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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen behandlar ämnet risk och riskhantering av det svenska torskfisket i Östersjön. 
Syftet är att redogöra för skillnaderna i riskuppfattning hos aktörer inom fiskenäringen samt 
vilka konsekvenser skillnaderna har för de politiska besluten. En litteraturstudie har gjorts för 
att ge en kunskapsbakgrund inför intervjuerna med fyra fiskeriaktörer. De utvalda aktörerna är 
SFR (Svenska Fiskares Riksförbund), Fiskeriverket, WWF och en representant för 
forskarvärlden. Resultaten i studien visar att orsakerna till torskens förbättrade status är två, 
en god naturlig förökning samt en bättre förvaltning av fiskeresurserna. Riskuppfattningen 
skiljer sig inte mycket på ytan mellan aktörerna. En djupare analys identifierar dock skillnader 
som inte är lika tydliga vid en första anblick. Aktörerna betonar olika delar av den förbättring 
som skett i fiskeförvaltningen, troligtvis beroende på vilken bakgrund de har. 
Fiskeförvaltningen har blivit bättre under 2000-talet men bestånden är ännu inte betryggande 
goda. Så länge inga drastiska höjningar av fiskekvoterna sker de närmare åren och bestånden 
fortsätter öka är risken liten för ännu en kollaps för Östersjötorsken. Den viktigaste orsaken 
till den förbättrade förvaltningen är att fler aktörer är inblandade i beslutsprocessen och att 
ICES rekommendationer efterföljs i högre grad i de politiska besluten.  
 
Nyckelord: Östersjöförvaltning, Riskanalys, Riskhantering  
 
 
ABSTRACT 
 
This paper makes an analysis of risk and risk management of Swedish cod fishery in the 
Baltic Sea. The purpose is to describe differences in risk perception between fishery 
stakeholders and the consequences these imply for political decisions. A literature study was 
undertaken at the startup-phase to give the study a valid background and interviews with four 
actors in the fishing industry was conducted. The chosen actors are: The Federation of 
Swedish Fishermen (SFR), Swedish Board of Fisheries, WWF and one researcher. The results 
indicate two causes for the cods’ positive trend, good natural conditions and a better fishing-
administration in the Baltic Sea area. Risk perception is on the surface practically the same all 
over but a deeper analysis identifies differences. The four actors all point at different parts of 
the improved fishing-administration as most important. Improved fishing-administration 
during the 21th century is a fact but not good enough. As long as fishing quotas are not raised 
considerably during the next few years the Baltic Sea cod should be on the rise and reach 
biologically safe population. The most important cause for the improved fishing-
administration is that more actors can take part in the political decisions and that ICES’ 
biological recommendations are complied with to a larger extent than before.    
 
Keywords: Baltic Sea administration, Risk-analysis, Risk-management  
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1. INLEDNING 

 
Det globala fisket är i kris. Så mycket som 90 % av de bestånd Europeiska yrkesfiskare fiskar 
på är överfiskade, en tredjedel av dem riskerar att försvinna helt. Situationen är inte unik och 
anses gälla de allra flesta fiskbestånden globalt sätt. Torsken är en av de arter som pekas ut 
som en av mest exploaterade, 93 % fiskas upp innan de hunnit fortplanta sig (Fiskeriverket 
2009-05-19). EU:s grönbok för fisket som presenterats tidigare i år (2009) identifierar detta 
och föreslår att många områden av fiskeripolitiken måste förändras för att vi ska kunna uppnå 
en långsiktig förvaltning av fiskeresurserna.  
 Ett exempel på dålig förvaltning är torskbestånden i Östersjön som har varierat kraftigt 
samtidigt som fiskeflottans kapacitet hållits på en allt för hög nivå vid tider av vikande 
bestånd. Även detta är ett globalt problem. Enligt EU:s grönbok om fiske har fiskeflottan 
minskats med 2 % per år i genomsnitt, samtidigt som flottan har effektiviserats minst lika 
mycket (Fiskeriverket 2009-05-19). Fiskeansträngningen förblir konstant men tillgången 
varierar kraftigt. Det politiska systemet har inte tillåtit en tillräckligt varierande kvotsättning 
vilket fått katastrofala konsekvenser upprepade gånger under de senaste 30 åren. Facit: 
torskbestånden i Östersjön har kollapsat två gånger sedan 1980-talet. 
 Östersjötorsken har under många decennier varit mer eller mindre hotad. Bestånden är idag 
på uppgång och det talas mycket positivt om framtiden. En av orsakerna till uppgången är att 
de politiska besluten är i linje med forskarnas biologiska rekommendationer. Tidigare i 
historien har den socioekonomiska aspekten av fisket vägt tyngre i ett kortsiktigt perspektiv 
men det verkar som en förändring har skett och siktet är idag inställt på en mer långsiktig 
förvaltning. Den nya förvaltningen innebär att mer skonsamma och selektiva fångstmetoder 
ska införas, bättre kontroll har införts och tjuvfisket har minskat. Stora ekonomiska krafter är i 
rörelse och det är en ständig kamp mellan näringen och det biologiska hänsynstagandet.  
 Den andra orsaken till ökningen är den naturliga variationen. Det har historiskt sett varit 
mycket svårt att förvalta torskbestånden i Östersjön på grund av den naturliga variationen. 
Mekanismerna för vad variationen beror på är inte helt känt och stor kunskapsbrist finns inom 
området vilket påverkat beståndsuppskattningarna negativt (pers. kom Hansson). Okunskap 
ger sämre biologiska råd.  
 Projektarbetet ingår som en liten del i ett stort projekt i Östersjöregionen, ”Environmental 
Risk Governance of the Baltic Sea” (RISKGOV). Projektet syftar till att öka förståelsen för 
hur risker bedöms, utvärderas och förebyggs i regionen (www.sh.se/riskgov). 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är till att börja med att redogöra för hur förvaltningen av Östersjöfisket 
ser ut idag och hur det sett ut tidigare. Förändringarna i beslutsfattandet ska analyseras ur ett 
riskperspektiv. Vidare ska ett antal nyckelaktörer inom näringen identifieras och deras 
riskuppfattning om fisket sammanställas. Skillnaderna i riskuppfattning och syn på 
riskhantering av fisket ska analyseras och jämföras med bakgrund i ett riskperspektiv.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Har förvaltningen av fisket i Östersjön förändrats under se senaste 30 åren? 

• Skiljer sig riskuppfattningen och synen på riskhanteringen av Östersjötorsken mellan 
olika aktörer? 

 

 
AVGRÄNSNING 
 
Arbetet riktar in sig på att behandla svenskt torskfiske i Östersjön. Detta har inte varit helt 
enkelt då mycket av förvaltningen sker på regional- eller EU-nivå. Till viss del har arbetet 
således fått ta en mer regional vinkel för att kunna förklara till exempel en del politiska 
samarbeten. Alla vinklar av fisket kan inte heller täckas in, exempelvis har fångstmetoder och 
bifångstproblematiken inte tagits med i studien. Inflödet av ny information stoppades i mitten 
av maj 2009.  
 



6 
 

2. BAKGRUND 
 
ÖSTERSJÖN 
 
Östersjön är ett relativt ungt och stort innanhav karaktäriserat av bräckt vatten. Endast ett 
hundratal arter, både söt och saltvattenarter, har kunnat anpassa sig till dessa förhållanden. 
Detta gör Östersjön känsligt för förändringar eftersom arterna tillåts vara specialiserade utan 
att konkurrera med andra. Om en art försvinner är det svårt för andra arter att ta dess plats. 
Den låga salthalten är fysiologiskt stressande för många arter och de sällsynta inflödena av 
saltvatten från Nordsjön är mycket viktiga. Innanhavet är idag starkt påverkat av mänskliga 
aktiviteter. Människan har påverkat strukturen på näringsväven genom jakt (säl och torsk 
framförallt), ökad eutrofiering och utsläpp av gifter (DDT och PCB framförallt) (Österblom et 
al 2007). Även införandet av nya arter nämns som ett hot mot Östersjön idag (Thulin & 
Andrushaitis, 2003). Sälstammens minskning, upp till 95 %, var en av de första stora 
ekologiska förändringarna som ledde till att torsken kunde föröka sig kraftigt. Den naturliga 
”Top-down” kontrollen av torsken försvann i princip helt och ersattes av fisket som snabbt 
överexploaterade bestånden.  
 För hundra år sedan var vattnet i Östersjön klart och nästan helt syresatt och gav stora 
möjligheter för djurlivet. Läget känns knappt igen idag när stora delar är helt syrefria eller 
mer eller mindre syrefattiga och algblomningar är vardag under sommarhalvåret. Den 
antropogena eutrofieringen har lett till en ”bottom – up” effekt där växtplankton givits en stor 
möjlighet till att föröka sig när tillgången på näringsämnen ökat dramatiskt. När planktonet 
dör behövs syre för nedbrytningsprocessen vilket ytterligare spär på bottendöden orsakat av 
syrebrist (Österblom et al 2007).  
 
 
TORSKEN I ÖSTERSJÖN 
 
Östersjötorsken (Gadus morhua ssp. Callaria) tillhör en unik underart av Nordsjötorsken 
(Gadus Morhua) och har anpassat sig till ett liv i Östersjöns mindre salta vatten. Ett förlorat 
bestånd kan således inte ersättas med inplanterad torsk från Nordsjön, den skulle inte överleva 
den snabba förändringen. Östersjötorsken delas i sin tur upp i två genetiskt skilda bestånd, det 
västra (ICES område 22 – 24) och östra beståndet (ICES område 25 – 32) (se karta 1 s.8). I 
Östersjön är det framförallt i Gotlands-, Gdansk- och Bornholmsdjupet som reproduktion kan 
ske (Hansson & Nissling). Orsaken till att reproduktion endast kan ske på dessa platser är att 
torskens pelagiska ägg, fritt flytande i vattenmassan, har en naturlig tendens att flyta i 
haloklinområdet, en zon av kraftig salthaltsförändring, i vattenpelaren. För detta krävs ett stort 
djup som endast dessa tre bassänger kan erbjuda samt ett inflöde av saltvatten från Nordsjön 
för att haloklinen ska kunna bildas (Tomkiewicz et. al 1998). De senaste årens sämre 
vatteninflöde från Atlanten har dock minskat vattenvolymen med möjlig reproduktion så pass 
att endast Bornholmsdjupet erbjudit möjligheter till lek (ICES 2008, bok 8 s.6).  
 Östersjön har fyra olika trofnivåer (Tomkiewicz et. al 1998). Längst ner hittas 
växtplankton följt av djurplankton, därefter följer mindre fiskar som sill och skarpsill. Till 
toppredatorerna räknas framförallt torsk och säl. Alla dessa nivåer av växt- och djurgrupper är 
viktiga för ekosystemets balans. Torskens byten, sill och skarpsill, har de senaste tjugo åren 
fått möjlighet att föröka sig kraftigt då torskbestånden varit på en historiskt låg nivå (pers. 
kom. Hansson, se även diagram 1). Detta har lett till att djurplanktongruppen blivit hårt utsatt 
för predation av sill och skarpsill. Resultatet blir att zooplanktonnivåerna sjunker och nästa 
effekt blir att växtplanktonnivåerna i sin tur ökar ännu mer på grund av lågt predationstryck 
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(Casini et al, 2007). Under 1980-talet var situationen den motsatta. Torskbestånden sköt i 
höjden och rekordfångster på 450 000 ton rapporterades, idag ligger nivån på 60 000 ton 
ungefär (pers kom Funegård, se även tabell 1). Risken med att trofnivåerna förändras kraftigt 
är att systemet kan ”flippa”. Resiliensen, motståndskraften, minskar långsamt och tillslut sker 
ett regimskifte och ekosystemet går in i en annan fas. Det kan vara mycket svårt eller till och 
med omöjligt att komma tillbaka till den tidigare stabila nivån och konsekvenserna av detta är 
mycket svåra att förutse.   
 

