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Förord 
Pandemin med Covid-19 har visat hur känsliga världens ekonomier är 

för oförutsedda händelser. Även i Sverige har effekterna slagit hårt mot 

många branscher och för att mildra skadeverkningarna har riksdag och 

regering beslutat om ett antal stödåtgärder. I den här rapporten görs en 

genomgång av effekterna av pandemin för svenskt yrkesfiske, vilka 

stöd fisket kunnat söka, och i vilken mån stödens utformning passar 

fiskenäringens struktur. Studien har genomförts och publicerats under 

pågående pandemi med syfte att fungera som underlag för det fortsatta 

arbetet med Covid-19s effekter på näringslivet. 

Fredrik Wilhelmsson  Sören Höjgård   

Lunds universitet  Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU)   

Lund, augusti 2021 
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Sammanfattning 
Pandemin med Covid-19 har slagit hårt mot många branscher. För att 

mildra skadeverkningarna infördes stödåtgärder i flera länder och så 

även i Sverige. I den här rapporten presenterar vi en genomgång av ef-

fekterna av pandemin för svensk fiskenäring, vilka stöd näringen har 

kunnat söka, och i vilken mån stöden passar fiskenäringens struktur.   

 

Före pandemin 

Generellt sett hade svenskt yrkesfiske en relativt god ekonomi före pan-

demin även om variationerna var stora mellan olika regioner och typer 

av fiske. Exempelvis gick det storskaliga trålfisket ekonomiskt bra, med 

undantag för trålfisket efter torsk i Östersjön. Det småskaliga marina 

fisket hade ett sämre utgångsläge och många fartyg gick med ekono-

misk förlust medan det småskaliga fisket i insjöar gick ekonomiskt be-

tydligt bättre. Situationen innebär att åtminstone delar av näringen bör 

ha haft möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert för att möta sämre 

tider. Fiskeföretag är vana vid svängningar i tillgången på fisk, och 

minskade kvoter mellan åren hör till de naturliga variationer som före-

tagen kan förvänta sig. För de företag som är diversifierade och har 

många arter att fiska efter, t.ex. för att de är geografiskt rörliga, kan de 

naturliga svängningarna i olika bestånd ta ut varandra. Samtidigt är 

många svenska fiskare kraftigt specialiserade på arter som torsk, havs-

kräfta eller räka (se t.ex. Hammarlund m.fl., 2018 för havskräfta). Om 

Covid-19 innebär minskad efterfrågan på en viktig art kan resultatet bli 

en kraftig påverkan på ekonomin.  

 

Många fiskare har valt att diversifiera sig inte bara inom fisket utan även 

till andra branscher. Av alla som var sysselsatta inom fisket år 2018 hade 

cirka 40 procent inkomster från andra branscher. Detta gäller både in-

sjöfisket och det marina fisket. När det gäller hur stor andel av arbetsin-
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komsterna som kommer från andra branscher varierar detta stort mel-

lan fiskare, men i genomsnitt kommer 75 procent från fiskeverksamhet 

och 25 procent från andra branscher. För Sverige som helhet har endast 

cirka 25 procent av alla sysselsatta inkomster från mer än en bransch, 

vilket gör fiskare mer diversifierade än genomsnittet. Hur väl diversifi-

eringen fungerar som motvikt mot negativa effekter av pandemin beror 

på om övriga branscher där fiskarna arbetar påverkats mer eller mindre 

än fisket. Analysen visar att cirka var tionde fiskare har inkomster från 

hårt drabbade branscher, dvs. branscher som tappat minst 20 procent 

av omsättningen under covid-19 pandemin.  

 

Pandemin 

Covid-19 har troligtvis haft en liten påverkan på svenskt fiske totalt sett 

om man tittar på hela perioden från mars 2020 fram till februari 2021. 

Det verkar inte som att pandemin i stort har påverkat kvantiteter och 

priser för de flesta av de fiskarter vi undersöker. Men det finns skillna-

der mellan olika arter och vi ser att vissa arter påverkas i början av pan-

demin. Till exempel ser vi att priserna faller på skaldjursmarknaderna. 

Havskräfta och kokräkor (som båda är beroende av restaurang- och be-

söksnäringen) uppvisade lägre priser under våren 2020 än under vå-

rarna 2017- 2019. När det gäller insjöfisket ser vi framförallt att det gös-

fiske som normalt sett är stort under våren var betydligt mindre under 

våren 2020 och precis i början av pandemin påverkades även priserna 

på gös negativt. Även färsk torsk och gråsej hade något lägre priser strax 

efter mars 2020 medan fryst torsk troligtvis inte påverkats. När de gäller 

pelagiska arter har priserna däremot fortsatt att öka under pandemin, 

precis som de gjort sedan 2017. 

 

Andelen fartyg som tappat en stor del av sin omsättning är generellt sett 

hög år 2020 jämfört med tidigare år, men omsättningstappet är inte 

unikt utan liknande tapp noteras även tidigare under perioden 2009-

2019. Även om det är svårt att helt koppla omsättningstappet till pan-

demin är det möjligt att åtminstone delar av fisket påverkades och fick 

lägre intäkter än vad som skulle varit fallet utan pandemin. 

    

 



7 

Stöd under pandemin 

Det ingår inte i analysen att studera vilka fiskeföretag som tagit del av 

de generella stöd för Covid-19 som gått till svenskt näringsliv. Däremot 

har fiskets struktur analyserats för att se vilka typer av stöd som varit 

aktuella och i vilken mån utformningen av stöden skulle kunna utgöra 

ett problem.  

 

Analysen visar att majoriteten av fiskeföretagen (74 %) var registrerade 

som enskild firma år 2019 och har därför inte kunnat ta del av stödåt-

gärder som riktar sig till sänkta kostnader för anställd personal, exem-

pelvis stödet till korttidspermittering (98 % av de enskilda firmorna 

inom fisket har inga anställda). Cirka hälften av arbetskraften inom fis-

ket utgörs av anställda i företag och andra hälften av egenföretagare 

(avser 2018). Halva arbetskraften inom fisket har därför varit aktuell för 

stöd till korttidspermittering. Andelen anställda i fiskesektorn är betyd-

ligt lägre än för Sverige som helhet, där över 90 procent av arbetskraften 

är anställd. Enskilda firmor och handelsbolag har däremot kunna söka 

omsättningsstöd givet att omsättningen 2019 var över 180 tusen kronor. 

Analysen visar att 65 procent av de enskilda firmorna och handelsbola-

gen inom fisket kvalificerar sig för stöd enligt detta gränsvärde. Vidare 

har företag också kunnat ansöka om nedsättning av arbetsavgivaravgif-

ter för unga mellan 18 och 22 år under pandemin. Andelen unga mellan 

18 och 22 år är ungefär lika stor för fisket som för Sverige som helhet.  

 

Fiskets intäkter varierar över året i takt med olika fiskesäsonger. Detta 

bekräftas i rapporten även om analysen inte går djupare in på vilka fis-

ken som har kraftiga säsonger och i vilken mån fiskeföretagen har möj-

lighet att jämna ut intäkterna genom att delta i flera olika fisken. Vissa 

fisken, exempelvis laxfisket, varierar kraftigare än andra och för dessa 

kan ett stöd som bygger på referensperioder utanför högsäsongen vara 

problematiskt (exempelvis en jämförelsemånad tre månader före ansö-

kan/stödperiod som permitteringsstödet ursprungligen var utformat). 

Detta problem har också lyfts inom exempelvis turistindustrin där sä-

songsarbete är vanligt. Inom fisket kan det även uppstå problem med 
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referensmånader från året före eftersom fiskesäsongen inte behöver in-

falla exakt samma månader olika år, utan kan variera beroende på att 

väder, vind och andra naturförhållanden varierar.  

 

Omsättningsstödet och omställningsstödet bygger på tappad omsätt-

ning jämfört med året innan. Inom fisket var det vanligt med stora om-

sättningstapp redan innan pandemin. Inom trålfisket tappade till exem-

pel mellan 20 och 40 procent av företagen (enskild firma och handelsbo-

lag) minst 30 procent av omsättningen från år till år mellan 2009 till 2019. 

Motsvarande siffra för insjöfisket var mellan 10 och 25 procent. Slutsat-

sen blir att kraftiga tapp i omsättning var vanligt förekommande inom 

fiskenäringen redan innan Covid-19. Att använda referensperioder för 

att kompensera fisket vid en kris kräver därför eftertanke. När sväng-

ningarna i omsättning är stora riskerar företag som räknat med kraftigt 

ökad omsättning att inte bli kompenserade, medan företag som räknar 

med minskad omsättning eventuellt kan få kompensation som bygger 

på en period då omsättningen var onormalt hög. Detta pekar på vikten 

av att kunna utreda effekterna av just Covid-19 för företaget vid hante-

ringen av stöden. En jämförelse med andra branscher visar att andelen 

företag som gör stora omsättningstapp ett visst år är ungefär lika stor 

inom fisket som inom byggsektorn och tillverkningsindustrin. Dessa 

överväganden gäller alltså även inom andra branscher där relativt 

många företag gör stora omsättningstapp. 

 

Förutom de generella företagsstöden finns även ett stöd inom EHFF 

som är speciellt utformat för fisket. Totalt har cirka 5 miljoner kronor 

betalats ut via EHFF, vilket gör det till ett litet stöd både jämfört med de 

generella stöden och jämfört med andra stöd inom EHFF. Av de totalt 

29 fartyg som fått stödet fanns en stor andel på sydkusten jämfört med 

vad som kan förväntas utifrån antalet fartyg i regionen. En möjlig för-

klaring är att fisket längs sydkusten går generellt dåligt ekonomiskt 

även utan Covid-19 (Waldo, et al., 2020). De fartyg som fått stödet hade 

också en svagare ekonomi redan före pandemin.  
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1 Introduktion  

Det är svårt att förutspå hur fisket kan påverkas av en händelse som 

Covid-19 eftersom många olika faktorer spelar in. Fisket levererar ex-

empelvis både till dagligvaruhandeln som generellt sett gått bra under 

2020 (SCB, 2021) och till restaurangbranschen som gått avsevärt sämre. 

Det kan också finnas stora skillnader mellan olika producenter och reg-

ioner beroende på vilka arter man fiskar och vilka marknader företagen 

levererar sina produkter till. Lokala marknader är viktiga för många fis-

kare samtidigt som en stor del av den svenska fisken landas utomlands 

eller exporteras vilket gör att även internationella förhållanden har stor 

betydelse för näringens utveckling.  

I rapportens första empiriska kapitel (3) redovisas två indikatorer på fis-

kets möjligheter att klara en kris; fiskets ekonomiska bärkraftighet före 

pandemin (3.1), samt i vilken utsträckning individuella fiskare har valt 

att diversifiera sina arbetsinkomster till andra branscher (3.2). Sektorns 

motståndskraft för ekonomiska bakslag kan i stor utsträckning variera 

beroende på vilken typ av fiske som bedrivs. Exempelvis har det stor-

skaliga fisket generellt sett en god ekonomi jämfört med det småskaliga, 

och fisket efter pelagiska arter som sill, skarpsill och makrill går ekono-

miskt bättre än torskfisket i Östersjön (Waldo och Blomquist, 2020). 

