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ABSTRACT 

Högberg, T. 2016. Att undvika en arktisk tragedi – Kollektiv förvaltning av fisket i Arktiska oceanens 

internationella vatten. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.  

 

In a time of climate change the Arctic region is undergoing rapid changes, and the decreasing sea ice cover is 

expected to draw increased commercial interests as The Arctic Ocean gets more accessible for resource 

exploitation. The central part of the ocean is common area, where, in theory, overfishing may result in a tragedy 

of the commons and related fish stocks collapse. This study aims to provide insights into how fishing in the 

central Arctic Ocean relates to successful collective management, and was conducted using Elinor Ostroms 

design principles and The Logic of Collective Action as a framework for an ideal type inspired analysis. The 

results show that conditions for collective fisheries management in the central Arctic Ocean are relatively good, 

and it’s concluded that collective fisheries management is already embraced and enacted upon by several actors. 

However, to attain the ideal state of collective management further improvements are required, although there 

are also multiple options as to how such requirements could be met and there was no indication of why 

collective management would be unsuccessful. 
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1. INLEDNING 

 

Enligt Global Footprint Network (2015) utnyttjar vi idag jordens begränsade resurser 

snabbare än vad jorden hinner reproducera dem. Med nästan fyra månader kvar på året hade 

vi redan i augusti 2016 använt en motsvarande mängd resurser av vad jorden kan producera 

på ett helt år (Global Footprint Network, 2016). Det innebär att vi överutnyttjar våra 

gemensamma resurser. Utifrån detta är det en relevant fråga hur vi ska gå tillväga för att 

reglera vårt resursuttag för ett långsiktigt hållbart nyttjande. Något som är extra påtagligt då 

resurser i vissa regioner även blir allt mer tillgängliga och nya exploateringsmöjligheter 

uppenbarar sig. 

Som till exempel i Arktis, som är en region i snabb förändring. Faktum är att regionen 

uppvisar en dubbelt så snabb värmeökning som i resten av världen på grund av ett kraftigt 

minskande albedo, det vill säga förmåga att reflektera inkommande solinstrålning. Detta sker 

exempelvis genom att den ljusa reflekterande havsisen minskar i utbredning och ytan ersätts 

av ett mörkt absorberande hav (National Aeronautics and Space Administration [NASA], 

2016). Denna snabba uppvärmning har vidare triggat igång en rad processer – såväl 

naturvetenskapliga som politiska, ekonomiska och sociala. För i samband med större isfria 

ytor under allt längre perioder av året möjliggörs även ett ökat resursutnyttjande, varför nya 

möjligheter blivit ett allt vanligare samtalsämne i regionen (European Polar Board, u.å.). 

Därmed kommer det även bli allt viktigare med en ansvarsfull, hållbar och långsiktigt uthållig 

förvaltning av Arktis naturresurser. Det står klart att det både händer väldigt mycket i Arktis 

och kommer att hända mycket mer framöver, varmed även mycket måste göras. 

Det internationella vattnet i Arktis är en allmänning. Allmänningar är öppna för vem som 

helst att ta del av och kan utan effektiva regelverk mynna ut i en situation kallad 

allmänningens tragedi (Ostrom, 2009, s. 30–32). En tragedi utspelar sig när brukarna av en 

gemensam resurs överutnyttjar den samtidigt som det inte finns några incitament för de att 

enskilt ska minska sitt resursuttag, fastän brukarna skulle gynnas på ett enskilt plan om alla 

gjorde det (Ostrom, 2009, s. 30–34). Så hur undviks ett överutnyttjande av de allt mer 

tillgängliga resurserna i Arktis?  

Elinor Ostrom är en tidigare nobelpristagare i ekonomi som forskat på frågor om 

förvaltning av allmänna resurser och som utmanade idén om att stat- eller marknadslösningar 

– extern reglering och/eller privatisering – skulle vara de enda lösningarna. Genom en rad 

fallstudier visade Ostrom att hållbar förvaltning på lokal nivå även är möjligt genom kollektiv 

samverkan mellan brukarna av resursen, och formulerade åtta så kallade designprinciper som 

var avgörande för att denna form av förvaltning skulle lyckas (Ostrom, 2009, s. 45–50 & 

139). Även teorin “Det kollektiva handlandets logik” spelade in i Ostroms arbete med 

designprinciperna. Den menar att specifika förhållanden ger olika goda förutsättningar för att 

involverade parter ska vilja organisera sig och agera kollektivt (Ostrom, 2009, s. 35–36). 

Denna studie har riktat in sig på hur fisket i en större allmänning brukad av stater relaterar till 

Ostroms designprinciper samt det kollektiva handlandets logik. Mer specifikt har fisket i det 

internationella vattnet i Arktis undersökas utifrån teorier om kollektivt förvaltande, i en tid av 

klimatförändring, ökad tillgänglighet till fiske och en potentiell risk för en arktisk tragedi. 
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2. DISPOSITION 

 

Inledningsvis preciseras studiens fokus genom att presentera det syftet samt de 

frågeställningar som den tar avstamp ifrån. Efter detta förklaras centrala och återkommande 

begrepp för studien innan en redogörelse av viktig bakgrundsinformation och teorier görs för 

att sätta den i sin kontext. Därefter följer avgränsningar och metodval innan studiens resultat 

presenteras. En diskussion förs sedan kring resultaten och slutligen ges en sammanfattning i 

punktform. 

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att redogöra för hur fisket i centrala Arktiska oceanen förhåller sig till Elinor 

Ostroms designprinciper för lyckad kollektiv förvaltning samt till det kollektiva handlandets 

logik. 

 

3.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har studien utgått från följande frågeställningar: 

- Hur ser förutsättningarna ut för att stater som är intresserade av att bedriva fiske i 

centrala Arktiska oceanen ska organisera sig kollektivt? 

- Hur förvaltas fisket i centrala Arktiska oceanen kollektivt? 

- Hur kan förutsättningarna för kollektivt agerande samt den kollektiva förvaltningen av 

fisket i centrala Arktiska oceanen utökas? 

 

 

4. BEGREPPSFÖRKLARING OCH FÖRKORTNINGAR 

 

Följande terminologi används genomgående och behöver förstås för att läsaren ska kunna ta 

till sig studiens innehåll. Därför ges de en kortfattad förklaring nedan med uppsatsförfattarens 

egna ord utifrån hur de definieras och används i denna studie. 

 

4.1 Begrepp 

Arktis: Regionen norr om 66 grader N (Norsk Polarinstitut, u.å.). Se Arctic Circle i Figur 1. 

Exklusiv Ekonomisk Zon: Ett marint område på 200 nautiska mil från en stats kust som ger 

staten i fråga exklusiva rättigheter till resurser inom det området (Wegge, 2015, s. 333). 

Centrala Arktiska oceanen: Det internationella vattnet – eller den allmänning – som ligger 

bortom de arktiska kuststaternas EEZ (Wegge, 2015, s. 333). Illustrerat i Figur 3. 

Allmänning: Ett begränsat område som inte ägs eller styrs över av någon utan vem som helst 

har tillgång till (Ostrom, 2009, s. 64–66). 

Gemensam resurspool: En resurstillgång belägen i en allmänning. 

