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3 Mål och makt i svensk fiskeri-
politik                                        
av Ylva Hasselberg

3.1 Inledning
Föreliggande studie har företagits med avsikten att svara på frågan
hur fiskeripolitiken ser ut i Sverige i dag, var de fiskeripolitiska be-
sluten tas, och vem som påverkar dem. Denna uppgift har lösts ge-
nom genomförandet av två delvis åtskilda undersökningar.

Den första är en studie av den nationella fiskeripolitiken under
1990-talet. Undersökningsmaterialet har hämtats både från Sveriges
Riksdag och från Fiskeriverket. Den fiskeripolitiska debatten har
också använts som underlag, bland annat intresseorganisationernas
egna organ. Det skriftliga materialet har sedan kompletterats med
intervjuer. Undersökningen syftar också till att ge en generell över-
blick över den förda politiken,  att närmare analysera de politiska
målen, och ställa dem emot de beslut som faktiskt fattats. Det har
här varit viktigt att ta fram vilka mål som tillgodosetts genom den
förda politiken, för att därigenom kunna dra slutsatser om fiskeri-
politikens "effektivitet". Effektivitet skall här ses som ett mått på
hur stor överensstämmelse det finns mellan de uppställda målen och
de fiskerinäringens reella tillstånd.

Den andra delstudien har ägnats åt att utreda vem som har mak-
ten i fiskeripolitiken. Denna fråga har angripits genom en s.k. snö-
bollsundersökning genom intervjuer. Metoden presenteras mer ut-
förligt i avsnitt 3.3.1. Undersökningen har sedan inlemmats i en
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vidare diskussion om de intressegrupperingar som har återfunnits,
och dessas inverkan på fiskeripolitiken. Studien är ett svar inte bara
på frågan om vilka organisationer som har mest inflytande, utan
också på vilka nätverk som bildats, vilka samarbetsformer som
finns inom ramen för fiskeripolitiken, och vilka strategier som valts
i det politiska arbetet.

Till sist har jag valt att ställa resultaten av de två studierna mot
varandra, för att nå en insikt om varför fiskeripolitiken i Sverige i
dag ser ut som den gör. Den förklaring som presenteras bygger på
en analys av allmänintresse, särintresse och egenintresse som driv-
krafter för dem som fattar de politiska besluten.

3.2 Svensk fiskeripolitik under
1990-talet

Fiskeripolitiken i Sverige förs på ett flertal olika nivåer, och resulte-
rar i beslut som sträcker sig från EU:s fiskeripolicy och de interna-
tionella förhandlingarna med andra stater ner till rent lokala regle-
ringar. För de stora frågorna är det emellertid främst riksdag och
regering samt Fiskeriverket som är intressantast att studera. Det
lagstiftande arbetet görs i Riksdagen. EU:s fiskeripolitiska regle-
ringar är emellertid att betrakta som likställda med svensk lag, ef-
tersom de får direkt effekt, det vill säga automatiskt tillämpas inom
medlemsländerna.1 I riksdag och regering diskuteras framför allt
frågor som är viktiga för den generella linjen i fiskeripolitiken. Den
politik som slås fast på denna nivå genomförs sedan av det statliga
verk som har ansvaret för dessa frågor, nämligen Fiskeriverket.

Fiskeriverket har ansvar för det löpande arbetet med kvoter, yr-
keslicenser, fartygstillstånd, etc. En stor del av Fiskeriverkets arbete
går ut på att, inom ramen för de generella ramarna, genomföra den

1 I praktiken stiftas i Sverige tillämpliga rättsregler inom EU. Enligt grundlagen är dock "all makt
utgående från folket". Enligt Regeringsformen, kap. 10, § 5, har dock rätten att stifta i Sverige
gällande lag överlåtits av Riksdagen till de EG-rättsliga organen, vilka formellt agerar i den svenska
Riksdagens ställe. Källa: intervju med Thomas Bull, Juridiska institutionen, Upp-sala Universitet.
Se även Melin-Schäder 1996, s. 20-31. 
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konkreta sakpolitiken. Fiskeriverkets roll i svensk fiskeripolitik
kommer att diskuteras mer utförligt i det följande.

Det har för att uppfylla studiens syfte befunnits rimligt att stu-
dera både riksdagsarbetet och Fiskeriverkets arbete. Källmaterialet
har bestått av riksdagstryck för riksdagsåren 1991/92−1996/97.
Utöver riksdagsprotokollet har alla propositioner, motioner och be-
tänkanden med anknytning till fiskeripolitiken ingått i studien. Pro-
tokollen för Fiskeriverkets styrelse under åren 1991−1997 har ut-
gjort källa till kunskap om Fiskeriverkets konkreta utformning av
fiskeripolitiken. Materialet har kompletterats med intervjuer.2

Eftersom Sveriges inträde i EU inträffade under den diskuterade
perioden, har hänsyn också tagits till EU:s fiskeripolitik. EU- inträ-
det kunde möjligen ha motiverat att undersökningen som helhet de-
lades i två separata delar. Det har bedömts som alltför plats- och
tidskrävande att genomföra en sådan tudelning.

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av ett antal huvud-
frågor i 1990-talets fiskeripolitik. Efter denna genomgång av de vik-
tigaste frågorna följer en mer fristående analys av den politiska ar-
gumentationen. Det har befunnits intressant att jämföra den poli-
tiska argumentationen med de mål som finns uppställda för fiske-
ripolitiken. Det är därför viktigt att redan från början göra klart för
sig vilka mål som har fastställts för svensk fiskeripolitik.

3.2.1 Fiskeripolitikens mål

2 Intervjumaterialet sönderfaller i två delar. Dels har en s.k. snöbollsundersökning företagits.
Denna metod presenteras närmare under 3.1. Hänvisningar till intervjuer i snöbolls-
undersökningen kommer i noterna att ges formen Intervju nr X. Intervju undersökningen Or-
ganisationer och nätverk i fiskeripolitiken. Intervjupersonerna har inte namngivits, utan givits
anonymitetsskydd. När det förekommer hänvisningar till namngivna personer är det intervjuer
som har legat utanför snöbollsundersökningen, och det är i det allra flesta fall fråga om oprob-
lematiska faktauppgifter. Några centrala uppgiftslämnare har ingått både som källor till fakta-
uppgifter och som aktörer i snöbollsundersökningen. Dessa uppgiftslämnare förekommer i
referenserna växelvis under sina namn, och under nr. En komplett förteckning över intervjuper-
soner finns i käll- och litteraturförteckningen.
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Målen för den svenska fiskeripolitiken framförs på ett flertal ställen
i den fiskeripolitiska debatten, implicit och i samband med argu-
mentationen i olika sakfrågor. För en samlad framställning av de
fiskeripolitiska målen får man emellertid gå några år tillbaka i tiden.
I 1978 års proposition om fiskerifrågor formuleras målen in-
komstmål, konsumentmål, produktionsmål, effektivitetsmål och re -
gionalpolitiskt mål . Dessa mål upprepas och diskuteras ytterligare i
prop. 1984/85:1433. I denna proposition formuleras målen så att det
blir mycket tydligt vilken innebörd de skall ges. Inkomstmålet inne-
bär att "skapa förutsättningar för att de som är sysselsatta i fiskeri-
näringen kan få både en ekonomisk och social standard som är jäm-
förbar med den som erbjuds inom andra näringar". Denna utsaga
går också att inordna under det regionalpolitiska målet. Kon-
sumentmålet innebär att "konsumenterna erbjuds fisk av god kvali-
tet till rimliga priser". Produktionsmålet och effektivitetsmålet ten-
derar att sammanfalla; man önskar en näring som är både "stabil
och lönsam". Samtidigt som man önskar åstadkomma ökad försörj-
ning med svensk fisk, vill man anpassa nivån på fisket till efterfrå-
gan på fisk. Under detta produktions- och effektivitetsmål inordnas
också frågor som på den aktuella politiska dagordningen skulle
kunna formuleras som ett självständigt miljömål: nämligen målet att
hushålla med såväl vatten som fiskeresursen.

De fiskeripolitiska målen är i sig intressanta att diskutera. Två
karaktärsdrag är särskilt intressanta härvidlag. För det första gäller
det vad som över huvud taget menas med fiskeripolitik. För det and-
ra gäller det målens kompatibilitet.

De fiskeripolitiska målen avslöjar tydligt att fiskeripolitiken vid
1980-talets mitt i allt väsentligt var en fråga om att reglera yrkesfis-
kets roll i samhället. I måldiskussionen förekommer endast en sats
som över huvud taget syftar på fritidsfisket: "En väl avvägd hus-
hållning främjar även sportfisket som är en viktig form för fri-
luftsliv och rekreation." Denna sats visar tydligt hur fritidsfisket
uppfattades när målen formulerades, nämligen som en positiv bief-
fekt av en effektiv fiskeripolitik. Att fritidsfisket hamnat betydligt

3 Någon samlad framställning av de fiskeripolitiska målen från ett senare datum finns ej att tillgå. 
Beträffande EU:s fiskeripolitiska mål, se kap. 2.
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mer i fokus i politiken under 1990-talet finns det ingen tvekan om.
Detta har rimligen framför allt samband med den kontroversiella
debatten i laxfrågan, vilken fokuserat politikernas intresse på fri-
tidsfiskets krav. Tendensen uppträder redan i Fiskeriverkets in-
struktion av år 1991, i vilken bl.a. skrivningar förekommer med
innebörden att det är Fiskeriverkets uppgift att "verka för en god
balans mellan yrkes- och fritidsfiskets intressen" .4 Detta är ett vid-
gande av det ursprungliga konsumentmålet, så att det inbegriper
inte bara konsumtion av fisk, utan också konsumtion av fiske som
fritidsaktivitet betraktat. Fiskeriverkets instruktion innehåller också
formuleringar som klart visar att de fiskeripolitiska målen föränd-
rats så att de nu också inbegriper ett tydligt miljöpolitiskt mål .  De
fiskeripolitiska målen har således förändrats, ett nytt mål har till-
kommit, och ett gammalt mål utvidgats.

Innan man kan bedöma huruvida de fiskeripolitiska målen kan
anses uppfyllda, eller om de utgjort grunden för sakpolitiken, är det
emellertid av största vikt att man gör klart för sig om detta över
huvud taget är möjligt. Målen kan delas upp i två grupper, enligt
följande schema:

Merkantilism Liberalism

inkomstmål effektivitetsmål
produktionsmål konsumentmål
regionalpolitiskt mål
miljöpolitiskt mål

De fiskeripolitiska målen är betingade av två väsensskilda doktri-
ner, vilka uppställer helt olika mål för den ekonomiska politiken.

4 Förordning 1991:927. 
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Enligt klassisk merkantilistisk doktrin är det statsfinansiella intres-
set, främst i formen av en positiv bytesbalans, det intresse som bör
stå i förgrunden. Att främja en stabil produktion av fisk för den in-
hemska konsumtionen ligger helt i linje med denna doktrin. Merkan-
tilismen som ekonomisk doktrin går i historien hand i hand med en
uppfattning om statens roll i som reglerare av ekonomin, och med
idén om "rimliga" priser och "rimliga" inkomster. I merkantilistisk
ekonomisk doktrin är helt enkelt det rent ekonomiska intresset in-
bäddat i ett övergripande statsintresse, men också i ett samhällsin-
tresse.5

I stället har, under inflytande av neoklassisk ekonomisk teori, ett
effektivitetsmål och ett konsumentmål formulerats. Här är det eko-
nomins interna logik som är grunden för målformuleringen. En av
de mest grundläggande egenskaperna i denna logik är att den inte
fungerar om den utsätts för extern manipulation. Att konsu-ment-
målet och framför allt effektivitetsmålet uppfylls är beroende av att
staten avstår från reglering av näringen, snarare är reglerar den.

Ett grundläggande problem med de fiskeripolitiska målen är att
det saknas möjlighet att ta politiska beslut i enlighet med alla de
uppställda målen. Det finns en konflikt mellan olika mål, som tyd-
ligt kan demonstreras med ett tänkt exempel. Att främja konsument-
intresset innebär att låta konkurrensen mellan svensk och im-
porterad fisk leda till lägre priser på den svenska fisken. Detta är
dock helt oförenligt med kravet på en stabil svensk produktion av
fisk, eftersom det skulle slå ut producenter av fisk som inte klarade
av att hålla den låga prisnivån. Det vore dessutom oförenligt med en
regionalpolitiskt motiverad önskan att skapa möjligheter för ett
småskaligt fiske i svenska kusttrakter samt med inkomstmålet, ef-
tersom producenterna av fisk skulle få se sina inkomster sänkta, åt-
minstone periodvis.

Redan med denna analys av målen har vi egentligen formulerat
fiskeripolitikens misslyckande. Målanalysens resultat gör det emel-
lertid intressant att titta närmare på vilka av målen som prioriteras
av politikerna, hur detta görs, och vilket resultat politiken får.

5Beträffande merkantilismen som ideologisk grundval för såväl statsapparaten som samhällsbygget,
se Karlsson 1989.
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Framför allt är det intressant att närmare granska vilken linje, den
merkantilistiska eller liberala, som dominerat debatten, och i de po-
litiska besluten.

3.2.2 Huvudfrågorna i riksdagspolitiken
Genom 1990-talets svenska fiskeripolitik går en vattendelare, vilken
skapat helt andra förutsättningar för behandlingen av de aktuella
frågorna, nämligen EU-medlemsskapet. Inträdet i EU bildar dock
inte, som man kanske skulle kunna tro, någon skarp och tydlig
gräns. Redan EES-avtalet ändrade spelreglerna för den svenska
politiken, genom att tvinga fram bl.a. att prisregleringen upphörde.
Dessutom är det ett faktum att man till viss del anpassade de poli-
tiska besluten till EU-inträdet redan innan.6 Å andra sidan kan man
med skäl påstå att EU:s fiskeripolitiska mål inte förrän efter en
övergångsperiod övertagits i Sverige. I ett par frågor existerade
övergångsbestämmelser, vilka skapade en fördröjningseffekt innan
effekterna av EU-medlemsskapet vunnit genomslag. Det finns alltså
all anledning att se det svenska inträdet i EU i termer av en process
snarare än en vid en viss tidpunkt inträffad händelse.

Anpassningen till fiskerinäringens reglering i övriga Europa
igångsattes på allvar redan under riksdagsåret 1991/1992. Det stod
då klart att EES-avtalet krävde en avveckling av det s.k. prisregle-
ringssystemet, och en omorganisering av systemet för överskotts-
hantering av fisk. Frågan var inte helt ny: prisregleringssystemet
hade utretts och ifrågasatts redan 1989. Det hade i denna utredning
satts ifråga huruvida prisregleringssystemet kunde anses vara sam-
hällsekonomiskt motiverat.7

Prisregleringssystemet var en viktig del av 1980-talets svenska
fiskeripolitik, och hade tillkommit som ett delmoment i de nya rikt-
linjer för fiskeripolitiken som införts 1978. Prisregleringen funge-
rade som ett sätt att jämka samman konsumentens krav på billig
fisk med en önskan att hålla uppe fiskpriserna, och därigenom gyn-

6Se exempelvis prop. 1992/93: 184,  prop. 1992/93: 199 och prop. 1993/94: 158.
7SOU 1989: 56, s. 89−96.
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na näringens intressen. Detta åstadkoms genom pristillägg på vissa
fiskarter, parallellt med en överskottshantering ämnad att su-ga upp
den råvara som inte kunde få avsättning på marknaden.8

Prisregleringen var dock inte förenlig med att inlemma Sverige i
en mer internationaliserad marknad, eftersom det skulle utgöra en
orimlig konkurrensfördel för svenska fiskare. Systemet avskaffades
successivt, och avvecklingen var avslutad 1994. Omställningen in-
nebar även andra organisatoriska förändringar, av vilka den kanske
viktigaste var bildandet av producentorganisationer (PO) inom fis-
kerisektorn. Tidigare hade Svensk Fisk − ekonomisk förening −
skött administrationen av såväl prisregleringen som över-
skottshanteringen, jämte marknadsföring och andra uppgifter som
tillhör producenternas gemensamma domäner.9

Avregleringen har inte, som man kanske skulle vara frestad att
tro, blivit någon stor politisk stridsfråga. I stort sett alla deltagare i
debatten har varit överens om att systemet skulle upphöra, liksom
det rått en relativ samstämmighet om att skjuta upp avvecklingen
för att möjliggöra en smidig övergång. Att frågan inte blev så pro-
blematisk berodde med största sannolikhet på det faktum att man
redan när man utarbetade prop. 1991/92:120 förutsett att de medel
som nu inte längre skulle komma fiskerinäringen till godo mer än
väl skulle kompenseras av de strukturbidrag som ett EU-medlem-
skap skulle innebära. Ett regleringssystem avvecklades till förmån
för ett annat. Denna fråga visar, som så många andra, på den
grundläggande politiska enighet som rått om vikten av att ha ett
svenskt fiske. Den politiska viljan att medelst statliga ingripanden
skapa och behålla förutsättningar för en svensk fiskeflotta måste
uppfattas som mycket stark under hela perioden.

Det finns emellertid andra politiska frågor som varit mer bränn-
bara och kontroversiella. I vissa frågor har klara konfiktlinjer kun-
nat skönjas, mellan exempelvis yrkesfiskets intressen och fri-
tidsfiskets intressen, eller mellan fritidsfiskets intressen och vatten-
ägarnas intressen. I förvånansvärt många frågor har dock bilden

8a.a., s. 20−28.
9ibid
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varit mer komplicerad än så. Några klara partipolitiska linjer är
svåra att upptäcka, även om det finns en tendens för (s) och (c) att
ta tillvara yrkesfiskets intressen,10 medan (m) varit förespråkare för
vattenägarna, och på ägorrättsliga grunder varit motståndare till
såväl det fria fisket som till en allmän fiskevårdsavgift11. Att Väns-
terpartiet och Miljöpartiet ställt sig på miljöintressets sida, och att
många fritidsfiskevänliga motioner skrivits av representanter för
dessa partier,12 torde väl inte heller vara ägnat att förvåna. Mer
intressanta än de partipolitiska motsättningarna är dock motsätt-
ningarna mellan olika intressegrupper, motsättningar som ömsom
förstärkt och ömsom brutits upp av tydliga regionala hän-
synstaganden. Man kan tydligt se omsorgen om ostkustfisket, fram-
för allt Blekingefisket, i många motioner under perioden. Föresprå-
karna för ostkustfisket, framför allt Christer Skoog (s) och Sven-
Olof Petersson (c) är typiska företrädare för de regionalpolitiska
intressen som ofta tydligt genomsyrar den politiska argu-
mentationen.13 Några klara skiljelinjer mellan yrkesfiske och binä-
ringsfiske kan sällan spåras i denna typ av regionalpolitisk argu-
mentation.14 Samma typ av tydligt regionalpolitiska argumentation
har förts av exempelvis Lisbet Calner (s) och Sverre Palm (s) när
det gäller västkustens intressen,15 och Olle Lindström (m) och Si-
nikka Bohlin (s) när det gäller norrlandskusten16.

10Denna tendens kan bl.a. spåras i riksdagsmotionerna, där antalet (s)- och (c)-motioner som
är ämnade att främja yrkesfisket är väl tilltaget. Se exempelvis motioner 1991/92 Jo 36, 38,
39, 406, 407, 408, 415, 416, 434, 439; 1992/93 Jo42, 43, 44, 48, 402, 404, 407, 411, 412;
1993/94 Jo33, 34, 406, 415; 1994/95 Jo401, 409, 411, 412, 413, 414, 420; 1996/97: Jo415.
  