Många fiskare har valt att även ha arbete utanför fiskesektorn vilket kan 

vara en fördel vid kraftiga svängningar i fiskeverksamheten. Men vid 

utbrottet av Covid-19 kan det också ha inneburit en risk om man diver-

sifierat mot sektorer som drabbats hårt av pandemin, som till exempel 

restaurang- eller besöksnäringen.  

Nästa steg i analysen (kapitel 4) undersöker hur priser, landningar och 

omsättning (värdet av fångster) utvecklats under pandemin jämfört 
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med åren innan. Syftet är att ge en bild av hur näringen påverkats eko-

nomiskt. Om näringen drabbats ekonomiskt har fisket precis som andra 

näringar möjlighet att ta del av de stödåtgärder som riksdag och rege-

ring tillhandahåller för att dämpa de ekonomiska effekterna av pande-

min. Därutöver har fiskenäringen haft möjlighet att söka stöd för att till-

fälligt upphöra med verksamheten från Europeiska havs- och fiskeri-

fonden (EHFF). I kapitel 5 ges en översikt över vilka medel som finns 

tillgängliga inom både de generella stöden för Covid-19 och inom EHFF, 

vilket ligger till grund för analysen i efterföljande kapitel. I kapitel 6 un-

dersöker vi hur väl stöden är anpassade till fiskets struktur och tittar på 

följande indikatorer: 

1. Bolagsform (6.1). Vissa stöd kräver exempelvis att företaget är 

handelsbolag eller enskild firma, medan andra kräver att före-

taget har anställd personal vilket är vanligare inom aktiebolag. 

Vi undersöker hur många fiskeföretag som är registrerade i 

olika bolagsformer och hur många sysselsatta det finns i olika 

bolagsformer. 

2. Åldersstruktur (6.2). Vi undersöker andelen unga fiskare i sek-

torn eftersom det finns stöd som särskilt riktar sig till personer 

mellan 18 och 23 år.  

3. Säsongsberoende (6.3). Verksamheter som har stora säsongsvari-

ationer (t.ex. turistföretag) har påpekat att det finns svårig-

heter med att få stöd om stödet baseras på verksamhetens om-

fattning under lågsäsong. Vi presenterar exempel på säsongs-

variation för fisket.  

4. Omsättningstapp inom fisket (6.4). Den fjärde indikatorn mäter 

hur vanligt det är inom fisket att omsättningen faller kraftigt 

mellan två år. Exempelvis är omsättningsstödet som är viktigt 

för enskilda firmor baserat på att företaget tappat 30-50 pro-

cent av omsättningen jämfört med tidigare år. Här ställer vi 

frågan hur vanligt detta var inom fisket redan före pandemin.   

 

Analysen som beskrivs ovan bygger på fiskeföretagens struktur och stö-

dens utformning men säger inget om i vilken mån fisket faktiskt har 
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sökt och fått stöd. För de fartyg som beviljats stöd inom EHFF finns upp-

gifter om hur mycket de beviljats och det går därför att göra en analys 

av vad som karaktäriserar de fartyg som sökt och fått stödet (kapitel 7). 

Detta ger en första indikation på vilka som behövt stöd, vad de fiskar 

och var de är lokaliserade.  

Rapporten innehåller flera frågeställningar och använder därför flera 

olika datakällor och analysenheter (t.ex. individer, företag, fartyg, far-

tygssegment). I kapitel 2 nedan ges en överblick över vilka datakällor 

och analysenheter som används i respektive kapitel i rapporten. 
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2 Data och analysenheter 

I rapporten används flera olika datakällor beroende på vad som analy-

seras. Många av stöden för Covid-19 utgår från hur enskilda företag ut-

vecklats under krisen vilket gör företaget till en naturlig analysenhet. 

När det gäller fiskets utveckling före- och efter pandemin är dock till-

gänglig företagsdata inte tillräcklig då den inte inkluderar år 2020 (sen-

ast tillgängliga data är 2019). För att analysera fiskets utveckling under 

pandemin används istället fångst- och prisdata som baseras på farty-

gens loggböcker och avräkningsnotor. Rapporten växlar därför mellan 

olika analysenheter och datakällor. Detta avsnitt ger en överblick över 

vilken typ av data som används i respektive rapportkapitel. Tabell 1 vi-

sar vilka analysenheter som ingår i respektive kapitel (avsnitt) samt vil-

ken data som används. 

Företagsdata hämtas från Statistiska Centralbyråns (SCB) register Före-

tagens Ekonomi (FEK) och Företagsregistret. FEK ger information om 

företagens omsättning och Företagsregistret ger information om bolags-

form och näringsgren. Fiskeföretagen är uppdelade i tre olika närings-

grenar baserat på företagets huvudsakliga SNI kod: insjöfiske (SNI-kod 

03120), trålredskap i marint fiske (SNI-kod 03111), övrigt marint fiske 

(SNI-kod 03119). Uppdelningen mellan ”trålredskap” och ”övrigt ma-

rint fiske” innebär att vi kan särskilja mellan storskaligt fiske (trålred-

skap) och småskaligt fiske med passiva redskap (övrigt fiske).1 Företags-

data för år 2019 används i kapitel 6.1 för att undersöka olika bolagsfor-

mer inom fisket och i kapitel 6.4 för att undersöka företagens omsätt-

ningstapp över tiden (mellan år 2009 och 2019). 

                                                           
1 EU:s definition av småskaligt fiske är ”fiske som bedrivs med passiva redskap av fartyg under 12 
meter”. I SCB:s datamaterial har vi inte information om fartygets längd, vilket gör att definitionen av 
”småskaligt fiske” inte är helt jämförbar med definitionen som används inom EU. 
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Tabell 1. Analysenheter och datakällor 

Kapitel Syfte/kommentar Analysenhet Insjö/marint Datakällor 

3.1 Flottans ekonomiska 
bärkraftighet 

Fartyg Insjö/marint EU:s ekonomiska sta-
tistik över fiskeflot-
tan, HaV 

3.2 Diversifiering mot 
andra branscher 

Individ Insjö/marint SCB (LISA) 

4.1 - 4.4 Priser och land-
ningar av viktiga ar-
ter 

Art Insjö/marint Statistiska Med-
delanden, data från 
HaV, Stockholms fisk-
auktion 

4.5 Tappad omsättning 
2020 

Fartyg Marint EU:s ekonomiska sta-
tistik över fiskeflot-
tan, HaV 

5 Stödmöjligheter Stöd - Stödinformation på 
hemsidor från rege-
ring och myndigheter 

6.1 Företagsform Företag Insjö/marint SCB (FEK och LISA) 

6.2 Fiskarens ålder Individ Insjö/marint SCB (LISA) 

6.3 Fiskesäsong Fartyg Marint Loggbok, prisstatistik 

6.4 Tappad omsättning 
innan pandemin 

Företag  Insjö/Marint SCB (FEK) 

7 Stöd inom EHFF Fartyg Insjö/marint Jordbruksverket 

Not: SCB är Statistiska Centralbyrån, LISA är Longitudinell integrationsdatabas för 
sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier, HaV är Havs och – Vattenmyndigheten 
och FEK är databasen Företagens Ekonomi. 

Individdata hämtas från SCB:s register LISA (Longitudinell integrat-

ionsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier) och är från 

år 2018. LISA ger information om arbetsinkomster, sysselsättning och 

yrkesställning (egenföretagare/anställd) inom olika näringsgrenar för 

samtliga individer i Sverige över 16 år. Denna data används i kapitel 3.2 

för att se hur många fiskare som även arbetar inom andra branscher. 

LISA data används även i kapitel 6.2 för att se andelen unga mellan 18 
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och 22 år och i kapitel 6.1 för att se vilken typ av sysselsättning (anställ-

ning/egenföretagare) som är vanligast inom fisket.  

Data på fartygsnivå är från Havs- och vattenmyndigheten och baseras 

på EU:s datainsamlingsförordning (EU, 2017). Statistiken innehåller in-

formation om ekonomiska variabler såsom omsättning och ekonomisk 

vinst. Denna data används i kapitel 3.1 för att undersöka den ekono-

miska bärkraftigheten inom fisket i olika regioner (kuststräckor). Data 

på fartygsnivå används även för att undersöka tappad omsättning (ka-

pitel 4.5) och säsongsmönster (kapitel 6.3). I analyser på fartygsnivå de-

las flottan upp i fartyg som använder aktiva redskap (framför allt trål) 

och passiva redskap (garn och krok, burar, ryssjor). Till detta kommer 

en kategori som kallas ”pelagisk” som är storskaligt fiske efter sill, 

skarpsill och makrill. Det pelagiska fisket skiljer sig från övrigt fiske ge-

nom att fartygen är större och mer industrialiserade och förvaltas med 

ett eget förvaltningssystem (Regeringens proposition 2008/09:169).  

När det gäller utvecklingen av landningar och priser i det marina fisket 

före och efter pandemin (kapitel 4) används månadsstatistik som publi-

ceras i den officiella statistiken för yrkesfisket (Statistiska Meddelan-

den). Denna data finns tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens 

hemsida och innehåller information om värde och vikt för olika arter 

fångade av svenskt yrkesfiske i olika havsområden.2 Havsområdena är 

västkusten, sydkusten, ostkusten och utlandet. De statistiska meddelan-

dena kommer ut en gång i månaden och vi använder data från januari 

2017 till februari 2021 (50 stycken Statistiska meddelanden) för att skapa 

tidsserier för de viktigaste fiskarterna.  

När det gäller insjöfisket (avsnitt 4.4) har vi tillgång till månadsstatistik 

från Havs- och Vattenmyndigheten över fångster från de fyra stora sjö-

arna i Sverige (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren). Den viktigaste 

insjöfisken är gös som fiskas i Vänern, Mälaren och Hjälmaren. Vi kom-

mer att fokusera på fångad kvantitet och pris på gös. Data över fångade 

kvantiteter hämtas ur yrkesfiskets journaler och data finns från januari 

                                                           
2 Länk till statistiken: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-
statistik/sm---statistiska-meddelanden.html#h-Yrkesfisketihavet 

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-statistik/sm---statistiska-meddelanden.html#h-Yrkesfisketihavet
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-statistik/sm---statistiska-meddelanden.html#h-Yrkesfisketihavet
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2017 till maj 2021. Uppgifter om priser på gös kommer från Stockholms 

fiskauktion.  

Stöd för tillfälligt stillaliggande som ges inom den Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF) analyseras i kapitel 7. Detta stöd är specifikt utfor-

mat för fisket och baseras i motsats till de generella stöden på enskilda 

fartyg (istället för företag). Stödet har kopplats till fartygsstatistik vilket 

gjort det möjligt att se vilken region fartygen har sina hemmahamnar i. 

Data kommer från Jordbruksverket. 
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3 Före pandemin – hur stod fisket  
rustat? 

I kapitlet redovisas fiskets ekonomiska bärkraftighet (före pandemin) 

uppdelat på olika segment inom flottan (3.1), samt i vilken utsträckning 

individuella fiskare har valt att diversifiera sin verksamhet till andra 

branscher och hur vanligt det är med diversifiering mot branscher som 

inte klarat pandemin så väl (3.2). Syftet är att ge en bild av hur robust 

fiskenäringen är för ekonomiska kriser.  