Designprinciper: Författade av Elinor Ostrom är de åtta stycken avgörande faktorer för att 

kollektiv förvaltning ska lyckas på lokal nivå (Ostrom, 2009, s. 139). 
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4.1 Förkortningar 

EEZ: Exklusiv ekonomisk zon 

KHL: Det kollektiva handlandets logik 

AO: Arktiska oceanen 

CAO: Centrala Arktiska oceanen 

RFMO: Regional Fisheries Management Organization 

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea 

 

 

5. ARKTIS OCH CENTRALA ARKTISKA OCEANEN 

 

5.1 Vad är Arktis? 

Arktis är polarområdet på norra halvklotet som karaktäriseras av ett kallt klimat och att det 

består av ett periodvis istäckt hav samt dess intilliggande landområden. Detta särskiljer Arktis 

från polarområdet på södra halvklotet, Antarktis, som tvärtom är en kontinental landmassa 

omgiven av hav (National Snow and Ice Data Centre [NSIDC], u.å.). 

Det finns ingen enkel eller universell gräns för hur långt den Arktiska regionen sträcker 

sig utan gränser kan istället dras på flera sätt baserat på i vilken kontext Arktis behandlas, och 

därför finns det även ett flertal definitioner för området som exemplifieras i Figur 1 nedan. 

Vanligt är att använda sig av en bestämd latitud kallad norra eller arktiska polcirkeln – som 

dras ungefär vid 66˚ N – där området norr om denna latitud betraktas som Arktis. Att låta 

naturliga gränser definiera Arktis är andra alternativ. Som till exempel norr om trädgränsen, 

eller baserat på permafrostens utbredning, en specifik medeltemperatur (isoterm) eller 

Arktiska oceanens temperatur och salinitet (Arctic Monitoring and Assessment Programme 

[AMAP], 2009, s. 1–2 & Norsk Polarinstitut, u.å.). Denna studie behandlar främst Arktiska 

oceanen, men när termen Arktis används så åsyftas området inom norra polcirkeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Här illustreras hur gränser för Arktis kan bestämmas på en rad olika sätt (Norsk Polarinstitutt, u.å.). 



 
 

4 

 

Det finns flera hav i Arktis och även flera områden av internationellt vatten. Vatten som i 

denna studie översätts till allmänningar. Denna studie riktar enbart in sig på Arktiska oceanen 

(AO) med ett huvudsakligt fokus på dess allmänning – centrala Arktiska oceanen (CAO). 

Därmed utelämnas bland annat Barents hav, Berings hav och Norska havet som även dessa 

innefattar områden av internationella vatten (Molenaar, 2014, 104–105). 

Vidare finns det åtta arktiska stater – bestämt utifrån att de har territorium inom norra 

polcirkeln – som alla är medlemmar av Arktiska Rådet. De åtta staterna är Sverige, Finland, 

Norge, Danmark (genom Grönland), Island, Ryssland, Kanada och USA. Varav Sverige, 

Finland och Island saknar kust till Arktiska oceanen, vilket även kallas Arktiska havet eller 

Norra ishavet. Arktiska Rådet etablerades som ett forum för samarbete och diskussion mellan 

dessa stater och de många ursprungsbefolkningar som lever inom samma område, framförallt 

kring frågor om miljö och hållbarhet (Heininen et. al., 2016, s. 14). Arktiska Rådet har en 

konsensusbaserad struktur och saknar internationell lagstiftande makt eller förmåga att 

bestämma över sina medlemsländer och -organisationer. Istället fungerar det just som ett 

forum för samarbete och diskussion i Arktis-relaterade frågor, och påverkar policys snarare 

än bestämmer dem (Heininen et. al., 2016, s. 14). 

 

5.2 Ett föränderligt Arktis 

Arktis genomgår stora förändringar på många plan, men framförallt är det en faktor som är 

drivande bakom utvecklingen i regionen – människan (Carson & Peterson, 2016, s. xi). 

Antropogen klimatförändring har kommit att forma både det fysiska Arktis såväl som 

diskursen kring och policys för regionen. Exempelvis har Arktis bland annat beskrivits som 

både “jordens kanariefågel i kolgruvan” och “jordens kylskåp”. Med kylskåp avses Arktis 

stora betydelse för jordens albedo, det vill säga jordytans förmåga att reflektera tillbaka 

solinstrålningen och den värmeenergi som den för med sig. De vidsträckta istäckta ytorna 

fungerar nämligen som en kyl i och med att de är stora och vita och därmed i väldigt hög grad 

reflekterar tillbaka solens instrålning och därmed motverkar uppvärmningen. När isarna 

smälter ersätts dessa ljusa och kylande ytor med mörkare ytor – hav om det är havsis som 

smälter och berg om det är inlandsis (NASA, 2016). Kanariefågeln i kolgruvan är en referens 

till att det i industrialiseringstider var vanligt för gruvarbetare att ha en kanariefågel i en bur 

med sig ner i gruvan. Detta för att fågeln snabbt dog när luften börjat bli dålig och farlig att 

andas, varför den fungerade som ett slags primitivt larm för när det var dags att ta sig ut ur 

gruvan. Arktis påminner om denna fågels funktion på så vis att den globala uppvärmningen 

är mycket snabbare just där, samt att när Arktis blir varmare så blir det även varmare globalt 

genom förändringar i jordens albedo. Att jorden blir varmare är speciellt tydligt i Arktis, som 

därmed slår larm om att något allvarligt är på gång och att något måste göras (Duyck, 2012, s. 

1 & NASA, 2013). 

Under december 2016 var havsisens utbredning i Arktis i genomsnitt 12.10 miljoner 

kvadratkilometer. Det är den lägsta uppmätta utbredningen sedan 2010 och ligger drygt 1 

miljon kvadratkilometer under det långtida genomsnittet. Som framgår i Figur 2 markerar 

2016 en fortsatt stadigt negativ trend i havsisens utbredning, med en genomsnittlig minskning 

av 3,4 % per årtionde (NSIDC, 2017). Se Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Grafen visar havisens genomsnittliga utbredning i Arktis mellan 1978–2016 samt den genomsnittliga 

trenden för havsisutbredningen (NSIDC, 2017). 

 

Utöver det förändrade klimatets omfattande konsekvenser så står även Arktis inför en annan 

stor utmaning orsakad av människan, nämligen giftspridning. Till Arktiska oceanen når gifter 

via luft, infruset i is eller med havsströmmar, där Arktis genom havens cirkulationssystem 

blivit en ansamlingsplats för giftutsläpp. Detta får konsekvenser för arktiska ekosystem och 

även människor som är en del av dem och har byggt upp både samhällen och ekonomier 

kring dessa. Vidare är det en blandning av såväl nya som gamla gifter och ämnen som 

ansamlas i Arktis vatten, och detta gör det svårt att förutsäga vilka konsekvenser 

giftspridningen får (AMAP, 2015). Detsamma kan sägas för försurning av haven som också 

blivit ett allt större problem. Försurning påverkar ekosystemen samt därmed även den 

mänskliga aktiviteten relaterad till dem, däribland fisket (AMAP, 2013). 