11Se exempelvis motioner 1991/92: Jo 411; 1994/95 Jo 42, Jo 44, Jo 45, Jo 49, Jo 50, Jo 55,
Jo 56.
12Beträffande Miljöpartiets motioner under perioden, se 1994/95: Jo 60 1996/97: Jo401,
Jo404. Beträffande (v)- motioner, se 1991/92: Jo422; 1992/93: Jo418; 1993/94: Jo32
1994/95: Jo54; Jo407
13Sven-Olof Petersson sitter dock inte i Riksdagen under innevarande mandatperiod, och är
sedan 1996 inte längre ledamot av Fiskeriverkets styrelse.
14 Se exempelvis 1991/92: Jo36, Jo408, Jo409; 1992/93: Jo44, Jo105, Jo108, Jo403, Jo411;
1993/94: Jo417, 1994/95: Jo420.
15 Se exempelvis 1992/93: Jo101, Jo102; 1993/94: Jo420; 1994/95: Jo51
16 Se exempelvis 1992/93: Jo404; 1993/94: Jo406, Jo414;  1994/95: Jo403; 1996/97: Jo402
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De politiska frågor som har varit aktuella under perioden kan
samlas under ett fåtal tydliga rubriker. Ett flertal inlägg i debatten
kan knytas till det fria handredskapsfisket, medan en annan tydlig
debatt handlat om att införa en allmän fiskevårdsavgift. Den tredje
viktiga frågan under perioden gäller den natureproducerade laxen,
och därmed också laxfisket. Förutom dessa tre större frågekomplex
kan man knyta ett flertal motioner under varje riksdagsår till  vad
man kanske skulle kunna kalla "yrkesfiskets kris". Det tidiga 1990-
talets katastofalt låga torskfångster, begränsningen av laxfisket,
parade med den allmänna ekonomiska nedgången, resulterade för-
stås i att detta krismedvetande står att finna i de allra flesta fis-
kerirelaterade propositioner, motioner och betänkanden. De mo-
tioner som jag betecknar som betingade av ett sådant krismedvetan-
de är motioner angående skatteavdrag för yrkesfiskare, bensinskat-
terestitution, regionalt riktade bidrag, kompetenshöjande åtgär-der
för yrkesfiskare, etc. Vissa av dessa frågor har varit aktuella redan
före 1991/92, och måste då ses som betingade av en mer långsiktig
nedgång för yrkesfisket i Sverige.

Av de tre större frågor som kan urskiljas i riksdagsdebatten finns
det egentligen bara en fråga som fått en tydlig lösning. Det är frå-
gan om det fria handredskapsfisket, vilken resulterat i en förändrad
lagstiftning på området.17 Det tidigare fria fisket längs Sveriges
kuster och i de fyra största sjöarna har begränsats, genom att man
infört tydliga gränser för hur många redskap som är tillåtna för all-
mänheten att fiska med. Denna förändring har kopplats samman
med införandet av en yrkesfiskelicens, vilken är obligatorisk. Tidi-
gare var yrkesfiskelicensen frivillig, och obligatorisk enbart för den
fiskare som ville ta del av de statliga bidragen till näringen.

Begränsningar av det fria handredskapsfisket måste betraktas
som ett sätt att skydda yrkesfisket mot ett husbehovsfiske av om-
fattande dimensioner. I debatten framstår också klart att man såg
husbehovsfisket som ett problem ur flera aspekter. Målet att för-
bättra yrkesfiskets situation framstår mycket klart i argumentatio-
nen, parat med målet att hushålla med fiskeresursen. Dessutom

17 Prop. 1992/93: 232 samt även JoU23.
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framkommer i debatten att man uppfattade husbehovsfisket som ett
statsfinansiellt problem, då det var oklart i vilken omfattning detta
fiske var föremål för beskattning.18

Motståndet mot begränsningen av det fria fisket kom framför allt
från talesmän för regionala intressen. Husbehovsfisket på södra ost-
kusten framstår i debatten som det egentliga målet för begräns-
ningen, och det är också ostkustens representanter i politiken som
protesterat mest högljutt. Möjligen kommer frågan upp till förnyad
diskussion inom en snar framtid, då det nu finns en särskild intres-
seorganisation bildad för att driva frågan: SKIFO (Sveriges Kust-
och InsjöFiskares Organisation).19 SKIFO är en nybildad organisa-
tion, som inte uppfattas ha något reellt inflytande i politiken.20

SKIFO har dock ett visst stöd i Fiskeriverkets styrelse, där också
under det senaste åren flera ifrågasättanden av begränsningar av
fisket i Blekinge ägt rum, i form av dispensansökningar, m.m.21

Riksdagsmannen Christer Skoog, vilken kan betraktas som lierad
med SKIFO, och anses företräda organisationens intressen, är den i
styrelsen som främst aktivt ifrågasatt begränsningen av husbehovs-
fisket.22

Begränsningen av det fria handredskapsfisket är trots allt en frå-
ga som faktiskt fått en tydlig slutbehandling, vilket man egentligen
inte kan säga om de övriga fiskeripolitiska spörsmålen. Att införa
en allmän fiskevårdsavgift är en fråga som har en närmast perma-
nent aktualitet, trots att frågan under riksdagen 1994/1995, efter en
lång beredning i ärendet, avfördes från dagordningen. Regeringens
proposition om en allmän fiskevårdsavgift drogs tillbaka, efter ett
motstånd som framför allt var grundat i Moderata samlingspartiets

18 Protokollet 7/6 1993, s. 166−183.
19 Intervju med Karl-Erik Karlsson, Blekinge kust- och insjöfiskares förening.
20 Se 3.2. Någon representant för SKIFO finns inte bland makthavarna i fiskeripolitiken.
21 Se exempelvis Fiskeriverkets styrelses protokoll 1995-12-21, med bilagor.
22 Christer Skoog har i Fiskeriverkets styrelse under hela den undersökta perioden drivit en
mycket aktiv argumentation till förmån för husbehovsfisket, och också i övrigt försökt driva en
regionalpolitisk linje, i syfte att främja södra ostkustens intressen i fiskeripolitiken. Bland annat
har detta reuslterat i ett stort antal reservationer, se protokoll  1992-03-23; 1993-01-22; 1993-
10-21; 1993-12-15; 1994-11-18. Kopplingen mellan Christer Skoog och SKIFO framstår klart
i en intervju med Karl-Erik Karlsson, Blekinge kust- och skärgårdsförening.  
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vilja att slå vakt om äganderätten. Fiskevattenägarna, vars dåvaran-
de ordförande C. G. Nilsson är moderat riksdagsman och medlem
av jordbruksutskottet, var av naturliga skäl starkt negativa till för-
slaget.23 Denna frågas behandling är en illustration av hur en myck-
et liten intressegrupp, genom en skickligt upplagd strategi, lyckas
stoppa ett förslag som det i övrigt råder en mycket stor enighet om-
kring. Fiskevårdsavgiftens införande är en närmast unik fråga i
svensk fiskeripolitik genom att den engagerat och förenat yrkesfis-
ket och fritidsfisket, samt miljöintresset, på samma sida i debatten.

På helt olika sidor i debatten står yrkesfisket och fritidsfisket
däremot när det gäller laxfrågan. Laxfrågan är av en dignitet som
ställer alla andra fiskeripolitiska frågor i skuggan, och det är också
en av den mest segdragna konflikterna i den svenska rikspolitiken.
Orsaken till laxproblematiken är förekomsten av två laxstammar,
nämligen en naturreproducerande laxstam, och en odlad laxstam,
vilken har tillkommit som en konsekvens av de kompensationsut-
sättningar som vattenkraftverken ålagts. Den naturreproducerande
laxen är drabbad av en sjukdom, M-74, vilken förhindrar den att
leka, och alltså utgör ett hinder för dess reproduktion.

Den stora konflikten om laxen gäller enligt vilken metod man
skall skatta bestånden. Det har under hela 1990-talet funnits en
mycket livaktig argumentation för att skattningen av laxbestånden
skall ske längs norrlandskusten, det vill säga utanför de älvar där
den kompensationsodlade laxen släpps, medan däremot havsfisket
på lax, vilket sker på blandade bestånd, har ansetts skada den käns-
liga naturreproducerande laxen. Denna omdisponering av laxfisket
från södra Östersjön till Norrlandskusten har motarbetats av Sve-
riges Fiskares riksförbund .

Motståndet från yrkesfisket sida har dock inte hindrat att det un-
der 1990-talet bildats en opinion just för den förflyttning av lax-
fisket som har förespråkats av miljövårdsintressen, och som också
representanter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet argumenterat för i
ett flertal riksdagsmotioner.24 Något riksdagsbeslut i frågan har inte

23 Se motioner  1994/95 Jo 42, Jo 44, Jo 45, Jo 49, Jo 50, Jo 55, Jo 56.
24 Se ovan not 13.
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tagits, med hänvisningen till Fiskeriverkets roll som beslutsfattare
när det gäller kvoterna för fisket. Fiskeriverkets styrelse har dock
beslutat att dela upp laxfisket: 1997 års laxkvot delades mellan söd-
ra Östersjön och Bottenhavet, 70 procent tillföll området norr om
59 30°.25 För 1997 års laxfiske har Fiskeriverket aviserat fördel-
ningen 50 procent för södra Östersjön och 50 procent för Bottenha-
vet,26 något som lett till att Fiskeriverkets beslut överklagats av
SFR.27

Med andra ord har inte heller laxfrågan har fått en slutgiltig lös-
ning. Den i år antagna internationella aktionsplanen för öster-
sjölaxen innebär att Sverige har förbundit sig att aktivt verka för att
minska fisket av hotade naturliga laxbestånd. Denna skrivning är
också inkluderad i prop. 1997/98: 2, där det finns en omfattande
diskussion om östersjölaxen. Diskussionen utmynnar i ett förslag
om uppdrag för Fiskeriverket att utreda drivgarnsfiskets effekter på
marina arter i Östersjön. Fortfarande finns dock ingen lösning på
problemet hur man fiskar på det odlade laxbeståndet utan att samti-
digt fiska på den naturreproducerande laxen. Huruvida den interna-
tionella aktionsplanen för östersjölaxen får önskat resultat återstår
att se.28

3.2.3 Analys av den politiska argumentationen
Inledningsvis kan det påpekas att de mål som är uppställda för fis-
keripolitiken i allt väsentligt är mål som rör yrkesfisket. Fiskeripo-
litik och fiskeriadministration rör yrkesfisket. Av tradition har också
tagits hänsyn till vattenägarnas intressen i politiken. När det gäller
vattenbruket och fiskförädlingsindustrin, liksom sportfisket har det

25 Fiskeriverkets styrelseprotokoll 5/5, serie A, Fiskeriverkets arkiv.
26 ibid.
27 Jo97/1661.
28 Prop. 1997/98:2.
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politiska intresset, åtminstone på den nationella nivån, varit tämli-
gen svagt. Vattenbruket och beredningsindustrin har dock på ett helt
annat sätt än tidigare kommit med på kartan som ett resultat av EU-
inträdet.29 Mycket av den förändring som skett inom politiken under
de allra senaste åren kan hänföras till två tydliga företeelser: EU-
inträdet, och miljöpolitikens insteg på fiskeriområdet. Denna för-
ändring pågår just nu, och vad den kan innebära för framtiden än
ännu oklart.30

Det kan konstateras att de mål som oftast omnämns i den tradi-
tionella politiken, och som tycks ha störst tyngd i debatten, är in-
komstmålet och produktionsmålet. Kring dessa mål finns ett grund-
läggande samförstånd i politiken. De politiker som har deltagit i den
fiskeripolitiska debatten har i stort sett alla varit överens om att vi
bör ha ett svenskt fiske och att det är viktigt att verka för ett så sta-
bilt svenskt fiske som möjligt. Några röster mot ett svenskt yrkes-
fiske gör sig inte hörda i debatten. Den instabilitet som finns in-
byggd i näringen uppfattas som ett problem, i synnerhet i samband
med svackor i fisket. De är också överens om att yrkesfiskarkåren
bör garanteras socio-ekonomiska villkor som inte i alltför hög grad
avviker från den övriga befolkningens.

Det finns också en tydlig regionalpolitisk argumentation i poli-
tiken. Olika regioners fiskare är emellertid i olika hög grad åsyftade
i denna argumentation, såväl som i de regionalpolitiskt motiverade
besluten. Framför allt finns det en politisk vilja att medelst regio-
nalpolitiska åtgärder upprätthålla ett fiske längs ostkusten. Ostkust-
fiskarnas svåra situation har ofta uppmärksammats, och bidrag
riktade mot ostkustfisket var en vedertagen del av den politik som
fördes före EU-inträdet. Framför allt är det fisket längs södra Ost-
kusten som har uppmärksammats. Fiskare från Norrlandskust-en
har också uppmärksammats, om än inte i så hög grad som de först-
nämnda.

Bland de fiskeripolitiska målen finns emellertid två som inte alls
är föremål för något större politiskt intresse. Det är konsu-

29 Intervju med Björn Lindblad, Vattenbrukarnas Riksorganisation.
30 De förändringar som har inträtt som en konsekvens av EU-inträdet och den allt viktigare roll
som miljöargumentet spelar i politiken, diskuteras mer utförligt under 3.4.4.
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mentmålet, och det är effektivitetsmålet. När det gäller konsument-
målet, så förs det endast fram i debatten när man diskuterar den
svaga efterfrågan på fisk. Konsumentmålet förvanskas här till ett
renodlat producentmål. Man intresserar sig inte nämnvärt för kon-
sumenternas vilja, manifesterad i en konkret efterfrågan. Billigare
fisk är inte heller en fråga på en politiska dagordningen. Man ser i
stället konsumenternas vilja som ett problem, som möjligen kan åt-
gärdas med information, det vill säga fiskreklam.31 Konsu-
mentintressets representanter har inte haft något större inflytande på
svensk fiskeripolitik, och är inte representerade bland makthavarna i
fiskeripolitiken.32

Inte heller effektivitetsmålet röner något nämnvärt intresse i po-
litiken. Att fiskerinäringen bär sig, det vill säga att det ur före-
tagsekonomisk synvinkel är lönsamt att bedriva fiske, är ett mål
som endast sällan kommer upp i motioner, propositioner och be-
tänkanden. Konkurrens framstår bara som relevant när det gäller
åtgärder för att hävda den svenska fiskeflottans styrka internatio-
nellt sett. Det kanske viktigaste argumentet exempelvis för att införa
ett skatteavdrag för yrkesfiskare är det svenska fiskets behov att
konkurrera på lika villkor med andra nationer.33 I själva verket svär
den traditionella fiskeripolitikens inriktning mot detta mål, som
skulle kräva att näringen avreglerades, och en viss tids turbulens
tilläts, där de mindre lönsamma fiskeföretagen så småningom slogs
ut.

Det finns emellertid en aspekt av effektivitetsmålet som ofta
uppmärksammas av politikerna. Det gäller den rationalisering av
fiskeflottan man velat se som ett botemedel mot fiskets kris. Denna
argumentation är naturligtvis inte ny för 1990-talet, utan kan sägas
ha sina rötter i den föregående perioden. Den rationalisering av fis-

31 Att agera för att höja fiskkonsumtionen är det primära syftet med det ombildade Nya Svensk
Fisk.
32 Ingen representant för konsumentintresset finns representerad i intervjuundersökningen
Organisationer och nätverk i fiskeripolitiken. Det bör dock noteras att konsumentintresset sedan
1996 är representerat i Fiskeriverkets styrelse, vilket kan ses som ett direkt försök från regeringens
sida att stärka konsumentintresset i fiskeripolitiken. 
33 Beträffande vikten av det svenska fiskets konkurrenskraft, se exempelvis 1992/93: Jo42;
1993/94: Jo 30; 1994/95 Jo402.
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keflottan som pågick under 1970- och 1980-talen kan i själva verket
pekas ut som en viktig faktor i den kris som yrkesfisket genomgick
under det tidiga 1990-talet. När det gäller antalet yrkesfiskare har
kåren minskat kontinuerligt under hela efterkrigstiden.34 Denna ut-
veckling är rimlig när man betänker den ökade fångstkapacitet som
det växande tonnaget medför. Den rationalisering av fiskeflottan
man från politiskt håll arbetat för har inte motiverats med någon
strävan efter en näring baserad på färre och mer lönsamma företag,
något som skulle rimmat illa med det regionalpolitiska målet. I
stället har man politiskt arbetat för en moderniserad fiskeflotta, nå-
got som har åstadkommits bl.a. med subventionerade lån och med
fördelaktiga skatteregler, samtidigt som man har stöttat de allra
svagaste grupperna inom yrkesfiskarkåren, de små kustnära fiskar-
na, med särskilt riktade bidrag, och genom olika indirekta åtgär-
der.35

Politiken har resulterat i en yrkesfiskarkår som är mycket hete-
rogen till sin natur. Det finns i dag en otrolig spännvidd mellan de
allra största fiskarna, vilka företrädesvis återfinns på västkusten,
vilka fiskar sill eller torsk från skepp värda tiotals miljoner kronor,
och de allra minsta fiskarna, vilka fiskar från båtar värda kanske 15
000 kronor.36 Till viss del är det naturligtvis olika företeelser det är
fråga om. De små båtarna används ofta för ett fiske avsett för direkt
konsumtion, där sträckan mellan producent och konsument är kort
rent geografiskt sett, och där fiskaren själv bereder och försäljer
varan. De största fiskarnas fångst går i högre grad till föräd-
lingsindustrin, vare sig det är fråga om konsumtionsfisk eller fisk-
mjölsproduktion. Mellan dessa sinsemellan helt olika grupper råder
alltså inte nödvändigtvis någon konkurrenssituation när det gäller
avsättningen. När det gäller att utnyttja resursen − fisken − där-
emot, kan en konkurrenssituation uppstå. Så har också skett under

34 1990 var antalet yrkesfiskare 3007; 1995 fanns 2670 licensierade yrkesfiskare. Källa: Statistisk
Årsbok för Sverige 1997. Beträffande yrkeskårens utveckling, se även SOU 1993: 103, s. 61-65.
35 Se kapitlet Statens utgifter för fiskenäringen beträffande bidragen till fisket. Se även SOU
1993:103, s. 122-125.
36 Uppskattningen av de allra minsta fiskebåtarnas värde är gjord av Lars Hall, Kronofogdemyn-
digheten i Karlskrona.
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perioder med svackor i resurstillgången. Ett typiskt exempel på
detta är de konfliktsituationer som uppstått till följd av det större
tonnagets större geografiska rörlighet. Att de större båtarna anpas-
sar fisket efter var fisken för ögonblicket finns att få är ett faktum
som är välkänt, och som resulterat i konflikter bl.a. under krisåren i
torskfisket under 1990-talets första hälft. Konflikten är dock i allra
högsta grad aktuell även i dag.37

Rationaliseringen av fiskeflottan är framför allt ett barn av
1970- och 1980-talen. Under 1980-talets goda år i torskfisket sked-
de en anpassning till den mycket goda resurstillgången, som bland
annat tog sig uttryck i en rejäl tillväxt av tonnaget. Dessa år sam-
manföll med den överhettning i den svenska ekonomin som sedan
resulterade i bankkris, konkurser och dåliga statliga finanser. Det
faktum att resursmässigt goda år under 1980-talet sammanföll med
den allmänna högkonjunkturen, har bidragit mycket starkt till fis-
kets kris under 1990-talet. Bankernas utlåningspolitik var under den
tidigare perioden mycket liberal, för att inte säga offensiv.38 Det
fanns således starka drivkrafter till expansion i tonnaget, som an-
passades till den goda tillgången på framför allt torsk. Expansionen
företogs med hjälp av kreditlåneinstituten, och det tillkommande
tonnaget blev följaktligen mycket högt belånat, i förhållande till det
äldre tonnaget. Flera intervjupersoner har vittnat om att man inom
näringen inte återinvesterat vinsterna av det goda fisket till den grad
som hade behövts för att försäkra sig mot nedgångar i fisket.
Många företag inom denna näring har fortfarande i dag en mycket
hög belåning, med stora kapitalunderskott, en utveckling som tagit
sin början under perioden före denna studie.39 När sedan tillgången

37 Synpunkter på västkustfiskets utnyttjande av Östersjön är ett återkommande tema  i Yrkes-
fiskaren, se exempelvis nr 4, 1994, s. 6; nr 6, 1994, s. 5;  samt även nedan not 60−62. Karl-
Erik Karlsson, företrädare för Blekinge Kust- och Skärgårdsförening, är en av de som i en
intervju framfört kritik gentemot västkusfiskets utnyttjande av Östersjön. Detta problem har
också uppmärksammats av Riksdagen, se protokollet 27/4 1994, s. 125.
38 Det finns uppgifter om att bankföreträdare under några år på 1980-talet regelmässigt deltog
på möten i Sveriges Ostkustfiskares Centralorganisation (SOC), i syfte att låna ut pengar till
yrkesfisket. Intervju med Ann-Marie Jansson, Fiskeriverkets styrelse.
39 Beträffande fiskefartygens soliditet (se SOU 1993: 103, s.122). I SOU 1993, s. 118-121,
visas tydligt att det är det största tonnaget som har visat störst investeringsvilja, och som dragit
störst nytta av de fartygslån som existerade innan EU-inträdet. Bidragen till modernisering och
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på torsk minskade katastofalt, något som 1992 ledde till ett total-
stopp i torskfisket, parallellt med att laxfisket på allvar började
mista sin position som viktig ekonomisk resurs, hamnade yrkesfis-
ket i en akut kris.