3.1 Skillnad på storskaligt och småskaligt fiske 

I AgriFoods rapport Var är det lönt att fiska – en analys av fisket i svenska 

regioner (Waldo och Blomquist, 2020) görs en genomgång av ekonomin 

för det svenska fisket i marina vatten. Analysen görs på fartygsnivå för 

olika flottsegment och regioner och är baserad på EU:s ekonomiska sta-

tistik över fiskeflottan. Analysen visar att fartyg inom det pelagiska seg-

mentet (storskaligt fiske efter sill, skarpsill och makrill) och fartyg som 

använder aktiva redskap (trål) generellt har gått ekonomiskt bra under 

perioden 2008 till 2017. Fartyg som fiskar med passiva redskap (små-

skaligt fiske med garn och krok) har däremot gått sämre och i princip 

gjort förluster under hela perioden. Den ekonomiska bufferten för det 

småskaliga fisket kan därför förväntas vara sämre jämfört med resten 

av fiskenäringen. Samtidigt visar tidigare forskning att fiskare ofta fort-

sätter inom näringen även när det går ekonomiskt dåligt (Seara et al., 

2017; Schreiber och Gillette, 2021). Andra (icke-finansiella) aspekter av 

yrket spelar därför en viktig roll för huruvida man väljer att stanna kvar 

eller lämna näringen. 

Bilden ovan ger en aggregerad bild av fiskets ekonomi men i Waldo och 

Blomquist (2020) görs även en analys av fartygen på regional nivå som 
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sammanfattas i tabell 2 nedan. I tabellen betyder ”+” ekonomisk vinst 

och ”-” ekonomisk förlust.  

Tabell 2. Översikt över fiskets ekonomi (nettoresultat) i svenska 
regioner 2008-2017 

Region1 Aktiva redskap (ej pela-
giskt) 

Passiva redskap 

Norra ostkusten + - 

Södra ostkusten2 
Få fartyg - 

Sydkusten - - 

Västkusten  + +/- 

1 Norra ostkusten (Gävleborg, Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland), 
Södra ostkusten (Gotland, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Östergötland), Sydkus-
ten (Skåne, Blekinge), samt Västkusten (Halland, Västra Götaland) 

2 Redovisar inte aktiva redskap på grund av få observationer 

Som framgår av tabellen har fisket med passiva redskap gjort ekono-

miska förluster i samtliga regioner utom på västkusten där resultaten är 

blandade. Framför allt det viktiga fisket med bur efter havskräfta har 

gått ekonomiskt bra under den studerade perioden. Fiske med aktiva 

redskap har gått bra i samtliga regioner utom sydkusten där torsk länge 

varit den dominerande arten. I början av perioden gick trålfisket efter 

torsk bra, men under senare år har ekonomin försämrats och fisket har 

gått med kraftiga förluster på grund av den ansträngda situation som 

torskbestånden i Östersjön befinner sig. Under 2020 och 2021 bedrevs 

inget riktat fiske efter torsk i östra Östersjön (EU, 2020b).  

Allt svenskt fiske i insjöar sker med passiva redskap. Den viktigaste ar-

ten är gös vilken fiskas i de flesta sjöar där det bedrivs kommersiellt 

insjöfiske (Blomqvist och Swahnberg, 2020). Insjöfiskets ekonomi går 

inte att följa på samma sätt över tiden som det marina fisket eftersom 

det historiskt inte producerats ekonomisk statistik för insjöfisket. För rä-

kenskapsåret 2018 har emellertid Blomqvist och Swahnberg (2020) sam-

lat in ekonomiska indikatorer för insjöfisket enligt samma metod som 
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används för det marina fisket inom EU. För 2018 uppvisar insjöfisket ett 

positivt ekonomiskt resultat i samtliga vattenområden som redovisas 

(Hjälmaren, Mälaren, Vänern, Vättern, samt Övriga sjöar och vatten-

drag). Författarna konstaterar därför att den svenska insjöflottan är eko-

nomiskt hållbar.  

Sammanfattningsvis går större delen av det storskaliga svenska fisket 

med ekonomisk vinst och kan därför förväntas ha byggt upp en viss 

motståndskraft mot tillfälliga nedgångar i efterfrågan. Undantaget är 

torskfisket med trål längs sydkusten. Även det småskaliga fisket i fram-

för allt Östersjön har haft sämre ekonomi under senare år.  

3.2 Fiskare arbetar även inom andra branscher 

I detta avsnitt undersöker vi i vilken utsträckning fiskare har inkomster 

från andra näringar. Analysen görs på individnivå med data från SCB. 

Individer som är aktiva i mer än en bransch har troligtvis större möjlig-

heter att undvika minskade inkomster och arbetslöshet om fiskeverk-

samheten drabbats hårt av Covid-19 pandemin. Vissa andra branscher 

drabbades dock extra hårt av pandemin, såsom exempelvis hotell, re-

staurang, kultur och researrangörer. De fiskare som är aktiva inom 

dessa branscher har sannolikt inte kunna dra nytta av möjligheten att 

diversifiera sina inkomster utanför fisket.  

Tabell 3 ger en överblick över hur vanligt det är med inkomster från 

andra branscher för fiskare år 2018 för tre näringsgrenar inom fisket (in-

sjöfiske, fiske med passiva redskap och trålfiske). Kolumn 1 visar antal 

individer som hade inkomster från fisket (huvudinkomst eller sekundär 

inkomstkälla). Kolumn 2 visar andelen individer som hade inkomster 

utanför fisket och kolumn 3 visar andelen individer som hade inkomster 

från hårt drabbade branscher. Vilka branscher som definieras som hårt 

drabbade baseras på Skatteverket (2020) som sammanställt hur omsätt-

ningen i företag inom olika branscher utvecklats under pandemin. Tre 

branscher har enligt rapporten tappat mer än 20 procent i omsättning 
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mellan augusti 2019 och augusti 2020: hotell och restaurang (-35 %), ut-

hyrning, fastighetsservice, resetjänster (-28 %) och kultur, nöje och fritid 

(-25 %).3  

Tabell 3. Andel fiskare som har inkomster utanför fisket år 2018 

Näringsgren 

Antal individer 
med inkomster 
från fisket 

Andel med in-
komster utanför 
fisket 

Andel med inkoms-
ter från hårt drab-
bade branscher 

Insjöfiske 256 0,40 0,11 

Passiva redskap, marint 
fiske  554 0,43 0,11 

Trålredskap, marint 
fiske 930 0,44 0,09 

Totalt 1740 0,43 0,10 

 

Vi ser att ungefär 40 procent av alla som var sysselsatta inom fisket år 

2018 även har inkomster från andra branscher. Detta gäller både insjö-

fisket och det marina fisket. För Sverige som helhet har cirka 25 procent 

av alla sysselsatta inkomster från mer än en bransch under 2018 (baserat 

på 5 siffrig SNI kod). Att ha inkomster från fler branscher är alltså be-

tydligt vanligare inom fisket än inom andra branscher. En möjlig förkla-

ring till detta är att vissa typer av fisken är starkt säsongsberoende. Ta-

bellen visar också att cirka var tionde fiskare har inkomster från hårt 

drabbade branscher dvs. branscher som tappat minst 20 procent av om-

sättningen under covid-19 pandemin.  

När det gäller hur stor andel av totala arbetsinkomster som kommer 

från fisket varierar detta stort mellan individer, från en andel nära noll 

till ett. Detta illustreras i Figur 1 som visar fiskeinkomsternas andel av 

totala arbetsinkomster i insjöfisket (panel A) och i det marina fisket (pa-

nel B). Vi ser att fördelningarna liknar varandra i stor utsträckning. För 

                                                           
3 Statistiken i Skatteverket (2020) sträcker sig mellan augusti 2019 och augusti 2020 och baseras på 
SCB:s SNI-koder. Vi definierar en bransch som hårt drabbad om den tappat mer än 20 % i omsättning 
i genomsnitt under denna period. Tre branscher (SNI-kod huvudgrupp) är enligt definitionen hårt drab-
bade: SNI I, SNI N och SNI R. 
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majoriteten av individerna står fiskeinkomster för mer än 80 % av totala 

arbetsinkomster. Figuren visar också att mellan 10 och 20 procent av in-

dividerna endast får en liten del (<20%) av sina arbetsinkomster från fis-

ket. 

Figur 1. Andel av arbetsinkomster som kommer från fisket, år 
2018. 

(a) Insjöfiske               (b) Marint fiske 
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4 Pandemin – hur påverkades fisket? 

I början av pandemins utbrott våren 2020 förändrades de globala mark-

naderna för fisk och skaldjur dramatiskt. Efterfrågan från restaurang- 

och besöksnäringen minskade över hela världen medan efterfrågan på 

konserverad och fryst fisk ökade (OECD, 2020). Men skillnaderna var 

stora för olika typer av produkter och i olika regioner. I en del fall ersat-

tes försäljning till restauranger och besöksnäring med direktförsäljning 

till konsumenter. I andra fall stannade yrkesfiskarna i hamnarna vilket 

gjorde att fisket minskade dramatiskt, så var det till exempel i Frankrike 

och i medelhavsländerna. I andra länder fortsatte fisket som vanligt, vil-

ket var fallet i Norge och Ryssland (OECD, 2020). I det här avsnittet fo-

kuserar vi på svenskt yrkesfiske och undersöker landningar och priser 

på de viktigaste arterna som fångas av svenska yrkesfiskare.  

Arterna från det marina fisket delas in i tre huvudsakliga kategorier: 

vitfisk, pelagiska arter och skaldjur. Vitfisk som analyseras är torsk och 

gråsej. Pelagiska arter finns i kategorierna konsumtionssill, skarpsill, 

makrill och foderfisk. Skaldjur är havskräfta och kokräka. Dessa åtta ka-

tegorier stod för 92 procent av landningsvärdet från svenskt marint 

fiske år 2020 (HaV, 2021). Vi undersöker också marknaden för gös, som 

är den viktigaste arten för svenskt insjöfiske.  

För att få en överblick av fiskets utveckling under pandemin jämfört 

med en tidigare period följer vi utvecklingen från januari 2017 till feb-

ruari 2021. Vi kommer att undersöka landningar och priser för de olika 

fiskarterna. Landningarna visar hur yrkesfiskets aktivitet har utvecklats 

och priserna visar hur marknader har reagerat på förändringar i efter-

frågan och utbud. Marknaden för fisk och skaldjur är i många fall inter-

nationell och därför styrs priserna även av vad som händer utanför Sve-
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rige. I de fall där den utländska marknaden är intressant har vi sökt in-

formation om utvecklingen på den internationella marknaden. Många 

fartyg inom den svenska fiskeflottan fiskade efter mer än en art under 

ett år. De fiskare som haft möjlighet att växla sitt fiske till arter som gått 

relativt sett bra kan kompensera eventuell minskning i efterfrågan på 

andra arter. För att se hur pandemin slagit på fartygsnivå görs en analys 

av hur många fartyg som har fått kraftiga minskningar i omsättningen 

under pandemiåret 2020 jämfört med tidigare år (kapitel 4.5).  

Det är naturligtvis inte så att alla förändringar under perioden efter 

mars 2020 är relaterade till pandemin. Andra faktorer som påverkar fis-

ket kan göra att 2020 har sett annorlunda ut. En viktig faktor som på-

verkar storleken på landningarna är storleken på de kvoter för olika 

fiskarter som Sverige har tillgång till. I denna studie har vi inga möjlig-

heter att göra en statistisk analys av alla faktorer som kan ha påverkat 

yrkesfisket under pandemin. Vi kombinerar därför våra dataanalyser 

med kvalitativ information om fiskets utveckling från bland annat myn-

digheter, producentorganisationer och media.  