Arctic Resilience Report (Carson & Peterson, 2016) visar flertalet socio-ekologiska 

trösklar i Arktis som riskerar att överträdas i samband med de snabba förändringarna i 

regionen. Dessa innebär ett slags system- eller regimskifte, där yttre påfrestningar av något 

slag blir för stora för det befintliga systemet att hantera och därmed tvingar fram ett helt nytt 

tillstånd med helt nya förutsättningar och utmaningar, från vilket det även är väldigt svårt att 

återgå till det tidigare tillståndet. De utgör väldigt tydliga och konkreta exempel på hur den 

snabba utvecklingen manifesterar sig i Arktis och vad den förändringen kan innebära. Av 

dessa skiften är flera direkt och/eller indirekt kopplade till fisket. Exempelvis rör det sig om 

markanta förändringar i havsisutbredning, syrehalt i vattnet, marina näringsvävar, 

djupvattencirkulation samt kollaps av fiskebestånd. Dessutom pekar rapporten ut olika 

åtgärder för detta, där effektivare förvaltning och reglering av fisket både inom och mellan 

stater är ett återkommande förslag (Carson & Peterson, 2016, s. 65 & 67–81). 
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5.2.1 Mindre havsis – mer tillgångar 

Beroende på definitionen av Arktis varierar tillgången på naturresurser, både vad gäller 

volym och typ av resurser. Denna studie riktar in sig på det marina Arktis, i vilket de mest 

uppmärksammade resurserna är fiske, olja och naturgas. Utöver dessa tre kan mineraler 

utvinnas från havsbottnen, och vidare kan transportleder via sjöfart betraktas som en typ av 

resurs i sig eller som ytterligare tillgång för fossilbränsle-, mineral- och fiskeindustrin men 

även för turismsektorn (European Polar Board, u.å.). 

I samband med ett förändrat klimat är det sannolikt att fiskarter i tropiska vatten hotas 

och/eller dör ut, medan en invasion av arter sker norrut, inklusive till det allt varmare Arktis 

(Jones & Cheung, 2015, s.744–750). Här åsyftas norra polcirkeln vilket inkluderar andra hav 

än AO, och det är ännu osäkert vilka arter som förväntas ta sig till CAO samt i vilka antal och 

när (Pan & Huntington, 2016, s. 153). Vidare öppnar nya rutter för sjöfart och transport upp 

sig när havsisen smälter, och fisket i Arktiska oceanen är något som förväntas öka (Molenaar, 

2014, s. 103–104). 

 

5.3 Internationella regelverk i Arktis  

Då denna text berör det internationella vattnet i Arktis behandlas i första hand internationell 

lag, och den huvudsakliga sådana som påverkar fisket i CAO är FN-konventionen “United 

Nations Convention on the Law of the Sea”, förkortad UNCLOS. Konventionen är globalt 

gällande och genom den ges kuststater världen över en förlängning av sitt territorium in över 

intilliggande hav på 200 nautiska mil längs med hela sin kuststräcka. Detta marina territorium 

kallas för en exklusiv ekonomisk zon (EEZ), inom vilken endast den enskilda staten har 

laglig rätt att utvinna resurser. En slags statlig suverän rättighet till befintliga resurser både i 

vattnet samt på och i kontinentalsockeln (Wegge, 2015, s. 333).  

Vidare finns det möjligheter för en stat att förlänga sin EEZ men en sådan förlängning 

ger endast utökad tillgång till resurser i och på kontinentalsockeln, det vill säga inte till så 

kallade living marine resources och däribland fisk. Det innebär att anspråk på förlängning av 

staters EEZ, som är ett väldigt aktuellt ämne kring utvecklingen i Arktis, för denna studie inte 

är vidare betydande eftersom sådana ändå inte påverkar staternas respektive fiskerättigheter. 

Det internationella vattnet utanför staters EEZ kommer att förbli internationellt vatten oavsett 

utfall (Wegge, 2015, s. 333). Det finns fem arktiska kuststater – stater som angränsar till AO 

– vilka är USA, Kanada, Ryssland, Norge och Danmark (genom Grönland). Dessa erhåller i 

enlighet med UNCLOS en EEZ i AO på 200 nautiska mil. USA har dock inte ratificerat 

konventionen men har ingått tidigare Law of the Sea-avtal varför de likväl har en laglig EEZ 

(National Oceanic and Atmospheric Administration, 2013). 

Bortom kuststaternas EEZ ligger CAO vilket är den del av AO som klassas som 

internationellt vatten. Till skillnad från staternas respektive EEZ är detta inget statligt 

territorium och därmed finns ingen lagstiftning eller policy som reglerar resursutvinningen då 

det inte heller finns några överstatliga regleranden av fiskeverksamheter (Wegge, 2015, s. 

333). Det är det som gör havsområdet i fråga till en allmänning, vars resurser i samband med 

det minskande havsistäcket riskerar att överutnyttjas och fisket i sin tur leda till en 

allmänningens tragedi (Ostrom, 2009, s. 64–66). Men även om det inte finns något 

överstatligt regelverk så finns det en ytterligare överenskommelse genom FN, nämligen 
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“1995 Fish Stocks Agreement”. Denna är formellt betraktat ett supplement till UNCLOS och 

tillhandahåller ett antal riktlinjer för bevarande och förvaltning av vissa gränsöverskridande 

och i hög utsträckning migrerande fiskbestånd. Överenskommelsen verkar tillsammans med 

UNCLOS för att göra stater skyldiga att samarbeta i resursförvaltningsfrågor utanför sina 

respektive EEZ, samt bestämmer att en försiktighetsprincip och bästa möjliga vetenskapliga 

information ska ligga till grund för det samarbetet (Wegge, 2015, s. 333). 

Utifrån dessa premisser har “Regional Fisheries Management Organizations” (RFMO) 

etablerats för att just reglera fiske i de så kallade “high seas”, vilka är de internationella 

havsområden som ligger utanför staternas EEZ och med andra ord är marina allmänningar. 

Ingen sådan regional organisation för fiskeförvaltning finns idag för hela CAO, även om en 

sådan RFMO, ”North East Atlantic Fisheries Commission” (NEAFC), täcker in delar av det. 

“The OSPAR Convention” (en sammanslagning av de föreliggande Oslo- respektive Paris 

Conventions) täcker även den in delar av CAO och reglerar i viss utsträckning europeiskt 

fiske (Wegge, 2015, s. 333). Under sådana omständigheter, det vill säga avsaknad av en 

RFMO, uppmanas involverade stater av UNCLOS till att upprätta regionala 

fiskeorganisationer för reglerande ändamål, där så är lämpligt och behov föreligger, för att 

trygga resursens uthållighet och tillgänglighet (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations [FAO], u.å.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. I figuren har gränserna centrala Arktiska oceanen (CAO) markerats. Avståndet mellan markeringen 

och landmassorna omkring representerar kuststaternas EEZ (Pan & Huntington, 2015, s. 154). 
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6. FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA NATURRESURSER 

 

6.1 Allmänningens tragedi 

Teorin om allmänningens tragedi behandlar ämnet om gemensamma resurspooler, det vill 

säga ett område av tillgängliga resurser som saknar indelning i form av äganderätt, där ägaren 

har möjlighet att exkludera andra från att nyttja resursen. Den säger att det finns en risk för 

överutnyttjande om det samtidigt som det inte finns en ägandeindelning inte heller finns en 

effektiv överstatligt reglering av resursuttaget för varje enskild brukare av resurspoolen. För 

först och främst drar varje enskilt brukare direkta fördelar av att nyttja resurspoolen. Därtill 

drabbas brukarna av gemensamma förluster av en överutnyttjad resurspool, och därmed blir 

varje brukare motiverad att öka sitt egna resursutnyttjande eftersom direkta fördelar vinns 

medan denne endast bär en mindre del av kostnaderna för överutnyttjandet. Alla är de 

inneslutna i ett system där de gränslöst söker maximera sin vinning genom ett utökat 

resursuttag från en resurspool som har begränsningar (Ostrom, 2009, s. 30–32). För att 

undvika detta har därför just privatisering av resursen eller ökad centralisering ofta 

förespråkats. Där det menas att en rationell brukare med privat tillgång till resursen förväntas 

värna om en kontinuerlig tillgång och som enskild brukare därmed bör förvalta resurser 

ansvarsfullt, respektive att på överstatligt bevåg sätta upp bestämda regler för 

resurserutnyttjandet skulle hindra brukare från att överutnyttja resurspoolen (Ostrom, 2009, s. 