Det intressanta med detta skeende är inte att man från politiskt
håll understödde denna rationaliseringstendens under 1980-talets
högkonjunktur, utan att man inte från politikerhåll aktivt arbetat
utifrån slutsatsen att det högst belånade tonnaget är ett problem vid
svackor i resurstillgången. Insikten om att det förhåller sig på detta
sätt borde rimligen ha fått politikerna att försöka styra utvecklingen
av fiskeflottan i riktning mot en utjämning av de stora skillnaderna i
tonnage. I riksdagspolitiken har man dock inte på allvar diskuterat
åtgärder för att lösa detta problem. I stället fortsatte motioner och
betänkanden under 1990-talets krisår att innehålla formuleringar
angående nyttan av att rationalisera och modernisera fiskeflottan
ytterligare. Detta har setts som viktigt bl.a. för den svenska fiske-
flottans konkurrenskraft, internationellt sett.40 Nybyggnation och
renoveringar av fiskeflottan finansieras i dag till stor del med EU-
medel, och paras med skrotningsbidrag. Det finns anledning att
ifrågasätta en utveckling som innebär att dessa bidrag i oproportio-
nerligt hög grad går till den region där det största tonnaget redan
förut finns.41

3.2.4 Politiken mellan två stolar
Ovanstående är ett försök att göra en översikt som täcker de största
frågorna i fiskeripolitiken under 1990-talet. När man gör ett försök
till en samlad beskrivning av fiskeripolitiken i Sverige, såväl före

                                                                                                            
rationalisering av fartygsflottan har alltså tenderat att öka gapet mellan det stora och det mindre
tonnaget. Som källor har även intervjuer med Per Wramner, Håkan Claesson, Karl-Erik Karls-
son använts.
40 Se exempelvis motioner 1991/92 Jo423: "Det finns ett stort behov av att rationalisera fiske-
flottan för att klara den strukturförändring och avreglering som nu pågår. Det svenska fisket
kommer annars inte att kunna hävda sig i den hårdnande internationella konkurrensen.";
1992/93: Jo44; 1993/94: Jo409.
41 Se kap. 2
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som efter EU-inträdet, råkar man dock på en rad svårigheter. Ett
uppenbart faktum är att sakpolitiken till stor del förs utanför de po-
litiska fora där allmänheten har insyn.

Riksdagen spelade redan före EU-inträdet en ganska liten roll.
De beslut som fattats i Riksdagen gäller i princip bara större för-
ändringar i fiskerilagstiftningen. I övrigt har de beslut som fattas i
Riksdagen varit av policyskapande karaktär. Sakpolitiska beslut har
hänvisats till Fiskeriverket, och sakpolitiska förslag från enskilda
riksdagsledamöter avfärdas av jordbruksutskottet med motiveringen
att Fiskeriverket fattar beslut i dessa frågor.42 Efter EU-inträdet har
det också blivit vanligare att avslå motioner med hänvisning till att
frågan redan behandlas i det internationella arbetet. I JoU18
1996/97 avstyrktes samtliga 35 motionsyrkanden med hänvisning
till tidigare riksdagsbehandling samt till pågående nationellt och
internationellt arbete i de frågor det gällde.43

Få upparbetade kanaler finns mellan Riksdagen och de två vik-
tigaste organen i politiken i Sverige: Fiskeriverket och Jordbruks-
departementet. De kontakter som finns mellan Riksdagen och Fis-
keriverket respektive Jordbruksdepartementet är formella snarare än
informella.44

Riksdagen hade redan innan EU-inträdet förhållandevis lite in-
flytande över sakpolitiken. Till detta skall läggas EU-inträdets kon-
sekvenser. Beslut i fiskeripolitiska frågor  kommer att gälla utan att

42 Se exempelvis JoU20 1991/92, beträffande trålfiskeförbud i Öresund: "Det åligger fiskeri-
verket att utfärda sådana föreskrifter om fiskets vård och bedrivande som behövs för fisket i
Sveriges fiskezon. Riksdagen bör avslå motion Jo417 (fp) om trålfiskeförbud i Öresund med
hänvisning till fiskeriverkets ansvar." Liknande motiveringar finns exempelvis beträffande
fredningstider för laxen i  JoU 24 1993/94, s. 24; beträffande ett motionsyrkande angående
användandet av ryssjor JoU 24 1993/94, s. 32. Se även Riksdagsprotokollet, exempelvis
1995/96, 5 dec., s. 42, angående moratorium för laxfiske; 1995/96, 8 dec., s. 54, angående
samma fråga. I samma betänkande avfärdas också ett förslag om införande av individuella
kvoter med hänvisning till SOU 1993:103.
43 JoU18 1996/97, s. 1.
44 Intervjuundersökningen har givit vid handen att kontakterna mellan riksdagsmännen och
Regeringskansliet, samt mellan riksdagsmännen och Fiskeriverket, är närmast obefintliga.
Källa: Intervjuer nr 4, 9, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20. När det gäller Fiskeriverket finns dock en
kontaktyta genom de två - före 1996 tre -  riksdagsledamöter som sitter i Fiskeriverkets styrel-
se. Under undersökningsperioden har (s), (c), (fp) och (kd) varit representerade i Fiskeriverkets
styrelse.
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ha fattats vare sig Fiskeriverket eller Riksdagen. Detta gäller kanske
framför allt resurspolitiken, och kan sägas haft större inverkan på
Fiskeriverkets ställning som självständig beslutfattare än på riks-
dagsarbetet. 

Laxfrågan är den enda punkt där det förekommer någon mer
övergripande debatt om svenskt fiske. Dessutom förekommer miljö-
politiska inlägg med relevans för fiskeripolitiken, som exempelvis
interpellationer angående bifångster i fisket. Sådana initiativ tas
framför allt av Miljöpartiets riksdagsmän.

Inte heller genom att studera Fiskeriverkets styrelse får man nå-
gon större insikt i den konkreta fiskeripolitiken. Fiskeriverkets sty-
relse tar de fiskeripolitiska beslut som resulterar i FIFS, Fiske-
riverkets författningssamling. Framför allt är det kvoterna som reg-
leras genom besluten i Fiskeriverkets styrelse. En stor del av det
som sker i styrelsen är information om beslut som redan fattats av
Fiskeriverkets tjänstemän. 95 % av de beslut som fattas av Fis-
keriverket i olika frågor resulterar dock inte från styrelsens arbete,
utan från tjänstemännens arbete.45 Beslut som uppfattas som po-
licyskapande fattas av minst två tjänstemän, varav den ena skall
vara en av avdelningscheferna. Vid oenighet fattas ytterst beslutet
av Fiskeriverkets generaldirektör.46

Över huvud taget är det ett faktum att mycket av den faktiska
sakpolitiken på fiskeriområdet försiggår på tjänstemannanivå. Det-
ta kan uppfattas som problematiskt, på ett område där det inte exi-
sterar en tydlig politisk styrning. Till tjänstemannastyret bidrar inte
minst regleringen av näringen samt handläggningen av EU:s struk-
turbidrag. Problemet är emellertid inte unikt för fiskeripolitiken.
Tendenser till en "tjänstemannaisering" av politiken kan skönjas
även inom andra områden, och är föremål för debatt.47 Det faktum
att fiskeripolitiken är ett område som röner begränsat allmän-

45 Enligt intervju med Per Wramner, FiV.
46 ibid.
47 Tendensen till "tjänstemannaisering" av politiken ur flera olika aspekter har under det
senaste året tagits upp i den allmänna debatten. Se exempelvis Olof Ruins inlägg i Dagens
Nyheter 18/9, i vilket Ruin konstaterar att ensamutredare blir allt vanligare, medan de parla-
mentariska utredningarna har blivit mer sällsynta.  
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intresse, och där det finns ett begränsat antal sakkunniga politiker,
bör dock ha skapat särskilt goda förutsättningar för tjänstemanna-
styret på området. Även på regeringsnivå är stora delar av den fak-
tiska politiken lokaliserad till tjänstemannanivå. Jordbruksdepar-
tementets handläggare är tillsammans med Fiskeriverkets handläg-
gare de som har närmast kontakt med fiskeripolitiken på riksnivån.
Att skapa sig en bild av de löpande beslut som tas inom Jordbruks-
departementet och Fiskeriverket har av arbetsekonomiska skäl inte
varit möjligt inom ramen för den studie som här föreligger.48

Vad som däremot är möjligt är att jämföra de fiskeripolitiska
mål som prioriteras av politikerna, nämligen de merkantilitiska må-
len, med det utfall som politiken fått. Vi har i dag i Sverige problem
med att uppfylla alla de fiskeripolitiska målen, även de som uppen-
barligen prioriteras av politikerna. Det socio-ekonomiska målet kan
inte anses uppfyllt så länge inkomststatistiken för yrkesfiskarkåren
visar på medelinkomster under 100 000 kronor per år.49

Hushållningsmålet har legat i riskzonen under hela 1990-talet,
genom de problem som drabbat såväl torsken som den naturrepro-
ducerade laxen, och kan över huvud taget inte anses förenligt med
det industrifiske som delvis försörjer trålfiskeflottan. Regionalpo-
litiskt sett måste det anses vara ett misslyckande att kustfiskeflottan
kontinuerligt krymper, liksom att ostkustens beredningsindustri ge-
nomgått en process där mindre lönsamma enheter slagits ut.50

Vad som också är möjligt, för att inte säga nödvändigt, är att
ställa de övergripande frågorna angående den svenska fiskeripoli-
tiken. Dessa debatteras nämligen över huvud taget inte politiskt. 
Vilket fiske skall vi ha i Sverige? Är vi nöjda med fiskerinäringens
sätt att fungera i samhället? Finns det över huvud taget några al-
ternativ till den fiskeripolitik som förs i dag? För att söka svara på
den frågan, och samtidigt få en tydligare bild av den politik som
förs, har den offentliga debatten kring dessa frågor studerats.

48 När det gäller Fiskeriverket bör det påpekas att en stor del av de diarieförda handlingarna
inte finns tillgängliga i diariet, varför det uppstår viss problem med det praktiska hanterandet
av offentlighetsprincipen.
49 se kap. 2.
50 se kap. 2 samt artiklar i Arbetet 28/12 1994 och 14/10 1997.
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3.2.5 Debatten i fiskeripolitiska frågor och
frågorna som inte diskuteras

Fiskeripolitiken i Sverige i dag är föremål för en stundom ganska
livlig debatt, vilken kan följas i såväl dagspressen, som i intresse-
organisationernas egna organ. I dagspressen är det kanske framför
allt laxfrågan som fått utrymme, medan andra frågor fått betydligt
mindre uppmärksamhet. Intresseorganisationernas på området or-
gan deltar i varierande grad i den fiskeripolitiska debatten. Bland
dessa är tidskrifterna Yrkesfiskaren och Sportfiske att betrakta som
de mest aktiva. Även Vattenbrukarnas riksförbund har ett officiellt
språkrör: VRF-express.  Yrkesfiskarnas eget organ, Yrkesfiskaren,
tar en mycket aktiv del i fiskeripolitiska debatten. Alla de stora frå-
gorna i 1990-talets fiskeripolitik har här fått en mycket noggrann
bevakning, och Yrkesfiskaren tar också på ledarsidan tydligt ställ-
ning i de frågor som rör fisket.51 I en jämförelse mellan Yrkes-
fiskaren och Sportfiske, vilket är organ för Sveriges sportfiske- och
fiskevårdsförbund, framstår Yrkesfiskaren som betydligt mer pro-
fessionell, och med en tydlig inriktning på de fiskeripolitiska frå-
gorna. Sportfiske har i högre grad en framtoning som förknippas
med en ideell förening: här ligger betoningen inte så mycket på po-
litisk påverkan och information som på intresseväckande reportage,
reseskildringar, och konsumentupplysning. När fiskeripolitik be-
handlas i Sportfiske är det liksom i dagspressen främst laxfisket
som aktualiseras, parat med ett starkt engagemang för miljöpoli-
tiska frågor.

Sportfisket och yrkesfisket framstår ofta, inte minst genom sina
egna organ, som huvudkonkurrenter om fiskeresursen. Ledarskri-
benterna i bägge läger bröstar av sina salvor i ganska höga och inte
sällan raljanta tonlägen, och drar sig inte för att anklaga motstån-
darlägret för oseriös argumentation och osanningar. Yrkesfiskar-
kåren anklagas för att var ointresserad av miljön, fuskbenägen och
för att hysa en monopolistisk inställning till fiskevattnen och fiske-
resursen. Fritidsfiskarna anklagas å andra sidan för att vilja sabo-

51 Såvitt inga specifika artiklar eller ledare anges bygger här avgivna omdömen på en genomgång
av Yrkesfiskaren, åren 1991−1997 ( t.o. m. nr 12).
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tera allt yrkesfiske, och för att inkräkta på yrkesfiskarens hävdgam-
la rätt till resursen. Dessutom betraktas fritidsfisket som ett "en-
frågeparti", vars månande om den naturreproducerande laxen inte är
betingat av något djupare intresse för fiskeresursen som helhet.52

Till viss del får det anses berättigat att påstå att Sportfiskarnas
huvudsakliga intresse i fiskeripolitiken är laxfrågan. Detta gör sam-
tidigt att uppfattningen att Sportfisket och yrkesfisket är huvud-
konkurrenter om resursen, framstår som relativt märklig. Man frå-
gar sig osökt om konflikten mellan yrkesfisket och fritidsfisket
verkligen är så djupgående att den motiverar den grad av smuts-
kastning som förekommer på bägge sidor? Att fokusera analysen av
den fiskeripolitiska debatten på denna uppenbara konflikt mellan
fritidsfisket och yrkesfisket vore, begripligt nog, mycket tacksamt.
En noggrann genomgång av Yrkesfiskaren har dock resulterat i en
uppfattning om en annan intressant konflikt, som inte alls givits
samma dignitet som den mellan fritidsfisket och yrkesfisket. Denna
konflikt, som är tydligt förknippad med vissa fiskeripolitiska frågor,
tas ogärna upp på ledarsidan, och resulterar inte i några högröstade
uttalanden. Däremot framskymtar den tydligt på insändarsidorna,
liksom ofta när årsmötesförhandlingar och förbundskongresser
återberättas.

Den konflikt som åsyftas är konflikten mellan det småskaliga,
kustnära yrkesfisket och det storskaliga trålfisket. Det är en konflikt
som ständigt ligger under ytan i Yrkesfiskaren, men som undviks
och skjuts undan efter bästa förmåga. Att det förhåller sig på detta
vis är inte förvånansvärt, utan bottnar i en rationell önskan från
SFR:s sida att hålla ihop organisationen, och inte ge plats för frak-
tionsbildning. På direkt fråga svarar ledningen för SFR att yr-
keskåren är mycket homogen, och att det inte finns några fraktioner

52 Ledare, artiklar och debattinlägg i Yrkesfiskaren som implicit eller explicit är kritiska mot
Sportfiskarna kan återfinnas exempelvis i nr 6/1994, s. 2; nr 17/1994, s. 7;  nr 19/1994, leda-
ren; nr 2/1995, s. 5; s. 6; nr 19/1995, ledaren;  nr 23/24 1995, s. 12; nr 1/1996, s. 3; nr  23/24
1996, s. 8; nr 2/1996, s. 6; nr 23/24 1996, s. 8. I Sportfiske är kritiken oftare riktad mot politi-
kerna som agerar på området, vilka dock ses som  lierade med yrkesfisket; se exempelvis
Sportfiske nr 3/1997, ledaren. Kritiken mot yrkesfisket framkommer ofta i ledaren, se Sportfi-
ske, årgångarna 1996−1997. 
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inom ramen för förbundet.53 När de egna medlemmarna protesterar
mot förbundets politik svarar förbundet med att peka på vikten av
sammanhållning i de egna leden.54

Vad som däremot är förvånansvärt är att ett par politiska frågor
av stor betydelse för det småskaliga fisket ständigt nonchaleras av
yrkesfiskarnas egna organisation, och att SFR undviker att disku-
tera dessa frågor. De aktuella frågorna är främst fördelningen av
fiskekvoterna, och industrifiskets vara eller icke-vara. En tredje frå-
ga är följderna av rationaliseringen av fiskeflottan. Rationalise-
ringen av fiskeflottan har hittills undgått att bli en politiskt sett
brännbar fråga, trots att den genom EU:s strukturbidrag till fisket i
högsta grad är aktuell. (Beträffande den geografiska fördelningen,
se kapitel 2.)

Den myndighet som sköter den direkta regleringen av fis-
kekvoterna i Sverige i dag, inom ramen för de kvoter som Sverige
förhandlat fram med EU, är Fiskeriverket. Fiskeriverket är ansvarig
för de fiskestopp som införs när kvoten av ett visst fiskslag fiskats
upp. I idealfallet införs fiskestoppen sent på året, eller inte alls, vil-
ket inträffar då det faktiska fisket anpassas till den existerande
kvoten. Fiskestoppen har under 1990-talet inträffat tidigt på året,
till följd av de kriser som drabbat fisket på lax och torsk. De har
också parats med andra typer av begränsningar, från kortare fiske-
vecka, till rena ransoneringar. Framför allt är det nedgången i
torskbeståndet som lett till stora problem. De låga torskkvoterna
under perioden från 1992 och framåt har lett till perioder av direkt
ransonering, liksom till att torskfisket stoppades i förtid av Fiske-
riverket vid flera tillfällen. Fiskeriverkets politik har lett till kon-

53 Källa: intervjuer med Reine B. Johansson, Björn Beckman och Hugo Andersson.
54 Följande citat ur Yrkesfiskaren , hämtat ur en debattreplik av Björn Beckman, ombudman
SFR, är ett typiskt exempel på hur SFR:s ledning resonerar: "I dåliga tider sätts solidariteten på
prov, det är nånting som inte bara drabbar yrkesfisket. Istället borde ju förhållande vara det
motsatta, nämligen en ökad sammahållning mellan olika grupper av fiskare och mellan fiskare
från olika kuststräckor när det som bäst behövs. Splittring gör det enkelt för fiskets motparter
av olika slag att spela ut fiskarna mot varandra - det kan man finna många exempel på i andra
länder. När det gäller frågan om vem som skall få fiska var är grundregeln den, att svenska
fiskevatten skall vara gemensamma för Sveriges yrkesfiskare/..../det är en princip som står
fast." Se även nr 1/1995, ledaren; nr 4/1995, ledaren; nr 12/1996, s. 6. 
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flikter, överklaganden och högljutt manifesterat missnöje från SFR,
som bedriver en mycket aktiv politik när det gäller att höja re-
sursuttagen till den nivå som anses gynna de egna medlemmarna
mest. Negativa reaktioner från yrkesfisket har också mött andra
beslut i resursbevarande syfte, exempelvis ett av Fiskeriverkets sty-
relse taget beslut att inte fiska upp den givna kvoten av lax.55

Att yrkesfisket uppfattar fiskestoppen som problematiska har gi-
vetvis sin grund i den enskilde fiskarens situation. De orsakar en
ryckighet i försörjningen såväl som arbetsbördan, och skapar också
problem på marknaden. Fiskberedningsindustrin kräver jämn till-
gång på råvara för att kunna fungera utan problem.56 Fiskestoppens
konsekvenser blir starkare och tydligare i samband med bestånds-
nedgångar. Det är dock viktigt att påpeka att själva existensen av
fiskestoppen är en följd av en av de viktigaste principerna i regle-
ringen av det svenska fisket i dag. Denna princip är att fisket inom
ramen för givna kvoter skall vara fritt, det vill säga att det skall va-
ra tillåtet för alla delar av den svenska flottan att fiska överallt, och
att fiska upp så mycket som möjligt inom ramen för kvoten. Det
råder alltså viss konkurrens mellan olika delar av kåren om resur-
sen. Denna princip är intressant ur två olika aspekter. Dels av det
skälet att den inte tycks överenstämma med de övriga traditionella
principerna för begränsning av resursuttaget. Dels för att man här
uppenbart syftar till att skapa konkurrens mellan olika näringsföre-
trädare, något som i den politiska debatten aldrig framstått som nå-
got prioriterat mål. Överskottet på fisk − framför allt sill − och den
bristande lönsamheten inom näringen har politikerna velat motverka
med åtgärder som sträcker sig från idéer om att bli av med sillen
genom att skicka den som bistånd till Baltikum,57 över Svensk Fisks
informationsverksamhet, subventionerade lån och fartygsfonder, till
riktade regionala stöd. Däremot har man aldrig från politikerhåll
sett det som motiverat att låta fri konkurrens råda inom fiskerinä-
ringen. En sådan uppfattning skulle, med rådande import av bl.a.