 
Diagram 1 visar hur interaktionen mellan skarpsill och torsk varierat sedan 1976 – 1996. Efter -96 har 
skarpsillsbestånden varit fortsatt höga och torskbestånden låga med en liten uppgång i början av 2000-talet samt 
en antydan till uppgången i dagläget. (Hansson & Nissling) 
 

 
Tabell 1 visar landad torsk i område 25 – 32 (östra beståndet) (ICES Advice 2008, Book 8) 
 
 

ÖSTERSJÖFÖRVALTNING - KVOTSYSTEMETS UPPBYGGNAD 
 
Allt fiske i Östersjön bedrivs idag genom ett kvotsystem som i Sveriges fall sträcker sig ända 
ner till enskilda fiskefartyg. Processen startar med Fiskeriverket som till sin hjälp har 
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Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Havsfiskelaboratoriet gör under hela året provfiskningar och 
rapporterar sina beståndsuppskattningar till Fiskeriverket som i sin tur rapporterar in 
uppskattningarna till ICES huvudkontor i Köpenhamn. ICES, International Council for the 
Exploration of the Sea, är en oberoende organisation som består av forskare från olika delar 
av regionen. Deras uppgift och syfte är att vetenskapligt uppskatta fiskbestånden. Till ICES 
kommer liknande siffror från alla fiskenationer runt Östersjön och det görs en sammanlagd 
bedömning av hela Östersjöregionens fiskbestånd. Rekommendationen, en TAC (Total 
Allowable Catch), läggs fram till EU:s fiskerikommission (se tabell 2). Rådet kan vara av 
olika typer, antingen en ökning/minskning eller nollkvot, men även minskad ”effort” 
(ansträngning) eller en minskning av fiskedödligheten. Minskad ansträngning kan till exempel 
bestå i färre fiskedagar för varje fartyg eller att fiskesäsongen begränsas ytterligare i tid. 
Fiskdödligheten mäts i enheten F och är summan av antalet födda samt överlevande fiskar 
genom antalet dödade fiskar per år. För att ett fiskbestånd ska kunna överleva på sikt krävs en 
viss minsta F, om den siffran är för hög är uttaget större än antalet födda fiskar och bestånden 
kommer att minska. ICES beräknar att F för Östersjötorsken 2009 kommer att ligga på 0,25 
medräknat en ökning av TAC på 15 % från föregående år. En fiskedödlighet på 0,25 är 
mycket bra och väl under ICES egna rekommendationer på F = 0,30 som krävs för att erbjuda 
ett långsiktigt och ekologiskt hållbart fiske (ICES advise 2008, book 8). Bestånden kommer 
därmed att öka snabbare än vad förvaltningsplanen har som lägstanivå. 
 

 
 
Tabell 2 visar ICES råd om kvoter, beslutad kvot samt totalt landad fisk för de olika områdena, se även karta 1 
ovan för områdesbeskrivning (ICES advise 2008 book 8 p52) 
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Ett annat parallellt förslag till EU-kommissionen kommer från Östersjö-RAC:en (Baltic Sea 
Regional Advisory Council, BS RAC) som bildades 2006 och består av NGOs som till 
exempel WWF, SFR (Sveriges Fiskares Riskförbund) och olika konsumentorganisationer från 
alla kustnationer i Östersjöregionen. Fiskerikommissionen arbetar sedan fram ett förslag till 
EUs ministerråd där det slutgiltiga beslutet om TAC:en för Östersjön tas.  
 När beslutet om en TAC är taget fördelas den mellan medlemsländerna genom ett system 
som kallas relativ stabilitet. Relativ stabilitet innebär att länderna får den del av TAC:en som 
de historiskt haft tidigare och som förhandlas fram i EU-medlemskapsförhandlingarna. För 
Sveriges del innebär det att vi får ungefär 20 % av den totala torskkvoten och det är 
Fiskeriverkets roll att se till att kvoterna följs. För att kunna erbjuda ett fiske året runt, med 
undantag för lekstopp, har Fiskeriverket tillsammans med SFR utarbetat ett system med 
veckoransoner. Ransonerna delas ut till fiskefartyg beroende på storlek, det största fartyget får 
maximalt 10 ransoner och de minsta 2. Idag är en ranson 700 kg (Larsson pers. kom 28/4 
2009). Ransonerna kan minskas eller ökas beroende på hur väl de stämmer överens med 
årskvoten. SFR sammanställer varje vecka statistik för hur mycket fisk som landats jämfört 
med hur mycket som får landas under året. Syftet med detta system är att undvika fiskestopp 
på grund av att kvoten fylls innan årsslutet, det är eftersträvansvärt ur sysselsättnings 
synpunkt att ha ett åretruntfiske.  
 
 
ÖSTERSJÖ RAC:en OCH EUs FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÖSTERSJÖN 
 
Det finns sju olika RAC:ar (Regional Advisory Councils) i Europa idag och Östersjö RAC:en 
är en av de äldre och har funnits sedan 2006 (se karta 1). RAC:arna bildades av EU genom ett 
direktiv (2004/585/EC) med syfte att försöka stärka och förbättra den gemensamma 
fiskeripolitiken. Drivkraften bakom beslutet låg i fiskerinäringens vilja att vara med och 
påverka de beslut som rör fisket. Östersjö RAC:en styrs av en beslutande kommitté på 24 
personer varav 16 är representanter för fiskenäringen och resten av platserna är till för andra 
intressenter i fiskefrågor som till exempel producentorganisationer, miljöorganisationer, 
sportfiskare och många andra. Utöver det styrande rådet finns ett flertal arbetsgrupper som 
förser kommittén med beslutsunderlag (www.bsrac.org).  
 Målet med RAC:en är att förbereda och utarbeta råd om förvaltningen av fisket i Östersjön 
för att EU ska kunna driva en bra fiskeripolitik. Detta råd är inte enbart ett biologiskt råd, 
såsom ICES, utan tar hänsyn till andra faktorer även om ICES råd ligger till grund för 
diskussionerna i RAC:en. 
 Förvaltningsplanen för Östersjön är ett resultat av den så kallade nya fiskeripolitiken som 
introduceras 1 jan 2003 av EU. Syftet med den nya planen, som gäller allt fiske inom EU, är 
att bättre förvalta befintliga bestånd som i de allra flesta fall idag är överfiskade och att 
säkerställa en framtida ekonomiskt stabil fiskenäring.   
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 Karta 1 visar BS RAC området samt ICES indelning av Östersjön (www.bsrac.org) 
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3. TEORI 
 
Teorin i detta arbete baseras i första hand på en artikel skriven av Andreas Klinke och Ortwin 
Renn, 2002, ”A New Approach to Risk Evaluation and Management: Risk-Based, Precaution-
Based, and Discourse-Based Strategies”. Det första avsnittet om riskuppfattning baseras dock 
på boken ”Risk Governance”, Renn, 2008. Där presenteras en mer allmän redogörelse för 
riskbegreppet medan övriga avsnitt riktar in sig mer på miljörisker. Riskutvärderings och 
hanteringsavsnitten är en sammanfattning av författarnas huvudargument för hur en risk bör 
hanteras i beslutsprocessen. 
 
 
RISKUPPFATTING 
 
Då de flesta risker uppfattas på olika sätt av alla människor och till stor del är en mental 
konstruktion är riskuppfattningen svår att arbeta med. Risker formas av förnuftstänkande, 
personliga erfarenheter, social kommunikation och kulturella traditioner (Renn, 2008). Från 
starten av människans evolution handlade riskuppfattning om fyra saker, fly, slåss, spela död 
eller experimentera (”trial and error”). Detta har kommit att förändras med den kulturella 
utvecklingen och idag är riskuppfattningen inte lika enkel.  
 Psykologer skiljer idag mellan två olika typer av uppfattningsmönster, risk-relaterade och 
situations-relaterade mönster. Det risk-relaterade mönstret kan exemplifieras med att 
människor uppfattar det som en mycket större risk att flyga än att åka bil, trots att vi vet att 
olycksrisken är mycket större vid bilfärder. Uppfattningen av att en bilkrasch inte alltid 
behöver leda till svåra skador samtidigt som en flygkrasch oftare tycks leda till värre skador är 
stark trots att detta inte är sant statistiskt sett. Den situations-relaterade uppfattningen kan 
beskrivas med att vi uppfattar risker som lägre när vi har personlig kontroll över situationen. 
Matvanor är ett exempel, vi säger gärna att vi klarar oss utan sötsaker, alkohol eller andra 
onyttigheter, om vi bara ville det riktigt mycket (Renn, 2008). Människan har en förmåga av 
att överskatta vissa risker som till exempel risker med cancerframkallande ämnen. Dessa 
ämnen finns i många produkter men endast i mycket liten koncentration där skadepotentialen 
inte vetenskapligt går att bevisa, ändå är samhället mycket restriktivt till dessa produkter och 
kräver ett omfattande regelverk.   
 När det gäller riskuppfattning i ett riskhanteringsperspektiv finns det två allmänt 
diskuterade perspektiv. Enligt den första uppfattningen är det endast vetenskapliga bevis som 
anses trovärdiga och därmed de enda som hänsyn måste tas till. Den andra uppfattningen 
menar istället att det inte finns någon universell vetenskapligt uppmätt lägstanivå av risker, 
utan aktörers perspektiv tillsammans med olika samhällsgruppers syn på risker är lika viktiga. 
Om kollektiva beslut om risker ska fattas måste alla inblandade få säga sitt utan att deras 
åsikter blir vägda olika tungt.   
 