39–44). 

 

6.2 Fångarnas dilemma 

Förutsatt rationaliteten hos brukarna i allmänningens tragedi, där samtliga brukare kommer 

söka utöka sitt resursuttag och egna vinning, kan situationen övergå i ett fångarnas dilemma. 

En spelteori som lite förenklat säger att det därifrån inte finns några incitament för de 

enskilda brukarna att själva sluta överutnyttja resursen. Detta då du själv endast går miste om 

resursen medan övriga brukare kommer att få tillgång till mer och gynnas på din bekostnad. 

Samtidigt kommer resursen därmed fortsätter att överutnyttjas. På så vis kommer en 

resurspool som börjat överutnyttjas att fortsätta överutnyttjas, med resultatet att samtliga 

brukare till slut förlorat sin resurs. Det som är fullt rationellt för varje enskild brukares 

strategi leder till kollektivt irrationella resultat – individuellt sett föredras det ena alternativet 

medan ett annat föredras kollektivt. En paradox som fascinerat forskningsvärlden genom att 

ifrågasätta tron på att rationella människor åstadkommer rationella resultat (Ostrom, 2009, s. 

32–34). 

 

6.3 Det kollektiva handlandets logik 

Ett fenomen kallat snålskjuts menar Ostrom finns i kärnan av både allmänningens tragedi, 

fångarnas dilemma samt det kollektiva handlandets logik (eng: The Logic of Collectice 

Action). och beskriver det på följande sätt: När en person inte kan stängas ute från de 

fördelar som andra tillhandahåller stimuleras hon inte till att bidra till den gemensamma 

ansträngningen utan till att åka snålskjuts på de andras ansträngingar (Ostrom, 2009, s. 36). 

Det innebär att ingen kollektiv fördel kommer att skapas om alla involverade istället försöker 

åka snålskjuts på varandra. Om frestelsen att åka snålskjuts bestämmer kan situationen 
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därmed resultera i att ingen hamnar där de egentligen vill hamna, eller att vissa bidrar medan 

andra åker snålskjuts på dem. Där det hade blivit ännu bättre om samtliga bidragit men vissa 

resonerat “bättre med lite vinning gratis än lite mer vinning genom ansträngningar” och åkt 

snålskjuts istället. Utifrån liknande tankegångar utvecklade Mancur Olsons teorin kallad “Det 

kollektiva handlandets logik” (KHL), där han ifrågasatte föreställningen att en grupp skulle 

organisera sig för att förverkliga fördelar för gruppen utifrån den enda premissen att det fanns 

fördelar att vinna på att agera så. Där rationella egennyttiga individer inte frivilligt kommer 

att anstränga sig för att uppnå gemensamma intressen baserat på vad som är bäst för gruppen, 

men med undantaget för under vissa specifika förhållande (Ostrom, 2009, s. 35–36).   

Ostrom använder sig av denna teori i forskningen som ledde fram till designprinciperna 

och sammanfattar vad teorin går ut på med att sannolikheten för att rationellt handlande 

individuella brukare vill organisera sig för kollektivt handlande gentemot resursen ökar under 

vissa bestämda förhållanden. Dessa gynnsamma förhållanden kan vidare sammanfattas i 

följande fem punkter (Ostrom, 2009, s. 8–10). 

- De involverade aktörerna ska göra starka anspråk på och/eller vara beroenden av den 

gemensamma resursen. Det ska med andra ord finnas ett genuint intresse av den. 

- Det ska röra sig om ett lågt antal aktörer som nyttjar resursen. För vid ett stort antal finns 

det även större chanser för aktörerna att åka snålskjuts på varandras handlande.  

- Det ska förekomma ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna. Det vill säga samtliga aktörer 

måste bidra för att den enskilda aktören ska gynnas av handlingen – det ska vara fruktlöst att 

agera ensam. 

- För att komma till beslut och samordning måste det föreligga låga transaktionskostnader, 

annars minskar sannolikheten för att aktörerna vill engagera sig kollektivt.  

- Slutligen måste även aktörerna uppfatta varandras vilja att medverka i gemensamma 

åtgärder som trovärdig, samt gå med på kontroll och övervakning av varandras handlande. 

(Ostrom, 2009, s. 34–36 & 75) 

 

6.4 Elinor Ostroms alternativ 

Elinor Ostrom är en tidigare nobelpristagare i ekonomi som utmanade föreställningen om att 

överutnyttjande skulle vara ett rationellt föreliggande problem utan centralisering eller 

privatisering. Samt yrkade på att det inte fanns endast en lösning på ett gemensamt problem 

utan många lösningar på många problem. (Ostrom, 2009, s. 45). Hon introducerade ett annat 

alternativ. Att även en intern lösning parterna emellan är rationellt, istället för en extern 

lösning genom marknad eller stat. Istället för som i tidigare fall ingår brukarna ett avtal om 

att följa en samarbetsstrategi, som de ska utforma kollektivt. För detta måste brukarna 

förhandla innan de tillåts utnyttja resurspolen för att fördela dess bärkraft och kostnader för 

att driva igenom det avtal som de enhälligt måste besluta om. Situationen jämför Ostrom med 

en idrottsmatch. En frestelse att luras och och bryta mot reglerna är ständigt närvarande, och 

det inträffar olyckor samt begår brott mot reglerna även av spelare som avsåg följa dem. 

Därmed föreligger även ett behov av yttre domare eller kontrollant. En sådan motverkar även 

osäkerhet gentemot varandra och möjliggör för spelarna att våga delta i matchen, vilket 

motsvarar behovet av en tvistlösningsmekanism för att möjliggöra för brukarna att ingå 

avtalet. Till detta är det nödvändigt med en straffskala för olika regleröverträdelser, och 
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egenintresset hos de som ingick avtalet får de att kontrollera varandras handlande och 

rapportera iakttagna överträdelser vilket upprätthåller avtalets kraft och verkan (Ostrom, 

2009, s. 45–50). 

I sitt verk Allmänningen som Samhällsinstitution (originaltitel: Governing the Commons. 

The Evolution of Institutions for Collective Action) belyser författaren genom ett antal 

fallstudier hur brukare av en gemensam resurspool tillsammans har upprättat ett regelverk, 

och kollektivt har lyckats förvalta resurspoolen utan att den överutnyttjas (Ostrom, 2009, kap. 

3). Vidare designar Ostrom åtta stycken specifika principer som är gemensamma för hennes 

fallstudier, vilka presenteras som avgörande för att en sådan typ av förvaltning ska lyckas 

(Ostrom, 2009, s. 139 & 140–154). 

