 2019).
Det är möjligt att få ett mått på yrkesfiskets värde genom att studera
effekterna i ekonomin om ingen efterfrågade svenska fiskprodukter,
dvs. näringen upphörde helt. Denna typ av räkneövning är emellertid
problematisk eftersom summan av att ta bort alla industrier en och en
skulle ge ett värde som ligger långt över ekonomins totala storlek. Detta
beror på att det uppstår dubbelräkningar bland de indirekta effekterna
(Lindberg, 2016; FAO, 2019).
Ur en ekonomisk synvinkel är det viktigt att påpeka att det inte behöver
vara dåligt om en näring har små effekter på andra näringar i svensk
ekonomi. Om exempelvis utländsk beredningsindustri är effektivare
och därmed kan ge högre priser till svenskt yrkesfiske kommer yrkesfisket som näring att vinna på att exportera råvaran. Den beredning som
därigenom inte sker i Sverige gör i teorin att produktionsresurser frigörs
för andra industrier (t.ex. andra maritima näringar som turism) där de
kan användas mer effektivt vilket ökar den ekonomiska tillväxten. På
motsvarande sätt kommer ett ökat yrkesfiske att dra resurser från andra
näringar vilket innebär att nettoeffekten av en ökad fiskeindustri blir
mindre för ekonomin som helhet jämfört med om man bara räknar yrkesfisket och dess ringverkningar. Detta är långsiktiga effekter. På kort
sikt kan naturligtvis en nedlagd beredningsindustri eller annan kringverksamhet till yrkesfisket ge problem med regional arbetslöshet m.m.
Det kan också innebära att värden som kulturarv etc. går förlorade vilket diskuterades mer ingående i kapitel 4.
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Box 5.1 Fiskerinäringen i Simrishamn
Ekstrand (2007) beräknar fiskets och dess kringverksamheters storlek i Simrishamns
kommun genom att beräkna omsättning, sysselsättning och förädlingsvärde för det
lokala yrkesfisket, underleverantörer, och beredningsindustri. För underleverantörer och beredning redovisas hela resultatet, dvs. både sådant som är direkt relaterat
till simrishamnsfisket och sådant som är relaterat till fiske utanför kommungränsen.
Resultatet sammanfattas i tabell 5.2.
Tabell 5.2. Fiskenäringen i Simrishamns kommun 2006
Näring

Omsättning
(milj kr)

Förädlingsvärde
(milj kr)

Antal anställda

Yrkesfiske

67,6

37,2

70

Underleverantörer

33,5

9,9

28

Beredning

172,6

32,2

57

274

79

155

Totalt

Källa: Sammanställning från Ekstrand (2007)
Detta är ett exempel på hur man kan göra en analys av den lokala fiskenäringen,
även om analysen i exemplet inte primärt har fokus på att skatta just yrkesfiskets
effekter i den lokala ekonomin. Exempelvis framgår inte i hur stor utsträckning beredningsindustrin är beroende av lokala landningar och hur mycket av råvaran som
importeras till kommunen. Detta gör att endast en del av det ekonomiska bidraget
från beredningsindustrin kommer från det lokala yrkesfisket. Vad gäller underleverantörer görs en analys som visar att cirka hälften av den fiskerelaterade verksamheten hos underleverantörerna kommer från det lokala yrkesfisket. Å ena sidan gör
dessa två faktorer att den lokala fiskenäringens bidrag är mindre än de siffror som
redovisas i tabellen. Å andra sidan tar analysen inte upp ytterligare effekter på den
lokala ekonomin som uppstår från beredning och underleverantörer då dessa i sin
tur efterfrågar varor och tjänster till sina verksamheter. Analysen ger med andra ord
inte hela multiplikatoreffekten. För att få den totala effekten krävs ytterligare analyser.