4.1 Minskat torskfiske kopplat till biologi snarare än pan-

demi 

De viktigaste vitfiskarterna för svenskt fiske är torsk och gråsej. Tillsam-

mans stod dessa arter för cirka 5 procent av värdet från det marina fisket 

2020. Torsken var tidigare en mycket viktig art för svenskt fiske men de 

torskbestånd som svenska yrkesfiskare fiskar på är numera små. När 

det gäller torsken i östra Östersjön har kvoterna minskat från cirka 

37 000 ton 2017 till cirka 3 600 ton 2021 (ICES, 2021). Internationella 

havsforskningsrådet (ICES) har rekommenderat fiskestopp sedan 2020 

(ICES, 2021). Likaså rekommenderas fiskestopp för fisket i Kattegatt 

2021 och kvoten där var betydligt mindre för 2020 än tidigare år (130 ton 

år 2020 jämfört med 567 ton 2019 till exempel) (ICES, 2020). Torsken stod 

ändå för den största delen av den vitfisk som landades 2020 och utgjorde 

3,1 procent av det totala landningsvärdet från svenskt marint fiske.   
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Figur 2 visar kvantitet och pris för landningar av torsk från svenska yr-

kesfiskare för varje månad från och med januari 2017 till och med feb-

ruari 2021. Både kvantiteter och priser är omräknade till ett index som 

startar på 100 i januari 2017. Fördelen med ett index är att vi kan ha 

kvantiteter och priser i samma figur. De streckade linjerna visar den 

långsiktiga trenden. För att undersöka om något ser annorlunda ut efter 

pandemins utbrott har vi lagt in en lodrät linje som indikerar mars 2020.  

Figur 2: Landningar av torsk från svenska yrkesfiskare, kvantitet 
och pris. Index=100 för januari 2017. 

 

Figur 2 visar att landningarna av torsk har minskat under senare år. 

Även för perioden efter mars 2020 fortsätter landningarna att uppvisa 

en nedåtgående trend. Trenden är troligtvis inte kopplad till Covid-19 

utan är del av en långsiktig trend med minskade landningar relaterade 

till ovan nämnda biologiska faktorer. Detta stöds av ett statistiskt test av 

trenden under de två tidsperioderna som visar att det inte går att säga 

att tidsperioden efter mars 2020 ser annorlunda ut.  

Vi ser att priserna faller kraftigt i mars 2020. Priser på torsk är normalt 

sett högre under årets första två månader och faller framåt våren. Men 

2020 ser prisfallet för mars månad ovanligt stort ut. Däremot bibehålls 

den mer generella uppåtgående trenden för priset också under perioden 

0

1
00

2
00

3
00

01/2017 01/2018 01/2019 01/2020 01/2021

Pris på torsk Kvantitet torsk

Pristrend Kvantitetstrend

Mars 2020



26 

efter mars 2020. Detta stöds av vårt statistiska test, dvs. det har inte skett 

en signifikant förändring i den långsiktiga prisutvecklingen efter mars 

2020. Priser på svensk torsk styrs av den internationella marknaden 

(Waldo och Blomquist, 2021) och på denna har priserna visat en uppåt-

gående trend de senaste åren (White m.fl., 2020). Analyser av hur Co-

vid-19 påverkat den internationella europeiska marknaden pekar på att 

priset på färsk torsk påverkats negativt medan priserna på fryst torsk 

inte påverkats av Covid-19 (White m.fl., 2020). Eftersom vi endast ser 

landningar av torsk vid kaj i vårt datamaterial ser vi inte om priser på 

fryst och färsk torsk skiljer sig åt för svenska fiskare. Sveriges fiskares 

producentorganisation menar att priset på färsk torsk föll något under 

våren 2020 på grund av pandemin (personlig kommunikation Fredrik 

Lindberg, 2021-06-21). Liksom på den internationella marknaden tycks 

alltså priserna på färsk torsk i Sverige ha påverkats initialt av pandemin. 

Vi kan inte visa att kvantiteterna av gråsej är signifikant annorlunda ef-

ter mars 2020 (visas inte i någon figur). När det gäller priserna för gråsej 

indikerar vårt statistiska test att dessa generellt sett är lägre under peri-

oden mars 2020 till februari 2021 än vad som kan förväntas utifrån den 

uppåtgående trend som funnits sedan januari 2017. Gråsej är till viss del 

ett substitut till torsk och FAO rapporterar att en del europeiska konsu-

menter som fått sämre ekonomi har ersatt torsk med gråsej under pan-

demin eftersom denna fisk är billigare (FAO, 2020). Om detta också skett 

i Sverige borde priserna på gråsej ha ökat snarare än minskat. En repre-

sentant från Sveriges fiskares producentorganisation menar att priserna 

i Sverige sjönk under våren och sommaren 2020 och att priset på gråsej 

normalt sett brukar vara mer stabilt (personlig kommunikation Peter 

Ronelöv Olsson, 2021-06-21). Vi drar slutsatsen att priserna på gråsej 

troligtvis påverkades i viss mån av pandemin.  

4.2 Ökade priser på pelagiska arter även under 2020 

Pelagiska arter finns i kategorierna konsumtionssill, skarpsill, makrill 

och foderfisk. Tillsammans stod dessa kategorier för 53 procent av vär-

det från det marina fisket 2020. Foderfisket stod för den största delen 

med hela 31 procent av intäkterna från svenskt yrkesfiske men även 

konsumtionssillen var viktig och stod för cirka 20 procent.  
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Kvantiteten konsumtionssill visar en nedåtgående trend under hela 

tidsperioden. Perioden efter mars 2020 skiljer sig inte från den tidigare 

perioden när det gäller den nedåtgående trenden för landad kvantitet. 

Trenden kan kopplas till de svenska kvoterna för sill som har minskat 

under 2019 och 2020. När det gäller priser på konsumtionssill ser vi en 

ökning sedan januari 2017. Om vi tittar mer noga på 2020 ser vi att pri-

serna faller tillbaka till 2019-års nivå under den senare delen av året. 

Vårt statistiska test tyder också på att priset på konsumtionssill beter sig 

annorlunda under 2020. Men resultatet ska tolkas med försiktighet ef-

tersom tidsperioden efter mars 2020 är kort. Klart är att priserna på kon-

sumtionssill i genomsnitt var högre under 2020 än under tidigare år vil-

ket också var fallet på den internationella marknaden (FAO, 2021). FAO 

(2021) menar att priserna på konsumtionssill har stigit på den internat-

ionella marknaden sedan 2014 och var högre än någonsin under 2020. 

Den internationella marknaden är viktig för svensk konsumtionssill, ex-

empelvis så landades ungefär hälften av fångsten i utlandet 2020. De 

priser vi ser för svenskt yrkesfiske styrs därför i stort sett av priserna på 

den internationella marknaden och prisuppgången under 2020 för 

svenskt fiske följer priset på den internationella marknaden.  

Den foderfisk som fångas av svenska fiskare är främst sill, skarpsill och 

tobis och den mängd som fångas styrs av den tillgängliga kvoten för 

Sverige. Foderfisk används till vattenbruk och i djuruppfödning och 

marknaden är del av en större marknad för fodermjöl (framförallt so-

jamjöl) (Kristoffersson och Andersson, 2006). De priser som svenska fis-

kare får påverkas därför av det som händer på den internationella mark-

naden för foderfisk. Enligt FAO har den globala produktionen av fisk-

mjöl och fiskolja varit mindre 2020 än 2019. En bidragande orsak var att 

produktionen av fiskmjöl i Peru för den kinesiska marknaden minskade 

kraftigt i början av pandemin och att priserna därför steg på världs-

marknaden. Beredningsindustrin i Peru stängde ned mellan 16 mars och 

11 maj för att skydda personal från smitta (OECD, 2020). Produktionen 

av fiskmjöl i norra Europa ökade däremot under första halvåret 2020 

(FAO, 2021). Även i vår statistik över foderfisk som landas av svenska 

fiskare ser vi att priset stiger efter mars 2020 (se figur nedan). Vid en 

jämförelse mellan månaderna april-juni 2020 med samma månader 
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2017, 2018 och 2019 ligger priserna högre under 2020. Detta var inte fal-

let för månaderna januari, februari och mars. Om vi däremot studerar 

hela perioden efter pandemiutbrottet i Europa (fram till februari 2021) 

fortsätter trenderna för både kvantitet och pris som före pandemin (be-

kräftas också av ett statistiskt test av trenderna). Sweden Pelagic Fede-

ration har själva inte kopplat prisutvecklingen för foderfisken till covid-

utbrottet (personlig kommunikation Anneli Rosell, 2021-06-07). Det är 

möjligt att pandemin i viss mån kan ha påverkat priserna på foderfisk 

från svenska fiskare positivt under våren 2020 men effekten var i sådana 

fall kortvarig.  

Figur 3: Landningar av konsumtionssill och pris. Index=100 för 
januari 2017. 

  

Mängden skarpsill (visas ej i figur) som landas av svenska fiskare visar 

en nedåtgående trend under hela perioden och vårt statistiska test visar 

att den sista perioden inte skiljer sig signifikant från föregående period. 

Priserna ökar generellt sett mellan januari 2017 och februari 2021. Ef-

tersom skarpsill inte fiskas under alla månader finns inte priser för vissa 

månader vilket gör det svårt att statistiskt testa om priserna ser an-

norlunda ut efter mars 2020.  
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Figur 4: Betalning till yrkesfiskarna för foderfisk (kr/kg). 

 
 

Notera: I denna figur visas priset på foderfisk (ej index). 

Makrillfisket (visas inte heller i figur) äger rum på sommaren från maj 

till september/oktober och kan variera mycket från år till år beroende på 

makrillens rörelser i havet. Hösten 2019 var makrillfångsterna till exem-

pel exceptionellt stora, bara i oktober fångades 738 ton makrill av 

svenska fiskare (kan jämföras med att högsta månadsfångsten 2017 som 

var 76 ton i maj). Men när det gäller perioderna före och efter mars 2020 

går det inte att visa (med ett statistiskt test) att perioden efter mars 2020 

har en avvikande trend vare sig när det gäller kvantiteter eller priser.  

Sammantaget ser vi att de trender som fanns före pandemin i stort sett 

fortsätter att gälla även under pandemin för de pelagiska arterna. Det 

går inte att se att priser eller kvantiteter skulle ha påverkats negativt av 

pandemin.  

4.3 Fallande priser på skaldjur i början av pandemin 

De viktigaste skaldjursfiskena i Sverige är havskräfta och kokräka. 

Havskräfta stod för 19 procent av värdet av svenska landningar 2020 

och kokräka stod för 16 procent. När vi jämför perioden före och efter 

mars 2020 ser vi totalt sett inga skillnader vare sig när det gäller kvanti-

teter eller priser för havskräftan. Mängden havskräfta som fångas ökar 
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under perioden och vi kan inte se att perioden efter mars 2020 skiljer sig 

från perioden före (bekräftas av ett statistiskt test av trenden). Vi noterar 

att den svenska kvoten för havskräfta var betydligt större än den fiskade 

kvantiteten under hela den period som vi studerar. 2020 fiskades exem-

pelvis 38 procent av den kvot som Havs- och Vattenmyndigheten rap-

porterade som tillgänglig för svenska fiskare i Västerhavet. Enligt Sve-

riges fiskares producentorganisation är fiske efter havskräfta begränsat 

av naturförhållanden (burfiske kräver viss typ av botten) och bristande 

investeringsvilja (oviss framtid för trålfiske) (personlig kommunikation 

Peter Ronelöv Olsson, 2021-06-21).  