 

 

7. METOD 

 

Arktis valdes som studieområde dels för att jag personligen har en stark relation till 

området. Jag har fascinerats av regionen och velat skriva om den under en längre tid, och 

Arktis passar även perfekt för att studera en allmänning och något aktuellt. För det har 

ännu inte uppstått en fisketragedi utan det är något som kan tänkas uppstå framöver i 

samband med fortsatt avtagande havsisutbredning. Mitt intresse för Arktis har dessutom 

varit fördelaktigt genom att jag i viss utsträckning redan varit bekant med bland annat 

Arktiska Rådet, UNCLOS, vetenskapliga publikationer som Arctic Resilience Report och 

Arctic Yearbook samt haft grundläggande förståelse för begrepp, fenomen, processer och 

annan Arktis-relaterad terminologi. Detta gav mig direkt en bra grund att bygga vidare 

från. 

 

7.1 Avgränsningar 

Centralt i denna studie är allmänningens tragedi och Ostroms (2009, s. 139) teoretiska 

lösning på sådana resursproblem. Därför blev det rimligt att avgränsa omfånget till en 

allmänning inom regionen, vilket innebär ett område som inte tillfaller någon stats ägande. 

Vidare är det framförallt de ytor som tidigare varit istäckta större delarna av året men nu 

börjat vara isfria under allt längre perioder och därmed dragit till sig kommersiell 

uppmärksamhet som är av störst intresse. Således är denna studie avgränsad till det 

internationella vattnet i Arktiska havets mitt, CAO, bortom de angränsande kuststaternas 

respektive EEZ (se figur 3). 

Ostroms (2009) studier har ett lokalt fokus, och därmed har hennes designprinciper 

även utformats efter sådana förhållanden. Det innebär att jag med denna studie gör en 

ansats till att försöka sätta designprinciperna i ett nytt sammanhang. Därför har jag tolkat 

om dem för att kunna applicera Ostroms resonemang och teorier på regional nivå i Arktis. 

Detta har gjorts genom att byta ut vissa ord mot andra. I första hand identifierar Ostrom 

(2009) brukare av resursen, appropriatörer, som individer eller hushåll. Dessa har jag ersatt 

med stater då det i mitt fall är sådana som delar resurspoolen CAO. Vare sig det handlar 

om företag, organisationer, småskaliga fiskare eller självförsörjande ursprungsfolk så 

tillfaller de alla en statlig aktör, där jag för denna studie därmed även förutsätter att sådanas 
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respektive handlande är något som staten i fråga svarar för. Samma omtolkning till stater 

har även gjorts för det kollektiva handlandets logiks användning av ordet aktörer. Vidare 

har det som Ostrom betecknat som statligt översatts till överstatligt. Detta för att motsvara 

vad en utökad centralisering innebär i sammanhanget, och på samma vis har privatisering 

istället fått betydelsen statligt ägande. 

 

7.1.1 Val av naturresurs 

När havsisen minskar blir flera olika resurser mer tillgängliga vilket kan tänkas omsättas i 

överutnyttjande och en allmänningens tragedi. I relation till allmänningens tragedi blir dock 

vissa av dessa resurser svåra att undersöka. Till exempel resurserna olja och naturgas, där det 

inte är utvinningen av dessa från havsbottnen som utarmar den gemensamma resurspoolen då 

denna snarare utgörs av atmosfärens förmåga att hantera växthusgaser. En global gemensam 

resurs för alla världens människor och länder som vi tillsammans utnyttjar genom att bland 

annat förbränna olja och gas. Med andra ord är det inte är resursutvinningen i sig som blir en 

påfrestning för allmänningen utan förbränningen av resurserna. Detta leder mig bort från ett 

regionalt fokus till ett globalt sådant och bort från att resursutvinningen skulle stå i fokus, 

samt därmed även bort från ämnet om en eventuell fisketragedi i Arktis i samband med det. 

Vidare förstår jag allmänningens tragedi som en teori kring utvinning av förnyelsebara 

resurser. Detta då en tragedi utspelar sig först när en gemensam resurspool överutnyttjas, 

vilket innebär att resurser utvinns snabbare än de hinner reproduceras. Därmed handlar det 

om en resurspool vars resurser reproduceras och således är förnyelsebar. Därför blir det 

ointressant att studera utvinningen av exempelvis mineraltillgångar som inte är förnyelsebara 

trots att det är en annan arktisk naturresurs som teoretiskt kan utvinnas i större skala i 

samband med det minskade istäcket. 

Denna studie avser istället undersöka den förnybara resursen fisk. För med varmare hav 

och mindre havsis kommer det både finnas mer fisk i Arktis och vara enklare att fiska. Idag 

sker heller inget fiske i CAO medan det är något som förväntas öka (Molenaar, 2014, s. 103). 

Detta gör ämnet både relevant, relativt outforskat och aktuellt. 

 

7.1.2 Val av designprinciper 

Utifrån resultaten från sina fallstudier sammanfattade Ostrom de avgörande faktorerna för att 

kollektiv förvaltning skulle lyckas i följande åtta designprinciper (Ostrom, 2009, s. 139): 

 

1. Klart definierade gränser 

2. Kongruens mellan reglerna för appropriering och tillhandahållande och de lokala 

förhållandena. 

3. System för kollektiva val. 

4. Övervakning. 

5. Graderade sanktioner. 

6. Mekanismer för konfliktlösning.  

7. Minimalt erkännande av rätten att organisera sig. 

8. Nästlade enheter. 
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Denna studie har sitt huvudsakliga fokus på principerna 1, 3 och 7. Att undersöka samtliga 

principer och de olika gynnsamma förhållandena för att staterna ska önska organisera sig 

för kollektiv förvaltning är ett väldigt stort projekt, och enligt mig för stort för denna 

studie. Urvalet har baserats på vilka av dem som jag som författare har ansett vara väl 

undersökningsbara i nuläget och passat in i tidsramen på tio veckor. Resterande principer – 

mer specifikt nummer 2, 4, 5, 6 och 8 – lämpar sig bättre för att undersökas när en 

gemensam institution, det vill säga någon form av regelverk, för kollektiv förvaltning 

redan har etablerats och undersökningen kan göras utifrån hur bra dessa levs upp till. 

Exempelvis säger designprincip 2 att reglerna för resursutvinning ska vara väl anpassade 

efter de lokala förhållandena, och då det ännu inte finns något befintligt regelverk för 

denna resursutvinning, fisket, blir efterlevnaden av designprincipen väldigt svår, om inte 

till och med omöjlig, att undersöka. Dock behandlas även de övriga designprinciperna i 

den tredje frågeställningen om hur efterlevnaden av designprinciperna kan utökas. 

 

7.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis lästes Elinor Ostroms “Allmänningens som samhällsinstitution” (2009) som 

väckte idén för denna studie, och där ett extra fokus lades på författarens designprinciper. 

Därefter insamlades övergripande vetenskapligt material om Arktis för att skaffa mig en 

uppfattning om fisket såväl som den generella utvecklingen i regionen. Sedan smalnades 

studiens omfång av (se 6.1) och operationaliseringen påbörjades med inläsning av hur 

tidigare forskning på området genomförts samt av olika vetenskapliga metoder som kunde 

lämpa sig för studiens ändamål. 