 
RISKUTVÄRDERING 
 
Definitionen av risker i miljön är, enligt Klinke & Renn 2002, med vilken sannolikhet 
mänsklig påverkan leder till konsekvenser där människor eller av människan värderade objekt 
skadas. Människan kan påverka utgången av en risk på två sätt, antingen kan vi förebygga 
risken eller försöka lindra effekterna. Då de flesta människor i samhället vill undvika risker är 
det också samhällets ansvar att undvika, reducera eller i sista fall kontrollera riskerna (Klinke 
& Renn 2002).  
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 För att kunna göra detta har det instiftats ett flertal olika sociala institutioner för att reglera 
och utvärdera riskerna, detta kallas för ”risk evaluation”. Hur stor risk människor och 
organisationer är beredda att acceptera bestäms inte enbart av institutioner med lagar och 
regler utan har lika mycket att göra med den allmänna uppfattningen om omfattningen av 
risken. Om risken anses oacceptabel tvingas aktörer att vidta åtgärder för att minska 
sannolikheten för att något ska inträffa. Denna andra del kallas för ”risk management” eller 
riskhantering på Svenska.  
 En av svårigheterna med riskhantering är att mycket bygger på vad individer i samhället 
tycker och tänker. Riskhantering är inte universellt utan variationen över jorden är lika stor 
som antalet samhällen. Det går alltså inte att publicera några direkta sanningar och inte heller 
några färdiga program. Artikelförfattarna vill försöka framställa en modell där det finns stort 
utrymme för de individuella problemen och på så sätt skapa en universell riskhanterings-
modell. Modellen måste ta hänsyn till följande fem problemområden där det råder stor 
oenighet: 
 

• Realister v.s konstruktivister 
Den filosofiska frågan om risker i samhället endast är upplevda (konstruktivister) eller 
verkliga (realister) delar forskarvärlden. Realisterna menar att en risk endast kan 
beskrivas med uppmätta nivåer och tröskelvärlden. Risken är den som beräkningarna 
säger att den är. Konstruktivisterna menar i sin tur att risk är en social konstruktion. 
Om människor upplever att det finns en risk så finns den, oavsett om det går att mäta 
den eller ej. 
 

• Medstämmanderätt för medborgare som ett kriterium för riskreglering 
En del konstruktivister menar att eftersom riskerna i samhället drabbar medborgarna i 
första hand ska de också få vara med och besluta om åtgärder. Trots att medborgare 
saknar expertis menar konstruktivisterna att den upplevda risken är lika viktig som den 
vetenskapliga. Många realister menar i sin tur att detta är fel då endast experter kan 
uttala sig i dessa frågor då medborgarna saknar kunskapen för att kunna uttala sig. 

 
• Att behandla osäkerhet på rätt sätt i riskhanteringen 

Osäkerhet kan för olika forskare betyda olika saker. Beräkningsmodellerna har blivit 
mycket säkrare under de senaste årtiondena och därmed minskat osäkerheten. Å andra 
sidan har nya globala problem, såsom klimatfrågan, uppstått vilket ytterligare har spätt 
på osäkerheten. Idag finns inget bra svar hur osäkerhet ska behandlas.  

 
• Den legitima rollen av ”vetenskapsbaserad” vs ”försiktighetsbaserad” förvaltning 

En organisation eller statlig myndighet kan inte vara ansvarigt för alla risker på samma 
gång utan en prioritering måste göras. Detta görs idag med risk-risk jämförelser och de 
risker som anses mest troliga och tros ha mest påverkan prioriteras högst. Även i detta 
fall är det infallsvinkeln som skiljer de olika metoderna åt. Vetenskapsbaserad 
förvaltning innebär att tillförlitligheten hos de vetenskapliga undersökningar som 
gjorts är hög och att individers åsikter spelar mindre roll. Den försiktighetsbaserade 
förvaltningen ser riskerna i ett större sammanhang och rangordnar risker efter var de 
kan tänkas få svårast konsekvenser. Det viktiga i sammanhanget är inte om risken är 
vetenskapligt understödd, så länge risken uppfattas av individer i samhället ska den 
om möjligt undvikas.  

 
• Den optimala integrationen av den analytiska och reflekterande processen 
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För att kunna göra bra riskanalyser måste både vetenskap och civilsamhälle vara 
delaktiga. Detta ställer stora krav på medling och förståelse. Realisterna menar att 
civilsamhället inte bör vara med då de inte vet sitt eget bästa och åsikterna anses vara 
färgade av massmedias selektiva bevakning, personliga intressen och okunskap. Om 
civilsamhället istället väljer att helt förlita sig på expertis vid riskanalysen så ställs de 
direkt inför problem med trade-offs.  

 
Klinke och Renn (2002) menar att med hänsyn till den första punkten, realister v.s 
konstruktivister, går det inte att säga att risker är antingen konstruerade eller reella. Hur 
människor värderar risker kan mycket väl bero på kultur och samhället i stort men om en risk 
inträffar är den riktig och går att mäta. Vidare menar de att för att lösa problemet måste 
realister och konstruktivister samarbeta. Om en aktör eller myndighet upplever att det finns en 
risk kommer denna att påverka beslutsfattare till att undersöka saken. Undersökningen och 
utvärderingen bör göras av experter då verkliga liv står på spel. Aktören eller myndigheten 
fyller därmed sin roll som identifierande organ och ställer upp villkor för hur undersökningen 
ska gå till medan undersökningen och beslutet lämnas till expertisen.  
 För att inte överbelasta de utvärderande verken med allt för många infallsvinklar 
presenterar Klinke och Renn också en förenklad version av riskutvärderingsprocessen. 
Versionen har tre olika nivåer, normal, intermediär och icke-tolererbar nivå. Processen kan 
visualiseras med hjälp av Fig. 1 nedan. I den normala sfären finns risker med låg 
katastrofpotential, hög prediktion och låg osäkerhet. Här kan med fördel risk-risk jämförelser 
användas och risken är ofta lika med sannolikheten multiplicerat med skadan. Den 
intermediära och icke-tolererbara nivån karakteriseras av risker med stor sannolikhet, hög 
osäkerhet, stor katastrofpotential, irreversibla konsekvenser och tidsförskjutning. Här duger 
det inte att tänka i normala risk-risk jämförelsebanor, dessa räcker inte till för att hantera mer 
avancerade risker.  
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Figur 1 visar en graf i vilken olika risker kan placeras, Klinke & Renn 2002. 
 
För att kunna göra ett bra program för att hantera risker i måste tre problemområden redas ut: 
 
Komplexitet 
Svårigheten med att identifiera och kvantifiera länkar mellan mångfalden av potentiella 
problemområden inom systemet och specifika ofördelaktiga effekter. Bakgrunden till 
svårigheterna finns i fenomen som positiva och negativa feedback-loops, fördröjning mellan 
orsak och verkan, fysiologiska skillnader mellan individer och samverkande variabler. 
 
Osäkerhet 
Osäkerheten kan bestå i statistisk variation, mätfel, okunskap/kunskapsbrist, vaga definitioner 
som motverkar styrkan i orsak och verkan samband. Även enkla samband kan äga stor 
osäkerhet om kunskapen är dålig eller sambanden stokastiska. 
 Vidare tänker sig författarna att osäkerhetsbegreppet mer ingående måste bearbetas. 
Författarna gör följande uppdelning av olika typer av osäkerhet: 
 

• Variabilitet, olika individer (människor, djur, växter eller miljöer), svarar olika på 
samma stimulus.  

• Systematiska och slumpmässiga mätfel, felaktiga mätmetoder eller instrument, 
extrapolation från djur till människa eller från få till många och fel i modeller gör alla 
att osäkerheten ökar. 

• Indeterminacy, genuint stokstiska förhållanden mellan orsak och verkan, 
slumpmässiga eller kaotiska relationer. 

• Kunskapsbrist, kan härstamma från ignorans, begränsningar i mätmetoder och 
vetenskapsgrenar.  

 
Tvetydighet 
Forskare överlag lägger mycket tillit till siffror och mätvärden. Alla siffror måste dock tolkas 
och motsvaras av en specifik risknivå. Denna bedömning är i hög grad personlig vilket kan 
ställa till problem. Lagar och regler skiljer sig åt mellan olika länder beroende på hur risker 
uppfattas. Ett exempel på detta är rökning där bland annat Sverige antagit en ganska hård linje 
och förbjudit rökning i allmänna utrymmen och restauranger. Många andra länder i Sydeuropa 
och övriga världen har inte alls samma regler som vi har här.  
     De tre olika områdena har mycket gemensamt men det är viktigt att skilja på dem i 
riskhanteringsprocessen. Hög komplexitet och osäkerhet föder tvetydighet men även tydliga 
och enkla risker kan leda till kontroverser och därmed tvetydighet. För att exemplifiera 
ovanstående kan risker med till exempel elektromagnetisk strålning vara en tydlig och enkel 
risk hos många individer men i forskarvärlden råder stor tvetydighet om den verkliga risken. 
Att hög komplexitet föder osäkerhet kan exemplifieras med växthuseffekten. Ingen kan exakt 
säga vilka följderna blir eftersom det är ett globalt och mycket komplext problem.   
 Följden av ovanstående samband mellan komplexitet, osäkerhet och tvetydighet blir att om 
det går att ringa in inom vilken av de ovanstående problemområden den aktuella risken berörs 
av är det lättare att behandla den. Om problemet är komplexitet är det klokt att anlita forskare 
för att öka kunskapen om risken. Ökar kunskapen och förståelsen för problemet kan det lättare 
angripas på rätt sätt och risken minskar. Är problemet med risken istället osäkerhet och det 
inte är möjligt att skaffa sig mer information bör en försiktighetsanpassad förvaltning väljas, 
enligt Klinke och Renn (2002). Den försiktighetsanpassade förvaltningen sörjer för att 
oförutsedda konsekvenser som den givna kunskapen inte kunnat förutsäga förhoppningsvis 
kan undvikas och riskerna minskar.  
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RISKHANTERING 
 