Figur 5: Landningar av havskräfta och pris. Index=100 för januari 
2017. 

I figur 5 ser vi att priserna är lägre än de varit på länge under våren 2020 

då priserna ligger under trendlinjen i mars, april, maj och juni 2020. Ge-

nomsnittspriset på havskräfta var också lägre under våren 2020 än un-

der våren 2019. I april 2020 var till exempel priset 71 kronor per kilo 

jämfört med 99 kronor per kilo i april 2019. 

I slutet av april införde näringen ett ransoneringssystem för att undvika 

att havskräfta blev osåld på marknaden. Det går inte att se i statistiken 

att ransoneringen skulle ha minskat den mängd kräfta som såldes på 
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den svenska marknaden. Tvärtom, så är mängden havskräfta större un-

der våren 2020 (mars-juni) jämfört med vårarna 2017, 2018 och 2019. 

2020 landas 587 ton havskräfta under dessa fyra månader, jämfört med 

506 ton 2019, 483 ton 2018 och 304 ton 2017. Företrädare för Sveriges 

fiskares producentorganisation menar att de lade ransoneringen ganska 

högt, syftet var att få de största aktörerna att fiska lite mindre och att 

stoppa fiske under helgerna. Producentorganisationen tror att fisket 

hade kunnat vara ännu större om man inte haft någon ransonering (per-

sonlig kommunikation Fredrik Lindberg, 2021-06-21).  

Ransoneringssystemet togs bort i slutet av juni och i början av augusti 

bedömde näringen att situationen var mer normal igen (personlig kom-

munikation Fredrik Lindberg, 2021-06-21). Exporten hade kommit 

igång igen och den inhemska efterfrågan hade ökat under sommaren då 

fler än vanligt hade semester i Sverige. Detta syns i prisstatistiken då det 

genomsnittliga priset på havskräfta var exceptionellt högt i juli 2020 

jämfört med tidigare år. Kilopriset i juli 2020 var 180 kronor per kilo 

jämfört med 144 kronor per kilo i juli 2019. Dessutom var mängden kräf-

tor till försäljning mindre i juli 2020 än under juli tidigare år vilket också 

kan ha höjt priserna. Vi ser att genomsnittspriset på havskräfta är något 

lägre i augusti 2020 än under tidigare år (exempelvis 109 kronor per kilo 

jämfört med 125 kronor per kilo 2019). I september och oktober var pri-

serna återigen ungefär desamma som under tidigare år.  

Figur 6 visar hur kvantiteter och priser för kokräka utvecklats under pe-

rioden januari 2017 till februari 2021. Den mängd kokräka som landas i 

Sverige har varit ganska stabil under perioden och vårt statistiska test 

ger inga indikationer på att trenden ser annorlunda ut efter mars 2020. 

Det finns ingen tydlig nedgång i mängden kokräka som säljs i Sverige. 

När det gäller priser på kokräka ser vi däremot ett tydligt mönster av 

ökande priser (med toppar i augusti varje år) fram till 2020. Under 2020 

ökar inte priserna längre och vårt statistiska test visar att perioden efter 

mars 2020 uppvisar lägre priser för kokräkor än vad som kan förväntas. 
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Figur 6: Landningar av kokräka, antal ton och pris per kilo. In-
dex=100 för januari 2017. 

När vi tittar närmare på månaderna april-augusti 2020 ser vi att priserna 

är lägre än under motsvarande månader 2019. Till exempel är genom-

snittspriset i april 2020 141 kronor per kilo jämfört med 305 kronor per 

kilo året innan. I början av 2020 (januari-mars) är priserna på räkor där-

emot ungefär desamma som under början av 2019. Sveriges fiskares pro-

ducentorganisation menar att priserna på räkor nog varit något lägre 

under 2020 men de menar samtidigt att kokräka är mindre känslig för 

förändringar i efterfrågan från restaurang- och besöksnäring (som drab-

bats hårt av pandemin) än havskräftor eftersom en hel del kokräka säljs 

i detaljhandeln (personlig kommunikation Peter Ronelöv Olsson, 2021-

06-21).  

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen priserna på skaldjur påverkades 

av pandemin, åtminstone under våren 2020. På lite längre sikt är effek-

terna av pandemin troligtvis mindre. 

4.4 Gösfisket minskade i början av pandemin 

Den ekonomiskt viktigaste arten i det svenska insjöfisket är gös som 

stod för 48 procent av försäljningen av insjöfisk 2017. Gös riktar sig 
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framförallt till restaurangmarknaden och en stor del av den gös som fis-

kas i Sverige exporteras till andra europeiska länder (Hammarlund m.fl. 

2021). Figur 7 visar landningar av gös från tre svenska sjöar (Hjälmaren, 

Mälaren och Vänern) mellan januari 2017 och april 2021. De tre sjöarna 

stod för 88 procent av de rapporterade göslandningarna från yrkesfisket 

i Sverige 2020. 

Figur 7: Landningar av gös. Index=100 för januari 2017. 

Gösfisket i de tre stora sjöarna visar ett tydligt säsongsmönster där fisket 

är större under månaderna mars, april och maj. I diagrammet syns det 

som toppar år 2017, 2018 och 2019. Under 2020 finns ingen topp. Det är 

tydligt att gösfisket var mycket mindre under våren 2020 än förväntat. I 

början av april 2020 rapporterar media att försäljningen på Stockholms 

fiskauktion (där majoriteten av gösen säljs) har minskat kraftigt och fis-

karna har uppmanats att dra ned på fisket. Priserna har också sjunkit. 

Ett försök gjordes att sälja gösen till lokala dagligvarukedjor men det 

misslyckades (Augustsson, 2020).  

På lite längre sikt går det inte att visa att gösfisket minskade i någon 

större utsträckning. Under sommaren återhämtade sig marknaderna då 

uteserveringarna öppnade upp i Sverige och i de viktiga exportländerna 
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(Tyskland, Nederländerna och Belgien) (personlig kommunikation 

Bengt Ove Andrén, 2021-06-18). Under årets övriga månader är kvanti-

teterna ungefär lika stora som under föregående år och om man tittar 

på hela perioden efter mars 2020 ser den ut ungefär som den tidigare 

perioden (också enligt ett statistiskt test av trenden). Att vårfisket var 

förhållandevis litet 2021 berodde på att isen på sjöarna var tjock och för-

svårade fisket (personlig kommunikation Bengt Ove Andrén, 2021-06-

30). 

Statistik över priser på gös kommer från Stockholms fiskauktion (ef-

tersom detta bara är en del av den svenska marknaden för gös redovisar 

vi inte dessa data i figur 7). Marknaden för gös är dock integrerad i Sve-

rige och sannolikt också i Europa (Hammarlund m.fl., 2021) så rimligt-

vis kan enskilda uppköpare inte ha priser som skiljer sig stort från 

varandra. Genomsnittspriset på gös är lägre i april 2020 (54 kronor per 

kilo på Stockholms fiskauktion) än året innan (67 kronor i april 2019) 

men redan i maj är skillnaden mindre (82 kronor per kilo jämfört med 

86 kronor året innan). I juli och augusti 2020 är priserna däremot högre 

än under någon annan månad i vårt datamaterial.  

Sammanfattningsvis ser vi att vårfisket av gös är betydligt lägre under 

våren 2020 jämfört med tidigare år, vilket sammanfaller med minskad 

efterfrågan från restaurangnäringen i Sverige och utomlands. Under 

sommaren och hösten återhämtar sig marknaden och både priser och 

kvantiteter återgår till nivåer som är jämförbara med tidigare år. 

4.5 Omsättningen för fiskefartyg var lägre under 2020 

Detta avsnitt skiftar fokus från arter till fartyg eftersom många fartyg 

fiskar efter mer än en art. Fokus i framställningen är hur vanligt det är 

historiskt för fartyg att tappa 30-50 procent av sin omsättning (mätt som 

fångstens värde, dvs. värdet på fisken när den säljs till första mottagare) 

och om andelen fartyg med höga omsättningstapp skiljer sig 2020 jäm-

fört med tidigare år. Nivåerna för omsättningstapp följer hur stöd till 

enskilda firmor och handelsbolag är utformade (omsättningsstöd och 

omställningsstöd, se kapitel 5). I statistiken ingår fartyg med minst 180 

tkr i fångstvärde vilket också baseras på stödens utformning. Figur 8 
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visar hur stor andel av fartygen som under 2009 till 2020 har tappat 

minst 30 respektive 50 procent av det infiskade värdet mellan två år. 

Figuren är uppdelad på fartyg inom aktivt och passivt fiske (pelagiska 

fartyg ingår ej).  

Figur 8. Andel företag som tappat minst 30 respektive 50 procent 
av det infiskade värdet. Fartyg med värde av fångster > 180 tkr. 

 

Som framgår av figuren är andelen fartyg som tappat 30 respektive 50 

procent av det infiskade värdet högt 2020 jämfört med andra år, men 

skillnaden är inte påtaglig. Både för 30 och 50 procents tapp finns andra 

år med högre andelar under den studerade perioden. Ett exempel är 

2017 vilket skulle kunna förklaras med att det infördes möjligheter att 

överföra kvoter mellan fartyg detta år (demersala systemet) och vissa 

fartyg därför endast nyttjats marginellt (så kallade kvotbåtar).  

Utvecklingen av fisket under pandemin kan slå olika i olika regioner 

beroende på vilka arter som är viktiga inom det regionala fisket. Tabell 

4 visar hur stor andel av fartygen som tappat 30 respektive 50 procent 

av fångstvärdet uppdelat per region. Regionerna är definierade som 

Norra ostkusten (Gävleborg, Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Väs-

ternorrland), Södra ostkusten (Gotland, Kalmar, Stockholm, Söderman-

land, Östergötland), Sydkusten (Skåne, Blekinge), samt Västkusten 

(Halland, Västra Götaland).  
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Tabell 4. Tappad omsättning per region som andel av alla fartyg 
som fiskat >180 tkr 

  Norra ostkusten Södra ostkusten Sydkusten Västkusten 

Antal fartyg 2020 49 12 34 225 

 > 30 % tapp 

    

Medel 2009-2019 22% 36% 33% 16% 

Min 7% 14% 18% 10% 

Max 36% 56% 51% 20% 

2020 25% 50% 62% 24% 

 > 50 % tapp 

    

Medel 2009-2019 11% 20% 18% 8% 

Min 2% 5% 10% 4% 

Max 17% 38% 33% 11% 

2020 12% 33% 29% 8% 

 

Som framgår av tabellen är andelen fartyg som tappat omsättning gene-

rellt sett högre 2020 än ett genomsnittligt år för samtliga regioner. Sam-

tidigt är andelen 2020 i de flesta fall inte unik utan liknande tapp har 

noterats tidigare under den studerade perioden. Noterbart är att ande-

len som tappar omsättning är avsevärt större längs sydkusten och södra 

ostkusten jämfört med övriga kuststräckor. Detta gäller både ett ”nor-

malår” och under 2020, En möjlig förklaring är regionala skillnader i 

flottan och förvaltningen (t.ex. torskbeståndens utveckling) och inte en-

bart i skilda effekter av Covid-19. I sammanhanget är det viktigt att på-

peka att en fiskare kan ha flera fartyg och bedriva olika mycket fiske 

med de olika fartygen mellan åren vilket kan ge större fluktuationer i 

fartygens omsättning jämfört med vad fiskeföretaget faktiskt upplever 

aggregerat över alla dess fartyg.  
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4.6 Totalt sett har fisket påverkats ganska lite av pande-

min 

Sammanfattningsvis tycks det som att Covid-19 haft en liten påverkan 

på svenskt fiske totalt sett. På lite längre sikt (fram till februari 2021) är 

det svårt att se att pandemin skulle ha påverkat kvantiteter och priser 

för många av de fiskarter vi undersöker på ett avgörande sätt. När de 

gäller pelagiska arter har priserna fortsatt att öka under pandemin. 