 Att likt Ostrom (2009) undersöka förvaltningen av allmänningens resurser genom 

fältstudier var inget alternativ för mig. En fältstudie till Arktis är utom min tidsram och jag 

saknar tillgängliga resurser för detta. Dessutom vet jag inte var eller hur en sådan fältstudie 

skulle genomföras, speciellt då resurspoolens brukare motsvaras av stater snarare än 

individer. Jag har istället inspirerats av den jämförande eller beskrivande vetenskapliga 

metoden idealtypsanalys. Den syftar till att försöka identifiera och karaktärisera det som 

utmärker ett aktuellt fenomen, genom att undersöka fenomenet utifrån i vilken utsträckning 

det liknar en renodlad idealtyp (Esaiasson et. al., 2012, s. 139–140).  

 

Genom att jämföra det verkliga samhällsfenomenet som intresserar oss med en renodlad 

idealtyp kan kännetecknande drag hos det verkliga samhällsfenomenet fångas in – i vilken 

utsträckning liknar den observerade verkligheten den typiserade abstraktionen? Fungerar 

skatteverket i någon mån som en renodlad byråkratisk organisation?  

(Esaiasson et. al., 2012, s. 141) 

 

I Metodpraktikan (Esaiasson et. al., 2012, s. 139–144) förklarar författarna hur en idealtyp 

kan fungerar som analysverktyg. Om en studie exempelvis syftar till att undersöka 

huruvida sverigedemokraterna är ett populistiskt parti menar de att studien kan utgå ifrån 

tidigare forskning om vad som utmärker populistiska partier, och därefter jämföra i vilken 

utsträckning som sverigedemokraterna liknar denna idealtypiska konstruktion. Jag menar 

att Ostroms designprinciper tillsammans med KHL i mitt fall kan motsvara denna tidigare 
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forskning och fungera som indikatorer för vad som utgör en renodlad idealtypisk 

konstruktion för lyckad kollektiv förvaltning av gemensamma resurspooler. Där den sista 

meningen i citatet ovan ungefär skulle kunna skrivas om till “Fungerar fisket i CAO i 

någon mån som en kollektivt förvaltad resurspool?” med följdfrågan hur kollektiv 

förvaltning utifrån dessa idealtyper kan förbättras. En idealtypsanalys varken stärker eller 

försvagar vare sig teorin eller det ideala förhållandet, vilket kan lyftas fram som en kritik. 

Levs inte idealet upp till är det verkligheten som det är fel på och inte idealtypen. Dock 

fungerar metoden väl för att förklara hur någonting förhåller sig till något eftersträvansvärt 

(Esaiasson et. al., 2012, s. 140–141). Därför anser jag en idealtypsanalys vara lämpligt för 

att kunna besvara mina frågeställningar. 

Vanligt är att göra en jämförande analys av samhällsfenomenet mellan två polära 

idealtyper som utgör varsin extrempunkt, där analysen placerar det observerade fenomenet 

någonstans på linjen mellan dem. Där det med endast en idealtyp kan bli svårt att urskilja 

hur nära eller långt ifrån en idealtyp som det studerade fenomenet befinner sig (Esaiasson 

et. al., 2012, s. 141). För denna studie finns det dock inte riktigt någon total motsats till 

kollektiv förvaltning. Med detta i åtanke har jag undvikt frågeställningar som “I vilken 

utsträckning…” då det skulle innebära att jag behöver uppskatta i vilken nivå 

designprinciperna efterlevs utan att ha någon sådana typ av referenspunkt. Istället har jag 

valt att formulera mina frågeställningar för att av en mer beskrivande karaktär redogöra för 

hur fisket ställer sig mot designprinciperna och KHL. Vidare är det vanligt att ett 

klassifikationsschema görs för att fungera som ett raster att sortera en text utifrån 

(Bergström och Boréus, 2005, s. 171). Ett sådant klassifikationsschema kan exempelvis 

dela in en ideologi i ett antal klasser, vilka då bestämmer vad i en text som relaterar den till 

en viss ideologi (Bergström och Boréus, 2005, s. 159–161). I denna studie motsvarar 

designprinciperna och KHL klassifikationsschemat. Varigenom dessa två tillsammans, 

genom att bestämma vad som definierar det, utgör den renodlade idealtypen lyckad 

kollektiv förvaltning. 

För en tydligare operationalisering av designprinciperna har jag valt att konstruera ett 

analysschema i vilket Ostroms designprinciper bryts ned i ett antal frågor (se Tabell 1). 

Detta görs för en tydligare operationalisering av studien genom att låta mig konkretisera 

deras innebörd, där frågorna bestämmer vad jag har sökt efter för att besvara hur 

förhållandet mellan dem och verkligheten ser ut. I detta fall hur fiskeförvaltningen i CAO 

står i relation till den idealtypiska kollektiva förvaltningen. Det kollektiva handlandets 

logik anser jag vara tillräckligt konkret i sina formuleringar för att inte behöva brytas ned 

på samma sätt. Att jag vill grunda analysen på båda dessa beror på att jag därigenom kan 

undersöka både huruvida försutsättningarna finns för att stater intresserade av fiske i CAO 

ska agera kollektivt (KHL) samt huruvida ett sådant agerande kan lyckas 

(designprinciperna). 

Jag inte gör således inte en idealtypsanalys enligt den klassiska modellen – i vilken en 

text studeras och utifrån ett raster av klasser sorteras som exempelvis en ideologi eller en 

annan (Bergström och Boréus, 2005, s. 159–160). Medveten om detta vill jag betona att 

studien inte är en strikt beskrivande idealtypsanalys utan snarare inspirerad av det sättet att 

bedriva vetenskap. 
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Dessutom vill jag förtydliga att studien inte syftar till att ta ställning till kollektiv 

förvaltning, utan vill utreda hur fisket idag förhåller sig till denna förvaltningsform. 

Därmed metodvalet idealtyp. Således förespråkas inte kollektiv förvaltning som det 

nödvändigtvis bästa alternativet, utan studien utgår ifrån om vi förutsätter att det faktiskt är 

ett önskvärt tillstånd, på vilka sätt lever då fisket i Arktis upp till det samt hur kan det levas 

upp till i ännu högre grad än idag. 

 

7.2.1 Analysschema 

I denna studie Ostroms designprinciper samt KHL motsvarar den renodlade idealtypen för 

kollektiv förvaltning av gemensamma resurspooler, och till detta har jag konstruerat ett 

analysschema för att konkretisera innebörden av designprinciperna (Figur 4). Detta 

analysschema presenteras här, och har tagits fram för att tydliggöra vilka frågor studien 

genomförts utifrån – samt därmed även vilken information som jag menat vara relevant 

och tillräcklig – för att kunna uttala mig om hur designprinciperna förhåller sig till just 

fisket i CAO. 

Tabell 1.  Analysschemat utifrån vilket fisket i förhållande till Ostroms designprinciper har undersökts. 

 

 

 

Ostroms designprinciper och definition 

av dem: 

De frågor som brutits ut för att besvara 

hur de förhåller sig till fisket: 

1. 1. Klart definierade gränser: 

2. Individer eller hushåll som har rätt att ta ut 

resursenheter från den gemensamma 

resurspoolen måste vara klart definierade, liksom 

också gränserna för själva resurspoolen. 

 

Vilken resurs gäller det? 

Var går gränserna för området som resursen 

finns inom? 

Vilka stater har tillgång tillåtelse att utvinna 

resurser från resurspoolen? 