55 Yrkesfiskaren nr 23/24 1994.
56 SOU 1993:103, s. 193.
57 Motion 1992/93: Jo 411, samt riksdagsprotokollet 1993/94:5, s. 8-12.
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billig odlad norsk lax, för att inte tala om den övriga frysta import-
fisken, hota att slå ut stora delar av den svenska fiskeflottan.

När det gäller den hävdvunna svenska politiken på fiskeriom-
rådet har det funnits en lång tradition av detaljregleringar av re-
sursuttaget. Det stora problemet när det gäller fiskeripolitiken är
hur man reglerar uttaget av fisk så att resursen inte överutnyttjas.
Detta är ett problem som inte har minskat med den utveckling mot
mer effektiv fiskeutrustning och större båtar som har skett löpande
under efterkrigstiden. I Sverige har vi, för att handskas med detta
problem, haft en stark fiskeriadministration, som har ombesörjt
regleringen. Regleringarna har avsett metoder som selektiv red-
skapsanvändning, effortbegränsningar, ransoneringar och fis-
kestopp. Allt detta syftar till att bevara den resurs som yrkesfisket
lever av.

Men varför, frågar man sig då, tillåts fritt fiske inom ramen för
Total Allowable Catch (TAC). Och varför har yrkesfisket inte
självt argumenterat för en uppdelning av den gemensamma kvoten i
individuella eller regionala kvoter?

SFR:s officiella policy är att regionala eller individuella kvoter
inte är eftersträvansvärt för yrkeskåren. Motiveringen för denna
hållning är följande: man menar att fisken är en gemensam resurs,
som inte skall delas upp på olika kategorier av fiskare. Det fram-
ställs som fördelaktigt att yrkesfisket självt har kontrollen över
kvoternas fördelning. Man menar också att fisket skall vara flexi-
belt, det vill säga att tillfälliga nedgångar inom en art skall kunna
kompenseras med fiske av en annan art.58

Denna argumentation gillas inte av de mindre fiskarna, som ser
sig själva som missgynnade av principen. Fritt fiske inom ramen för
den svenska kvoten innebär i praktiken "först till kvarn får först
mala", något som framför allt gynnar skeppen. De små båtarna har
i denna konkurrens om råvaran en nackdel inte bara genom sitt
mindre lastutrymme, utan framför allt genom sin större känslighet

58 För argument emot individuella kvoter, se exempelvis Yrkesfiskaren nr 2/1995, s. 6; nr
7/1995, s. 6; nr 8/1995, s. 6, nr 13/14 1995, s. 10. I stort sett går argumentationen ut på att det
är omöjligt att fördela de begränsade kvoterna så att alla blir nöjda. Anledningen till att kvot-
problematiken var särskilt aktuell 1995 får sökas i torskfiskets kris, tillsammans med bildandet
av NBPO (se nedan under 4.5).
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för svåra väderförhållanden, och genom att de inte kan röra sig ex-
empelvis från Kattegatt till Östersjön för att fiska. De mindre fis-
karna har alltså inte möjlighet att konkurrera på de premisser som
gäller i dag. I stället för de regleringar som gäller i dag vill man ha
tillgång till egna kvoter. Vid ransoneringar vill man ha möjlighet att
anpassa fisket efter väderleken, något som effortbegränsande åtgär-
der försvårat.59

Hur kvoterna hanteras är följaktligen inte bara en fråga om hus-
hållningen med resursen, utan också om fördelningspolitik inom
ramen för den egna kåren. Missnöje med denna fråga förs i Yrkes-
fiskaren fram av fiskare från såväl Bohuslän som Skåne, Blekinge
och Norrlandskusten. SFR har dock inte i denna fråga hörsammat
kravet från sina kustnära fiskare. Regionala kvoter är den kanske
viktigaste frågan för de mindre fiskarna, men det är långt ifrån den
enda punkten på vilken SFR är oense med en del av sina medlem-
mar. Missnöjet med hanteringen av kvoterna är i själva verket en
del av en djupgående spricka inom förbundet, där de mindre fiskar-
na inte känner att de företräds av sina talesmän, och där de miss-
tänker att deras intressen missgynnas på bekostad av de stora trå-
larnas.60 Industrifisket är en annan sådan tvistepunkt, och orsakar
stor skepsis från de kustnära fiskarnas sida, lik-som från miljöorga-
nisationerna.61 Industrifiskets expansion inne-bär att ca 75 % av
den fisk som nu landas av svenska fiskare är foderfisk, trots att
värdet av denna fångst endast uppgår till 25 % av det totala värdet
av i Sverige landad fisk.62 Över huvud taget ses fiske som går till

59 Yrkesfiskarens rapportering från SFR:s kongresser och årsmöten inom de regionala förbun-
den inom SFR ger vid handen att det småskaliga fiskets problem resulterar i återkommande
förslag om förändringar i kvotsystemet. Se exempelvis Yrkesfiskaren nr 11/1995, s. 8-9; nr
12/1995, s. 7-8; nr 13/14 1995, s. 10;  nr 20/1995, s. 7-8; nr 6/1996, s. 10;  
60 Inlägg i Yrkesfiskaren som belyser konflikten mellan det storskaliga och det småskaliga fisket
kan återfinnas i nr 18/1993, s. 6; nr 20/1993, s. 6; nr 19/1994, s. 7; nr 4/1995, s. 6; nr 7/1995, s. 6;
nr 8/1995, s. 6; nr 9/1995, s. 6.
61 Se exempelvis inlägg, artiklar och kongressbevakning  i Yrkesfiskaren nr 15/16 1994; nr
20/1995, s. 8;  nr 1, 1996. Källor även Lindgren 1994, Ahnér & Brann 1996 samt intervju med BO
Hansson, vd NBPO.
62 Det sätts inga kvoter för foderfisket, vilket har inneburit en kraftig expansion under 90-talet.
Enligt uppgift tredubblades volymen på foderfisket mellan 1990 och 1995, se Ahnér och Brann
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överskott av det småskaliga fisket som negativt. Industrifisket inne-
bär viss misshushållning med resursen, eftersom det förekommer
bifångster av andra fiskarter än de som är målet för fisket.63 Indust-
rifisket bedrivs också med mycket stora båtar, vilkas kapacitet ses
som ett hot av det småskaliga fisket. Den tekniska utvecklingen på
området, exempelvis införandet av asdisc, tillåter ett betydligt mer
effektivt fiske, i den meningen att de större trålarna kan gå närmare
kustlinjen, och komma åt bestånd som tidigare var oåtkomliga för
det större tonnaget.64

3.2.6 Morgondagens fiske
Ovanstående resonemang aktualiserar frågan om vilket vilket fiske
vi skall ha i Sverige i fortsättningen? Det är i dagsläget en mycket
aktuell fråga, som med största sannolikhet kommer att ställa den av
SFR nedtonade konflikten mellan det småskaliga och det storsakliga
fisket på sin spets. Det är den 20- resp. 30-procentiga nedskärning
av delar av den svenska fiskeflottan som diskuteras inom EU, och
som är en del av målen för MGP IV.65 Bland annat är det ekono-
miskt viktiga torskfisket berört av denna nedskärning. Det slutgilti-
ga beslutet i denna fråga är inte taget vid denna studies presslägg-
ning. Om beslutet skulle bli verklighet är det nödvändigt att frågan
om vilket fiske vi skall ha i Sverige diskuteras på ett mer öppet sätt
än vad som hittills varit fallet. Vilken del av fiskeflottan det är som
skall rationaliseras bort är alls ingen självklarhet. Industrifisket är
en punkt på vilken det finns beslut om upphörande, och det industri-

                                                                                                            
1996. Under perioden januari – juni 1997 har dock foderfisket minskat i jämförelse med föregående
år;  Se VRF Express nr 8 1997, s. 2 (Yrkesfisket första halvåret 1997).
63 Se exempelvis Ahnér och Brann 1996, s. 38-39.
64 Se exempelvis Värna Västerhavet (s. 29-44),  en antologi där fiskare från Norra Bohuslän
lämnats möjlighet att själva uttrycka sin oro över utvecklingen: "Asdiscens införande har gjort det
möjligt för större trålare att komma hitupp och dra inne i skrymselna med sina höga trålar, och det
tar alltför hårt på bestånden. Förr skrattade sörborna åt räktrålarna här nordöver. De räknade över
huvud taget aldrig med oss. Nu börjar de tråla räka själva och kommer klampande som om de ägde
hela världen. Att behålla ransonen på räka och försöka skydda stammen, tycker de är löjligt."
(Ingemar Tobiasson, Nord-Koster).
65 MGP IV är den nu aktuella, av EU beslutade,  planen för den svenska fiskeflottans utveckling.
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fiske som bedrivs i Sverige försiggår i nuläget med stöd av över-
gångsregler för svenskt fiske.66 Den svenska positionen i frågan är
att industrifisket skall permanentas.67 Enligt uppgift är EU i färd
med att se över sin generella linje när det gäller industrifiske, vilket
kommer att innebära att EU:s inställning på denna punkt i framtiden
kommer att överensstämma med den svenska. Såväl Jordbruksde-
partementet68 som SFR, som även i denna fråga för yrkesfiskarnas
talan, menar att detta ligger i de svenska yrkesfiskarnas intresse.

Vilket fiske vi skall ha i framtiden är delvis en förhandlings-
fråga, vars resultat är beroende av Sveriges förhandlingar med EU,
såväl som EU:s generella fiskeripolitik. Inte minst är detta intres-
sant att fundera över i förhållande till det faktum att EU:s fiskeri-
politik skall ses över efter sekelskiftet. EU-arbetet bedrivs i likhet
med traditionella planekonomier i tydligt avgränsade tidsenheter.
Den nuvarande policyn skall revideras år 2002, vilket ger Sverige
en möjlighet att för första gången delta i formulerandet av den po-
litik som kommer att utgöra grunden för fiskerinäringens utveck-
ling. Skapandet av en ny gemensam fiskeripolicy uppfattas på Jord-
bruksdepartementet som den första reella chansen för Sverige att
påverka politikens huvudinriktning.69

Den fiskeripolitiska debatten, i massmedia såväl som i rikspoliti-
ken, ägnas inte i någon större utsträckning åt de stora frågorna om
vilken typ av fiske vi skall ha i framtiden. Resurspolitiken har givits
litet utrymme i den rikspolitiska debatten.70 I prop. 1997/98:2 står
frågan om ett hållbart fiske för första gången i direkt fokus. Hu-
vuddelen av propositionen ägnas åt det internationella samarbetet
för att uppnå ett hållbart fiske, samt åt fiskevård i syfte att bevara
den biologiska mångfalden. Under 7.2. Styrmedel för ett hållbart

66 Sveriges anslutningsakt till EU, kapitel 3 (fiske).
67 Intervju nr 19 och  21 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
68 Intervju nr 19 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
69 Intervjuer nr 15, 16 och 19 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
70 Jag har funnit tre motioner sammanlagt under perioden som innehållit förslag om individuella
eller regionala kvoter, nämligen 1993/94: Jo38 (nyd); 1994/95: Jo 405 (mp) ; 1996/97: Jo405
(mp). 
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fiske tas upp till diskussion bl.a. Fiskeriverkets sektoransvar, mil-
jömärkning och statsförvaltningens miljöarbete. De olika resurs-
politiska styrmedel som används för att styra och begränsa fiskean-
strängningen, och vilka måste uppfattas som de mest effektiva och
direkta instrumenten för att uppnå ett hållbart fiske, lämnas helt
därhän.71

Inom SFR finns det heller inte någon egentlig debatt om fram-
tiden för det svenska fisket. De frågor som får mest uppmärksamhet
är de frågor där yrkeskåren har tydliga gemensamma intressen.
Framför allt ges det stor uppmärksamhet åt de frågor där yrkeskå-
ren har en tydlig yttre fiende. Laxdebatten är ett gott exempel, i
denna fråga finns en tydlig yttre fiende i Sportfisket. Ett annat pro-
blem av liknande karaktär är exempelvis den norska dumpningen av
odlad lax i Sverige.

Det paradoxala med svensk fiskeripolitik är att man, fast man
enligt företrädare för näringen är nära att reglera ihjäl fisket,72 inte
klarar av att styra fisket politiskt i riktning mot att de fiskeripoli-
tiska målen uppfylls. Klyftan mellan det stora tonnaget och det
mindre växer, samtidigt som man i detalj reglerar uttaget av fisk
genom fartygslicenser, yrkeslicenser, kvoter, föreskrifter för red-
skapsanvändning, etc. På grund av en för området egendomligt lais-
sez-faire-betonad politik, som gynnar dem som har möjlighet att ta
för sig, misslyckas man med att uppfylla målen.

Vad som skulle hända om man i stället gjorde tvärtom, och reg-
lerade bort konkurrensen mellan olika grupper av fiskare, är en öp-
pen fråga. Den ekonomiska grunden för segregeringen av yrkes-
fiskarkåren skulle på detta sätt delvis bortfalla.  En uppdelning av
kvoten mellan olika segment inom yrkeskåren skulle för det första,
genom att reglera bort konkurrensen inom kåren, kunna resultera i
ett minskat fisketryck, som också blir mer jämnt fördelat över året.
Paradoxalt nog skulle en sådan reglering också komma att innebära
en mer flexibel anpassning till efterfrågan på fisk, genom att efter-
frågan skulle få en chans att påverka när resursen landas. Om kvo-

71 Prop. 1997/98:2.
72 Denna uppfattning framkom i intervju nr 10 och 11 i intervjuundersökningen Organisationer
och nätverk i svensk fiskeripolitik.
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terna på förhand delades mellan olika grupper inom kåren skulle
också en naturlig gräns för kapitaliseringen av näringen uppstå.
Hypotetiskt skulle en sådan gräns få ett flertal positiva effekter.
Möjligheten att uppnå ett hållbart fiske, det vill säga ett fiske som
kombinerar biologiska och samhälleligt motiverade hänsyn på ett
balanserat sätt, måste uppfattas som större med en lägre kapitalise-
ringsgrad inom näringen. Dessutom kan fler människor sysselsättas
inom näringen, på en acceptabel socio-ekonomisk ni-vå. När det
gäller kapitaliseringsnivån är det också intressant att reflektera över
drivkrafterna till svartfiske. Ju högre kapitaliseringsnivån i näringen
är, desto starkare blir drivkrafterna till överfiske och svartfiske, och
desto lägre blir flexibiliteten, det vill säga möjligheten att anpassa
fisket till beståndsnedgångar. Motsatsen bör gälla för ett fiske med
lägre kapitaliseringsnivå, som innebär lägre vinstkrav, och som
därmed underlättar anpassningen till ett biologiskt hållbart nyttjande
av resursen. 73

Ovanstående resonemang är inte en argumentation mot ekono-
misk effektivitet i sig. Ett mer effektivt fiske i den betydelsen att
färre båtar fiskar upp den mängd fisk som konsumeras, är bara
rimligt att sträva efter om det finns möjlighet att expandera fisket.
När det gäller en ändlig resurs måste kravet på effektivitet balanse-
ras mot det faktum att näringsidkare hotar att slås ut inte genom
konkurrens på en marknad, utan genom konkurrens om resursen.

3.3 Vem har makten över fiskeri-
politiken?

De slutsatser som ovan formulerats ger anledning att ställa ytterli-
gare ett antal frågor. Den viktigaste frågan måste naturligtvis gälla
orsaken till fiskeripolitikens misslyckande. Som ovan konstaterats
har fiskeripolitiken misslyckats med i stort sett samtliga fastlagda
mål. Man har inte lyckats skapa en ekonomiskt bärkraftig näring,
man har inte lyckats skapa balans mellan olika intressenter, man har

73 Se även kap. 2 angående den svarta sektorn. 
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inte skapat förutsättningar för en levande kustbygd, och man har
inte tillmötesgått de krav som ställts på ett biologiskt hållbart fiske.
Rent ekonomiskt är, som har visats i kapitel 2 fiskerinä-ringen täm-
ligen obetydlig. Omfattningen på den administration och kontrol-
lapparat, och det stöd som på olika vägar kommer fiskerinäringen
tillgodo, står knappast i proportion till näringens sam-
hällsekonomiska betydelse.

Fiskeripolitikens misslyckande kan naturligtvis delvis förklaras
utifrån yttre faktorer − skeenden vilka varit delvis svårförutsägbara.
Tillgången på basråvara, fisk, är en sådan svårförutsägbar faktor.
En annan faktor är den internationalisering av fiskeripolitiken som
skett i och med Sveriges inträde i EU. De internationella reg-
leringarna på området har krävt vissa ingrepp i den fiskeripolitik
som existerade i 1990-talets början. Internationaliseringen av fisket
har inte bara krävt en anpassning till EU-normer, utan också per-
manent fråntagit svenska politiker manöverutrymmet när det gäller
förhandlingarna om fiskekvoterna (TAC). Det är inte längre möjligt
för Sverige att driva en egen förhandlingslinje i de internationella
förhandlingarna, eftersom EU nu förhandlar för Sveriges och sina
övriga medlemsländers räkning. Ensidiga nedskärningar av svenska
fiskares uttag har inte bedömts rimliga, så länge andra nationers
fiskare har kunnat fiska upp de svenska kvoterna. Den svenska po-
litiken på området har fått anpassas till den policy EU har i fiskeri-
frågor.74 Även om Sveriges inflytande på fiskerifrågornas behand-
ling i EU bedöms vara stort,75 kräver det internationella förhand-
lingsarbetet av naturliga skäl en mer långsiktig politik. Antalet för-
handlingsrundor som en fråga skall gå igenom innan det slutgiltiga
beslutet fattas påverkar naturligtvis utfallet.  Resultatet i förhand-
lingarna om laxkvoten i Östersjön är ett utmärkt exempel på hur
den svenska förhandlingslinjen i slutändan får ett resultat som avvi-

74 Som ett exempel på en generell policyförändring kan nämnas att EUs fiskeripolitik innebu-
rit en tyngdpunktsförskjutning i metoderna för att begränsa resursuttaget. EUs fiskeripolitik
bygger i hög grad på direkta kontroller av fisket, i motsats till de fångstbegränsande åtgärder
som i Sverige traditionellt använts. Källa: intervju nr 5 i inter-vjuundersökningen Organisatio-
ner och nätverk i svensk fiskeripolitik.
75 Intervju nr 2, 15 och  16 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
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ker mycket kraftigt från de intentioner som har funnits från svensk
sida.76

Fiskeripolitikens misslyckande kan dock inte bara skyllas på ex-
ogena faktorer, utan måste också ses mot en bakgrund av institu-
tionella förhållanden, hävdvunna maktpositioner och särintressen.
Vem som verkligen har makten över fiskeripolitiken är en fråga som
ofta berörs i samband med den permanenta konflikten mellan sport-
fisket och yrkesfisket, men som sällan diskuteras i sig. Denna fråga
bör diskuteras utifrån en kritisk skattning av den reellt utövade
makten, och utifrån en analys av vems intressen den förda politiken
gagnar. Här är det på sin plats att diskutera vem som egentligen har
möjlighet att påverka politiken.