Färsk torsk och gråsej har haft något lägre priser efter mars 2020 medan 

fryst torsk troligtvis inte påverkats. Vi ser att priserna faller på skal-

djursmarknaderna, särskilt i början av pandemin. Havskräfta och ko-

kräkor (som är mer beroende av hotell- och besöksnäringen) uppvisade 

lägre priser under våren 2020 än under vårarna 2017- 2019. När det gäl-

ler insjöfisket ser vi framförallt att det gösfiske som normalt sett är stort 

under våren var betydligt mindre under våren 2020. I början av pande-

min påverkades även priserna på gös negativt men har därefter åter-

hämtat sig. Andelen fartyg som tappat 30 respektive 50 procent av om-

sättningen är hög 2020 jämfört med tidigare år, men inte extremt. 

Högsta andelarna finns på sydkusten och södra ostkusten. 
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5 Stöd under pandemin 

Fiskeföretag som drabbats av effekterna av Covid-19 har kunnat söka 

ett flertal stöd för att klara krisen. De flesta av dessa stöd är generella 

för alla näringar, men det finns även specifika stöd för fisket genom 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).  

Nedan beskrivs kortfattat de stöd som företagen inom de analyserade 

näringarna kunnat ta del av.4 Informationen är hämtad från Regering-

ens (Regeringen, 2021) och Tillväxtverkets, (Tillväxtverket, 2021), och 

Jordbruksverkets (Jordbruksverket, 2021) hemsidor. 

5.1 Generella statliga stöd   

Många av stöden är utformade med olika regler för olika perioder. 

Dessa perioder är ofta mycket korta och sträcker sig från någon till 

några månader. I redovisningen nedan ger vi ett detaljerat exempel för 

omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, men för de övriga stöden 

redovisas endast sammanfattande information kring olika stödnivåer 

för olika perioder.  

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Detta 

är utformat som två olika stöd som båda har som syfte att stötta enskilda 

näringsidkare och handelsbolag eftersom de inte kunnat dra nytta av 

många av de övriga stödåtgärderna. Eftersom handelsbolag är relativt 

ovanligt inom fisket beskrivs stödet för enskilda näringsidkare. Stödet 

                                                           
4 Utöver detta fanns i början av 2021 ett antal stöd som i varierande grad kan vara aktuella för fisket: 
Nedstängningsstöd för företag som tvingas stänga på grund av beslut inom ramen för pandemilagen, 
Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till 
anställda, Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK, Ökat utrymme för Almi Invest 
att vara aktiv investerare i innovativa företag, Ökad investeringskraft för Almi Invest, och Skatteredukt-
ion för investeringar i inventarier.  
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bygger på att företaget redovisar en minskad omsättning, så kallat om-

sättningstapp. Minsta omsättningstapp för att kunna söka stödet och 

det faktiska stödbeloppet beror på vilken stödperiod man ansöker för. 

Tabell 5 visar de regler som gällde för respektive period. Till detta kom-

mer olika regler kring minsta omsättning inom företaget under 2019 för 

att vara aktuell för stöd. Detta varierar mellan 180 och 200 tkr.  

 
Tabell 5. Stöd för tappad omsättning under 2020 per period för 
enskilda näringsidkare.  

Period Minsta omsättningstapp för 
att få stöd. Jämförelsen är 
med motsvarande period 
2019  

Stöd som % av omsätt-
ningstapp 

Mars-april  30 % 75 %, max 120 tkr 

Maj  40 % 75 %, max 120 tkr 

Juni – juli  50 % 75 %, max 120 tkr 

Augusti - oktober  40 % 75 %, max 72 tkr 

November – december  30 % 90 %, max 48 tkr 

 

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp. Stödet kan 

sökas av företag som tappat 30-50 % av omsättningen beroende på stöd-

period och täcker 70-90 % av företagets fasta kostnader (t.ex. hyra). En-

skilda näringsidkare och handelsbolag kan söka både omställningsstöd 

och omsättningsstöd men för omsättningsstöd krävs att man räknar av 

eventuella omställningsstöd man fått.  

Korttidspermittering för minskade lönekostnader. Stödet innebär att 

anställda går ner i arbetstid med maximalt 80 % men ändå får behålla 

en stor del av sin lön. Arbetsgivaren får stöd för 75 % av lönekostnaden 

för den minskade arbetstiden. Stödet avser de som varit anställda vid 

den så kallade jämförelsemånaden vilken infaller 3 månader före ansö-

kan inkom eller 3 månader före första månad stödet avser.  
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Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader. Stödet innehåller ett an-

tal åtgärder med syfte att ersätta arbetsgivare och företag för högre sjuk-

lönekostnader under pandemin än vad som annars är normalt.  

Anstånd med skatteinbetalningar. Företag kan få anstånd med betal-

ning av arbetsgivaravgifter, samt preliminär skatt på lön och moms.  

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag. Staten garanterar 

70 procent av nya lån som banker ger till företag inom det så kallade 

kreditgarantiprogrammet Företagsakuten. Syftet är att genom lånefi-

nansiering undvika att företag lägger ner till följd av likviditetsproblem.  

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga. Arbetsgivaravgifterna 

för personer mellan 18 och 23 år sänks från 31,42 till 17,73 procent under 

perioden januari 2021 till mars 2023. Syftet är att motverka pandemins 

negativa konsekvenser för unga på arbetsmarknaden.  

5.2 Specifikt stöd till fiske från EHFF 

I april 2020 gjordes det möjligt att stödja fiske och vattenbrukssek-

torerna inom ramen för EHFF (EU, 2020). Sverige har infört ett stöd för 

tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet kopplat till Covid-19 (SFS 

2020:720). Stödet kan sökas av fiskelicensinnehavare i både marint- och 

insjöfiske och kan ges för perioden 16 juni - 31 december 2020. Stödet 

beviljas per fartyg (inte företag), men ges inte till fartyg inom det pela-

giska segmentet och inte till fartyg över 24 meter. För att kunna bli be-

viljad stöd krävs dessutom en viss historisk aktivitetsgrad (minst 120 

dagars fiske under 2018-2019) samt att det inte råder fiskestopp av andra 

anledningar. Stödet kan sökas för elva i förordningen specificerade pe-

rioder som är mellan cirka två veckor och en månad var (SFS:765).  

Stödets storlek beräknas utifrån schabloner baserat på fartygets längd, 

vilken art man huvudsakligen fiskar efter, och vilken period man söker 

för. I ett exempel Jordbruksverket presenterar ger stödet drygt 26 000 kr 

för att under juli månad upphöra med burfiske efter havskräfta med ett 

fartyg 0-12 meter (Jordbruksverket, 2021).  
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5.3 Stöd som vi analyserar 

Även om de flesta generella stöd är tillgängliga för fiskeföretag har vi 

valt att fokusera analyserna på ett fåtal av dem där det i dagsläget går 

att få fram information om näringarna som matchar kriterier i stöden. 

De valda stöden är korttidspermitteringar, omsättningsstöd till enskilda 

näringar och handelsbolag, omställningsstöd, samt sänkta arbetsgivar- 

och egenavgifter för unga. I analysen ingår även de EHFF stöd som ges 

specifikt till fiskenäringen. 
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6 Generella stöd – relevanta för fisket? 

Som nämnts ovan är företagets bolagsform avgörande för vilken typ av 

stöd som kan sökas. Exempelvis riktar sig många stöd till företag som 

har anställda (stöd för sjuklönekostnader, korttidspermittering, sänkt 

arbetsgivaravgift till unga, etc.). Fiskare som bedriver sin verksamhet 

som enskild näringsverksamhet eller handelsbolag (egenföretagare) är 

inte anställda i sitt eget bolag och har därför inte möjlighet att söka dessa 

stöd om man inte har andra anställda i företaget. Andra stöd, såsom 

omsättningsstödet, kan endast sökas av företag registrerade som en-

skild firma eller handelsbolag. I detta kapitel tittar vi närmare på fiske-

näringens struktur när det gäller antal företag och sysselsättning inom 

olika bolagsformer (avsnitt 6.1) och andelen sysselsatta som kvalificerar 

sig för stöd till sänkt arbetsgivaravgift för unga (avsnitt 6.2). Avsnitt 6.3 

diskuterar säsongseffekter inom fisket och hur det kan påverka möjlig-

heten att få stöd till korttidspermittering, vilket baseras på anställning 

under en viss referensmånad. Avslutningsvis undersöker avsnitt 6.4 hur 

stor andel av fiskeföretagen som kvalificerar sig för omsättningsstödet 

givet gränsvärdet på 180 tusen kronor i omsättning 2019. Avsnittet un-

dersöker även fiskeföretagens omsättning historiskt och hur vanligt det 

är att tappa en stor del av omsättningen (observera att analysen är på 

företagsnivå vilket matchar stödens utformning och inte på fartygsnivå 

som i kapitel 4.5).  

6.1 Enskilda firmor är vanliga inom yrkesfisket 

Tabell 6 visar antal företag år 2019 som är registrerade som aktiebolag, 

enskild firma och handelsbolag, och har en omsättning över noll kronor. 

Tabellen visar antalet företag uppdelat på tre olika typer av fiskeaktivi-

teter baserat på företagets SNI kod och antalet företag i Sverige totalt. 
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Andelen företag inom en viss bolagsform redovisas i kursiv stil (uttryckt 

i procent).   

Tabell 6. Antal företag i fisket och i Sverige totalt uppdelat på bo-
lagsform, 2019 

 
Bolagsform 

 

Näringsgren Aktiebolag 
Enskild  
företagare Handelsbolag Totalt 

Insjöfiske 30 139 13 182 

andel 16% 76% 7% 100% 

Passiva redskap, ma-
rint fiske (småskaligt) 77 324 32 433 

andel 18% 75% 7% 100% 

Trålredskap, marint 
fiske (storskaligt) 141 421 23 585 

andel 24% 72% 4% 100% 

Fiske totalt 248 884 68 1 200 

andel 21% 74% 6% 100% 

Sverige totalt (alla nä-
ringar) 422 083 524 047 38 389 984 519 

andel 43% 53% 4% 100% 

Not: Data är från SCB databas Företagsregistret och Företagens Ekonomi. 

Antalet fiskeföretag i Sverige inom de tre bolagsformerna är 1200 

stycken. Vi ser att majoriteten av företagen (74 %) är registrerade som 

enskild firma, och att detta gäller både insjöfisket och det marina fisket. 