I Klinke & Renns artikel presenteras tre olika typer av riskhantering, riskbaserad, 
försiktighetsbaserad och diskursbaserad hantering, utöver standardvarianten för myndigheter 
som endast involverar en egen utvärdering. Hanteringsmetoderna presenteras som en trappa 
med stigande grad av samhällsinvolvering. Riskhanteringssystemet kan ses i figur 2 nedan. 
Om risken är relativt enkel behövs ingen vidare behandling av risken utan bedömningen kan 
ske rakt av utan hjälp utifrån. Om risken är tillräckligt komplex duger inte 
standardförfarandet. Då behövs hjälp av experter för att lösa komplexiteten genom att öka 
kunskapen om risken för att föra in risken i den ”normala” sfären, enligt figur 1 s. 13. Nästa 
steg på skalan är om risken innehåller osäkerhet som en variabel att ta hänsyn till i 
riskhanteringen. För att hantera risken korrekt utifrån detta perspektiv måste, utöver experter 
på ämnet, även inblandade aktörer vara med i processen. Risker måste vägas mot varandra 
och kraft läggas på att begränsa eventuella skador samt införa system som möjliggör en snabb 
förändring av regler. Osäkerhet kan ibland inte lösas med ytterligare kunskap utan istället 
måste de ansvariga se till att det finnas beredskap för att snabbt kunna göra anpassningar till 
nya förhållanden. Ytterligare ett steg framåt ger risker som utöver komplexitet och osäkerhet 
även lider av tvetydighet. Lösningen i ett fall med en sådan risk ligger i att involvera andra 
aktörer i samhället i beslutsprocessen och införa olika typer av samhälleliga råd som agerar 
utifrån vad dessa samhällsaktörer uppfattar som en risk. Diskursiva strategier är viktiga att 
betona trots att diskursen kanske medger risker utan vetenskaplig konsensus, alltså att risker 
utan direkt vetenskaplig grund kan tas på allvar av myndigheter och stat. 
 Enligt denna teoretiska modell gäller det att först utvärdera risken och kategorisera den 
korrekt för att sedan kunna välja en lämplig strategi för att hantera den. Om utvärderingen och 
kategoriseringen inte görs korrekt kommer risken troligen att fortfarande existera på ett icke 
hanterbart sätt. Kort sagt kan man säga att alla inblandade aktörer bör vara med i 
beslutsprocessen då de innehar information som är relevant och bör tas med i studien. Faran å 
andra sidan är att inte blanda in för många då beslutsprocessen kan bli icke hanterbar, alltför 
långsam och en risk i sig själv. Det vanligaste är dock att för få intressenter inbjuds att delta i 
processen med komplikationen att besluten inte implementeras till fullo.  
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 Figur 2 visar hur olika kategorier av risker bör behandlas (Klinke & Renn 2002 s.1090) 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningsvis handlar riskutvärdering och riskhantering om att utveckla bra metoder 
för att kunna behandla komplexitet, osäkerhet och tvetydighet. Baserat på dessa tre variabler 
kan Klinke och Renn i sin artikel urskönja tre olika typer av hantering; risk-baserad, 
försiktighets-baserad och diskurs-baserad. Den vanliga risk-baserade hanteringstypen gäller 
risker som är välkända och har låg osäkerhet. Om risken däremot karaktäriseras av hög 
osäkerhet och okunskap räcker den typen av hantering inte till. Den försiktighets-baserade tar 
hänsyn till detta och medverkar till ökad förståelse där detta är möjligt och rekommenderar 
försiktighet på andra områden. Artikeln betonar skillnaden mellan osäkerhet och tvetydighet 
som mycket viktig. Osäkerhet kan delvis avhjälpas med mer kunskap och medvetenhet om 
stokastiska förhållanden gynnar riskkategoriseringen enligt figuren ovan. Det samma gäller 
inte tvetydigheten som är en mer diskursiv fråga. Diskursiva metoder som seminarier, utökat 
aktörssamarbete samt allmänhetens deltagande kan användas för att kunna nå konsensus eller 
öka förståelsen om riskuppfattning och hantering mellan grupper och aktörer.  
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4. METOD 
 
Arbetet har sin grund i litteratur om risk och riskhantering samt en del biologisk 
bakgrundsinformation om Östersjön och torsk. En litteraturstudie gjordes i ett tidigt skede för 
att utveckla användbara perspektiv på riskanalys. Förutom att söka i biblioteksdatabasen 
lästes många av de angivna källorna till RISKGOV projektet.  
 Den undersökande delen av uppsatsen utgörs av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer 
(Bryman, 2001 s. 301), Ett antal huvudfrågor (se bilaga 1) har angett riktingen under 
intervjuerna men respondenterna har tillåtits prata så fritt som möjligt. Alla intervjuer gjordes 
via telefon och tiden för samtalet gjordes upp i förväg för att de intervjuade skulle kunna ta 
sig tid att svara på frågorna. Fyra aktörer inom fiskenäringen identifierades i litteraturstudien 
och samtliga dessa har intervjuats. Aktörerna är: SFR (Svenska fiskares riksförbund), 
Fiskeriverket, WWF (Världsnaturfonden) och en person från forskarvärlden. Urvalet av 
personlig kontakt har i två fall, SFR och Fiskeriverket, gjorts av organisationerna själva då det 
var svårt att själv göra detta urval. Ett mail skickades till organisationerna där ämnet beskrevs 
kortfattat och med den informationen utsåg de en representant för att svara på mina frågor. 
WWFs representant kunde hittas via deras hemsida där denna typ av information var lätt att 
finna. Forskarrepresentanten valdes på grund av sin kompetens och eftersom han är en 
väletablerad forskare som ofta syns och uttalar sig i media i fiskerifrågor.   
 Alla samtal har inletts med en fråga om vilka personerna är och vilken bakgrund de har. 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats samt godkänts av den intervjuade. En del 
frågor och frågeställningar har ändrats under intervjuserien eftersom ny (för mig) information 
kommit fram.  
 Spannet på kompetens i studien är vid och spänner från forskare till politiskt sakkunniga, 
vilket var syftet med urvalet. Detta för med sig att en del frågor inte kunnat besvaras av alla 
inblandade. Den kvalitativa intervjun riktar in sig på intervjupersonernas egna uppfattningar 
och det är den intervjuades åsikter som är viktiga (Bryman, 2001 s. 300), inte att de kan eller 
vill besvara samtliga frågor.   
  
 
METODKRITIK 
 
Den främsta nackdelen med telefonintervjuer är svårigheten att läsa av personen i andra 
änden. Detta kan leda till problem med missförstånd och liknande men eftersom en utskrift av 
samtalet skickats ut och utrymme för kommentarer har getts så tror jag att denna nackdel 
minimerats. En uppenbar nackdel med att endast kontakta en organisation via mail och sedan 
få en person utvald av dem att svara på frågor är att de kanske utser en som inte representerar 
dem till fullo men som är bra på att svara på frågor. Till exempel valde SFR ut Kaj Larsson att 
svara på mina frågor och han är politiskt sakkunnig och relativt neutral i fiskefrågor. Detta får 
studien leva med och är en konsekvens resultatet får bära.  
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5. RESULTAT 
 
 
Resultaten av intervjuerna presenteras nedan under sex områden som tydligt framträdde under 
samtalen. Svaren från de olika aktörerna sammanfattas och om någon aktör tyckt annorlunda 
eller utmärkande markeras detta med efternamnet aktörstillhörighet på uppgiftslämnaren. 
Svaren från de intervjuade tolkas i första hand ur ett aktörsperspektiv om inget annat angetts 
eller syftats på under samtalet. Frågorna i sin helhet finns bifogare under ”Bilaga 1” och 
sammanfattningar av intervjuerna under ”Bilaga 2”.  
 
 
INTERVJURESULTAT 
 
De stora förändringarna i fisket under de senaste 20 – 25 åren? 
 
Under perioden 1985 fram till idag har torskbestånden kollapsat två gånger. Båda gångerna av 
orsakerna för högt fisketryck och nedsatta möjligheter för torskens lek (nedgångarna kan 
tydligt ses i diagram 1 längre upp på sidan vid årtalen 1982 och 1996). Överkapaciteten i 
fiskeflottan som byggdes upp under 1980-talet har funnits kvar länge och den har väntat på att 
återigen fiska i full kapacitet. Efter första kollapsen inväntades en ökning av bestånden och så 
fort den kom höjdes kvoterna snabbt vilket ledde till en ny kollaps (Hansson). Idag kan vi 
återigen se en ökning av bestånden.  

 
I studien utpekade problemområden med Östersjöfisket 
 
Alla fyra tillfrågade nämnde i stort sätt samma orsaker till Östersjötorskens framsteg, vilka 
samtidigt kan pekas ut som risker eller hot mot bestånden. Alla aktörer menade att den 
förbättrade förvaltningen av fisket samt att torskens lek varit mycket framgångsrik på grund 
av naturlig variation är grunden till uppgången. Begreppet förvaltning har jag valt att tolka 
ganska brett och innehåller många aspekter såsom bättre övervakning och kontroll, mindre 
tjuvfiske, minskad överkapacitet av fiskeflottan, bättre och mer selektiva fångstredskap samt 
mer korrekt ställda och efterlevda biologiska råd. Svaren från de tillfrågade skiljer sig på så 
sätt att de lyfter fram olika delar av förvaltningsbegreppet. Larsson (SFR) trycker hårt på det 
minskade tjuvfisket medan Hansson (forskare) inte tycker att tjuvfiskets påverkan ska 
överdrivas då endast 25 % av beståndstillväxten kan tillräknas förvaltningen. 
 Den naturliga variationen i torskens lekframgång är fortfarande till viss del en gåta. 
Minskad övergödning och gifthalter har inte någon större påverkan i sammanhanget eftersom 
situationen inte förändrats nämnvärt sedan 30 år tillbaka (Hansson). Klimateffekterna hade 
ingen av de tillfrågade någon direkt kommentar till, frågan är mycket svårbedömd. Inte heller 
kan ökat vatteninflöde, bättre syretillgång eller minskat predationstryck på torskägg av 
skarpsill (bestånden har varit mycket höga under hela perioden) helt förklara uppgången 
(Hansson). Situationen ovan hänvisar till det östra beståndet av torsk i Östersjön. Det västra 
beståndet är mer svårbedömt och Hansson säger i intervjun att: ”det västra (beståndet) är 
mycket svårt att förstå sig på i dagsläget. Beståndet har fått så mycket stryk under åren att det 
biologiskt sett inte borde finnas idag. Det finns något som våra modeller och kunskap inte 
täcker i detta fall”.  
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EUs roll och Sveriges ställningstagande till fiskeripolitiken 
 
När det gäller fiskeripolitik i Östersjöområdet är det logiskt att EU har hand om 
förhandlingarna i dagsläget eftersom alla länder utom Ryssland är medlemmar i unionen. EUs 
roll och inflytande är således mycket starkt vilket har varit ett problem under många år 
samtidigt som det finns en stor potential till bra inflytande på samma gång. Det negativa med 
EU, enligt mina informanter, är svårigheten att få till en TAC som är anpassad till de 
biologiska råden. Marknadskrafterna är mycket starka men under det senaste året har kvoterna 
anpassats efter biologiska rekommendationer trots starka ekonomiska påtryckningar. Speciellt 
utpekat som en framgång för EU är kampen mot svartfisket. Det starkaste exemplet är Polen 
som har haft enorma problem med svartfiske av en rad orsaker. Nationen har inte lyckats få 
ner den höga fiskekapaciteten sedan åttiotalet och hade länge en kapacitet som låg tio gånger 
över Sveriges samtidigt som kvoten nästan var identisk mellan länderna. Att ha en fiskeflotta 
med den typen av överkapacitet medför en stor risk för svartfiske då många ska försörja sig på 
en mycket liten kvot. En annan orsak till omfattningen av svartfisket var den dåvarande 
regeringen som såg mellan fingrarna i fiskefrågan. De var inte speciellt intresserade av EU 
som arena för politiska diskussioner och påtryckningarna därifrån var i princip verkningslösa. 
Problemet löstes till viss del i och med ett regeringsskifte för ett par år sedan då en mer ”EU-
vänlig” regering tillträdde (Funegård). Polen släpptes allt mer in på den politiska arenan allt 
eftersom de tog i med hårdhandskarna mot svartfisket. Kontrollerna har ökat och Polen håller 
på att betala tillbaka ett konstaterat tjuvfiske på 8 000 ton under 2008 (Funegård). Hansson 
tog i intervjun en mer allmän ställning till problemet och menade att det viktiga i 
sammanhanget är att EU lyckats minska det totala fisketrycket, om det skett genom att minska 
tjuvfisket eller TAC spelar mindre roll för torsken.  
 Sveriges roll i förhandlingarna har varierat kraftigt under 2000-talet. Under tiden med en 
Socialdemokratisk samlingsregering, 1998 – 2006, gavs den mesta makten i fiskefrågan till 
Miljöpartiet. De förde på EU-nivå kravet på en nollkvot i torskfisket, några andra kvoter ville 
de inte diskutera. Följden av detta blev att Sverige helt stod utanför kvotförhandlingarna. 
Hansson kommenterade detta kort och menade att det var ett ställningstagande som var klokt, 
den enda kvoten som var biologiskt försvarbar vid den tidpunkten var en nollkvot. Under 
senare år med en annan regering har inställningen förändrats och numera är Sverige med i 
förhandlingarna och kan således påverka på ett annat sätt än vad tidigare var möjligt. Larsson 
(SFR, som suttit med i förhandlingarna som politiskt sakkunnig åt Margareta Winberg) säger i 
intervjun att förhandlingsklimatet blivit bättre och att mer hänsyn till ICES råd tas, ”Förr var 
rekommendationen närmast en lägstanivå där förhandlingarna började och sedan följde i det 
närmaste kohandel om de slutgiltiga kvoterna”. Sammanfattningsvis är orsaken till att 
rekommendationerna följs allt mer är ganska diffusa. Aktörerna har lite olika perspektiv men 
säkert är att media har en viktig roll som förmedlare av kunskap.  Media har bevakat 
Östersjöns tidigare problem vilket i sin tur påverkat allmänheten att kräva mer av 
beslutsfattarna. Råden har också blivit bättre och mer säkra vilket bidragit i sammanhanget. 
 