Multiplikatoreffekter i Sverige
Lindberg (2006) beräknar multiplikatorer för svensk ekonomi med fokus på jordbruksnäringen, men fiske och vattenbruk ingår som en av
övriga industrier. Multiplikatorn för fiske och vattenbruk (inklusive inducerade effekter) är 1,99 vilket är något under genomsnittet för
svenska industrier. Jordbruket ligger högt med en multiplikator på 2,68.
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Resultaten innebär således att en ökad efterfrågan på svenskproducerade varor inom jordbruket ger större effekter på svensk ekonomi som
helhet jämfört med en ökad efterfrågan på svensk fisk. Lindberg förklarar den höga multiplikatorn för jordbruket med att insatsfaktorerna i
jordbruket i stor utsträckning produceras nationellt och att även underleverantörerna i stor utsträckning har nationella underleverantörer i sin
tur. Exempelvis används mycket foder och byggtjänster. En möjlig förklaring till att multiplikatorn är mindre i fisket är att fisket i större grad
importerar insatsvarorna. Exempelvis är diesel en viktig produktionsfaktor och står för cirka 30 procent av inköpta varor i trålfisket (Waldo
och Paulrud, 2017).
Lindberg (2016) skattar även regionala multiplikatorer för samtliga
svenska län. En länsvis multiplikator blir per definition mindre än den
nationella eftersom en större del av interaktionen med övrig ekonomi
blir i form av import och export. Om exempelvis ett företag i Skåne köper en insatsvara från ett företag i Västergötland kommer detta att bli
import till regionen och därmed inte bidra till den regionala ekonomins
utveckling. I en nationell multiplikator kommer motsvarande inköp att
vara inom nationen och alltså bidra till ekonomin. De länsvisa multiplikatorerna för fiske och vattenbruk i Lindberg (2016) sträcker sig mellan
1,1 och 1,58. Som på nationell nivå, är dessa lägre än motsvarande länsvisa multiplikatorer för jordbruket. De låga multiplikatorerna innebär
att politik som avser att öka efterfrågan på lokala produkter får förhållandevis litet genomslag i den lokala ekonomin. En ökning av efterfrågan på fisk och skaldjur motsvarande en miljon kronor i ett län ger en
regional effekt på arbetsmarknaden i form av ytterligare cirka ett arbetstillfälle (jämfört med ca 1,5 arbetstillfällen i den nationella modellen).
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Box 5.2 Beredningsindustrin
En näring som har en naturlig koppling till yrkesfisket är beredningsindustrin. År
2015 fanns det 224 företag som hade beredning av fiskprodukter som sin huvudsakliga verksamhet. De flesta företagen (ca 80 %) är små med under tio anställda, och i
många fall är ägaren den enda som arbetar i företaget. Det finns emellertid ett antal
företag (8 stycken) som har över 50 anställda. Totalt fanns 2015 drygt 1 600 anställda inom den svenska beredningsindustrin. Industrin hade en omsättning på ca
4,8 miljarder kronor 13 och ett förädlingsvärde motsvarande 784 14 miljoner kronor
(STECF, 2017).
Fisk är den viktigaste insatsvaran och står för runt 60 procent av produktionskostnaderna (STECF, 2017). Totalt sett importeras cirka 70 - 80 procent av råvaran, men
importen skiljer sig kraftigt åt för olika arter. Vissa arter, som Alaska Pollock måste
importeras eftersom den inte fiskas i Sverige. Andra arter som i stor utsträckning
importeras till beredningsindustrin är lax, räkor och sill (STECF, 2017). I och med att
en stor andel av fiskråvaran importeras är kopplingen mellan svenskt yrkesfiske och
fiskberedning generellt sett förhållandevis svag. Däremot finns ett antal beredningsföretag som är starkt kopplade till svenskt fiske, bland annat Scandic Pelagic som
har storskalig beredning av framför allt sill (www.scandicpelagic.com). Även den
mer småskaliga beredningsindustrin är ofta beroende av svenska landningar och i
många fall till och med egna landningar då det är yrkesfiskare som också bereder
sina fångster (STECF, 2017).