Vilka stater har uppvisat ett intresse för att 

utvinna resurser från resurspoolen? 

3. System för kollektiva val: 

3. De flesta individer som påverkas av de 

operationella reglerna kan delta i arbetet med 

att modifiera reglerna. 

 

Vilka är de operationella reglerna? 

Vilka individer (i mitt fall stater) påverkar 

dessa regler? 

Hur bestäms dessa operationella regler? 

Vad har individerna (i mitt fall staterna) 

för roll i denna process – vad ha de för 

möjligheter att påverka de operationella 

reglernas utformning? 

7. Minimalt erkännande av rätten att 

organisera sig: 

4. Appropriatörernas rätt att utforma sina 

egna institutioner ifrågasätts inte av 

externa myndigheter. 

5.  

Hur kan brukarna av resurspoolen påverka 

utformningen av det operationella 

regelverket? 

Vilka externa myndigheter finns som 

påverka fisket utformningen av operationella 

regelverk i Arktis? 
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8. AVHANDLING 

 

Denna del presenterar studiens resultat och behandlar frågeställningarna en efter en under 

varsin respektive andrarubrik – 8.1, 8.2 och 8.3. Här både introduceras ny information och 

forskning samt appliceras tidigare framförd teori och bakgrund för att besvara dessa.  

 

8.1 Arktiskt fiske i förhållande till teorin 

I kapitel 5 framgick att Arktis är en region i snabb förändring. Havsisens utbredning 

minskar stadigt varmed nya möjligheter uppenbarar sig, intresset för fiske i AO ökar och 

fisk dessutom migrerar norrut. Utifrån dessa premisser kan det rimligtvis komma att fiskas 

mer i Arktis framöver. Vidare kan ingen hindra någon annan från att fiska i CAO eftersom 

det inte finns några sådana regelverk. Dock finns UNCLOS och dess supplement 1995 Fish 

Stocks Agreement som gör fiskeintresserade skyldiga att samarbeta i dessa frågor (se 

5.1.3). Trots detta är det svårt att veta hur effektiva och korrekt baserade dessa 

gemensamma regelverk kommer vara då flera andra fenomen såsom giftspridning, 

oljespill, mindre havsis och försurning alla kan medföra komplikationer för fisket. Att det 

finns ett begränsat resursuttag för att inte överutnyttja resurspoolen är också ett faktum. 

Således är det min uppfattning att skyldigheten att samarbeta inte säkert kommer resultera i 

en effektiv fiskeförvaltning, varför det tycks finnas en risk för att allmänningens tragedi 

utspelar sig, men ingen sådan finns ännu då det inte fiskas alls i CAO idag. 

Fångarnas dilemma hänger väldigt mycket samman med det ovan och teorin talar 

egentligen för sig själv. Om en allmänning överutnyttjas, av i detta fall, stater som inte kan 

utesluta andra stater från att nyttja den samt heller inte tjänar på att sluta själva, så fångas 

de. Fångna i ett dilemma av att fortsätta nyttja resursen då det är det enda handlandet som 

de kommer tjänar något på, trots att de långsiktigt kommer att gå miste om 

resurstillgångarna och är medvetna om detta. Då det ännu inte finns något stort utbrett 

fiske i Arktis allmänning finns det heller inte några stater som överutnyttjar resursen och 

fångar varandra i ett sådant dilemma. Däremot, på det teoretiska planet, finns det en risk 

för detta om den gemensamma resurspoolen inte förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. 

I studiens avgränsningar redogörs för att applicerandet av Ostroms designprinciper i 

ett nytt sammanhang på regional istället för lokal nivå fordrar justeringar (se 7.1). Att 

betrakta antalet fiskande i termer av stater istället för individuella brukare såsom 

småskaliga fiskare, fiskeföretag och ursprungsfolkens i stor grad självförsörjande fiske 

(förutsatt att de följer staternas respektive lagstiftning och att staterna svarar för de 

enskilda brukarnas eventuella regelöverträdelser) gör att antalet därmed kan anses vara 

någorlunda begränsat, eller åtminstone enklare att precisera. Exempelvis genom att låta de 

intresserade av Arktiska frågor och däribland fiske motsvaras av de arktiska staterna samt 

de stater som har fått eller har ansökt om observationsstatus i Arktiska Rådet. Dock 

bestäms förmodligen inte detta bäst på förhand utan genom öppen inbjudan till ett möte för 

att kartlägga vilka intressenterna är och med säkerhet kunna låta samtliga av dessa delta i 

processen med att utforma regler och avtal. 
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Vidare blir varje appropriatörs enskilda handlande, i egenskap av att motsvara hela 

statens fiske, både uppenbart och signifikant. Detta sammanfaller väl med önskvärda 

tillståndet av att det ska vara svårt för respektive brukare att åka snålskjuts (se 6.3).  

Parterna är även beroende av varandra. Det är tänkbart att de är det genom ekonomiska 

och politiska aspekter såsom handelsavtal eller på säkerhetspolitiska grunder, men det är 

svårt att uttala sig utan att ha alla involverade stater kartlagda. Oavsett är de beroende av 

varandras fiske då de fiskar inom samma ekosystem. Detta påverkas direkt av exempelvis 

giftutsläpp samt av förändringar i klimat och andra av jordens system (se 5.1.1). 

Anledningen till Arktiska Rådets framväxt återfinns i att ett effektivare samarbete 

eftersöktes, vilket även indikerar att en önskan om att samarbeta i regionen finns (se 5.1). 

Baserat på dessa teoretiska grunder tycks det finnas en potentiell risk för att 

allmänningens tragedi skulle kunna utspela sig i CAO, vilken även kan övergå till ett 

fångarnas dilemma. Samtidigt tycks det enligt teorin finnas relativt goda förutsättningar för 

kollektivt handlande i Arktis, och härifrån redogörs därför för Ostroms mer specifika 

designprinciper som hon menade var avgörande för att en sådan typ av förvaltning ska 

lyckas. 

 

8.2 Arktiskt fiske i förhållande till designprinciperna 

8.2.1 Principen om klart definierade gränser  

CAO är det som utgör resurspoolen eller allmänningen, vars gränser är väldigt tydliga 

genom att de motsvaras av det internationella vattnet i AO (se Figur 3). Detta gäller även 

då det handlar om föränderliga gränser genom att staters respektive EEZ kan komma att 

ändras i framtiden (Wegge, 2015, s. 333). För trots att det kan tyckas tydligt att gränsen för 

denna allmänning bör dras där de arktiska kuststaternas EEZ slutar så är detta inte korrekt. 

Det beror på att utökade EEZ inte ger staten i fråga utökade exklusiva rättigheter i termer 

av fiske, utan endast vad gäller resurser i och på kontinentalsockeln. Detta innebär att 

exempelvis Norges tidigare förlängning av sin EEZ och Rysslands och Danmarks ännu inte 

avklarade anspråk på en detsamma blir irrelevanta för fisket enligt regelverkens nuvarande 

utformning (Förenta Nationerna, 2016). Dock inte sagt att de är irrelevanta överlag. 

Tvärtom hade de varit vitala om denna studie behandlat någon av resurserna olja, naturgas 

eller mineraler vars förekomst som just utvinns från havsbottnen och inte vattnet i sig. 