 
ICES och BS RAC:en 
 
Utgångsläget i kvotförhandlingarna för allt fiske i Östersjön utgår från ICES årliga bestånds-
bedömningar tillsammans med dess kvotrekommendationer. Åsikterna om ICES går isär 
aktörerna emellan. Funegård (Fiskeriverket) säger i intervjun att ”de biologiska råden inte 
varit speciellt bra ställda under många år vilket har undergrävt situationen mellan forskare 
och fiskare. Trots att de biologiska råden från ICES varit på noll-nivå har EU ändå beslutat 
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om en TAC (totalkvot) och trots detta har torsken överlevt”. Som motsats till detta menar 
Hansson (forskare) att ICES gjort det bästa möjliga och berömmer istället rådet för sin insats. 
Ytterligare en åsikt som framkom i intervjun med Thoresson (WWF) var att ICES råd inte 
helt kan sägas vara neutrala. Rådet fungerar inte som en självständig organisation utan agerar 
utifrån de frågor som medlemsländerna ställt till rådet. De kan alltså inte göra några egna 
undersökningar utan bedömningarna färgas av uppdragsgivarnas specifika uppdrag.  
 Östersjö-RAC:en får kritik då den i första hand är instiftad för att näringen ska kunna säga 
sitt i beslutsprocessen. Yrkesfiskarna har majoritet i rådet och de andra intressenterna, 
däribland miljöorganisationer, är i stark minoritet. Trots detta säger Thoressen (WWF) att 
”det skapas personliga kontakter och förtroende mellan parter (näringen och 
miljöorganisationer) på ett sätt som inte skett innan”. Med detta följer också en vidare 
förståelse för olikheterna mellan aktörerna som inte funnits tidigare. Alla parter är överens om 
att det är för tidigt att säga att RAC:en fungerar väldigt bra men rådet fyller en viktig funktion 
och kommer sannolikt att bli kvar en lång tid framöver då den erbjuder en bra arena för 
diskussioner. En annan viktig del i beslutsprocessen där RAC:en ingår är att EU-
kommissionen tar rådets rekommendationer på allvar och de ges verkligen en chans att 
påverka.  
 
 
Konsekvenserna av den svenska bojkotten av Östersjötorsk 
 
Bojkotten av Östersjötorsken startade med WWFs rödlistning. Effekterna blev snabbt 
kännbara för näringen när allmänhet såväl som den offentliga sektorn och privata företag 
slutade efterfråga eller förbjöd inköp av Östersjötorsk. WWF pekades flera gånger ut i studien 
som en nyckelspelare i sammanhanget och ingen av de övriga aktörerna stödjer rödlistningen 
idag. Resonemanget de tre förde var likartat och gick ut på att så länge kvoterna sätts enligt de 
biologiska råden är det inte annat än okey att äta fisken, speciellt inte nu när bestånden ser ut 
att återhämta sig. Thoreson (WWF) försvarade sig med att de inte ville ändra rödlistningen så 
länge bestånden i det närmaste kan garanteras vara på säkra nivåer. Torsken är på uppgång 
men vi har långt kvar innan bestånden kan sägas vara goda, menar han. Hansson (forskare), 
som tidigare till viss del låg bakom rödlistningen hos WWF men som idag tycker annorlunda, 
menar att WWF troligtvis kommer att ändra listningen om de politiska besluten följer den 
biologiska rådgivningen för 2010 och bestånden fortsätter öka (enligt nya fiskguiden 2009-05-
14 är Östersjötorsken ”gul”).  
 

Media 
 
Medias roll i bevakningen av miljöproblem har de senaste åren blivit allt mer tydlig. Alla 
intervjupersoner var överens om att mediebevakningen är ett av de skäl till att förvaltningen 
av Östersjöfisket har blivit bättre. De tidigare problemen i Östersjön visualiserades tydligt och 
mycket omfattande i media och samhället har lyssnat och börjat ställa krav på beslutsfattare. 
Däremot kunde flera aktörer se vissa problem med bevakningen. Thoreson (WWF) sa i 
intervjun att i ett inslag i SVT’s ”Uppdrag granskning” var en kollega intervjuad. Olyckligtvis 
(enligt Thoreson) hade inslaget en vinkel som inte speglade WWFs syften riktigt bra. 
Programmet handlade om problematiken med att torsk från Sverige exporteras till Frankrike 
och vi importerar Nordsjötorsk från Norge. Inslaget hade ett klimatperspektiv och syftade på 
att om vi själva skulle äta fisken skulle utsläppen minska. Att lägga fokus på klimateffekter i 
fisket är inte fel men att sätta fokus på transporterna är inte riktigt bra eftersom de stora 
utsläppen sker vid trålningen. Transporterna av fisken är inte huvudproblemet enligt 
Thoreson. En annan aktör som också helt nyligen blivit utsatt för medias bristande timing är 
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Hansson som blev intervjuad av en TT-journalist i mitten av april 2009. Där ställdes frågan 
om torskens situation i dagsläget och svaret baserades på data från förra året, vilket också 
tydligt påpekades i intervjun. När artikeln väl publicerades verkade det som att Hansson hade 
helt nya uppgifter och att det var fritt fram att äta Östersjötorsk. Nya data från ICES kommer i 
månadsskiftet maj/juni 2009 och först då finns ny information att kommentera.  
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6. DISKUSSION 
 
 

RESULTATANALYS 
 
Klinke och Renn’s teorier om hur en risk bör behandlas i beslutsprocessen ska här användas 
på Östersjöns två identifierade riskområden. De tre problemområdena komplexitet, osäkerhet 
och tvetydighet analyseras och används för att placera in riskområdena i respektive grupp 
(enligt figur 2 s. 16). Vidare jämförs detta resultat med var risken teoretiskt sett bör höra 
hemma för att en effektiv hantering ska vara möjlig.  
 

Komplexitet 
 
Östersjöns ekosystem är komplext och beroende av olika typer av ”feedback-loops”, såsom 
interaktionen mellan torsk och skarpsill, ”top-down” och ”bottom-up” effekter i den 
ekologiska näringsväven samt effekterna av antropogen påverkan. En annan typ av 
komplexitet råder när det gäller förvaltningen av Östersjön som är beroende av hur 
kuststaterna interagerar och bedömer risker tillsammans. Ett lands enskilda linje behöver inte 
betyda speciellt mycket för helheten även om det är en viktig ståndpunkt i diskussionen.  
 Komplexiteten i ekosystemet kommer vi förmodligen aldrig helt kunna bekämpa även om 
mycket har gjorts för att öka förståelsen och mycket ännu kan göras. Det mest tydliga 
exemplet i studien på komplexitet är fallet med det västra torskbeståndet. Ingen verkar riktigt 
veta hur det fungerar biologiskt sett och ingen kan heller förklara hur det fortfarande kan 
finnas kvar idag. Hög komplexitet bidrar i det här fallet till tvetydighet om de biologiska 
råden. Självklart frågar sig många hur pass väl det går att skatta ett bestånd, det verkar 
onekligen inte så enkelt. Går det då att lita på andra uppskattningar eller är det bara ett påhitt 
för att hitta orsaker till att fiska mindre? Det går att vända på resonemanget och säga att 
eftersom vi inte förstår de ekologiska funktionerna måste vi anstränga oss ännu hårdare för att 
kunna förstå dem i framtiden. Det måste vara bra ur biologisk synvinkel om ett bestånd som 
inte borde finnas idag ännu finns kvar och orsaken till detta kan vara viktig.  
 
Osäkerhet 

 
Begreppet har delats upp i fyra olika grupper enligt Klinke och Renn’s teorier.  
 

• Variabilitet 
Att den här delen skulle ha någon vidare betydelse i det här fallet med Östersjöfiske är 
inte troligt. Hur olika individer svarar på samma stimulus är inte intressant i 
sammanhanget då ett ekosystembaserat perspektiv tagits. Variationer på individnivå 
hamnar utanför ramen i detta arbete. 
  

• Systematiska och slumpmässiga fel 
Här finns mycket att hämta ur den biologiska rådgivningen och bestånds-
uppskattningar. Svårigheten med dessa ligger i att vi inte har klart för oss exakt hur 
ekologiska samband påverkar varandra. Att göra mätningar i dessa system innebär ofta 
att inbyggda fel i mätmetoder eller modeller alltid existerar, vi vet bara inte om det 
ännu. Det är också svårt att avgöra om vi mäter rätt saker. Ännu en gång får torsken 
bli exempel då den är beroende av saltvattengenomströmning för sin lek. Flödet är 
relativt enkelt att mäta och långa tidsserier finns registrerade. Det har nyligen visat sig 
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att den informationen inte helt kunnat förklara den senaste uppgången, trots att detta 
ansetts vara den viktigaste orsaken till lyckad lek för torsken. Endast hälften av 
ökningen på grund av naturliga orsaker kan idag förklaras av forskare (pers. kom. 
Hansson). Det tar tid innan systematiska fel upptäcks och slumpmässiga fel kan alltid 
smyga sig in i studier och modeller. Problemet är ganska begränsat men kan som en 
del i osäkerhetsbegreppet spä på effekten av de andra punkterna ytterligare. 
 

• Genuint stokastiska förhållanden mellan orsak och verkan 
 
Hur mycket det än forskas på ekosystem och dess komponenter kommer det alltid att 
finnas fenomen som inte går att förutsäga. En del förhållanden kan verka vara 
stokastiska med den kunskap vi äger idag och ibland kan ytterligare forskning 
medverka till att gåtan löses. Motsatsen, att förhållanden vi tror är linjära i själva 
verket är stokastiska, är lika möjligt. Många klimatfenomen och naturfenomen som 
stormar och jordbävningar är stokastiska till sin natur. Det mest tydliga exemplet i 
studien är saltvatteninflödet från Nordsjön. När och till vilken grad detta sker är 
omöjligt att veta i förväg och går inte att framkalla på annan väg än den naturliga. 
Numera är fiskerinäringen så pass medveten om detta att förvaltningsplaner och 
bestånds-uppskattningar för framtiden är mycket mer anpassade än tidigare. Så länge 
de stokastiska förhållandena är kända kan vi i alla fall förbereda oss inför att de kan 
uppstå när som helst, även om det inte går att förhindra eller skapa dem på mänsklig 
väg.  
 