Multiplikatoreffekter utanför Sverige
Internationellt finns ett antal studier av multiplikatoreffekter i yrkesfisket. Seafish (2006) beräknar att 1 pund i ökat landningsvärde ger mellan
2 och 3,3 pund tillskott till BNP beroende på vilka arter som landas. Fernandez-Macho m.fl. (2013) beräknar att en minskning av kvoterna för
kummel i det Galiciska fisket motsvarande 1 euro ger ytterligare effekter på produktionen motsvarande ca 2.5 euro i den regionala ekonomin.
Exemplen ger förhållandevis stora effekter jämfört med beräkningarna
för svenskt fiske i Lindberg (2016). Detta kan bero på att de studerade
regionerna har en större fiskesektor som är mindre beroende av att importera insatsvaror. Goulding m.fl. (2000) analyserar ett antal europeiska fiskeregioner och finner att kopplingen mellan yrkesfisket och den
lokala ekonomin oftast är av begränsad omfattning. På nationell nivå
13
14

512,5 miljoner Euro enligt STECF (2017). Växelkurs 1 Euro = 9,36 SEK.
83,8 miljoner Euro enligt STECF (2017). Växelkurs 1 Euro = 9,36 SEK.

52

har Danmarks pelagiska producentorganisation m.fl. (2018) pekat på synergieffekter bland industrier kring yrkesfiske och fiskerelaterad verksamhet, och man har också beräknat värdet på dansk fiskindustri 15 där
hänsyn tas till detta. Värdet uppgick till cirka 12,5 miljarder danska kronor sammantaget för direkta, indirekta och inducerade effekter.

5.2

Yrkesfiskarnas inkomster

Genom att studera arbetsmarknadsstatistik för yrkesfisket är det möjligt
att se hur stora inkomster yrkesfiskarna har i olika typer av fiskeverksamhet, samt i vilken utsträckning de kompletterar sin fiskeverksamhet
med arbete i andra näringar. Analysen nedan bygger på två studier som
analyserar inkomsterna i svenskt yrkesfiske från olika perspektiv
(Asche m.fl., 2018; Nielsen m.fl., 2017, samt en sammanfattning av dessa
i Karlén m.fl. 2019). 16 Mer information om regional fördelning av arbetstillfällen inom yrkesfisket finns i figur 4.1 i kapitel 4.
En första observation är att svenska yrkesfiskare i genomsnitt hade
drygt 225 000 kr i förvärvsinkomst under året. Notera att detta inte nödvändigtvis är en heltidslön, utan intjänad inkomst. Jämfört med befolkningen som helhet motsvarar detta 89 procent, dvs. en yrkesfiskare har
i genomsnitt lägre inkomster än andra yrkeskategorier (men förhållandevis lika jord- och skogsbruk). Detta kan naturligtvis bero på faktorer
som utbildning, ålder, region, m.m., men det är ändå en intressant observation eftersom det skiljer sig från övriga nordiska länder där fiskare
tjänar mer än genomsnittet (Asche m.fl., 2018). Ytterligare stöd för att
fiskare har lägre inkomster än i andra yrken finns i Nordin m.fl. (2016)
som visar att barn till yrkesfiskare som väljer sina föräldrars yrke får
avsevärt lägre inkomster än sina syskon som väljer andra karriärer.

15

I definitionen av fiskindustri ingår fiske och akvakultur, fiskberedning, samt grossisthandel med fiskprodukter.