3.3.1 Informell och formell makt
Maktproblematiken är ett ständigt återkommande tema inom sam-
hällsvetenskaperna. Hur makt skall defineras, och hur man egentli-
gen mäter makt är en fråga som är alltför stor för att här ges en ut-
förlig behandling. Man kan inom fältet tala om flera olika skol-
bildningar, vilka har sysselsatt sig med maktproblematiken utifrån
olika aspekter, och med delvis olika metodiska redskap. För den
fråga jag behandlar är det i utgångsläget endast nödvändigt att for-
mulera makt som influens eller påverkan. Undersökningen har alltså
till syfte att ta reda på vem som påverkar beslutsfattandet i de fiske-
ripolitiska frågorna, en fråga som därefter kan följas upp med en
analys av överensstämmelsen mellan dessa organisationers och ak-
törers intressen och faktiska politiska beslut.

En viktig distinktion i maktdiskussionen, framför allt när det
gäller politik, är den mellan formell och informell makt. Formell
makt har den som deltar i den formella beslutandeprocessen i kraft
av sitt medlemsskap i ett beslutande organ. I Sveriges Riksdag ut-
övas exempelvis den formella makten av de 349 riksdagsledamö-

76 Inför 1997 föreslog Fiskeriverket en laxkvot för Östersjön på 200 000 laxar, men resultatet
i den slutliga förhandlingsomgången i Warszawa blev 410 000 laxar.
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terna. Detta behöver dock inte innebära att de beslut som fattas i
Riksdagen alltid är ett resultat av denna riksdagsledamöternas be-
slutanderätt. I själva verket finns det många typer av maktutövning 
som inte innebär formell tillgång till beslutsfattande positioner. Me-
dias makt att påverka opinionsbildningen är ett typexempel på en
sådan informell och indirekt maktutövning.77 En annan typ av
maktutövning är den som utövas av intresseorganisationer, vilka
bedriver lobbying i mer eller mindre rutiniserade former.

Den formella makten innebär direkt tillgång  till beslutsfattande
organ, men den behöver inte utövas aktivt. Medlemskap i en sty-
relse kan innebära aktivt beslutsfattande, men det kan också inne-
bära att man avstår från att ta aktiv del i ett beslut. Man kan välja
att lägga ner sin röst, att rösta i enlighet med den linje som företräds
av ledningen, eller att rösta med majoriteten. Man kan också vara
mer eller mindre aktiv i att påverka den beredning som föregår varje
enskilt beslut. Den informella makten däremot, är till sin natur ak-
tiv. Den informella makten kräver nämligen påverkan av besluts-
fattande organ för att över huvud taget resultera i konkreta politiska
beslut. Den informella makten är därmed hänvisad till att använda
alla upptänkliga medel för att etablera sina frågor hos de besluts-
fattande, liksom också till ansträngningar för att anskaffa informa-
tion. Informell maktutövning är en fråga om kontakter, om kanaler
för påverkan. Varje politiskt beslut är en resultat av den påverkan
som informella makthavare har utövat. Denna påverkan kan ta for-
men av direkta uppvaktningar, där uttryck ges åt det särintresse en
organisation eller aktör representerar. Vare sig det är fråga om på-
tryckningar eller information, är målet att påverka. I Sverige har
den informella makten historiskt sett haft en stark ställning, och
paradoxalt nog, en internationellt sett mycket formaliserad ställning.
Historiskt sett är "lobbying" en ganska sen företeelse, medan där-
emot remissförfarandet är en typisk del av den korporativa statens
sätt att organisera beslutprocessen.78

77 Se exempelvis Petersson-Carlberg 1990, samt även SOU 1990: 44, s. 57−71.
78 Se Rothstein 1992. Notera skillnaden mellan liberal och totalitär korporativism. I Sverige har en
liberal form av korporatirism varit gällande. Se Stenlås 1998.
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Makt i form av påverkan var en viktig fråga för 1980-talets
Maktutredning.79 En stor del av maktutredningens huvudrapport
upptas av en inventering av de kontaktytor som finns mellan olika
delar av den svenska eliten. Undersökningspopulationens storlek,
tillsammans med en önskan hos maktutredarna att kunna ge en
kvantitativ redovisning av sitt fält, ledde till en relativt okomplice-
rad mätning av kontaktfrekvensen mellan olika typer av maktha-
vare, vilken genomfördes i form av en enkät.80  En sådan under-
sökningsmetod har uppfattats som alltför stel för syftet i denna stu-
die. De fiskeripolitiska frågornas relativt smala karaktär, tillsam-
mans med fiskerinäringens storleksmässiga begränsning, har också
gjort det olämpligt att genomföra någon kvantitativ studie av kon-
takter mellan olika organisationer och aktörer. Den undersök-
ningsmetod som i stället föredragits har byggt på samma metodiska
grund som maktutredningen, nämligen snöbollsmetoden, men i del-
vis annorlunda form.

3.3.2 Vem har makten?
Snöbollsmetoden är ett sätt att låta ett undersökningsfält formera
sig självt. Detta går till så att man väljer ut en startpunkt, det vill
säga en eller flera individuella aktörer, som bör vara så centrala 
som möjligt, och sedan frågar honom/henne efter namn på andra
viktiga aktörer. Till utgångspunkt för studien valdes Fiskeriverkets
generaldirektör. I denna undersökning var den strukturerande frå-
gan: nämn de tio viktigaste aktörerna i svensk fiskeripolitik i dag.81

Svaren på denna fråga har sedan följts upp med nya intervjuer av de
personer som namngivits av de intervjuade. De i sin tur har bidragit
med nya namn, som också intervjuats. Metoden innebär att man
fortsätter med intervjuerna så länge det kommer fram nya namn.
Detta utgör en garanti för att bilden av ett fält blir någorlunda
komplett. Tyvärr har det här inte varit möjligt att intervjua samtliga

79 Se SOU 1990:44.
80 ibid.
81 Intervjufrågorna presenteras i sin helhet i bilaga I.
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de personer som namngivits. Vissa tilltänkta intervjupersoner har
inte kunnat ställa upp, eller inte gått att få tag i, under den mycket
begränsade tid undersökningen har pågått. Andra namn har till-
kommit så sent i undersökningen att det inte funnits tid att intervjua
dem. Ett par intervjupersoner har ansett sig jäviga, eller sakna möj-
lighet att bedöma frågan, och därför inte velat svara. Det har alltså
inte varit möjligt att låta snöbollen rulla till sin naturliga slutpunkt.
Sammanlagt har 21 makthavare i fiskeripolitiken intervjuats. Be-
tydligt fler namn finns med på listan. Sammanlagt 37 personer har
uppgivits vara bland de tio viktigaste aktörerna i svensk fiskeripoli-
tik.82

Orsaken till att grunden för studien är de enskilda personer som
har namngivits, och inte organisationerna, är en vilja att komma
nära det faktiska beslutsfattandet. En intressant tendens i under-
sökningen är att peka ut ett antal viktiga politiska organ, myndig-
heter, och intresseorganisationer som tongivande i fiskeripolitiken,
allt i enlighet med denna formella struktur som beslutsfattandet har
i Sverige i dag. När sedan samma intervjuperson ombetts nämna de
viktigaste individuella aktörerna har svaret på denna i många fall
visat ganska lite överensstämmelse med bedömningen om vilka de
viktigaste organisationerna är. Anledningarna till denna diskrepans
kan naturligtvis variera. Genom att anta en position av metodolo-
giskt individualism, och låta de enskilda aktörerna stå i centrum för

 82 Som framgått ovan har EU-inträdet inneburit att den yttersta makten över det
politiska skeendet ligger utanför Sveriges gränser. Till viss del har förutsätt-
ningarna för att undersöka makten inom politiken grundligt förändrats. Den
fiskeripolitik som förs inom EU skall dock inte diskuteras utifrån det maktpers-
pektiv som här skisserats. En sådan utredning, som alltså skulle ge en mer full-
ständig, och därigenom mer riktig, bild, av makt och beslutprocess i fiskeripoli-
tiken, skulle inkludera ett stort antal aktörer, organisationer och myndigheter
inom ramen för EU. Att företa en sådan undersökning har ej ansetts rimligt uti-
från arbetsekonomiska överväganden. Det kan också ifrågasättas huruvida det
svenska nätverket inom fiskeripolitiken hunnit bli en integrerad del av EU:s
politiska nätverk. Den informella påverkan som är det kanske viktigaste redska-
pet för aktörerna i politiken är beroende av väl upparbetade kanaler, som kanske
oftast har sin grund i en gemensam bekgrund, eller gemensam organisationstill-
hörighet. Det är osäkert i vilken utsträckning sådana kanaler hunnit upparbetas
av svenska aktörer inom EU. Till viss del blir det alltså fråga om två separat
nätverk när man diskuterar maktutövning i den svenska politiken och EU. Den
övernationella nivån har dock inte ingått i undersökningen, varför även den
svenska representationen i Bryssel undantagits från undersökningen.
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undersökningen, kan det dock antas att fokus kommer att ligga mer
i linje med den reella maktutövningen på området.

Nedan redovisas resultatet av undersökningen i tabellform. Jag
har valt att inte redovisa resultat på individnivå, utan de berörda
personerna har förts in under de organisationer de representerar,
eller de politiska organ i vilka de är medlemmar. I de fall där flera
kategorier har varit möjliga har denna persons "poäng" delats mel-
lan de aktuella kategorierna.

Det är viktigt att reflektera över hur resultatet kan tolkas. Den
fråga som tabellen är tänkt att svara på är var makten över fiskeri-
politiken utövas, och av vem? Det finns dock vissa metodiska över-
väganden, som bör diskuteras. Ett viktigt påpekande är att un-
dersökningen speglar subjektiva omdömen om makten. Det är in-
tervjupersonernas uppfattning om vem som har inflytande, som här
redovisas. Mot denna invändning kan man dock anföra att anseende
är en högst reell grund för maktutövning, vilket är en konsekvens att
makten är social - den är beroende av tillgång till kontakter83 En
annan invändning mot denna typ av undersökning är att vissa typer
av makthavare, som mycket öppet använder sin makt, tenderar att
bli överrepresenterade, i förhållande till mer osynliga makthavare.
Dessutom, har man velat mena, tenderar anseendet, det vill säga det
ryktet säger om viktiga makthavares inflytande, att förvrida bilden,
genom att det förstärker särskilt dominanta makthavares position i
övermått. En sådan snedvridning av fältet har jag sökt att undgå
genom att be om 10 namn på inflytelserika aktörer. Eftersom de
fiskeripolitiska frågorna av allt att döma är ett ganska litet område i
den nationella politiken som helhet, kunde man förvänta sig att fäl-
tet av makthavare skulle vara relativt begränsat. Detta visade sig
stämma; varje intervjuperson har namngivit 10 personer,84 och det
finns 37 personer i fältet. Att alla dessa 37 är representerade i un-
dersökningen på grundval av sin aggressiva maktutövning, eller ett
rykte om en sådan, torde vara uteslutet.

83 Se exempelvis Petersson, Hermansson, Micheletti & Hermansson 1996, s. 75-80.
84 Några intervjupersoner har dock angivit fler eller färre namn. Något absolut krav på exakt
10 namn har inte ställts.
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Tabell 1: Makthavare i fiskeripolitiken
( Varje enhet= 1 uppträdande i intervjuundersökningen)

RiksdagRiksdag Jordbruksdeparte-Jordbruksdeparte-
mentetmentet

FiskeriverketFiskeriverket Intresse-Intresse-
organisaorganisa--
tionertioner

ÖvrigaÖvriga85 SummaSumma

Politiker Tjänstemän Styrelsen Tjänstemän

23 25    
        

     

44 13 45 55 2 207

 Källa: Intervjuundersökningen "Organisationer och nätverk i fiskeripolitiken".

Det denna tabell visar är en översiktlig bild av makthavarna i fis-
keripolitiken.  Man kan av denna översikt dra några allmänna slut-
satser.86 Den första är att Riksdagen anses ha förhållandevis lite
reell makt i dessa frågor. I förhållande till Jordbruksdepartementets
påverkan på fiskeripolitiken är riksdagsmännens inflytande be-
gränsat. Den andra slutsatsen är att tjänstemännen, både på Jord-
bruksdepartementet och på Fiskeriverket, uppfattas ha stort infly-
tande på politiken. I Fiskeriverkets fall är detta inflytande så mar-
kant att det är större än det Fiskeriverkets styrelse, där allmänheten
är representerad, utövar. Den tredje slutsatsen man kan dra är att de

85 Av dessa två övriga är den ene ordförande för en just nu pågående statlig utredning, medan
den andra är miljöminister Anna Lindh.
86 Källkritiskt finns det anledning att göra några försiktiga invändningar mot siffrorna. Siff-
rorna för politikerinflytandet i Jordbruksdepartementet och för tjänstemannainflytandet i Fiske-
riverket kan vara högre än de borde vara. Detta på grund av de formellt mycket starka positio-
ner som jordbruksministern resp. generaldirektören för Fiskeriverket har. Ett tecken på att det
inflytande dessa positioner har övervärderats är uttryckssätt såsom "generaldirektören, i kraft
av sitt höga ämbete", eller ".. och så jordbruksmininstern, förstås..".



  151

intresseorganisationer som är aktiva på fältet tillsammans utövar
mer inflytande än någon annan grupp makthavare.

Intresseorganisationernas inflytande kan dock inte antas verka i
en och samma riktning. Samma sak kan förstås också sägas om
politikerinflytandet. Noteras bör dock att de politiska partierna inte
kan sägas företräda några entydiga linjer i fiskeripolitiken. Det är
snarare regionala än partipolitiska hänsynstaganden som avspeglas i
rikspolitiken. När det gäller intresseorganisationerna är dock me-
ningsbrytningarna inbyggda i själva syftet med organisationerna,
varför det har bedömts som meningsfullt att också redovisa dessa:

Tabell 2: Intresseorganisationernas inflytande på fiskeripolitiken

SverigesSveriges
FiskaresFiskares

RiksförbundRiksförbund

SverigesSveriges
sportfiske- ochsportfiske- och

fiskevårds-fiskevårds-
förbundförbund

FiskbranFiskbran--
schensschens
RiksRiks--

förbundförbund

Vatten-Vatten-
brukarnasbrukarnas

Riks-Riks-
förbundförbund

SverigesSveriges
Fiskevat-Fiskevat-
tenägar-tenägar-
förbundförbund

WWFWWF NaturNatur--
skyddsföskyddsfö--
reningenreningen

SummaSumma

30 10 5 7 1 1 1 55

Källa: Intervjuundersökningen "Organisationer och nätverk i fiskeripolitiken".

Vad denna tabell visar är att inflytandet på den svenska fiskeripo-
litiken är mycket ojämnt fördelat bland de berörda intresseorgani-
sationerna. Noteras bör att de två miljöorganisationernas inflytande
är negligerbart. Vad som däremot är tydligt är att yrkesfiskets orga-
nisation, Sveriges Fiskares Riksförbund, anses ha ett betydande
inflytande på politiken. De övriga intresseorganisationerna anses ha
inflytande av en storleksordning som ligger mellan dessa ytterlig-
hetspositioner.

3.3.3 Fältets karaktär
Med utgångspunkt i denna enkla uppställning av aktörerna i fiske-
ripolitiken skall vi övergå till en mer kvalitativ analys av intervju-
materialet. Det finns underlag för ett flertal slutsatser. Slutsatserna
rör samarbetet och kontakterna inom ramen för fiskeripolitiken och
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de politiska strategier intresseorganisationerna använder sig av. Det
står klart att makten inte är jämnt fördelad inom fältet. Det finns
organisationer och aktörer som uppenbarligen är centrala, och det
finns på samma självklara sätt andra aktörer som inte är centrala.
Det finns också tydliga allianser mellan olika delar av fältet. Inter-
vjupersonerna tenderar av naturliga skäl att se på makten inom fäl-
tet från sin egen utsiktspunkt. Det innebär bl.a. att in-
tervjupersonens eget nätverk tenderar att  delvis sammanfalla med
dem som utpekas som inflytelserika i fiskeripolitiken. Genom att
analysera de mönster som bildas när man jämför olika intervjuper-
soners positioner med deras kontakter, och med deras uppfattning
både om makten och om den konkreta fiskeripolitiken, kan man
komma fram till konkreta insikter om olika grupperingar i politiken,
och hur de fungerar.

Inledningsvis skall jag dock redogöra för några allmänna reflek-
tioner angående det fält jag intervjuat. För det första är det viktigt
för förståelsen av fiskeripolitiken att detta är ett mycket begränsat
fält, rent storleksmässigt. Det finns hos nästan alla intervjupersoner
en insikt om att det är få personer som agerar på fältet, och att någ-
ra av dem är att betrakta som mycket inflytelserika.87 Enskilda ak-
törer kan genom sin position, eller genom den respekt de åtnjuter
från resten av fältet, ha stor påverkan på politiken. Det finns också
en insikt hos flertalet intervjupersoner om hur viktig den personliga
faktorn är för politiken. Ett tydligt exempel är samarbetet mellan
intresseorganisationerna, där bristen på samarbete mellan vissa or-
ganisationer betecknas som betingat av personliga samarbetssvårig-
heter.88 För det andra är fiskerifrågorna och fiskeorganisationerna
tyngda av många historiska bindningar. Inom framför allt SFR, som
är den viktigaste intresseorganisationen, finns det en grundmurad

87 Endast tre intervjuer har avvikit från detta mönster, nämligen intervju nr 11, 17 och 18. Två av
dess intervjupersoner var uttalat ovilliga att nämna namn på enskilda inflyteserika personer, eller att
över huvud taget koppla ihop påverkan och inflytande med enskilda personer. Denna reaktion vill
jag hänföra till svårigheten att handskas med makt som fenomen, se nedan under Attityder till makt
och maktinnehav.
88 Intervju nr 15 och 16 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripo-
litik.
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känsla för organisationens och näringens historia.89 Den  historiska
faktorn bidrar inte bara till att traditionellt viktiga områden inom
fiskeripolitiken värnas, den bidrar också till förmågan till samarbe-
te, och till politiska ställningstaganden. Mellan SFR och Fiskeriver-
ket finns följaktigen ett mycket intimt samarbete i många frågor
som rör yrkesfisket, vilket kan spåras tillbaka till slutet av 1940-
talet, då såväl Fiskeriverkets föregångare, den dåvarande Fiskeristy-
relsen, som SFR var nybildade, och då dessa två organisationer
samtidigt och i ett ömsesidigt samarbete växte fram, och mejslade
fram sina respektive arbetsuppgifter.90 Det finns också historiskt
betingade motsättningar, till vilka motsättningen mellan sportfisket
och yrkesfisket mycket väl kan hänföras.