• Kunskapsbrist 
 
Det är tydligt att kunskapsbristen är och har varit allvarlig på många håll. Politiker 
som sätter fiskekvoter långt över vad som är biologiskt säkert har konstaterats som en 
stor risk för hela Östersjön. Tabell 2 längre upp visar tydligt detta fenomen under 
årtalen 1993, 2002, 2005, 2007 och 2008 när ICES rekommenderat nollkvoter och en 
TAC ändå beslutats för Östersjön. I det fallet rör det sig om ignorans, viljan att lyssna 
och höra på någon med andra preferenser är låg samtidigt som andra faktorer, 
exempelvis socioekonomiska, spelar en allt större roll. Kunskapsbrist hos forskare 
inom olika vetenskapsgrenar handlar mer om det inte finns tillräckligt bra och säkra 
mätmetoder eller att samband inte är kända. Där är kunskapsbristen något som är känt 
eller förväntat, inte förnekat. Bristen på kunskap om hur Östersjön fungerar som 
ekosystem, hos de styrande politikerna samt krocken av politiska intressen, framförallt 
de socioekonomiska, kan det till stor del skyllas på hur situationen ser ut idag. 

 
 
Tvetydighet 
 
Att tolka resultat kan vara kontroversiellt, alla kan ha sin mening om vad resultatet betyder. 
Bakgrund och syfte med tolkningen spelar roll i sammanhanget. Hur riskernas omfattning 
uppfattas av olika aktörer skiljer sig en del på detaljnivå. I stort råder konsensus om vilka 
problemområdena är men i detalj skiljer de sig åt. Faktum är att torsken är på uppgång, det är 
det ingen som bestrider. Åsikterna går isär när det gäller hur bra läget är och hur beståndet ska 
förvaltas i framtiden. Att snabbt öka kvoterna mer än vad som föreslagits skulle vara möjligt 
ur ett kort perspektiv och har provats tidigare med mycket dåligt resultat. De tidigare 
uppgångarna har tolkats olika av politiker och forskare. ICES har manat till försiktighet under 
lång tid för att bestånden ska ges en möjlighet till ordentlig återhämtning. Beslutande politiker 
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borde följt försiktighetsprincipen för att hålla bestånden uppe och förespråkat en långsam 
ökning av kvoter. Detta har enligt samtliga aktörer inte skett i tillräcklig omfattning. Studiens 
resultat medger att tvetydigheten har minskat under de senaste åren i takt med att de 
biologiska råden allt mer stämmer överens med de politiska besluten. Förståelsen och 
kunskapen om beståndens kraftiga variation har verkar äntligen nått beslutsfattarna, vilket 
samtliga aktörer påpekade. Frågan kvarstår om trenden kan hålla i sig om bestånden ökar 
ytterligare. Marknadskrafterna inom fiskenäringen bör inte underskattas och påtryckningarna 
för höjda kvoter kan ibland vara mycket hårda.  
 Ett stort problem med tvetydighet inom fisket, som den här studien inte tar upp men som 
det större RISKGOV-projektet har till syfte att titta närmare på, är hur de berörda nationerna 
uppfattar risker. Denna uppskalning av problematiseringen är alltför omfattande för att kunna 
beskrivas i denna uppsats, poängen är dock värd att notera. Om tvetydigheten är stor vertikalt 
i beslutsstrukturerna, forskare till beslutande politiker, samtidigt som tvetydighet finns 
horisontellt mellan länder blir effekterna svåröverskådliga. Sverige påtalades flera gånger i 
studien för att vara ”gröna” inom fiskeområdet vilket kan översättas till att vi tar stor hänsyn 
till de biologiska råden och ser mindre till de socioekonomiska konsekvenserna. Dessutom har 
vi ett längre perspektiv på Östersjöförvaltningen. Andra länder i regionen har inte alls samma 
gröna bakgrund eller ekonomisk förmåga att tänka lika långsiktigt. Ekonomi är alltid en källa 
till ignorans av vetenskaplig information som spär på tvetydigheten. 
 Ett sätt att tolka den nya förvaltningen av Östersjön är att den har minskat tvetydigheten 
genom införandet av ett nytt diskussionsforum, de så kallade RAC:arna. Tre av aktörerna 
tyckte att initiativet är mycket bra. Hansson (forskare) hade ingen åsikt eftersom han inte var 
tillräckligt insatt. RAC:arna finns för att näringen ska få mer inflytande i beslutsprocessen 
men inblandningen av andra intressenter är nyckeln till framgången. Även om de är i 
minoritet så måste en gemensam och enhetlig rekommendation vara slutprodukten annars 
riskerar rådet att inte tas på allvar av kommissionen. Detta medverkar till ökad dialog mellan 
näringsidkare och intresseorganisationer. Öppnandet av denna kommunikation verkar på sikt 
till minskad tvetydighet genom att förståelsen mellan de båda lägren ökar. Även vikten av 
personliga kontakter sidorna emellan är viktig att poängtera. Det är ännu för tidigt att 
utvärdera RAC:arna men i intervjuerna uppfattades de som positiva och på längre sikt kan de 
bli ännu bättre. Thoreson (WWF) menade att det ibland kunde vara svårt att som 
miljöorganisation framföra sina argument men sa samtidigt att situationen blir bättre och 
bättre med tiden.  
 
 
RISKUTVÄRDERING & RISKHANTERING 
 
Klinke och Renn, 2002, visar i sin artikel att riskutvärdering- och riskhanteringsmomenten i 
riskhänsynstagandet är viktiga. I båda bemärkelserna visar resultatet i studien att en hel del 
har hänt de senaste åren. Utvärderingarna har blivit bättre i och med säkrare modeller och 
ökad förståelse för hur ekosystemet fungerar som helhet. Samtidigt har hanteringen blivit 
bättre ur ett långsiktigt perspektiv. Från att har haft en mer risk-risk baserad förvaltning följer 
numer en försiktighetsbaserad förvaltning som förhoppningsvis fortsätter i framtiden. 
Lärdomen om att kunskap snarare än ekonomi, måste ligga till grund för kloka långsiktiga 
beslut har vuxit med åren och raden av tidigare misslyckanden. Den för vissa plågsamma 
sanningen om att försiktighet oftast lönar sig visar sig allt mer tydligt. Argument från flera 
håll måste beaktas för att trovärdiga beslut ska kunna fattas. Detta är viktigt när det gäller 
graden av efterföljsamhet av besluten. Ett impopulärt och orättvist beslut följs ofta dåligt, om 
aktören själv fått vara med och lämna synpunkter samt kunnat påverka beslutet blir resultatet 
bättre. 
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 Enligt Klinke och Renns, 2002, hanteringsstege (fig. 2) har förvaltningen officiellt skett 
inom kategorin ”complex” under många år. Idag ligger förvaltningen, enligt resultaten i 
studien, närmare ”uncertain”-kategorin med en mer utökad aktörsbredd. Den tidigare 
förvaltningen hamnar nog närmre ”simple”-kategorin vid närmare analys därför att de 
biologiska råden nästan aldrig följdes och få aktörer var involverade i beslutsprocessen. 
Funktionen fanns där på pappret men följdes inte i någon större utsträckning (se tabell 2 
längre upp). Resultatet visar även att förvaltningen borde ske på det sätt den gör idag, genom 
”uncertain”-metoden. Att ytterligare utöka aktörslistan med allmänheten utöver de redan 
inblandade aktörerna borde inte tillföra speciellt mycket. Frågan är ändå så pass 
kunskapsbaserad att allmänhetens syn på fisket inte bör ligga till grund för bestämmandet av 
en TAC för Östersjötorsken. Allmänhetens åsikter finns representerade bland de styrande 
politikerna i EU vilket borde räcka i denna situation.  
 Min personliga åsikt i fallet ligger i linje med Klinke & Renns idéer om balansen i 
riskhanterandet. Den ena sidan är inte mer värd än den andra. Individer eller intressegrupper i 
samhället måste ges utrymme att uttala sig och agera i frågor och de styrande måste ta detta i 
beaktande. Att lyfta risker till en högre diskursiv nivå är en mycket viktig uppgift men 
utvärderingen och hanteringen bör ske av experter på ämnet. RAC:en tillsammans med ICES 
och det beslutande organet i frågan, EU, innehåller precis de aktörer som Klinke & Renn 
presenterar i sin ”uncertain”-kategori. Det är likväl lätt att se tvetydighetsaspekten som något 
viktigt i frågan och eftersom kategorierna i trappan utan problem kan blandas med varandra 
anser jag vald kategori är den bästa.  
 
 
BOJKOTTEN AV SVENSK ÖSTERSJÖTORSK 
 
Meningarna om torsken har gått isär under många år. Under studiens gång har jag personligen 
gjort egna små undersökningar vid flera olika tillfällen av allmänhetens kunnande i frågan. 
Många verkar rörande överens om att torsken inte mår bra eller tvärtom. Förvirringen är stor.  
Insikten i ämnet är i allmänhet dålig och få känner till de verkliga krafterna bakom besluten. 
Den lilla studien visar att trots den allmänna okunskapen har vi valt att inte köpa torsk eller 
känna ovilja att äta fisken överhuvudtaget, oavsett ursprung. Branschen är hårt åtgången av de 
senaste årens kraftiga mediala kritik i allt från TV, tidningar och böcker. Tid är vad som 
behövs för att återigen bygga upp förtroende för näringen förutsatt att de sköter sig och nya 
massmediala skandaler inte sker igen. Hansson säger i intervjun att han har en del kontakter 
med fiskuppköpare på den svenska marknaden som alla säger samma sak, det kommer bli 
svårt att sälja hela den Svenska torskkvoten på hemmamarknaden. Ännu värre blir det om 
kvoterna ökar med ökad tillgång.  
 Exporten av Östersjötorsk till Frankrike har funnits i många år (pers. kom Thoreson) och är 
egentligen inget stort problem. Yrkesfiskarna säljer fisken på den marknad där de får bäst 
betalt för den och det kan innebära export utomlands. Thoreson påpekar i intervjun 
massmedias roll i bevakningen av detta och menar att vi ibland fokuserar samhällsdebatten på 
fel saker. Klimatperspektivet är viktigt i fisket men just i fallet med exporten av Östersjötorsk 
är den missvisande. Det är mer aktuellt att påtala ekosystemrisker än klimatrisker. Björn 
Lomborg skriver i sin bok ”Cool it”, 2007 s. 113 att: “Som samhällsmedborgare avsätter vi 
stora resurser för att förebygga och minska alla slags risker. Om medieuppmärksamheten 
kring några av dessa risker blir oproportionerlig, kommer vi i alltför hög grad koncentrera 
oss på dessa frågor och ägna allt för liten uppmärksamhet åt andra problem som vi troligen 
skulle kunna göra mycket mera åt. Vi kan med förhållandevis små medel kontrollera 
fiskeförvaltningen i Östersjön men att hindra exporten av torsk till Frankrike av klimatskäl är 
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inte speciellt motiverat. Debatten om huruvida vi bör äta Svenskfångad torsk är helt klart en 
annan och där finns det idag inga skäl till att undvika den.  
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7. SLUTSATS 
 