16 Analysen nedan innefattar förutom alla personer med fiskelicens även de som i arbetsmarknadssta-

tistiken har så kallad SNI-kod som fiskare, dvs. de tjänar lön som fiskare fast utan att vara licensierade.
Totalt innefattar analysen 1525 fiskare varav 972 har fiskelicens. All statistik är från 2012.
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Ungefär 60 procent av de svenska yrkesfiskarna hade enbart inkomster
från fiske, medan cirka 40 procent hade inkomster även från andra sektorer. Andra inkomster kommer från ett stort antal yrken och det är
svårt att peka på något som i större utsträckning än andra bidrar till
inkomsterna. Ett undantag är marina transporter som är förhållandevis
vanligt. Detta är inte överraskande med tanke på att många yrkesfiskare
har utbildning inom sjöfart. Intressant är också att yrkesfiskare med hög
utbildning i större utsträckning har andra arbeten än yrkesfiskare med
låg utbildning. De har också i genomsnitt högre totala inkomster både
från fisket i sig och totalt sett. En analys av utbildning och karriärmöjligheter i nordiskt fiske (Danmark, Norge, Island) finns i Høst och
Christiansen (2018).
Svenskt yrkesfiske är heterogent (liksom i de flesta jämförbara länder)
och innehåller allt från småskaliga verksamheter som fiskar på eget vatten till stora trålare med fiske i hela Östersjön och Nordsjön. En första
observation kring inkomststrukturen i svenskt yrkesfiske är att det finns
stora regionala skillnader där fiskare från västkusten har högst inkomster följt av fiskare som använder inlandsvatten. Yrkesfisket längs östersjökusten genererar generellt låga inkomster. Det kan finnas många anledningar till detta som exempelvis vilka arter man fiskar på, beståndens biologiska status, vilken typ av fiskeriförvaltning som reglerar fisket, samt vilken fisketeknik som används. Det senare kan illustreras av
marint fiske där fiskare som använder trål i genomsnitt har högre inkomster än de som bedriver fiske med passiva redskap som nät och burar.
Slutsatsen från analysen är att inkomsterna skiljer sig åt beroende på
vilken typ av fiske som bedrivs, men att svenskt yrkesfiske generellt sett
inte genererar konkurrenskraftiga löner som det ser ut i dag. Detta kan
vara en viktig delförklaring till varför antalet yrkesfiskare minskar och
nyrekryteringen till yrket är låg. Samtidigt är det många fiskare som
väljer att fortsätta fiska trots låga lönenivåer. Detta kan bero på bristande alternativ, men också på att man sätter stort värde på sitt yrke.
Många yrkesfiskare har en lång familjetradition inom yrket och uppskattar andra fördelar med att vara yrkesfiskare än rena inkomster. Det
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senare är naturligtvis inte unikt för fiskenäringen utan det finns många
exempel där individer föredrar ett arbete med lite lägre lön som de
tycker är fritt, kreativt, eller på annat sätt meningsfullt.

5.3

Sammanfattning

Yrkesfiskets multiplikatoreffekt är de effekter en förändrad efterfrågan
på fisk och skaldjur får på resten av ekonomin genom underleverantörer, beredningsindustri, etc. Även om yrkesfiskets multiplikatoreffekt är
låg i förhållande till många andra sektorer kommer förändringar i yrkesfisket att medföra ytterligare effekter på andra näringar. Lindberg
(2006) beräknar multiplikatorn för yrkesfiske och vattenbruk till 1,99 att
jämföra med exempelvis jordbrukets på 2,68. Lokala effekter är per definition mindre eftersom många underleverantörer inte är verksamma i
den lokala ekonomin.
Inkomsterna i yrkesfisket ligger strax under genomsnittet för svenska
befolkningen, men de varierar kraftigt mellan olika typer av fiske. De
delar av yrkesfisket som har låga inkomster, t ex fiske längs östersjökusten, riskerar att inte kunna locka till sig nya generationer yrkesfiskare.
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6