3.3.4 Samarbete och skilda sfärer
Fältet av makthavare i fiskeripolitiken sönderfaller i intervjuerna i
flera delar, som tydligt kan särskiljas från varandra. Det finns två
huvudgrupper, samt ett antal aktörer som inte kan placeras in i nå-
gon grupp. De kriterier jag baserar denna slutsats på är framför allt
förekomsten av informella samarbetsformer, samt huruvida om-
dömen om de andra aktörerna varit uttalat positiva, negativa eller
neutrala. Alla intervjuer har inte givit underlag för sådana bedöm-
ningar. I själva verket innehåller många av de intervjuer som gjorts
med den ena grupperingen inom fiskeripolitiken, och framför allt då
på den högsta nivån, ett flertal påstående som syftar till att bekräfta
normalitet på alla upptänkliga sätt. Allt samarbete beskrivs i termer
av de givna strukturerna och arbetsformerna. Uttryck som "det är så

89 Se Exempelvis Åberg-Beckman 1988; Yrkesfiskaren nr 3, 1994, s. 24; nr 6, 1994, s. 20;
90 Följande citat ur Åberg-Beckman 1988 kan belysa förhållandet mellan SFR och Fiskeristy-
relsen under 1950-talet: "I detta sammanhang är det på sin plats att påminna om hur den dåva-
rande chefen för Fiskeristyrelsen, Jöran Hult, tog alla tillfällen i akt att uppmana fiskarna till
att föra sin talan genom en enda kanal. Ungefär som den berömde senatorn Cato d ä på sin tid
avslutade sina tal i senaten med att framhålla sin åsikt om det öde som borde drabba Kartago,
på samma sätt avslutade Jöran Hult ofta sina anföranden med ungefär: För övrigt anser jag att
riksförbundet bör förstärkas!" Se även s. 8 i Åberg-Beckman, där SFR:s och Fiskeriverkets
gemensamma intresse av att hävda fiskets särställning gentemot uppfattningen att fiskerifrågor
lika gärna kunde hanteras inom ramen för den allmänna jordbrukspolitiken framgår.
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vi arbetar", "det är här precis som på andra ställen", etc. används
för att göra problematiska företeelser som beslutsfattande och mak-
tutövning till delar av det rutiniserade vardagsarbetet.91

De två huvudgrupperna inom fältet består av en grupp, som
bygger på existensen av den formella politiska strukturen, som be-
står av Jordbruksdepartementet−Fiskeriverket−SFR, och en grupp
som består av en allians mellan miljöintresset, i studien represen-
terat av WWF och Naturskyddsföreningen, och Sportfiskarna.

Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket är de två viktigaste
nationella centra för maktutövningen. Kontakterna mellan Jord-
bruksdepartementet och Fiskeriverket, såväl de formella som de
informella, är av naturliga skäl täta.92 Den tredje parten i samar-
betet, SFR, har mycket täta kontakter med Fiskeriverket.93 Det har
varit kutym att ha ett intimt samarbete med näringen då man utar-
betar regelverket och lägger fast dagordningen för utvecklingsarbete
inom forskning såväl som administration. SFR arbetar mycket ak-
tivt för att påverka Fiskeriverkets arbete till förmån för sina egna
medlemmar.94 Detta genom såväl informell påverkan som formella
inlagor och överklaganden. SFR deltar också, i likhet med de övriga
intresseorganisationerna, i de rådgivande grupper som finns inom
ramen för varje avdelning på Fiskeriverket. Fiskeriverkets ledning
har aktivt arbetat för att skapa formella arbetsrutiner för det korpo-
rativa intressets medverkan i verkets arbete.95

91 Intervjupersoner som har givit uttryck för en sådan inställning är bl.a. nr 5, 9, 17, 18, 19
och  20 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
92 Intervjuer nr 2, 15, 16, 17, 18 och 19 i intervjuundersökningen  Organisationer och nä t-
verk i svensk fiskeripolitik.
93 Enligt en företrädare för SFR är de informella kontakterna mellan SFR och Fiskeriverket så
gott som dagliga. Intervju nr 3. Intervjuer nr 9 och 20 bekräftar  uppfattningen att det finns ett
mycket nära och förtroendefullt samarbete mellan Fiskeriverket och SFR.
94 Denna uppfattning stöds genom direkta uttalanden hämtade från intervjuer nr 1,4, 7, 8, 9,
10, 12 och 13 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik .
Det att rekonstruera SFR:s aktiva förhållningssätt gentemot Fiskeriverket även utifrån de for-
mella skrivelser som inkommer till Fiskeriverket. Under 1997 har ett flertal sådana skrivelser
inkommit innehållande direkta uppmaningar, krav och klagomål, exempelvis beträffande
torskkvoterna, riktade från SFR till Fiskeriverket. Någon fullständig bild av SFR:s skrivelser
till Fiskeriverket går dock inte att rekonstruera utifrån Fiskeriverkets diarium, eftersom många
handlingar saknas i diariet.
95 Enligt intervju med Per Wramner, Fiskeriverket.
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Den andra grupperingen inom fältet är en allians som uppstått
mellan miljövårdsintresset och sportfisket. Denna allians, fastän inte
formaliserad, är tydligt märkbar i många intervjuer, och gäller
framför allt en rent fiskeripolitisk stridsfråga: laxen. Alliansen av-
speglas i samarbete och informella kontakter, men också i den lite
annorlunda prägel som sportfiskarnas intresseorganisation har i
dag, jämfört med tidigare. Organisationens fullständiga namn är i
dag Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund . Detta är ett ganska
typiskt symptom på den strategi som förbundet valt. Politiskt kan
det uppfattas som mycket fördelaktigt att dra nytta av den centrala
roll som miljöpolitiken har fått på 1990-talet jämfört med tidigare.
Företrädare för organisationen betonar gärna miljövårdsintresset,
och dess betydelse för fritidsfisket.96

Med utgångspunkt från intervjuundersökningen är det möjligt att
påstå att det existerar två komplex i fiskeripolitiken. Det första
komplexet är det som traditionellt format fiskeripolitiken i Sverige.
Det andra är en intresseallians som har ambitionen att fungera som
"motmakt", även om denna ambition i nuläget inte givit dem särskilt
mycket av den reella makten. Makten och motmakten i politiken har
hittills endast på allvar brutits mot varandra just i laxfrågan.

Förutom de tydliga grupperingar man kan se i politiken finns det
också organisationer som inte har särskilt mycket informellt samar-
bete, framför allt inte sinsemellan. Vattenbrukarnas riksförbund
liksom Fiskbranschens riksförbund och Fiskevattenägarförbundet,
är sådana organisationer. De kännetecknas av att samarbetet både
mellan dessa och andra organisationer, främst bedrivs i formella
sammanhang: remisser, hearings, skrivelser, rådgivande grupper,
etc.97

Det finns många enskilda indikatorer på existensen av de två hu-
vudgrupperingarna i politiken. En av de mer intressanta är kar-
riärvägarna. I den första gruppen, den som representerar den tradi-
tionella makten i politiken, vandrar personer mellan de olika enhe-

96 Intervjuer nr 12 och 13 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
97 Intervjuer nr 4 och 10 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.



156  

ter som ingår. Det går utmärkt att flytta mellan olika befattningar
inom denna sfär: befattningar som departementsråd, politiskt sak-
kunnig i fiskerifrågor på Jordbruksdepartementet, ställföreträdande
generaldirektör för Fiskeriverket, vice ordförande för SFR, etc. På
samma sätt går det bra att flytta från en miljövårdsorganisation till
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. I själva verket är det
många av de som ingår i maktfältet som har gjort en eller flera så-
dana förflyttningar. En del av deras makt består i själva verket av
centralitet, det vill säga av förankring och stora kontaktnät. Att
flytta mellan sfärerna är svårt, och innebär problem för dem det rör.
Det sätts tydliga stämplar på olika aktörer, vilka syftar till att skilja
ut vilka som tillhör den egna sfären, och vilka som inte gör det. Att
komma från en arbetsplats som tillhör den ena sfären till en som
tillhör den andra innebär att man redan på förhand tillskrivs åsikter
och ställningstaganden som inte hör hemma inom den nya arbets-
platsen.98

Ett annat intressant fenomen är hur inbjudningar och deltagande
på kongresser, årsmöten och andra sammandragningar i in-
tresseorganisationerna fungerar. Det finns, framför allt bland politi-
kerna, enskilda aktörer som rör sig i bägge sfärerna. Generellt är det
dock så att det finns en känsla för vilka politiker som kan vara
sympatiskt inställda till den egna organisationens intressen, och som
därför blir inbjudna. Sådana sammandragningar är alltså inte bara
en fråga om informationsspridning och politisk debatt, utan också,
och kanske främst, om skapandet av samhörighet och gemensamma
ståndpunkter. Det gäller också att visa upp för de egna medlemmar-
na vilka inflytelserika personer som tillvaratar organisationens in-
tressen. Att detta är ett av målen demonstreras mycket tydligt ge-
nom den grad av informalitet eller formalitet som präglar gästandet
av möten och kongresser. En yrkesfiskarvänlig politiker kan mycket
väl bjudas med på ålfiske, något som sedan rapporteras särskilt i

98 Ovanstående resonemang är baserat på en analys av karriärvägarna för de aktörer som
ingått i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik. Intervjuer
som använts för att stödja argumentationen är nr 1, 3, 4, 5, 6 och 11 i inter-vjuundersökningen
Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
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Yrkesfiskaren.99 Att tänka sig en politiker som företräder miljöin-
tresset i samma informella situation är knappast tänkbart.  Ett ty-
pexempel på hur detta fungerar framkom i en intervju, där intervju-
personen på en fråga om hur han skaffade sig information om sina
väljares åsikter, svarade att han for runt på olika möten och talade
med folk, och sedan tillade: "...men inte hos sportfiskarna. Dit blir
jag inte bjuden."100

Detta för oss in på de mycket tydliga politiska strategier som de
två viktigaste intresseorganisationerna på området: SFR och Sport-
fiskarna, har. Dessa strategier är till mycket stor del generella, och
inte specifika vare sig för fiskeripolitiken eller för svensk politik
över huvud taget. Icke desto mindre är de intressanta att diskutera,
eftersom intresseorganisationerna påverkar innehållet i politiken.

3.3.5 Politiska strategier
Både sportfiskarna och SFR har, som åskådliggjorts ovan, haft am-
bitionen att skapa allianser med maktcentra utanför den egna orga-
nisationen. Sportfisket har, som redan nämnt, gjort sig till en del av
den miljövåg som på allvar börjar synas i fiskeripolitiken omkring
1992−1993. Det är under 1990-talets första hälft miljöargumenten
börjar tas på allvar i fiskeripolitiken, något som tydligt märks i det
tryckta källmaterialet. Att miljöargumentet uppfattas som mycket
starkt i det dagspolitiska läget framgår med all önskvärd tydlighet i
intervjumaterialet.101 Genom att knyta kontakter och upprätthålla
samarbete med miljöorganisationerna har Sportfisket skapat sig en
plattform som gör organisationen intresse mycket klart kan identifi-
eras som ett allmänintresse. Organisationens marknadsföring av sig

99 Se Yrkesfiskaren nr 23/24 1994, s. 12.
100 Intervju nr 1 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
101 Alla intervjuer i snöbollsundersökningen har på olika sätt bekräftat bilden av miljöargumentet
som mycket starkt i dagens fiskeripolitik. Att det förhåller sig på detta sätt avspeglar sig också i
prop. 1997/98: 2, vilket är det första prop. på fiskeriområdet som är direkt fokuserad på resurs- och
miljöfrågorna i fiskerpolitiken. Vid intervjuer med handläggarna på fiskeenheten, Jordbruksdepar-
tementet, om vilken som är den viktigaste enskilda politiska frågan på området, är det vanligaste
svaret: ett hållbart fiske.
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själv bygger i huvudsak på 2 påståenden:  1) fritidsfiske är en akti-
vitet som engagerar många svenskar, och 2) fritidsfiske är en akti-
vitet som står i samklang med naturen.102  Sportfiskarna bedriver
också lobbying, med riksdagsmännen och Jordbruksdepartementet
som tydliga målgrupper. Däremot är organisationen inte särskilt
aktiv gentemot Fiskeriverket.103 Att Sportfisket är en organisation
som ändå visar förhållandevis stort intresse för att utöva aktiv på-
verkan kan uppfattas som ett förhållande som har uppstått under
1990-talet. Det är också under denna tid som sportfisket utvecklats
till den organisation vi har i dag.

Att SFR uppfattas utöva ett betydande inflytande har visats
ovan. Jag har också argumenterat för tesen att man måste se SFR-
Fiskeriverket-Jordbruksdepartementet som en maktsfär, där de be-
slut som fattas i Sverige angående fiske kommer till. Frågan är då
hur SFR:s position i denna sfär faktiskt upprätthålls. Hur kan en
organisation som företräder en så liten yrkesgrupp, som dessutom
har starka inre motsättningar, upprätthålla en position varifrån det
går att påverka sakpolitiken?

De politiska strategier som används av SFR är betydligt mer
mångfacetterade än Sportfiskets. För det första kan man tala om
existensen av två, delvis åtskilda strategier. Dels finns det en strate-
gi som syftar till att främja organisationens syften, det vill säga att
framgångsrikt påverka politiska beslut i de riktning som organi-
sationens ledning uppfattar som gynnsam. Det finns emellertid ock-
så en annan strategi, som syftar till att hålla ordning i de egna leden,
att utöva kontroll över de egna medlemmarna. Denna strategi är
vänd inåt, mot den egna basen, och därför inte särskilt synlig för en
utomstående betraktare.

SFR:s utåtriktade sida har formats av ett flertal strategiska be-
slut och överväganden. Ett mycket tydligt sådant är att använda det
traditionella "folkhemska" organisationsväsendet som en bas för det

102 Se exempelvis broschyren Går du med i sportfiskeförbundet blir det tätare mellan hu g-
gen, som distribueras av Sportfiskarna i medlemsvärvande syfte.
103 Slutsatsen angående Sportfiskets lobbyverksamhet är sammanställd från material hämtat
ur intervjuer nr 4, 5, 15 och 18 i intervjuundersökningen  Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
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egna nätverket. SFR:s ledning är förankrad i de två politiska partier
som är viktigast i fiskefrågor, (s) och (c), och har därmed goda
kontakter i båda de politiska blocken. Dessutom har ledningen en
gedigen bakgrund i facklig verksamhet. SFR är därmed egentligen
inte i en sådan position att organisationen över huvud taget bedriver
lobbying. En lobbyistposition är en position som definitionsmässigt
ligger utanför den etablerade politiska eliten, vilken man genom
lobbying söker påverka. SFR:s ledning har direkta kanaler till den
politiska eliten, med vilken man upprätthåller informella såväl som
formella relationer.104 Dessutom har SFR, som redan nämnts, ett
gammalt och mycket stabilt samarbete med Fiskeriverket. Det kor-
porativa Sveriges beslutsstruktur har medgivit att SFR som företrä-
dare för en yrkeskår haft stor möjlighet att påverka de regleringar
som det statliga ämbetsverket fattat. Till grund för inflytandet ligger
bl.a. SFR:s vilja att engagera sig för att tillsammans med Fiskeri-
verket skapa lösningar på de problem som näringen har, exempelvis
genom att utveckla selektiva redskap. SFR har aktivt deltagit i att
handlägga fiskeripolitiken. SFR har också i många frågor lagt ner
mycket arbete för att försvara sina medlemmars intressen. SFR lade
ner stora ansträngningar på att sätta sig in i konsekvenserna för
Sverige av EU-avtalet, och aktivt främja Sveriges intressen härvid-
lag.105

En annan politiskt användbar strategi är att använda sig av den
suveräna positionen som den aktör på fältet som har mest know-
how. Detta är en strategi som flitigt använts mot den marinbiolo-
giska forskningen, när forskningsresultaten inte stämt överens med
SFR:s syn på hur kvoter och andra regleringar skall utformas.
Forskningen framställs gärna i ett lite löjligt sken- verklighets-
främmande människor i slutna miljöer lägger grunden för beslut
som den erfarne fiskaren  med sin överlägsna erfarenhet vet är orik-
tiga. Miljöorganisationerna  framställs tillsammans med forskningen

104 Intervjuer nr 4, 10, 12 och 13 i intervjuundersökningen  Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
105 Många intervjupersoner har betonat SFR:s stora arbetsinsatser bl.a. när det gäller EU-inträdet,
men också när det gäller det mer rutinartade löpande arbetet i Fiskeriverkets regi. Intervjuer nr 3, 4,
5, 8 och  9 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
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ofta som ovederhäftiga. Deras argumentation uppfattas som base-
rad på känslomässiga överväganden snarare är rationella sådana.106

Samma strategi lägger grunden för uttalanden av representanter för
SFR om vilket speciellt område fiskeripolitiken är, och hur mycket
specialistkunskap man egentligen måste besitta för att kunna fatta
de politiska besluten.107

När det gäller fisket och fiskarnas samhälleliga roll finns det
också en tydlig retorik från SFR. Den är inte sällan historiskt för-
ankrad, och den pekar på den roll som fisket haft för försörjningen,
inte minst under det fortfarande i folkminne levande Andra Världs-
kriget. En av motiveringarna till ett existensen av ett svenskt fiske
är just försörjningen i en tänkt krigssituation. Det är också viktigt
att inse att svenska fiskare bl.a. sysslade med flyktingtransporter
under kriget. Sådana historiska fakta fungerar som good-will för
yrkeskåren än i dag, och används också medvetet som argument till
stöd för fisket. De är i själva verket en del av en mycket medvetet
skapad bild av yrkeskåren, som används både utåt mot samhället,
och inåt, mot de egna medlemmarna. Fiskarna är arbetsamma, fliti-
ga människor vilka är vana att slita ont för liten betalning. Fiskarna
är också enkla, lojala, och har svårt att förstå de påbud som kom-
mer från myndigheter långt från deras båtar och garn. SFR:s upp-
gift är att ta tillvara dessa människors intressen, eftersom det inte
står i deras makt att göra det själva.108

Även gentemot de egna medlemmarna använder sig SFR av tyd-
ligt urskiljbara politiska strategier, vars huvudsyfte är att skapa

106 Artiklar och debattinlägg som explicit eller implicit är kritiska till den marinbiologiska
forskningen förekommer bl.a.  i Yrkesfiskaren nr 3 1994, ledaren; nr 9, 1994, s. 5; nr 13/14,
1994, ledaren, samt även s. 15; nr 2/1995, s. 8; nr 6/1995, s. 4-5;  nr 6/1996, s. 5. I den sist-
nämnda artikeln formuleras kritiken på följande sätt: "Det har i debatten blivit alltmera popu-
lärt att tala om inrättande av marina reservat, erinrar SFR. Här är det i normalfallet inte fråga
om rationella argument för bevarande av fiskresurserna som har fått styra, utan rent känslo-
mässiga argument och i vissa fall ren okunskap om fiskets bedrivande och påverkan på hav-
smiljön." (min kurs.) Ledare som är kritiska mot Miljöpartiet och mot miljöorga-nisationerna
kan återfinnas i Yrkesfiskaren nr 9 och 10 1996.
107 Intervjuer nr 6 och 11 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
108 För artiklar som behandlar fiskarnas situation under Andra Världskriget, se exempelvis
Yrkesfiskaren nr 18, 1994, s. 7; nr 23/24 1994, s. 25; nr 3/1996, s. 25.
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enighet inom yrkeskåren. Själva riksförbundets struktur har en tyd-
lig effekt i denna riktning. Att direkt medlemskap i SFR inte är till-
låtet för den enskilde fiskaren, utan att riksförbundets medlemmar
endast genom att vara medlemmar i regionförbunden är anslutna till
SFR är ett faktum som är starkt bidragande till att denna heterogena
yrkesgrupp över huvud taget lyckas hålla ihop i ett riksförbund. På
så sätt hålls regionala intressen under kontroll, och interregionala
motsättningar dämpas genom att opponenterna särskiljs effektivt
från varandra. Länken mellan de olika förbunden är SFR:s ledning,
som genom denna organisationsstruktur ges möjlighet att kontrolle-
ra debatten och göra bedömningen av vilka åsikter som skall upp-
fattas som överensstämmande med "det svenska yrkesfiskets" in-
tressen. Den enhet man uppnår genom en sådan strategi erhåller
man till priset av en konstruktiv debatt, där olika intressen får
komma till tals på lika villkor.109

Argumenten för enhet inom yrkeskåren är fler. Det är naturligt-
vis så att en liten intressegrupp har större möjlighet att hävda sina
intressen om det finns en tydlig viljeriktning inom denna grupp. Po-
litisk splittring har aldrig varit någon bra grund att stå på om man
vill utöva påverkan. Men det finns också ett annat sätt att motivera
yrkeskårens enighet, nämligen de fientliga krafter som påstås vilja
avskaffa ett svenskt yrkesfiske. Om man följer debatten i Yrkesfis-
karen under en längre period framtonar en bild av det svenska yr-
kesfisket som kringränt av fiender och dessutom omgivet av en all-
mänt oförstående omvärld. Den bristande förståelsen för yrkes-
fiskets situation resulterar enligt denna uppfattning i en byråkrati,
kontroll och ett regelverk som är nära att få yrkesfisket att duka
under.110 Värre än denna bristande förståelse är dock den regelrätta
komplott som yrkesfisket är utsatt för ifrån miljöorganisationerna
och sportfisket.