Den goda naturliga variationen tillsammans med ett minskat fisketryck har lett till positiv 
trend i torskbestånden även om bestånden är långt ifrån säkra. De politiska besluten är i linje 
med ICES rekommendationer vilket kan vara tillräckligt för att säkra bestånden och 
fiskenäring även i framtiden. För en fortsatt positiv utveckling är det viktigt att de beslutande 
politikerna förstår konsekvenserna av tidigare misslyckade riskbedömningar och inte höjer 
kvoterna allt för kraftigt i ett tidigt skede. Vetskapen om att den naturliga variationen inte kan 
påverkas utan endast observeras måste leda till en mer anpassningsbar fiskeflotta.  
 Fler aktörer kan idag vara med och påverka besluten om fiskekvoter. Östersjö-RAC:en 
fungerar i dagsläget bra, enligt samtliga intervjuade aktörer, och de bedömer att den kommer 
bli ännu bättre. Inblandningen av fiskenäring med miljöorganisationer, 
konsumentorganisationer med flera gagnar för kloka rekommendationer och ökat samarbete 
mellan de olika grupperna. Nyttan av personliga kontakter är stor och upprättandet av 
kommunikationsvägar kan bidra till färre missförstånden mellan aktörerna. Feedbacken från 
näringen och intressegrupper i samhället, som Renn (2008) menar är mycket viktigt för 
riskuppfattningen, har ökat med RAC:ens tillkomst. 
 Riskuppfattningen skiljer sig mellan huvudaktörerna på detaljnivå men i det stora hela är 
de överens. Hansson (forskare) menade att det viktiga med de senaste årens förvaltning är att 
det totala fisket minskat. Representanter från fiskesidan, SFR och Fiskeriverket menar istället 
att förvaltningsplanen framförallt lett till minskat tjuvfiske, något som Sverige inte ansetts 
bidra med speciellt mycket. Det går att ana sig till en viss problem-förskjutning till andra 
inblandade Östersjöstater. Alla aktörer menade direkt eller indirekt att Sverige som nation är 
väldigt ”gröna” i fiskefrågan och våra politiker har länge intagit en stark position för 
minskade kvoter. Även våra yrkesfiskare anses mycket mer ”gröna” än sina kollegor längre 
söderut. Att tänka klokt räcker inte. WWF framhöll i intervjun att vi måste ta vårt ansvar för 
helt oskyldiga är vi inte och det finns mycket kvar att göra innan torskbestånden kan anses 
vara goda. 
 Riskhanteringen av Östersjötorken sker allt bättre . De aktörer som jobbar med fiskefrågor 
är alla inblandade i besluten och samtliga har möjlighet att påverka. Intressegrupperna i 
RAC:en möjliggör en debatt och uppmärksammande av viktiga riskuppfattningar från 
samhället i stort. Näringen måste lämna plats åt andra åsikter än sina egna och gagnar för 
kloka beslut även i framtiden. Tvetydigheten, som varit ett av de största problemen, minskar 
långsamt med konsekvensen att politiker idag är mer medvetna om riskerna och trycket på 
dem från sina väljare är starkt. Detta märks i ICES statistik som visar att deras 
rekommendationer nu bli verklighet och inte längre bara är en grund inför vidare 
förhandlingar. Konsekvensen av att inte följa ICES rekommendationer är i dagsläget 
omedelbara och kännbara för beslutande politiker.  
 Mina föraningar om stark rivalitet inom fiskeribranschen infriades inte i denna studie. De 
utvalda representanterna för de fyra aktörerna svarade villigt på ställda frågor och samtliga 
var mycket trevliga och tillmötesgående. Rivaliteten mellan forskare och fiskare fanns hela 
tiden närvarande men blev aldrig riktigt uttalad eller stark.  
 Vad gäller bojkotten av Östersjötorsk går aktörernas meningar isär. Endast WWF försvarar 
rödlistningen (som nyligen har kommit att ändras) med argumentet att vi måste vara säkra på 
att även nästa års TAC ligger i linje med de biologiska råden. Frågan kvarstår dock om 
omfattningen av det mentala kvarhållandet av bojkotten hos svenska folket. Det kan ta tid 
innan förtroendet för fiskenäringen är så pass stort att en mer omfattande svensk import 
återigen är aktuell. Handlarna är kritiska till om de kommer att kunna sälja all torsk på den 
inhemska marknaden om kvoterna stiger ännu mer (pers. kom Hansson), ett krav på en ökning 
från konsument håll känns i resonemanget inte troligt.  
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Bilaga 1 
 
Här presenteras de frågor som använts till underlag i intervjuerna.  
 

1. Hur har det Svenska fisket/torskfisket förändrats under de senaste 20 – 25 åren? 
 

2. Hur har EU-medlemskapet förändrat förutsättningarna för fisk och fiskare? 
 

3. Torskfisket ser bra ut för dagen, vilka faktorer har bidragit till den goda statusen? 
 

4. Finns det problem som talar emot ovanstående? Tre riskområden som rangordnas?  
 

5. Råder det kunskapsbrist på något område för att korrekt kunna skatta risken? 
 

6. Hur är medbestämmandet? Får ni er röst hörd i beslutsordningen, detta gäller i första 
hand kvotsättandet? 
 

7. Mediautrymme? Speglas problemen rättvist? 
 
8. Svenska folkets reaktion på Östersjötorskens dåliga status genom att sluta äta fisken, 

bra eller dåligt? Bra/dåligt för vem? Den Svenska kvoten tas ändå upp även om vi inte 
äter den. 
 

9. Vad tycker ni om Sveriges ställningstagande i debatten samt beslutsfattandet på EU- 
nivå? 

 
10. Finns det former för diskussioner mellan olika aktörer inom fisket? 

 
11. Är Östersjö-RAC’en ett bra forum för diskussioner? 
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Bilaga 2 

 
Kaj Larsson, ordförande i SFR´s (Svenska Fiskares Riksförbund) Östersjö- och torskfiske-
kommitté, rangordnar riskerna med det Svenska torskfisket enligt följande: 
 

1. Tjuvfiske 

2. Naturliga förändringar i torskens biomassa 

3. Bifångster 

Kaj menar samtidigt att han inte har tillräcklig kunskap för att kunna värdera risker som till 
exempel klimateffekter och övergödning och lämnar därför dessa fält okommenterade. 
Dessutom menar han att den första risken, tjuvfisket inte är så dominerande idag men har 
spelat en mycket stor roll tidigare i fiskets historia. Speciellt Polen har utmärkt sig som ett 
land med mycket stor fiskeflotta samtidigt som fångsterna varit i linje med kvoterna. Tidigare 
regeringar har inte velat ta tag i problemen utan ansett att det är bra om fiskarna kan 
sysselsätta sig. Som EU-medlemmar har situationen förändrats och övervakningen förbättrats, 
Polen har faktiskt fått sänkta kvoter under detta år för att de överstigit kvoterna under 2008. 
De naturliga förändringarna i torskens biomassa är inget vi kan påverka men är något vi 
måste vara medvetna om och respektera för att kunna förvalta bestånden långsiktigt. Detta 
anser Kaj vara något som beaktas mycket bättre idag än för ett par år sedan. Medvetenheten 
hos såväl allmänhet som yrkesfiskare gör det i det närmaste omöjligt att inte följa ICES 
rekommendationer. Rekommendationerna därifrån anses idag vara mycket trovärdiga. 
Riskerna med bifångster är självklara för yrkesfiskare då den huvudsakliga bifångsten är torsk 
under minimilängden på 38 cm. Det ligger i fiskarens intresse att ta upp fisk över denna gräns 
för att säkra beståndens framtid. Fisken överlever oftast inte att bli upptagen till ytan och 
sedan kastad tillbaka i havet. Ny trålteknik för att minska bifångsterna är under utveckling av 
yrkesfiskare tillsammans med Havsforskningslaboratoriet i Lysekil.  
 Riskerna med ett utökat fiske verkar enligt Larsson inte speciellt höga. Sverige har 
anpassat fiskeflottan till rådande kvoter. Bara i år kommer sex fiskefartyg som tillsammans 
under 2007 landade 1500 ton torsk. Detta är möjligt genom att fiskarna genom Fiskeriverket 
fått möjlighet till ekonomisk kompensation för skrotningen. Utöver detta har ytterligare 
begränsningar i Östersjöfisket införts där Västkustfiskare inte tillåts fiska i området bara för 
att kunna fylla sin kvot. Östersjöfisket ska inte vara ett andrahandfiske för andra.  
 Om klimateffekter och övergödning skulle ha någon effekt på fisket vill Larsson inte svara 
på utan lyfter fram att den naturliga variationen är viktig. Enligt yrkesfiskare han varit i 
kontakt med var torskbestånden på sextiotalet lika låga som idag. Däremellan har variationen 
varit mycket stor, under mitten av åttiotalet togs 450 000 ton torsk upp per år och idag är 
siffran 60 000 ton.  
 De Svenska yrkesfiskarna framstår i intervjun som ovanligt gröna med Europeiska mått 
mätt. Flera gånger lyfts de fram som intresserade av att vara med i arbetet med till exempel en 
mer selektiv trål och Larsson säger själv att nya lagar och regler i bevarandesyfte endast 
kommer få ett positivt mottagande av yrkesfiskarna.  
 Vidare menar Kaj att förhandlingsklimatet, speciellt då på EU-nivå blivit mycket bättre 
under senare år. ICES råd blir mer tillförlitliga och det är inte längre accepterat av 
allmänheten att överskrida deras rekommendationer. Förr var rekommendationen närmast en 
lägstanivå där förhandlingarna började och sedan följde i det närmaste kohandel om de 
slutgiltiga kvoterna. Med historien om Östersjöns dåliga status som är allt mer känd av 
allmänheten idag ställs ännu högre krav på den bestämmande makten och ICES 
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rekommendationer bevakas av många intressenter.  Idag sker allt mindre förhandlingar utan 
råden från expertisen godtas utan större förhandlingar.  
 