Sammanfattande diskussion
Rapporten beskriver hur yrkesfisket skapar värden för samhället både
på och utanför marknaden för fisk och skaldjur. Värdet på marknaden
speglas av konsumenternas värde av att konsumera fisk och skaldjur
och producenternas värde av att sälja desamma. Värden utanför marknaden får inte yrkesfisket betalt för via den fångst de säljer och det finns
därför en risk att det produceras för lite av dessa. Exempel på värden
utanför marknaden är yrkesfiskets attraktionskraft för turister, bevarande av kulturmiljöer, sociala värden, tryggad livsmedelsförsörjning
för framtiden, möjligheten att bo i kustkommuner, och positiv miljöpåverkan. Listan med exempel gör inte anspråk på att vara uttömmande
utan pekar på ett antal värden för att öka förståelsen för yrkesfiskets
betydelse för samhället. Den innehåller inte heller negativ påverkan på
samhället, exempelvis negativa miljöeffekter, vilka ska dras bort från de
positiva värdena om yrkesfiskets totala samhällsekonomiska värde ska
beräknas.
Konsumentöverskottet, vilket utgör en del av yrkesfiskets värde på
marknaden, mäts som skillnaden mellan konsumenternas betalningsvilja för konsumtionen av fisk och skaldjur och det marknadspris de
faktiskt betalat till producenterna. Betalningsvilja och konsumentöverskott diskuteras sällan i samband med yrkesfisket och det finns inte heller några studier som beräknar konsumenternas betalningsvilja för
svensk fisk och skaldjur så vi vet inte hur stor denna är. Dock lyfter rapporten argument som indikerar att den generellt ligger nära marknadspriset. Om detta stämmer innebär det att konsumentöverskottet är förhållandevis litet. Ett litet konsumentöverskott ska inte blandas samman
med möjligheten att hitta marknader där konsumenterna har en hög betalningsvilja och där yrkesfisket kan få bra betalt för sina produkter. Att
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finna sådana marknader är en av utmaningarna för den svenska fiskenäringen som berör allt från storskaligt sillfiske till småskalig förädling
och samarbete med lokala restauranger. Gemensamt för dessa är att de
bidrar till värden som genereras via marknaden för fisk och skaldjur.
Producentöverskottet, vilket representerar producenternas värde av
fisk och skaldjur som handlas på marknaden, beräknas som det marknadspris man kan ta ut av konsumenterna utöver kostnaderna för produktion, dvs. företagens vinster. Även om fiskesektorn är liten (ca 0,02
procent av bruttonationalprodukten) kan ett ekonomiskt optimalt förvaltat yrkesfiske ge god ekonomisk avkastning och generera ett högt
värde till samhället i förhållande till sin storlek. Litteraturen visar att
vinster motsvarande 60 - 70 procent av landningsvärdet inte är omöjligt.
Detta värde tillfaller producenterna, men kan omfördelas till samhället
som helhet genom skatter. Fiskenäringen betalar inkomst- och företagsskatter men exempelvis betalar yrkesfisket på Island extra avgifter för
sin verksamhet. Dessa avgifter motiveras dels med att de ska täcka kostnader för fiskeriförvaltningen och dels med att samhället har rätt till en
del av avkastningen från en gemensam resurs. Avgifterna har stigit
kraftigt sedan införandet 2004 och uppgick 2014 till cirka sex procent av
landningsvärdet (Gunnlaugsson m.fl., 2018). En skatteintäkt motsvarande sex procent av det svenska yrkesfiskets landningsvärde skulle
motsvara cirka 60 miljoner kronor per år.
I rapporten visas att det framför allt är det storskaliga yrkesfisket som
genererar företagsekonomiska vinster medan lönsamheten är avsevärt
sämre i det småskaliga yrkesfisket. Det betyder inte att alla typer av
småskaligt fiske går ekonomiskt dåligt, men i genomsnitt är det inte en
lönsam bransch. Dock bidrar det med värden utanför marknaden som
öppna hamnar och levande kulturmiljöer, även i de fall det småskaliga
fisket inte är företagsekonomiskt lönsamt. Värden utanför marknaden
kan yrkesfisket inte ta betalt för och de riskerar att gå förlorade om fiskenäringen krymper. Enligt ekonomisk teori kan företag kompenseras
för de positiva externa effekter man bidrar med till samhället, något som
praktiseras inom jordbruket där lantbrukare kan få stöd för att tillhan-