Konflikten mellan yrkesfisket och sportfisket har redan berörts
ovan. Det är, som redan har påpekats, svårt att se vilken grund det

109 Denna tolkning bygger på en analys av ledare, årsmötesrapporter etc. ur Yrkesfiskaren, samt på
intervjuer nr 4, 12 och 13 samt med Bo Hansson, vd NBPO.
110 Se exempelvis Yrkesfiskaren nr 10, 1994, ledaren; nr 12, 1994, s. 6; s. 8; nr 13/14, s. 24; nr
15/16, s. 17.
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finns för uppfattningen om en sakligt grundad motsättning mellan
yrkesfisket och sportfisket, i någon annan fråga än laxfrågan. På-
ståendet om sportfiskets vilja att avskaffa det svenska yrkesfisket
förefaller inte ha någon grund. Vad skulle sportfisket tjäna på ett
totalt avskaffande av det svenska yrkesfisket?

Den slutsats som här har dragits angående den stora motsätt-
ningen mellan fritidsfisket och yrkesfisket, det är i stället att sport-
fisket fungerar som tydligt definierad fiende, vilken används av SFR
för att motivera enighet, få medlemmarna att acceptera den politik
riksförbundet driver, och tona ner de konflikter som finns mellan
olika delar av yrkesfisket. Det är en klassisk politisk strategi, som
här används på ett mycket skickligt sätt. Över huvud taget framstår
SFR:s politiska strategier som skickligt uttänkta och iscensatta, och
har säkerligen spelat en viktig roll i den besvärliga uppgiften att
manövrera en organisation som företräder ett så begränsat segment
av samhället, så att det trots allt kan utöva politiskt inflytande.

3.3.6 Eliter och elitbeteende
Hur skall man då sammanfatta det som ovan skrivits om de två sfä-
rerna i fiskeripolitiken, och hur de fungerar? Finns det något an-
märkningsvärt i detta? Finns det över huvud taget anledning att vara
skeptisk, eller ens förvånad, över att yrkesfisket har så stort infly-
tande över fiskeripolitiken? Det är ju trots allt yrkesfisket som är
föremål för politiken, och yrkesfisket lägger ju också ner mycket
arbete på att sköta en del av arbetet som är förenat med reglerings-
systemet såväl som forskning och utveckling.

Det finns emellertid en fara med en sådan struktur i politiken
som den beskrivna. Det är en fara som kan hänföras till tendensen
för beslutsfattare i samhället att bilda slutna grupper, elitgrupper,
där politiska frågor inhägnas och diskuteras utifrån givna värde-
ringar och uppfattningar. Huruvida så är fallet i den undersökta
situationen är naturligtvis en tolkningsfråga.

Det faktum att det inte finns någon övergripande debatt om re-
surspolitiken, och att politikerna tenderar att hänskjuta de sakpoli-
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tiska besluten till Fiskeriverket, utgör dock sammantaget ett pro-
blem, ur samhällets synpunkt. En tydlig politisk styrning, där rikt-
linjerna för de sakpolitiska besluten är givna, förhindrar bildandet
av autonoma grupper av beslutsfattare inom ett fält. En sådan styr-
ning finns inte i svensk fiskeripolitik i dag, framför allt inte när det
gäller den viktigaste frågan: frågan om att hushålla med resursen. I
en sådan situation är det av yttersta vikt att samhället granskar och
utvärderar politikens konsekvenser, såväl som beslutsfattandet.

Bildandet av eliter i samhället, såväl övergripande eliter som lo-
kala eller områdesrelaterade, är ett generellt fenomen. Begreppet elit
är nära relaterat till beslutsfattande och till maktbegreppet. För att
analysera beslutsfattande och maktutövning kan man använda sig
av elitforskningens utgångspunkter och resultat. Elitforskningen
bidrar här med en terminologi som underlättar förståelsen av hur
makt fungerar, det vill säga hur makt "händer". Elitforskningen ger
oss etiketter att sätta på företeelser inom politiken som är svåra att
diskutera, genom att ge oss insikt i den rationalitet på vilken elitbe-
teendet är baserat.111 Elitbegreppet ger oss också redskap för en
analys av vad som sker inom en grupp av beslutsfattare, hur repro-
duktionen av politiken och reproduktionen av gruppen tenderar att
sammanfalla.

Vilket är då problemet med slutna grupper av beslutsfattare?
Problemet, ur samhällets synpunkt, är först och främst att sådana
grupper tenderar att sätta upp egna mål för besluten, mål som inte
alltid överensstämmer med samhällets mål. Eliten, vilket alltså här
skall förstås som de som har makten över ett visst område, eller en
viss fråga, tenderar att sinsemellan skapa sina egna mål vilka be-
sluten främjer. I ett demokratiskt samhälle hamnar ett sådant bete-
ende på kollisionskurs med grundläggande principer för hur sam-
hället förväntas fungera. Eliten undviker direkta kollisioner genom
att sträva efter autonomi så långt det är möjligt, och undanhålla sina
beslut offentlig granskning och debatt. Detta diskuteras ingående av
Clarence N. Stone, som har gjort en ingånde analys av motsättning-
en mellan demokrati och elitbeteende. Stone finner att problemen

111  För en översikt över elitforskningen och elitbegreppet, se Marcus 1983, s. 7−27.
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med elitbildning är tre: 1. oligarchy, 2. factionalism och 3. policy
rigidity.112 Oligarchy innebär att elitgrupper tenderar att sluta sig
gentemot omvärlden, att de tenderar att tillvarata sina egna intres-
sen, och att de också reproducerar sig själva i den mån det är möj-
ligt. Reproduktionen av en elitgrupp kan bestå i att man fattar be-
slut som främjar den egna makten och det egna intresset, men också
i att man reproducerar sin egen världsbild och sina värderingar ge-
nom att uppta nya medlemmar som delar dessa värderingar. Fac-
tionalism innebär att elitgrupper tenderar att bygga sin legitimitet
på stöd från vissa grupper i samhället, och att en sådan allians
mellan en elitgrupp och ett särintresse, när den permanentas, skapar
störningar i balansen mellan olika grupper och intressen i samhället.
Om en sådan störning pågår en längre tid skapas grupper i samhäl-
let vars politiska och ekonomiska makt kontinuerligt krymper, till
förmån för andra grupper. Policy rigidity är den politiska konsek-
vensen av den typ av beslutsfattande som sker inom elitgrupper.
När en sådan grupp hamnar har lyckats etablera en politisk linje
eller ett politiskt projekt, innebär det stora svårigheter för kritiker av
denna linje eller detta projekt. En elitgrupp vänder sig inte utåt, mot
samhället, utan inåt, mot sina egna medlemmar. Därmed kan också
en mycket välformulerad och brett förankrad kritik mot elitens be-
slut vara dömd att misslyckas, åtminstone i ett kortare tidsperspek-
tiv.

Stones elitdiskussion har flera intressanta beröringspunkter med
fiskeripolitiken och vad som ovan konstaterats om makten och
makthavarna på detta område. Det faktum att det finns en liten och
väldefinerad grupp som agerar inom politiken bör rimligen öka ris-
ken för att en slutenhet av den typ Stone diskuterar utvecklas. Fis-
keripolitiken är en liten politisk fråga, som inte röner särskilt myck-
et intresse från andra än dem som är aktivt involverade. Få politiker
är insatta i de fiskeripolitiska frågorna, något som med all sannolik-
het har bidragit till tendensen att låta Fiskeriverket utforma sakpoli-
tiken.

112 Stone 1987, s. 242-249. De två sistnämnda begreppen är tämligen svåra att översätta utan
att den svenska översättningen blir otymplig, varför alla tre begreppen presenteras i sin ur-
sprungliga form.
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Huruvida det verkligen förhåller sig så att det existerar en elit-
grupp i svensk fiskeripolitik är en tolkningsfråga. Det kan konsta-
teras att de aktörer inom politiken som inte tillhör den traditionella
maktgruppen i fiskeripolitiken i flera intervjuer givit uttryck för
känslor av trötthet och maktlöshet. Att påverka den fastlagda poli-
tiken betraktas som ett svårt och motigt arbete. Sakliga argument är
svåra att få gehör för om de inte stämmer överens med den do-
minerande linjen inom politiken. Det står klart för dem det gäller att
det är ett handikapp att inte tillhöra den grupp av aktörer som
"håller på med de här frågorna". Åtminstone ur vissa aktörers syn-
vinkel är den slutna gruppen makthavare, med allt vad det innebär,
således en realitet.

3.3.7 Attityder till makt och maktinnehav
Många av de tjänstemän och politiker som intervjuats för denna
studie väljer att i sina svar betona den låsning vid EU:s generella
policy i fiskerifrågor som är fallet i dag. Detta förs fram som ett ar-
gument för uppfattningen att det inte egentligen finns några makt-
havare i den svenska politiken i dag. Alla beslut fattas över våra
huvuden. Några viktiga beslut fattas inte i Sverige i dag, de är pro-
dukter av Sveriges förhandlingar inom ramen för en rad interna-
tionella organ. Besluten inom EU tas ytterst i EU:s Ministerråd.113

En sådan argumentation är ägnad att bibringa forskaren upp-
fattningen att det är lönlöst att undersöka makt och maktfördel-
ningsfrågor. Svaren är ju ändå givna på förhand, och makten, den
irrar gäckande omkring någonstans i ett fjärran kontinentalt töcken.
Trots att man i andra sammanhang betonar Sveriges framgångsrika
förhandlingar med EU, och i vissa frågor uttalar sig mycket klart
om vad Sverige bör försöka åstadkomma för svenskt fiske i EU,
finner man det i maktfrågan säkrast att påpeka att makt − det har vi
ingen.114

113 Intervjuer nr 15, 16, 17, 18 och 19 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i
svensk fiskeripolitik.
114 ibid.
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Över huvud taget har det bland intervjupersonerna funnits en
tydlig tendens att söka efter olika sätt att hantera det besvärliga
faktum att den som intervjuas gör det i sin egenskap av makthavare.
Ett annat sätt att hantera detta faktum har varit att hela tiden betona
de roller makthavarna spelar. Makten kommer så att säga med den
position man har, den har ingenting att göra med den person man är.
På så sätt undandrar man sig ansvaret för sin egen maktutövning,
samtidigt som man säger om den generella maktför-delningen på
området att den är given, den är betingad av bestäm-da, icke-
påverkbara formaliserade positioner.115 Det är mycket svårt att
uppfatta denna verklighetsbeskrivning som rimlig, när man har att
göra med ett fält där den personliga faktorn har en så uppenbar be-
tydelse, inte minst när det gäller de styrkeförhållanden som råder
inom fältet.116

Det finns med all säkerhet flera anledningar till denna svårighet
att acceptera den personliga maktutövningens existens. Dels finns
det naturligtvis en insikt i att makt innebär ansvar, och att mak-
tutövning kan innebära att man ställs till svars för sin maktutöv-
ning. Men, och detta är viktigt, det finns också starka band som
fjättrar makten. Därför är det svårt för den enskilde makthavaren att
känna att han eller hon är fri att fatta beslut, att utöva makt. Det
finns lojaliteter och informella band som fjättrar varje makthavare,
som på ett mycket reellt sätt begränsar hans eller hennes möjlighet
att välja hur makten skall användas. Inte minst viktigt är bundenhe-
ten till en maktutövning som reproducerar den egna organisatoriska
och ekonomiska basen. Sådana intressen och deras inverkan på po-
litiken skall sista delen av denna studie behandla.

115 Intervjuer nr 2, 11, 17 och 18 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk
fiskeripolitik.
116 I intervjuer nr 1, 6, 8, 19, 14 och  20 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i
svensk fiskeripolitik, har den personliga faktorns betydelse på fältet särskilt betonats.
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3.4 Makt och intresse

3.4.1 Makten över politiken
När man intervjuar dem som utgör makthavarna inom fiskeripoliti-
ken utkristalliserar sig omedelbart olika mönster, som kan användas
som underlag för slutsatser om vems intresse fiskeripolitiken tjänar.
Det stod klart i snöbollsundersökningen att det finns vissa knut-
punkter för makten, att den är koncentrerad till vissa personer, vissa
politiska organ, vissa organisationer och vissa regioner. Över huvud
taget kan det anmärkas att fiskeripolitiken är ett område med ett
fåtal aktörer, där det personliga inflytandet, just på grund av områ-
dets begränsade storlek, fått en enorm genomslagskraft.

Det är också viktigt att påpeka att det inom området existerar
mycket tydliga konfliktlinjer, där samarbete mellan vissa intresse-
grupper på grund av hävdvunna mönster är påbjudna, respektive ta-
bubelagda. På det nationella planet är makten tydligt centrerad till
Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket. Riksdagen är inte cent-
rum för maktutövningen, även om många av de viktigaste fis-
keripolitiska besluten naturligtvis formellt fattas av riksdagen. Av
de politiker som uppfattas ha inflytande på området är av naturliga
skäl de flesta medlemmar av regeringspartiet, men även (c) och (fp)
finns representerade bland makthavarna. Endast en företrädare för
(mp) och (m), och ingen för (v), är representerad i fältet. Fiske-
riverkets styrelse har, helt i enlighet med dess roll som verkssty-
relse, främst rådgivande roll. Detta avspeglas i att tjänstemännen på
Fiskeriverket uppfattas ha större inflytande på fiskeripolitiken än
styrelsemedlemmarna.  När det gäller intressegruppernas inflytande
kan det konstateras klara skillnader. De som har minst eget infly-
tande på politiken är Svenska fiskevattenägarförbundet och Fisk-
branschens Riksförbund, medan Sveriges Fiskares Riksförbund har
det i särklass största inflytandet. Vattenbrukarnas Riksförbund och
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har en mellanställning
när det gäller inflytande. Om man också inkluderar miljöorganisa-
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tionerna bland intressegrupperna kan det konstateras att deras in-
flytande på området är mycket begränsat.

På grundval av denna ytliga inventering av makten i Fiskeripo-
litiken kan man dra vissa enkla slutsatser. En mycket näraliggande
slutsats är att yrkesfiskarkåren, genom sin intresseorganisation, har
ett påtagligt inflytande. Denna slutsats gör det emellertid inte lättare
att förstå varför politiken ser ut som den gör. Yrkesfiskarna som
helhet kan knappast påstås tjäna på den politik som förs i Sverige i
dag. Som har visats i kapitel 2 har denna yrkesgrupp påtagligt låga
inkomster. Flera intervjupersoner vittnar om den ekonomiskt svåra
situationen för det kustnära fisket.117 Det är också rimligt att upp-
fatta det som om det främst är det storskaliga fisket som gynnas av
den nuvarande politiken. Samtidigt råder en ganska total samstäm-
mighet i den öppna debatten- med undantag för laxfrågan, nota be-
ne- om huvudlinjerna i fiskeripolitiken. Kritiken mot politiken förs
inte upp till diskussion inom beslutsfattande organ, utan stannar hos
företrädarna för det småskaliga fisket, vilka inte har något inflytan-
de i den organisation som representerar dem. Vi måste därför
komplicera ovanstående slutsats, och fråga oss vems intresse, mer
exakt, politiken tjänar. Om man inte utan vidare kan säga att politi-
ken tjänar yrkesfiskets intressen, vems intressen är det då som till-
godoses?

3.4.2 Den regionala obalansen
Den regionala fördelningen av makt är inte den minst intressanta,
särskilt som bakgrund till den gällande politiken. Den politiska de-
batten är full av regionala argument och tydliga regionala hän-
synstaganden. Ostkusten har sina särskilda förespråkare i fiskerifrå-
gor, Norrlandskusten har sina. Det märkliga är att västkustintressen
endast mycket sällan diskuteras i termer av regionala intressen. Min
slutsats är att detta beror på att västkustfiskets intressen generellt
identifieras med yrkesfiskets intressen i gemen. Framför allt är det
trålfiskets intressen som gynnas på bekostnad av övriga yr-

117 Intervjuer med Lars Hall samt Karl-Erik Karlsson.
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kesfiskare. Västkustfiskarna är traditionellt de största fiskarna, även
om yrkesfiskarna på Västkusten inte kan sägas vara någon homogen
grupp. Det råder stora skillnader mellan de s.k. fiskebäckarna, det
vill säga de fiskare som är baserade i Göteborg, och fiskarna i norra
Bohuslän och i Halland. Det går inte utan vidare att påstå att alla
västkustfiskare har intresse av en fiskeripolitik av den typ som förs.

Den undersökning som genomförts under 3. har en dimension
som hittills inte berörts: att makten i fiskeripolitiken rent rumsligt är
regionalt centrerad, nämligen till Göteborg. I Göteborg ligger Fis-
keriverket, i Göteborg ligger SFR, och det största förbundet inom
SFR, nämligen SVC, är västkustfiskarnas centralorganisation, vil-
ket också är representerat bland makthavarna i fiskeripolitiken.
Vattenbruket har också sitt högkvarter i Göteborg. Rikspolitikens
naturliga centrum, Stockholm, är också ett viktigt centrum, av for-
mella skäl. Sportfisket har valt att placera sitt huvudkontor i Stock-
holm, liksom Fiskevattenägarna. Däremot finns det inget regionalt
centrum som kan konkurrera med Göteborg, vilket av tradition är
yrkesfiskets centrum. Ostkusten är representerad i maktundersök-
ningen, men den organiserade grunden för ostkustintresset är myck-
et svag. Som vi har sett i diskussionen om fiskeripolitiken finns det
dock åtminstone en tydlig förespråkare för ostkustintresset i politi-
ken. Norrlandskusten och sydkusten är inte att betrakta som infly-
telserika.

3.4.3  Allmänintresse, särintresse, egenintresse
Det är emellertid inte bara ett regionalt särintresse man kan spåra i
fiskeripolitiken. Man bör också vara uppmärksam på att både in-
tresseorganisationer och myndigheter på området har intressen som,
enkelt uttryckt, syftar till att reproducera basen för den egna exis-
tensen. Dessa intressen hotar att hamna i konflikt både med allmä-
nintresset, och med den uppgift som en individ eller organisation
formellt har, det vill säga det särintresse som organisationen repre-
senterar. Man bör därför räkna med både allmänintresse, särintresse
och egenintresse i analysen. Det är dock inte en vedertagen praxis i
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statliga utredningar att analysera egenintresset, vare sig det gäller
organisationer eller personer. Att jag ändå här väljer att göra detta
beror på att det inte går att skaffa sig tillräckliga insikter i fiskeri-
politiken utan att räkna in egenintresset som en drivande kraft i det
som sker.

Fenomenet egenintresse i politiken kan observeras i ett flertal
olika former. Det kan exempelvis vara fråga om att en politiker dri-
ver vissa frågor hårt, i syfte att tillfredsställa en viss grupp väljare.
Utan väljarnas stöd finns det en risk att de politiska uppdragen ute-
blir. En annan  typ av självreproducerande beteende är vid handen
när en myndighet eller en intresseorganisation ser sig tvungen att
bedriva en typ av verksamhet som upprätthåller basen för organisa-
tionen. Med ett närmast övertydligt exempel kan man exempelvis
fundera över det orimliga i att Fiskeriverket skulle företa åtgärder
som undergräver yrkesfiskets ställning i samhället, eftersom admi-
nistrationen och kontrollen av yrkesfisket ju traditionellt varit Fiske-
riverkets viktigaste uppgift.118 Ingen organisation arbetar godvilligt
för ett mål som skulle undergräva dess existens. Fiskeriverket är
också en myndighet som i mycket hög utsträckning varit under
granskning under det sista decenniet, med det outtalade  stundom
uttalade  syftet att ifrågasätta existensen av ett självständigt stat-
ligt verk på fiskeriområdet. Detta ifrågasättande av Fiskeriverkets
existens kan, även om det inte går att bevisa, ha kommit att fungera
som en förstärkningseffekt när det gäller det på vissa punkter när-
mast symbiotiska förhållandet mellan Fiskeriverket och yrkesfisket.