 
Peter Funegård, avdelningsdirektör på Fiskeriverkets resursavdelning, rangordnar riskerna 
med torskfisket i Östersjön enligt följande: 
 

1. Bättre kontroll ger mindre tjuvfiske 
 

2. Naturlig variation 
 

3. Den minskande överkapaciteten hos fiskeflottan 
 
Frågan som ställdes fick anpassas lite efter rådande situation och istället för att fråga efter 
varför torsken är hotad ändrade jag frågeställningen till; vad har bidragit till torskens goda 
status i Östersjön idag? Resultatet blir ändå att man får fram vad som är viktiga faktorer 
(riskfaktorer) för torskens överlevnad.  
I huvudsak kan Peter Funegårds resonemang om risker sägas vara detsamma när det gäller 
nummer ett och två men trean skiljer sig. Peter menar att under fiskets glansdagar på åttiotalet 
anpassades fiskeflottan efter rådande situation och det har tagit väldigt lång tid att få ner 
kapaciteten till vad ekosystemet klarar. Polen är det land som bidragit med mycket 
orapporterad landad fisk men har verkligen börjat ta tag i problemen, ett tag hade de samma 
kvot som Sverige men en flotta som hade tio gånger så hög kapacitet. Detta ger ett förhållande 
där många fiskare endast får fiska en liten andel och för att kunna leva på fisket tvingas man 
tjuvfiska. Att fatta impopulära beslut som leder till att fiskare måste skrota sina båtar är inte 
lätt men framsteg har skett på senare år med en regering som är mer EU-vänlig än den 
tidigare.  
 Peter menar också i intervjun att de biologiska råden inte varit speciellt bra ställda under 
många år vilket har undergrävt situationen mellan forskare och fiskare. Trots att de biologiska 
råden från ICES varit på noll-nivå har EU ändå beslutat om en TAC (totalkvot) och trots detta 
har torsken överlevt. Yrkesfiskare som på en nästan daglig basis får information om 
bestånden genom sin egen trålning märker att det finns mer fisk än innan och åsikterna 
krockar. Han medger även att det finns problem med den biologiska rådgivningen som släpar 
efter lite grand. De biologiska råden bygger på siffror från ett antal år tillbaka och det är 
väldigt svårt att få fram helt aktuella siffror. Om det funnits ett bättre samarbete mellan 
fiskare och forskare skulle bättre biologiska råd kunna ställas.  
 WWF’s råd om att inte äta den Svenskfångade torsken från Östersjön kritiseras hårt. 
Fiskeriverket kan inget annat rekommendera än det är ok att äta fisken. Det drabbar 
fiskenäringen ekonomiskt att behöva exportera fisken då de skulle kunna få ett bättre pris om 
fångsten köptes av den Svenska marknaden. På ett sätt kunde han förstå WWF’s resonemang 
om att de måste vara helt säkra på att torsken är tillbaka på en biologiskt säker nivå innan de 
beslutar om att ändra sin status, om inte till grönt så i alla fall gult.  
 Östersjö RAC’en kom på tal och där sitter fiskeriverket med som observatör. Peter har 
själv suttit med på en mycket stor andel av dessa möten och tycker att det är ett bra forum för 
olika aktörer på fiskemarknaden att mötas. Östersjö RAC’en har funnits ett tag och börjar bli 
välfungerande och det har visat sig att EU-kommissionen tar dess råd på stort allvar. I år 
(2009) gick EU-kommissionen direkt på RAC’ens förslag om kvoter, vilket i för sig följde 
förvaltningsplanen för Östersjön precis. 
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Ottilia Thoreson, fiskeansvarig på WWF. Intervjun fick göras lite annorlunda på grund av 
tidsbrist hos den intervjuade. Hon fick tillgång till frågorna intervjun baserades på i förväg 
och svarade ibland direkt på själv lästa frågor. Hon rangordnade enligt samma system som 
ovan riskerna med fisket enligt följande:  
 

1. Naturlig variation 
 

2. Bättre förvaltning av Östersjöns fiskevatten 
 
Under intervjun lyckades jag inte få fram något tredje alternativ men under punkten 
förvaltning kan mycket klumpas ihop. Bättre förvaltning har lett till mindre svartfiske, 
minskad kapacitet och utveckling av bättre fångstredskap. EU’s roll i arbetet med att förbättra 
situationen är stark men ett problem har länge varit att implementeringar av nya system och 
regler tar tid. Nu börjar det hända saker och Sverige som tidigare inte utmärkt sig som 
speciellt framstående ska börja skrota en hel del fiskefartyg med hjälp av pengar från EU i 
form av skrotningsbidrag. Vi har skrotat fartyg successivt under många år men minskningen 
av totaltonnaget har ätits upp av effektiviseringar av kvarvarande fartyg så 
fiskeansträngningen har varit konstant under många år. Polens tidigare problem är numera på 
en tolererbar nivå, även om det inte finns några aktuella siffror på svartfisket. För Polens del 
blev fiskesituationen ohållbar så länge de förnekade att problemen fanns. De stängdes ute och 
togs inte på allvar även i andra EU-förhandlingar utanför fisket. Nu när den nya regeringen 
har tagit tag i saken får de allt med inflytande i beslutsprocessen.  
 Den naturliga variationen menar hon i detta fall syftar på att i huvudsak två årsklasser, 
2003 och 2005, är mycket starka och kommer in i fisket nu. Även 2009 ser ut att bli ett bra år, 
inte lika bra som de starkaste men ändå bra. Dessutom har man infört en förvaltningsplan för 
Östersjön och slutat fiska under lekperioder och gjort begränsningar i hur mycket kvoterna 
kan förändras från år till år. Begränsningarna har införts till stor del för näringens skull och 
för att de ska kunna anpassa sig och flottan till nya förhållanden. Begränsningen gör att EU 
inte kan besluta on större förändringar inom fisket på mer än femton procent, både uppåt och 
neråt. I år har EU till exempel beslutat om att höja kvoten med femton procent för det östra 
beståndet men sänkt kvoten med lika mycket för det mindre västra. Detta trots att de 
biologiska råden medgett en högre kvot. Nackdelen med systemet är att det är svårt att införa 
begränsningar neråt. Detta är en kompromiss och sammantaget tycker Ottilia att systemet är 
bra, man måste kunna ge och ta i förhandlingar och det är långt från jämt man får helt som 
man vill.  
 Ottilia tog själv upp frågan om eventuell KRAV-märkning av fisket i Östersjön men menar 
att det finns mycket kvar att göra innan en märkning är aktuell. WWF jobbar mycket med 
detta och med spårbarhet genom hela processkedjan för tillfället. Några fiskare har ansökt om 
tillstånd för KRAV-fiske men det är långt från klart i dagsläget. Fiskemarknaden är global och 
mycket komplex och ett bra system för tillförlitlig spårning är nödvändigt för att säkra 
kvaliteten.  
 Östersjö RAC’en tycker Ottilia, som själv sitter med, fungerar bra nuförtiden. Det är inte 
lätt som miljöorganisation i minoritet att få fram sina argument men det främjar framförallt en 
dialog mellan olika aktörer. Det skapas personliga kontakter och förtroende mellan parter på 
ett sätt som inte skett innan. I en del frågor är WWF överens med fiskenäringen, som fallet 
med svartfisket till exempel där båda parter är överens om att det gör mer skada än nytta, och 
i andra kommer de aldrig att enas. Att RAC’en tas på allvar av EU-kommissionen och 
Ministerrådet är väldigt bra, då har vi i alla fall en chans att påverka.  
 En fråga jag ställt till alla intervjuade är huruvida de tycker att ICES rekommendationer 
följs i högre grad nu än tidigare och vad det kan bero på. De två tidigare svaren har varit att ja, 
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rekommendationerna följs hårdare och det beror på att beräkningsmodellerna blivit säkrare, 
medvetenheten hos allmänheten har ökat och mediebevakningen är mycket hårdare i såna här 
frågor idag eftersom vi haft kris i näringen under flera år. Ottilia menar att ICES inte är så 
neutralt som det verkar. Rådet är sammansatt av forskarrepresentanter från de olika 
medlemsländerna och jobbar med opolitiska frågor men på uppdrag av nationerna. Sällan eller 
aldrig kommer de med egna rekommendationer utan svarar på frågor ställda av en 
uppdragsgivare. Frågorna kan vara av typen: vi ska få ner fiskedödligheten till en viss nivå 
men vad kostar det att göra det på tre eller fem år? Då kan ICES inte svara utifrån ett rent 
biologiskt perspektiv utan är bundna att hålla sig till vilken fråga som ställts.  
 Frågan om medias roll i bevakningen av fiskeripolitiken dök upp under samtalet och Ottilia 
menar att det är med uppmärksamhet men ibland blir informationen lite snedvriden. Media 
gör sällan skillnad på de två olika torskbestånden i Östersjön vilket är problematiskt eftersom 
de har helt olika biologisk status. Problematiken med torskexporten till Frankrike och vår 
import av torsk från Norge ses ofta i fel vinkel även del. I ett program av SVT’s ”Uppdrag 
granskning” uppmärksammandes klimatperspektivet av transporterna när det i själva verket är 
fångstmetoden som spelar störst roll i sammanhanget. Trålning, den fångstmetod som används 
vid torskfiske, är en mycket bränsleineffektiv fångstmetod och transporterna av fisken är en 
mindre del av helheten.  
 
 
Sture Hansson, professor i ekologi vid Stockholms Universitet 
Torsken förbättrade status i Östersjön idag, menar Sture, beror i huvudsak på två faktorer: 
 

1. Naturlig variation 
 

2. Bättre förvaltning av Östersjön 
 
Om de politiska besluten forsätter att följa de biologiska råden finns det mycket som talar för 
att bestånden ska vara goda om ett par år. Detta gäller enbart det östra beståndet, det västra är 
mycket svårt att förstå sig på i dagsläget. Beståndet har fått så mycket stryk under åren att det 
biologiskt sett inte borde finnas idag. Det finns något som våra modeller och kunskap inte 
täcker i detta fall. Det östra beståndet däremot ser bra ut men varför är för mig till viss del 
oklart. Syretillgången eller saltvatteninflödet har inte förändras märkvärt och skarpsillens 
predation på torskägg verkar inte har påverkat bestånden allvarligt. Den andra orsaken till 
uppgången är att när väl bestånden började öka svarade politikerna inte med att höja kvoterna 
utan torskbestånden läts återhämta sig. Förvaltningen beräknas stå för ungefär 25 % av 
ökningen. Den är idag klok jämfört med tidigare. Svartfiskets roll är inget som betonas av 
Sture men det finns med i spelet. Det viktiga är att det totala fisket har minskat.  
 Rödlistningen av Östersjötorsken har varit bra, det är viktigt att uppmärksamma hur 
allvarlig konsumentmakt kan vara. Det verkar också troligt att om nu WWF ändrar sin 
rödlistning framöver kommer det ta tid innan Svenska folket kommer köpa fisken i någon 
större utsträckning eftersom förtroendet för branschen har minskat. Jag låg tidigare till viss 
del bakom WWF rödlistning men idag delar vi inte åsikt i ämnet. När besluten ligger i linje 
med de biologiska råden finns det inte så mycket mer man kan göra och därför bör 
rödlistningen tas bort.  
 Sveriges krav på nollkvot i EU-förhandlingarna var klokt ur ett biologiskt perspektiv men 
hur pass effektivt det var i förhandlingsläget vet jag inte.  
 Östersjö-RAC’en är nog ett bra forum för diskussioner mellan stakeholders men det är 
inget som jag känner till i någon större utsträckning. De har funnits för kort tid för att kunna 
utvärderas.  
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 Medias roll är viktig men också problematisk när information tolkas på fel sätt. Jag har den 
senaste tiden blivit intervjuad och sedan har tidningarna skrivit med en annan vinkel. Den 
senaste tidens debatt är egentligen baserad på information ICES gav för ett år sedan, ny 
information kommer först i slutet av Maj och först då kommer beviset på torskens status.  
 
 