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dahålla olika miljötjänster inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Inom fisket finns stöd inom Europeiska havs- och fiskerifonden för exempelvis investeringar i selektiva redskap som är till för att
minska negativa effekter och för insamling av marint skräp som är en
miljötjänst som fisket kan tillhandahålla. En annan typ av stöd är kustkvoter och regionalkvoter som är till för att stärka specifika fisken och
de värden de genererar. Genom att avsätta en del av den svenska fiskekvoten till prioriterade flottsegment minskar risken att dessa lägger ner
och därmed kan en sådan åtgärd generera värden utanför marknaden.
Kustkvoter är inte gratis ur en samhällsekonomisk synvinkel eftersom
varje kvot som inte utnyttjas av de mest lönsamma fartygen minskar det
företagsekonomiska utbytet av fiskresursen. Däremot kan det vara värt
att ta den kostnaden om fiske inom kustkvoten ger ett högre totalt värde
för samhället då samtliga värden och kostnader på och utanför marknaden beaktas.
Värden som inte prissätts på någon marknad är generellt svåra att mäta.
Vi vet därför inte vilket värde yrkesfisket har utanför marknaden eller
vilka av yrkesfiskets värdeskapande egenskaper som är särskilt betydelsefulla. Vad är värdet av att fisket kan användas för livsmedelsproduktion vid ett eventuellt framtida krisscenario? Värdet beror på en
mängd faktorer, som sannolikheten för att det blir kris, möjligheten att
ta fram andra källor till protein och hur fiskeflottan ser ut i förhållande
till fiskemöjligheterna i den specifika situationen. I vissa situationer kan
en storskalig flotta vara mer effektiv medan mer kustnära fartyg är att
föredra i andra. På samma sätt är det svårt att värdera de sociala avtryck
och kulturmiljöer fisket skapar, liksom värdet av att yrkesfisket fortfarande är aktivt i dessa miljöer, samt hur viktigt fisket är för att locka
boende och turister. Yrkesfiskets värden utanför marknaden är dåligt
förankrade i den ekonomiska vetenskapliga litteraturen och studier för
att fastställa dess värde saknas i stor utsträckning. Vilka värden som bör
studeras närmare beror på vilken specifik fråga eller åtgärd som står på
agendan och vilka värden som därmed kan komma att beröras.
Kunskaper om olika värden som genereras av yrkesfisket är viktiga för
att fisket ska kunna förvaltas på bästa sätt. Varje åtgärd kommer att ha
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sin unika påverkan på de olika värden som yrkesfisket bidrar med. Därmed inte sagt att yrkesfiskets totala värde ger vägledning för policybeslut. Att det totala värdet för en näring är högt innebär inte att den ska
gynnas vid policybeslut. Det totala värdet av energisektorn i Sverige är
avsevärt större än värdet av yrkesfisket, men det innebär inte att det
alltid är bra att gynna energisektorn om dess intressen inte är förenliga
med yrkesfiskets. Frågan är i stället om de totala vinsterna av ett specifikt projekt, exempelvis att placera vindkraft till havs, är högre än de
totala kostnaderna. Samma resonemang går att föra inom yrkesfisket där
det kan finnas anledning att ha kvoter avsatta för småskaligt fiske även
om det totala värdet för det storskaliga fisket är större. Beslut bör med
andra ord fattas utifrån förändringar i värden vid olika åtgärder. Vid en
samhällsekonomisk analys är det därför viktigt att definiera ett antal realistiska alternativ av åtgärder (inklusive ingen åtgärd) och sedan utvärdera vilket av alternativen som ger störst värde för samhället.
Svensk fiskeriförvaltning strävar efter att skapa så stort samhällsekonomiskt värde som möjligt av det svenska yrkesfisket (SJV och HaV, 2016).
Genom att ta hänsyn till de värden som diskuteras i rapporten kan förvaltningen närma sig detta mål. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg
att alltför frekventa förändringar i förvaltningen (även om de var för sig
kan motiveras samhällsekonomiskt) kan skapa osäkerhet och ta tid och
kraft från företagens kärnverksamhet. Långsiktighet är därför en viktig
aspekt som bör beaktas för att ge yrkesfisket möjlighet att på bästa sätt
skapa värde för samhället.
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