Det är emellertid inte Fiskeriverket som är mest intressant att
analysera i termer av egenintresse, utan den starkaste intresseorga-
nisationen på området, SFR. Denna organisation har ett starkt egen-
intresse, som utgör mycket påtagliga drivkrafter att bedriva en poli-
tik som gynnar västkustfisket. Detta egenintresse kan delas upp i
flera segment. För det första finns det ett rent ekonomiskt intresse
av att gynna det storskaliga fisket, eftersom SFR finansierar sin
verksamhet med medel vilkas storlek är beroende av fiskets omfatt-

118 Intervju nr 5 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
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ning.119 Det storskaliga industrifisket bidrar alltså i mycket högre
grad än det småskaliga fisket till organisationens verksamhet. Det
finns också ett direkt ekonomiskt intresse av det storskaliga fisket
inom ramen för SVC, som är det största förbundet i SFR. I Väst-
kustfisk SVC AB, som tillverkar fiskmjöl, ägs aktie-kapitalet av
medlemmar i SVC. Tre ordinarie medlemmar i SFR:s styrelse sitter
också som ordinarie ledamöter i styrelsen för Väst-kustfisk.120 Den
ekonomiska basen för SFR är det storskaliga fisket, och industrifis-
ket, något som utgör en stark drivkraft att gynna dessa grupper av
fiskare. Man kan således förstå SFR:s ovilja att införa regionala
kvoter, liksom oviljan att aktivt arbeta för en minskning av industri-
fisket.

SFR är dock inte negativt inställt till det småskaliga fisket. I en
intervju säger en representant för ledningen att framtidens fiske
kommer att bestå både av småskaliga kustnära fiskare, och riktigt
stora fiskare.121 Varför, måste man då fråga sig, finns det över hu-
vud taget plats för det småskaliga fisket i den politik som SFR dri-
ver? Svaret på den frågan kan också formuleras i termer av egenin-
tresse. SFR arbetar nämligen under den press som uppstår när en
näring krymper. Näringens samhälleliga roll har minskat påtagligt
och kontinuerligt under hela efterkrigstiden, och så har också antalet
medlemmar i SFR. Under perioden 1970−1985 halverades antalet
medlemmar: det gick  från 10 450 till 5 156, och det har även under
den senare perioden fortfarit att krympa.122  Fiskerinäringens ratio-
nalisering, och det därmed sammanhängande krympande medlem-
santalet, är ett hot mot organisationens politiska inflytande. SFR
befinner sig alltså i en situation där förbundet är tvunget att försöka
förhindra ytterligare minskningar i antalet medlemmar, samtidigt
som förbundets generella policy gynnar det storskaliga fisket. Lite
spetsat kan man påstå att SFR som organisation gynnas av en poli-
tik som bibehåller en ekonomiskt och politiskt svag grupp av små-
skaliga fiskare, parallellt med det ekonomiskt lönsamma trålfisket.

119 Stadgar för Sveriges Fiskares Riksförbund, antagna av 1995 års kongress, § 7.
120 Källa: Bolagsregistret, Patentverket.
121 Intervju nr 11 i intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik.
122 Åberg- Beckman 1988.
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3.4.4 EU-inträdet och den rubbade makt-
balansen

Den maktbalans som har rått i den svenska fiskeripolitiken var un-
der många år mycket stabil. SFR har under 1990-talet såväl som
den föregående perioden haft ett stort inflytande på politiken. De
politiker som har varit aktiva på området har utgjort en ganska liten
grupp, sysselsatta med en näring och en politik som, med undantag
för laxfrågan, har rönt ett relativt begränsat intresse. Nyckelpoliti-
kerna på området är desamma i dag som i slutet av 1980-talet. Det
har funnits en kunskap bland dem som agerat på fältet om "vilka det
är som håller på med de här frågorna". Detta har också inneburit att
politiker, vilkas åsikter inte varit produkten av en strävan efter att
gynna yrkesfisket, har uteslutits. Makten att formulera vilka yr-
kesfiskets intressen är har under hela perioden innehafts av SFR. De
informella nätverken inom politiken, genom vilka exempelvis mind-
re lättåtkomlig information kanaliseras, faller sönder i två tydliga
delar. De politiker som främst agerat utifrån ett miljövård- eller ett
sportfiskeintresse, räknas inte som egentliga "fiskeripolitiker".  "Vi
som håller på med de här frågorna" har till övervägande del bestått
av politiker som mycket tydligt intresserat sig för yrkesfisket, och
som också känt stor samhörighet med fiskarkåren.De politiker som
har varit involverade i "fiskeripolitiken" har till övervägande delen
hört hemma i regioner där fisket varit betydelsefullt.123

Denna maktbalans håller i nuläget på att förändras. Därmed
håller också den bild av SFR:s egenintresse och politiska inflytande
jag givit på att bli en inaktuell bild. Flera intervjupersoner fram-
håller att fiskeripolitiken har börjat förändras, och startpunkten för
denna förändring sammanfaller väl i tiden med Sveriges inträde i
EU. Flera typer av förändringar uppfattas ha skett. Det finns en
utbredd uppfattning om att de miljöpolitiska argumenten fått betyd-
ligt större tyngd i sig själva, något som rimligen inte enbart är bero-
ende av EU-inträdet, utan som är en del av en allmän politisk trend.
Det finns dock flera förändringar som direkt kan relateras till EU-

123 Detta fenomen kan enkelt observeras genom en studie av de riksdagsmäns bakgrund som
är upphovsmän till motioner på fiskeriområdet.
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inträdet, och som enligt min uppfattning har gjort att makten och
beslutsfattandet i fiskeripolitiken har blivit en mer komplicerad af-
fär under 1990-talet.

Sveriges inträde i EU har lett till minst en ytterligare beslutsnivå
i fiskeripolitiken, något som många intervjupersoner understrukit
kraftigt.124 EU har emellertid inte endast inneburit att de fiskeripo-
litiska besluten tas på en övernationell nivå, utan också att den or-
ganisatoriska strukturen förändrats. Eftersom organisationstill-
hörigheten utgör en mycket viktigt grund för maktutövning i det
moderna samhället, har EU-inträdet inneburit möjligheter för nya
aktörer att ta sig in i en förut sluten organisationsstruktur. Detta
kan man med en vetenskaplig term kallas "organizational outflan-
king".125 Det kanske bästa exemplet på en sådan förändring hänger
samman med bildandet av  producentorganisationer i Sverige. I
samband med Svensk Fisks ombildning och att de nya pro-
ducentorganisationernas bildats kom den latenta konflikt inom fis-
karkåren vi tidigare berört upp till ytan. SFR:s policy var att endast
en PO skulle bildas. Oenigheten inom yrkeskåren, framför allt be-
tingad av det faktum att PO:s uppgift är att sköta överskottshante-
ringen, något som medlemmarna får bära kostnaderna för, ledde i
stället till att fyra PO bildades. Enkelt uttryckt kan man säga att
många fiskare är kritiska till fisket av sill som går direkt till över-
skottshanteringen, och mycket ovilliga att vara med och dela kost-
naderna därför.126 En av PO, Sveriges Fiskares PO, är sanktionerad
av SFR. De andra tre, Gävlefisk, Hallands Fiskares PO, och Norra
Bohusläns PO, är fristående. De fristående producentorgani-
sationerna betraktas från SFR:s sida som uttryck för bristande so-
lidaritet inom yrkeskåren, och fördöms i kraftiga ordalag i Yrkes-
fiskaren.127

124 Se not 117.
125 Clegg 1989, sid. 40 ff.
126 Källa: intervju med Bo Hansson, vd NBPO.
127 I Yrkesfiskaren har en debatt förts om producentorganisationerna, deras roll, och för- resp.
nackdelar med att ha en eller flera PO. Se Yrkesfiskaren , nr 1/1994; 23/24 1994; nr 3/1995, s.
6; nr 13/14 1995, s. 10−11; nr 20/1995, s. 9; nr 23/24 1995, s. 10.
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Det intressanta med producentorganisationerna är att denna nya
organisationsform uppenbarligen kommit att bli en bas för intressen
som inte haft möjlighet att göra sig hörda inom SFR. Jag har redan
tidigare berört det faktum att SFR är en mycket heterogen organi-
sation, som hållit samman trots de betydande skiljaktigheter som
funnnits. En av de konkurrerande PO som bildats, Norra Bohusläns
PO, har kommit att bli en plattform inte bara för över-
skottshantering, utan också för en aktiv politisk verksamhet, med
syfte att tala för det småskaliga regionalt förankrade fiskets intres-
sen. Med stöd av EU:s övergripande regler har man vågat ta kon-
flikt med SFR om rätten att tala för yrkeskåren. En producentorga-
nisation har här tagit på sig uppgifter som traditionellt legat inom
den fackliga organisationens domäner. Att denna möjlighet yppat
sig är en direkt följd av EU-inträdet. Detta har också medfört att en
ekonomisk bas för denna typ av verksamhet ställts till förfogande,
samtidigt som man fått till stånd ett internationellt samarbete, bl.a.
resulterande i produktutvecklingsprojekt på internationell nivå.

NBPO har således på detta sätt kommit att bli en organiserad
grund för det småskaliga regionala fiskets intressen. NBPO har gi-
vits möjlighet att påverka fiskeripolitiken genom att det givits status
av remissorgan, och givits tillträde till överläggningar på rikspoli-
tisk nivå. NBPO bedriver också en aktiv lobbyverksamhet, där frå-
gan om de regionala kvoterna står i centrum, liksom om den regio-
nala rätten att utfärda regler för fisket på den egna kuststräckan.
Något stort inflytande har organisationen inte fått, något som måste
tillskrivas det begränsade antalet anslutna fiskare. Om man ser
NBPO:s tillkomst som en del av en pågående förändring av makt-
balansen, är fenomenet ändå mycket intresseväckande. Den omor-
ganisering som föranleddes av Sveriges inträde i EU gav oppositio-
nella grupper inom yrkesfiskarkåren en möjlighet att söka rubba
maktbalansen i politiken.

EU-inträdet har också givit upphov till andra förändringar. Inte
minst Fiskeriverket har berörts av dessa. Administrationen av de
strukturstöd som utgår för fiskerinäringen, liksom för övriga EU-
bidrag, har kommit att bli en av Fiskeriverkets viktigaste och mest
resurskrävande arbetsuppgifter. Fiskeriverket deltar också i de in-
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ternationella förhandlingarna, och fungerar över huvud taget som
koordinator och handläggare av EU:s fiskeripolitik i Sverige. Enligt
Fiskeriverkets generaldirektör har det nedläggningshot mot verket
som återkommit med jämna mellanrum under det senaste decenniet,
blivit mindre aktuellt i och med denna nya arbetsuppgift.128 EU:s
fiskeripolitik skiljer sig från den traditionella svenska, genom att
man tydligt definerar både vattenbruket och fiskberedningsindustrin
som föremål för en den övergripande politiken.129 Detta innebär
stöd för en breddning av basen för Fiskeriverkets verksamhet. Fis-
keriverket har redan tidigare börjat orientera sig bort från sin posi-
tion som administratör, tillståndsmyndighet och kontrollör av yr-
kefisket. Det faktum att fritidsfisket blivit viktigare i rikspolitiken,
och att det funnits en politisk vilja att också stärka konsumentin-
tresset i fiskefrågor, har lett till att även Fiskeriverket inkorporerat
dessa områden tydligare i sin verksamhet.

Fiskeriverkets roll har delvis stärkts av EU-inträdet. Samtidigt
har dock rollen som självständigt ämbetsverk beskurits. Många frå-
gor som tidigare låg under Fiskeriverkets domvärjo, och där Fis-
keriverket utövade sin makt genom FIFS, har nu övergått till att
regleras av EU. Enligt vissa intervjupersoner har Fiskeriverket ham-
nat vid sidan av den egentliga beslutsprocessen, och kommit att be-
traktas som en administratör av den fastlagda politiken. I stället för
att vara en självständig myndighet har Fiskeriverket kommit att
fungera som en tillhandahållare av den expertkunskap som är nöd-
vändig som underlag för beslutsfattandet.130

Över huvud taget är Fiskeriverket i dag en skärningspunkt för
olika uppfattningar om fiske och fiskeripolitik i Sverige. I relation
till verket möts olika viljor och uppfattningar, både om verkets
framtid och om fiskets framtid. Härvidlag fungerar Fiskeriverket
som något av en temperaturmätare när det gäller vilka frågor och

128 Intervju med Per Wramner, Fiskeriverket.
129 The Union's policies- Fisheries. Information utlagd på internet:
htttp://europa.eu.int/pol/fish/en/info.htm//.
130 Inställningen till denna förändring varierar dock från positiv till uttalat negativ. Intervjuer
nr 14 och 20 i intervjuundersökningen  Organisationer och nätverk i svensk fiskeri-politik .
Även i intervjuer nr 15, 17 och 19 framkom en syn på Fiskeriverket som admini-stratör av den
fastlagda politiken.
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problem som är centrala. Att jämföra olika intervjupersoners bilder
av den framtida utvecklingen av verket, och av det svenska fisket,
ger vid handen att det finns helt olika uppfattningar om både Fis-
keriverkets framtid och framtiden för svenskt fiske. Om man ren-
odlar dessa uppfattningar kommer man fram till två helt olika bil-
der. Den ena bilden presenterar framtiden för svenskt fiske i termer
av en fortsatt utveckling mot ett storskaligt fiske, där allt färre båtar
på ett allt mer effektivt sätt tar upp den fisk som konsumeras. Den-
na bild sammanfaller med uppfattningen att Fiskeriverkets verk-
samhet skall specialiseras och koncentreras, så att verket i allt vä-
sentligt fungerar som en administratör av det svenska yrkesfisket,
tillsammans med fiskförädlingsindustrin och Vattenbruksnäring-

en.131

Det finns emellertid också en motsatt bild av framtiden. Det är
en bild av Fiskeriverket som en myndighet som har till sin uppgift
inte bara att administrera EU:s fiskeripolitik, utan som har ett över-
gripande ansvar för forskningen på området, administration och
kontroll såväl när det gäller yrkesfisket som fritidsfisket. Denna bild
sammanfaller med uppfattningen att framtiden för svenskt yrkesfis-
ke kommer att innebära ett ökat utrymme för det småskaliga och
kustnära fisket.132 Dessa två bilder av framtiden är uppenbarligen
inte förenliga, vare sig när det gäller bilden av svenskt fiske, eller
när det gäller bilden av Fiskeriverkets roll i framtiden.

3.5 Sammanfattning
Undersökningen har genomförts med syftet att ge en bild av den
fiskeripolitik som har förts i Sverige under 1990-talet, och att för-
söka förstå denna politik utifrån en studie av makt och inflytande
över politiken. Undersökningen har kommit till följande resultat:

131 Denna bild av framtiden för svenskt fiske och för Fiskeriverket framkom i intervju nr 6 i
intervjuundersökningen Organisationer och nätverk i svensk fiskeripolitik..
132 Denna bild framkom i intervju nr 4 i intervjuundersökningen  Organisationer och nät-
verk i svensk fiskeripolitik.
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• De fiskeripolitiska målen består av följande olika mål:
 
 - produktionsmålet
 
 - det socio-ekonomiska målet
 
 - det regionalpolitiska målet
 
 - miljömålet
 
 - konsumentmålet
 
 - effektivitetsmålet

• De fiskeripolitiska målen är inte kompatibla, eftersom de fyra
första har en merkantilistisk doktrin som ursprung, medan de två
sista är liberala, och inom-ekonomiska mål.

• I den politiska argumentationen prioriteras de merkantilistiska
målen.

• Bristen på sakpolitisk styrning, framför allt när det gäller resurs-
politiken, har dock förhindrat att de mål som prioriteras av poli-
tikerna uppfyllts: produktionsmålet, det socio-ekonomiska målet
och det regionalpolitiska målet. Frågan om individuella eller re-
gionala kvoter som resurspolitiskt styrmedel står inte på dagord-
ningen.

• En undersökning av yrkesfisket ger vid handen att denna bris-
tande politiska styrning, tillsammans med en politik som aktivt
har uppmuntrat stora kapitalinvesteringar visavi fiskeflottan, har
skapat en mycket heterogen yrkeskår, med starka spänningar in-
om kåren.

• Makten att påverka den fiskeripolitik som förs i Sverige i dag
ligger till stor del hos det komplex av samarbetande beslutsfat-
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tare som bildas av aktörer inom Jordbruksdepartementet−Fiske-
riverket−SFR.

• Det finns också ett annat komplex i fiskeripolitiken i dag, som
kan betecknas som "motmakt" och som har ambitionen att på-
verka politiken. Detta komplex består av sportfisket och miljö-
organisationerna. Detta komplex har dock ett begränsat intresse
av att påverka fiskerpolitiken med undantag för den naturre-
producerande laxens hantering.

• Den resurspolitik som förs i dag ligger framför allt i det storska-
liga trålfiskets intresse. Detta intresse är förankrat på Västkus-
ten. SFR har som organisation valt att stödja sig på det storska-
liga fisket, och gynnar detta särintresse. Den regionala obalansen
måste betecknas som allvarlig.

Två större förändringar inom området är skönjbara, vilkas påverkan på
maktbalansen ännu är osäker. Den första är miljöpolitikens allt viktiga-
re roll i svensk politik. Den andra är Sveriges inträde i EU.
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Intervjufrågor till undersökningen
"Organisationer och nätverk i fiskeri-
politiken":

1. Vilka organisationer – med organisationer menas här såväl myn-
digheter, politiska fora som intresseorganisationer – spelar störst
roll i svensk fiskeripolitik i dag? Vilka organisationer har störst
möjlighet att påverka? Var fattas de viktiga besluten?

 
2. Finns det organisationer som inte arbetar med fiskefrågor men

som ändå är viktiga mötesplatser för ledande personer i fiskeri-
politiken?

 
3. Vilka enskilda aktörer har störst inflytande? Opinionsbildare,

beslutsfattare? Nämn 10 stycken, motivera ditt val!
 
4. Kontrollfråga: kan du tänka dig att ett viktigt beslut fattas utan

att dessa organisationer har varit delaktiga i det? Var, av vem?
 
5. I vilken riktning påverkar dessa organisationer/aktörer fiskeri-

politiken?
 
6. Samarbete mellan de viktigaste organisationerna och aktörerna

på området? Vilka former har det? Vilka har kontakt med vilka?
Kommentera din egen organisation såväl som andra, i mån av
kunskaper på området.

 
7. I vilka organisationer på fiskeområdet är du medlem? Sedan

när?
 
8. Form för medlemsskap? Poster? Förtroendeuppdrag?
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9. Kontrollfråga: om ingen organisationanknytning finns, hur hål-
ler du dig då à jour med fiskeripolitiken? Väljarnas åsikter,
medlemmarnas åsikter, hur skaffar du dig information?

 
10. Bakgrund? Hur kom det sig att du blev medlem i denna/dessa

organisationer? Hur kom det sig att du fick detta förtroendeupp-
drag? Vems initiativ?

 
11. Vilka är de uppgifter du utför inom ramen för denna/dessa orga-

nisationer?
 
12. Vilka är organisationens uppgifter? Hur ser du på organisatio-

nens roll i fiskeripolitiken?
 
13. Vilka andra aktörer har du kontakt med inom denna organisa-

tion?
 
14. Vilka aktörer har du som representant för organisationen i övrigt

kontakt med?
 
15. Några ord om fiskeripolitiken av i dag?
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