För alla tre näringsgrenar inom fisket är andelen företag som är enskild 

firma högre än genomsnittet i Sverige, där strax över hälften av företa-

gen är enskild firma. Från Tabell 6 kan vi dra slutsatsen att majoriteten 

av fiskeföretagen i Sverige inte kunnat ta del av de stödåtgärder som 

riktar sig mot anställda, exempelvis stödet till korttidspermittering.5  

                                                           
5 Av de totalt 884 företag som är enskild firma har 864 stycken (97.7 %) noll anställda. 
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Även om de flesta företag är registrerade som enskild firma säger tabel-

lerna ovan inget om antalet anställda inom olika företagsformer. Ett ak-

tiebolag kan ha många anställda medan en enskild firma sällan har an-

ställda i företaget då ägaren är personligt ansvarig för företagets eko-

nomi. För att undersöka hur stor del av arbetskraften inom fisket som 

är aktuell för stöd riktade till anställda tittar vi närmare på antal syssel-

satta inom olika bolagsformer.6 

Tabell 7 visar antal individer med olika yrkesställning i november 2018. 

Andelen sysselsatta inom en viss kategori redovisas i kursiv stil (ut-

tryckt i procent). För att jämföra fisket med situationen i Sverige som 

helhet presenteras även resultat för samtliga individer som varit aktiva 

på arbetsmarknaden år 2018. 

Vi ser att totalt 1 431 individer fick sin huvudsakliga inkomst från fisket 

under 2018. Av dessa var majoriteten (53 %) egna företagare. Detta skil-

jer sig markant för hur det ser för Sverige totalt sett, där endast 6 % får 

sin huvudsakliga inkomst från egen näringsverksamhet. När vi tittar på 

de olika näringsgrenarna inom fisket ser vi att egenföretagare är särskilt 

vanligt inom det småskaliga marina fisket (61 %), men det är även van-

ligt inom insjöfisket (53 %) och det storskaliga marina fisket (48 %). Från 

tabellen kan vi, baserat på 2018 års data, dra slutsatsen att stöd såsom 

korttidspermitteringar och sänkta sjuklönekostnader inte varit aktuellt 

för cirka hälften av de sysselsatta inom fiskenäringen.  

 

 

 

                                                           
6 Antalet sysselsatta i olika bolagsformer får ses som en proxy för antalet anställda som omfattas av 
stödåtgärderna. I praktiken finns exempelvis krav på minst 3 månaders anställning innan korttidsper-
mittering är aktuellt, vilket inte framgår av statistiken i LISA databasen. Det är därför sannolikt att antalet 
anställda i tabellen är högre än antalet anställda som i praktiken är aktuella för stödåtgärder.  
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Tabell 7. Antal individer med inkomster från olika typer av syssel-
sättning, år 2018. 

 Yrkesställning                      

Näringsgren Anställd 
Egenfö-
retagare 

Enmans-
bolag Totalt 

Insjöfiske 80 115 22 217 

andel 37% 53% 10% 100% 

Passiva redskap, marint fiske (små-
skaligt) 155 296 33 484 

andel 32% 61% 7% 100% 

Trålredskap, marint fiske (storska-
ligt) 260 350 120 730 

andel 36% 48% 16% 100% 

Fiske totalt 495 761 175 1 431 

andel 35% 53% 12% 100% 

Sverige totalt 5 343 155 361 113 205 741 5 910 009 

andel 90% 6% 3% 100% 

Not: Data är från SCB databas LISA. Antal individer per yrkesställning för huvudsak-
lig inkomst. Andel individer inom respektive yrkesställning visas i kursiv stil. Katego-
rierna ”sjömän” och ”utan kontrolluppgift till Skattemyndigheten” redovisas inte i ta-
bellen.  

6.2 Lika många unga i fisket som i andra branscher 

Under 2020 beslutade regeringen att tillfälligt sänka arbetsgivaravgif-

terna för unga över 18 och under 23 år (ej fyllt 23 vid årets början). I detta 

avsnitt undersöker vi hur många anställda inom fisket som är i ålders-

gruppen 18-22. Även andelen anställda 18-22 år av samtliga sysselsatta 

inom respektive näringsgren redovisas. Resultatet är enligt följande:  

 Insjöfisket: 21 anställda (18-22 år), 9.7 % av samtliga sysselsatta.  

 Fiske med passiva redskap: 24 anställda (18-22 år), 5.0 % av samt-

liga sysselsatta.  

 Trålfiske: 29 anställda (18-22 år), 4.0 % av samtliga sysselsatta. 

 Sverige totalt: 457 689 anställda (18-22 år), 7.7 % av samtliga 

sysselsatta. 
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År 2018 var alltså knappt 10 procent av de sysselsatta inom insjöfisket 

anställda mellan 18 och 22 år, och därför aktuella för stöd till sänkta ar-

betsgivaravgifter. Detta är något högre än för Sverige generellt (7.7 %). 

Inom det marina fisket är situationen den omvända. Siffrorna ovan visar 

att fisket inte särskiljer sig nämnvärt från situationen i Sverige i helhet 

när det gäller andelen unga som kvalificerar sig till sänkta arbetsgivar-

avgifter. 

6.3 Fiskesäsonger gör det svårt med jämförelseperioder 

Stora delar av fisket sker under avgränsade säsonger. Detta gör att stöd 

som baseras på situationen i fisket under en annan säsong än den stödet 

avser kan blir problematiskt. Stöden för kortidspermittering är ett ex-

empel på detta eftersom ersättningen under en stödperiod utgår från 

företagets situation under en jämförelsemånad tre månader tidigare. 

Om jämförelsemånaden är under lågsäsong och stödperioden är under 

högsäsong kommer intäkter, anställda, etc. inte att återspeglas i jämfö-

relsemånaden. Detta är inte unikt för fisket utan gäller för all säsongs-

betonad verksamhet. Nedan studeras säsongsvariationer för olika seg-

ment (grupper av fartyg av liknande storlek och fiskemönster) inom 

flottan med hjälp av fartygsstatistik från loggböckerna. Data är från 

loggböcker och landningsdeklarationer 2019, dvs. fångsterna är inte på-

verkade av Covid-19. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av vilka 

fartygssegment som har störst svängningar utan att illustrera att det fö-

rekommer stora säsongsvariationer i åtminstone delar av flottan. Om 

det finns stora säsongsvariationer finns anledning att analysera frågan 

närmare inför en eventuell utformning av framtida liknande stöd. I fi-

gur 9 nedan visas intäkter per månad för fartyg som fiskar med passiva 

redskap (bur och garn) efter kräfta, lax, och blandade arter. 

Som framgår av figuren finns en tydlig säsongsvariation i alla tre ex-

emplen där fisket är lågt under delar av året (framför allt under vinter-

månaderna) och sedan högre under andra delar. Mönstret är speciellt 

tydligt för laxfisket som sker under ett par månader under sommaren. 

Figuren bygger på hela fartygssegment och därmed de fiskemöjligheter 

segmentet som helhet har tillgång till. Enskilda fiskare kan naturligtvis 

ha ytterligare begränsningar i antal arter och därmed potentiellt större 
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variation än vad figuren visar. I figur 10 nedan görs motsvarande redo-

visning för fartyg med aktiva redskap (trål) efter havskräfta och räka. 

Figur 9. Intäkter (tkr) per månad för fartyg med passiva redskap 
som fiskar kräfta, lax, respektive blandat, 2019 

 

 

Figur 10. Intäkter (tkr) per månad för fartyg under 24 meter med 
aktiva redskap som fiskar kräfta respektive räka 2019 

 

Säsongsvariationerna i trålfisket efter räka och kräfta är inte lika tydliga 

som för fisket med passiva redskap ovan, framför allt vad gäller fisket 

efter räka. Fisket efter havskräfta har perioder med lägre intäkter även 

om fisket pågår under hela året.  
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Resultaten är i linje med Bergenius et al. (2018) som går igenom land-

ningar, geografisk utbredning och säsonger för ett stort antal svenska 

fisken under 2013-15 baserat på vilket redskap (inte fartyg) som an-

vänts. I många av fiskena finns tydliga säsongsvariationer. Exempel är 

fisket efter siklöja, fiske med passiva redskap i Östersjön (både torsk och 

andra arter), fisket med passiva redskap i Västerhavet (både kräfta och 

andra arter). Andra fisken, exempelvis trålfiske efter räka, verkar å 

andra sidan ha en något stabilare fördelning över året vilket ligger i linje 

med resultaten ovan.  

Sammantaget visar analysen att det för många fisken förekommer vari-

ationer i intäkterna över året. Detta är naturligtvis inte det samma som 

att sysselsättningen, som är grunden för permitteringsstödet, varierar i 

samma utsträckning. Samtidigt visar analysen att fisket är säsongsbero-

ende och att ett stöd som beräknas på tidigare månaders situation i fö-

retagen potentiellt kan slå fel. I figurerna illustreras detta bäst med lax-

fisket där ett stöd för juni månad som hade intäkter runt 4 miljoner kro-

nor inte kan jämföras med situationen i mars tre månader tidigare då 

det i princip inte förekom något fiske alls.  

6.4 Stora omsättningstapp vanliga inom fisket redan före 

pandemin 

Omsättningsstödet och omställningsstödet baseras båda på tappad om-

sättningen för företaget. Beroende på vilken period företaget söker för 

krävs att omsättningen var 180-200 tusen kronor år 2019 och att omsätt-

ningstappet är minst 30-50 % jämfört med motsvarande period år 2019 

(se kapitel 5). Syftet med detta avsnitt är att undersöka hur många före-

tag som kvalificerar sig för stöd enligt gränsvärdet på 180 tkr och i vil-

ken mån stora omsättningstapp var vanligt förekommande i fisket in-

nan Covid-19 pandemin. All analys sker på årsbasis vilket inte är direkt 

jämförbart med stödens utformning som bygger på omsättningstapp 

under enskilda månader. Inom fisket kan omsättningstappet för hela 

året förväntas vara lägre än på månadsbasis eftersom det ofta finns stora 

variationer mellan månader beroende på fiskesäsong, väder, etc., (se av-

snitt 6.3).  
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Tabell 8 visar andelen företag som år 2019 hade en omsättning över 

gränsvärdet på 180 tkr. 

Tabell 8. Andel företag med över 180 tkr i omsättning, 2019. 

Näringsgren 
 Aktie-

bolag 
Enskild 
firma 

Handels-
bolag Totalt 

Insjöfiske  1,00 0,73 0,38 0,75 

Passiva redskap, marint fiske  0,82 0,57 0,66 0,62 

Trålredskap, marint fiske  0,85 0,68 0,78 0,72 

Fiske totalt  0,86 0,65 0,65 0,69 

Sverige totalt  0,87 0,50 0,76 0,67 

 

Tabellen visar att de flesta fiskeföretag hade en omsättning över 180 tkr. 

Vi vet från avsnitt 6.1 att majoriteten av företagen i fisket är enskilda 

firmor och tabellen ovan visar att 35 procent av de dessa företag inte 

kvalificerar sig för stöd på grund av omsättningskravet.7 Störst andel 

som inte kvalificerar sig finns inom det småskaliga marina fisket med 

passiva redskap där 43 procent av företagen har en omsättning under 

180 tkr. Detta kan jämföras med situationen i Sverige som helhet, där 

hälften av de enskilda firmorna inte kvalificerar sig för stöd på grund 

av omsättningskravet. Andelen enskilda firmor som inte når över grän-

sen för omsättningsstödet är alltså inte högre inom fisket än inom andra 

branscher. 

För att undersöka om det är vanligt förekommande att företag tappar 

en stor del av omsättningen mellan två år följs utvecklingen av fiskefö-

retagen över tiden. Fokus är på företag som är registrerade som enskild 

firma eller handelsbolag eftersom omsättningsstödet riktar sig till dessa 

bolagsformer. I Figur 11 visas hur stor andel av företagen (enskild firma 

och handelsbolag, EN/HB) som tappat minst 30 % av omsättningen ett 

                                                           
7 Företag med en omsättning under 180 tusen kronor står dock endast för en liten del (4 procent) av 
total omsättning i enskilda firmor. 
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visst år. Perioden som visas är 2009 till 2019 och endast företag som haft 

en omsättning över 180 tkr föregående år är med i statistiken.  

Figur 11. Andel företag (EN/HB) som tappat minst 30 % av om-
sättningen 

 

Andelen företag som gör stora omsättningstapp mellan två år (>30 %) 

är ganska likartad i de tre näringsgrenarna. Inom insjöfisket har under 

perioden mellan 10 och 25 procent av företagen tappat mer än 30 pro-

cent i omsättning. Inom det marina fisket ligger andelen något högre, 

mellan 20 och 30 procent de flesta år. Undantaget är år 2012 då över 40 

procent av företagen inom trålfisket gjorde stora omsättningstapp. Att 

det finns en stor variation i företagens omsättning är inte förvånande 

eftersom fiskemöjligheter varierar på grund av fluktuationer i bestån-

dens storlek och därmed tillgängliga fiskekvoter. Stor variation i om-

sättning kan även bero på att aktiviteten i företagen varierar över åren. 

Vi såg i kapitel 3 att många fiskare har inkomster från andra branscher. 

I de fall individer arbetar inom flera olika verksamheter är det naturligt 

att omsättningen i fiskeföretaget är lägre vissa år. 

En intressant fråga är om fiskenäringen är unik i detta avseende, eller 

om det är lika vanligt förekommande i andra branscher att företag gör 

stora omsättningstapp? För att undersöka detta tittar vi närmare på tre 
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andra branscher: tillverkningsindustri (SNI-huvudgrupp 10-23), bygg-

verksamhet (SNI-huvudgrupp 41-43) och hotell- och restaurang (SNI-

huvudgrupp 55-56). I likhet med ovan visar Figur 12 hur stor andel av 

företagen (enskild firma och handelsbolag) inom dessa tre branscher 

som tappat minst 30 % av omsättningen ett visst år. Endast företag som 

haft en omsättning över 180 tkr föregående år är med i statistiken. 

Figur 12. Andel företag (EN/HB) som tappat minst 30 % av om-
sättningen i tre andra branscher 

 

Inom hotell- och restaurang är andelen enskilda firmor och handelsbo-

lag som gjort stora omsättningstapp cirka 15 procent under hela tidspe-

rioden. Inom tillverkningsindustrin och byggindustrin är andelen 

högre, mellan 20 och 30 procent. Detta är i nivå med situationen inom 

det marina fisket. En jämförelse mellan Figur 12 och Figur 11 visar att 

andelen fiskeföretag som gör stora omsättningstapp inte är unikt stor 

jämfört med andra branscher. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tillverkning Bygg Hotell- och restaurang



53 

7 Specifikt stöd från EHFF – vem fick 
det? 

Totalt har 54 ärenden beviljats stöd för inom EHFF för tillfälligt stillalig-

gande på grund av Covid-19. Av dessa berör endast två insjöfisket. In-

sjöfisket utelämnas därför ur analysen nedan. I tabell 9 redovisas antal 

fartyg som fått stöd uppdelat på kuststräcka för fartyg inom det marina 

fisket. Notera att det finns flera stödperioder och att ett fartyg kan ha 

fått stöd för flera perioder. Här redovisas de 29 fartyg som fått stöd un-

der minst en period.  

Tabell 9. Antal fartyg som beviljats stöd per kuststräcka 

  Antal fartyg % av fartyg med 
stöd 

% fartyg i flottan 

Ostkusten 7 24% 34% 

Sydkusten 12 41% 17% 

Västkusten 10 34% 49% 

Totalt 29 100% 100% 

1) Fartyg som ingår i EU:s ekonomiska statistik. 

Som framgår av tabellen har över 40 procent av fartygen som beviljats 

stöd sin hemmahamn längs sydkusten. Detta är en avsevärd överrepre-

sentation jämfört med flottans fördelning där 17 procent av fartygen 

hade sin hemmahamn på sydkusten 2020. Den näst största andelen far-

tyg med stöd (34 procent procent) är på västkusten. Detta är lägre än 

andelen västkustens andel av den totala flottan som är 49 procent.  

Totalt har stöd för 4,9 miljoner beviljats till det marina fisket. Fördel-

ningen mellan regioner är samma som för antalet ärenden med största 
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delen till sydkustfartyg (47 procent) följt av västkustfartyg (30 procent). 

Fördelningen visas i tabell 10 nedan.  

Tabell 10. Beviljat stöd per region (tkr) 

  Stöd tkr Stöd % av total 

Ostkusten 1 108 23% 

Sydkusten 2 324 47% 

Västkusten 1 478 30% 

Totalt 4 909 100% 

 

Nedan görs en jämförelse av företag som fått respektive inte fått stöd 

för stillaliggande på grund av Covid-19. Data kommer från EU:s ekono-

miska statistik och är för 2019 om inget annat anges. Syftet med ana-

lysen är att se om de fartyg som fått stöd skiljer sig mot andra fartyg vad 

gäller bolagsform och ekonomiska indikatorer. Data består av fartyg 

som uppfyller baskriterierna för att få EHFF-stöd, dvs. de är under 24 

meter, ingår inte i det pelagiska systemet och har bedrivit fiske minst 

120 dagar under de två föregående åren.  

De generella företagsstöden för Covid-19 (ej EHFF-stöd) är olika för ak-

tiebolag respektive handelsbolag och enskilda firmor vilket gör att be-

hovet att söka EHFF stöd kan skilja sig åt mellan de olika företagsfor-

merna. Som framgår av tabell 11 nedan verkar emellertid bolagsformen 

inte spela någon roll för hur söktrycket inom EHFF stöden varit utan 

fartyg som fått stöd inom respektive bolagsform följer bolagsformerna 

för flottan som helhet. Exempelvis tillhörde 68 procent av de fartyg som 

fått EHFF stöd en enskild firma medan motsvarande för fartyg som inte 

fått EHFF stöd var 72 procent. 
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Tabell 11. Andel fartyg som fått/inte fått stöd inom EHFF för olika 
bolagsformer, 2019 

  Andel av fartyg som erhållit 
EHFF stöd 

Andel av fartyg som inte er-
hållit EHFF stöd 

HB/enskild firma 68 % 72 % 

AB 23 % 20 % 

Okänd 9 % 8 % 

Totalt 100 % 100 % 

 

I tabell 12 nedan presenteras ett antal ekonomiska indikatorer för 2019. 

Fångstvärde är de totala intäkterna från fisket, förädlingsvärdet är in-

täkterna minus inköpta varor (t.ex. bränsle, redskap, m.m.), och netto-

resultatet är förädlingsvärdet minus kostnader för arbete och kapital.  

Tabell 12. Ekonomiska indikatorer (SEK), 2019 

  Fartyg med EHFF stöd Fartyg utan EHFF stöd 

Genomsnitt värde av fångst 726 792 890 719 

Genomsnitt förädlingsvärde 271 393 411 423 

Genomsnitt nettoresultat -267 240 -399 

 

De fartyg som fått stöd via EHFF karaktäriseras av lägre värde på fångs-

terna, lägre förädlingsvärde och sämre ekonomiskt resultat 2019 jämfört 

med de fartyg som inte fått stöd. Tabellen visar att de företag som sökt 

och fått stöd hade en sämre ekonomi än andra redan innan pandemin.
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8 Slutsatser 

Rapporten analyserar tre områden. 1. Hur stod fisket rustat före pande-

min? 2. Hur påverkades fisket under pandemin? 3. Vilka ekonomiska 

stöd har fisket kunnat tillgodogöra sig under pandemin? Slutsatserna 

från analysen är följande:  

 

1. Hur stod fisket rustat före pandemin? 

1.1. Olika delar av fisket stod mer eller mindre rustade inför Covid-

19 pandemin. Generellt sett hade det storskaliga fisket och in-

sjöfisket bättre lönsamhet redan innan pandemin än det små-

skaliga fisket.  

1.2. Drygt 40 procent av yrkesfiskarna har diversifierat sig till andra 

branscher vilket är en högre andel än i svenskt näringsliv som 

helhet. De flesta har ändå större delen av sina inkomster från fis-

ket. Ungefär 10 procent av de sysselsatta inom fisket arbetar 

även inom branscher som gått dåligt under pandemin som ho-

tell- och restaurang, resetjänster, och kultur, nöje och fritid. 

 

2. Hur påverkades fisket under pandemin? 

2.1. Vi ser att landningar och priser på flera fiskarter påverkades 

precis i början av pandemin men att det är svårt att se effekter 

på lite längre sikt. Noterbart är att priser på havskräfta och räka 

föll under våren 2020 och att gösfisket under denna vår var be-

tydligt mindre än vanligt. Det är tydligt att arter som är viktiga 

inom restaurang- och besöksnäringen har påverkats.  

2.2. Vi ser att många fartyg tappar mycket i omsättning under 2020, 

men det var inte ovanligt att fartygens omsättning varierade 

kraftigt mellan olika år redan innan pandemin. 

2.3. Även om vissa delar av fiskenäringen påverkats negativt tycks 

Covid-19 pandemin haft en relativt liten påverkan på svenskt 

fiske totalt sett. 
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3. Ekonomiskt stöd under pandemin 

3.1. 74 procent av fiskeföretagen är registrerade som enskild firma 

och kan därför ta del av stöd till denna bolagsform (t.ex. om-

sättningsstödet). Detta är en högre andel än för svenskt nä-

ringsliv generellt (53 procent). Cirka 35 procent av de enskilda 

firmorna inom fisket når dock inte upp till kravet på minsta 

omsättning (180 tusen kronor) för att kunna söka omsättnings-

stödet. Detta kan jämföras med situationen i Sverige generellt 

där hälften av alla enskilda firmor har en omsättning under 180 

tusen kronor.  

3.2. Cirka hälften av de som är sysselsatta inom fiskenäringen är 

anställda inom aktiebolag och andra hälften är egenföretagare. 

Detta skiljer sig markant från situationen i Sverige generellt där 

över 90 procent av de sysselsatta är anställda. Andelen syssel-

satta som kan vara aktuella för stöd till korttidspermittering är 

därför betydligt lägre inom fisket. 

3.3. Att fisket är säsongsbetonat kan ge problem vid stöd som an-

vänder referensperioder som ligger under en annan säsong än 

den som stödet söks för.  

3.4. Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av 

Covid 19 som ges inom ramen för den Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF) har i stor utsträckning beviljats till fartyg 

på sydkusten och till fartyg som gått ekonomiskt sämre än ge-

nomsnittet redan innan Covid-19.  
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