Vidare då en förlängning av en stats EEZ inte medför rättigheter till levande marina 

resurser blir det dock fel att säga att gränsen för allmänningen/resurspoolen dras där de 

arktiska kuststaternas EEZ möter internationellt vatten. Den dras istället vid 200 nautiska 

mil utanför deras respektive kuststräcka, det vill säga där deras ursprungliga EEZ möter 

internationellt vatten, oavsett förändringar i dessa. Fiskerättigheterna förändras inte för den 

skull och den fiskerelaterade allmänningen består. 

Gällande resursens, det vill säga den fiskade fiskens, gränser tycks det röra sig om 

migrerande bestånd vilket innebär att de även kan tänkas fiskas i andra delar av världen 

under delar av året då de inte finns i CAO (Jones & Cheung, 2015, s.744–750). Fisket av 

“gemensamma bestånd” som finns i CAO under olika perioder av året kan även tänkas 

befinna sig inom staternas exklusiva fiskezoner varmed detta sker under staternas egna 

lagstiftning och policy istället för de gemensamma. Faktiskt är det sannolikt att det är just 
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inom staters EEZ som kommersiellt fiske i första hand blir möjligt, och att likvärdiga 

fiskeregler som de potentiella kollektivt överenskomna i CAO därför även måste anammas 

av de arktiska kuststaterna inom deras respektive exklusiva fiskezoner (Molenaar, 2014, 

s.117). På temat om huruvida ett fiskbestånd överfiskas eller inte så görs det enkelt uttryckt 

ingen skillnad på vems territorium fisken fångas inom. 

Att CAO är en allmänning ger även vem som helst rättigheter att fiska där, varför 

definitionen av vem som tillåts utvinna resurser kan anses tydliga (Wegge, 2015, s. 333). 

Det innebär att medlemmar i, observatörer till och de som ansökt om observatörsstatus i 

Arktiska Rådet alla har precis samma rättigheter till att fiska i CAO. Detsamma gäller 

självfallet för andra både arktiska och utom-arktiska stater med fiskeintressen i CAO. 

Sammantaget tycks designprincipen efterlevas i Arktis. Den gemensamma 

resurspoolen består i CAO, vars gränser bestäms av 200 nautiska mil från de arktiska 

staterna med kust mot AO och där korrigeringar av deras EEZ inte medför några 

konsekvenser för fisket. Därtill, i egenskap av en internationell allmänning till skillnad från 

Ostroms studerade nationella allmänningar, har samtliga stater som önskar fiska i CAO 

även samma rättigheter till att göra så. 

 

8.2.2 Principen om system för kollektiva val 

Denna designprincip säger att de flesta som påverkas av operationella regelverket ska har 

möjlighet att påverka det (Ostrom, 2009, s. 142–143). För CAO finns det ingen RFMO 

som reglerar fisket (FAO, u.å.), vilket innebär att det idag inte finns något operationellt 

regelverk att påverka för de involverade staterna. Således har jag fokuserat på staternas 

möjligheter att påverka regelverket genom upprättandet och utformningen av ett sådant. 

Inget regelverk finns med andra ord som reglerar fisket, vilket dock också framstår som 

rimligt då det inte heller fiskas någonting i CAO i dagsläget (Molenaar, 2014, s. 105). 

Detta väntas dock förändras i och med ökande kommersiella intressen, och regleringen av 

fiske på internationellt vatten saknas. Dock uppmuntrar UNCLOS och FMO till att 

upprätta sådana mellan de involverade parterna där en sådan funktion saknas men är 

önskvärd, vilket kan vara fallet i CAO längre fram i tiden. Därmed kan även de 

intresserade staterna tyckas ha god möjlighet att initiera och/eller bli delaktiga i en sådan 

upprustnings- och regelutformningsprocess (FAO, u.å.). 

Som redogjordes för ovan är det i huvudsak UNCLOS och tillhörande “1995 Fish 

Stocks Agreement” som dikterar hur fisket i Arktis allmänna vatten får går till. Dock 

framgår det även att dessa konventioner inte bestämmer hur fisket ska gå till utan snarare 

endast att fiskare i allmänningen måste samarbeta (Wegge, 2015, s. 333). På så vis 

fungerar inte FN som en överstatlig lösning på allmänningens tragedi genom att inte 

upprätta regler för appropriering utan endast gör de involverade staterna skyldiga att 

komma överens om sådana.  

Som lyftes fram i kapitel 7.2.1 så är det för fiskets skull nödvändigt att kuststaterna 

anammar samma förvaltningspolicy, eller fiskeregler, som gäller inom CAO. Förutsatt att 

kuststaterna gör detta och samtliga intresserade stater ges möjlighet att påverka det 

operationella regelverkets utformning så innebär det att även utom-arktiska sådana ges 
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möjlighet att påverka de andra staternas respektive policys, något som liknar 

designprincipen om kollektiva val (Ostrom, 2009, s. 142–143). 

Sammantaget för denna designprincip kan sägas att då det ännu inte finns något 

operationellt regelverk att påverka så ligger möjligheten att påverka i upprättandet av ett 

sådant regelverk. Detta kan teoretiskt göras på olika sätt men måste ske på så vis att alla 

som önskar påverkas av dem även ges möjlighet att påverka utformningen av reglerna. 

Vilka samtliga involverade även måste ha likvärdiga möjligheter att påverka även i senare 

skeden. 

 

8.2.3 Principen om minimalt erkännande av rätten att organisera sig. 

Ostrom (2009, s. 153) menar att appropriatörernas rätt att utforma sina egna institutioner 

inte ska ifrågasättas av externa myndigheter. Detta ser ganska lovande ut i relation till 

fisket i CAO, och det på grund av UNCLOS. För som UNCLOS supplement 1995 Fish 

Stocks Agreement säger så måste de som är intresserade av att fiska på internationellt 

vatten samarbeta i resursförvaltningsfrågor, men säger inget om hur detta ska göras – även 

om det uppmuntras till att etablera RFMOs där sådana inte finns men ett behov av 

gemensam reglering föreligger (Wegge, 2015, s. 333 & FAO, u.å.). Det innebär att staterna 

bibehåller sin rättighet att organisera sig. Den externa konventionen ifrågasätter inte 

utformningen av regelverken utan säger endast att det måste kommas överens om 

gemensamma regler. 

Övriga myndigheter som fiskande stater behöver beakta är endast sig själva, i den 

bemärkelsen att de är just stater. Varmed de har sina egna agendor, myndigheter och 

lagstiftning att följa. Dessa har såklart staterna själva möjlighet att påverka och kan därför 

knappast ses som något externt begränsande. Detsamma kan sägas om andra åtaganden 

som staterna vilka är frivilliga och medvetna, snarare än tvingade av extern part, att ingå. 

Såsom att underteckna FNs hållbarhetsmål (Agenda 2030) vilket kan ges inflytande över 

statens fiskeverksamheter genom mål nummer 14 om levande hav (Förenta Nationerna, 

u.å.). Detta kan även utvecklas vidare, och argument framföras för att även UNCLOS är 

något som staterna ratificerar frivilligt, och att de därmed har haft möjlighet att påverka de 

externt beslutade operationella spelreglerna. Att den enda externa styrningen – UNCLOS – 

är sådan som de själva varit med och beslutat om samt aktivt gått med på genom 

ratificering, och att de därför inte borde anses begränsade av dessa (se 5.3). Därmed blir 

det en diskussionsfråga vad som är externa respektive interna – överstatliga respektive 

statliga – myndigheter när Ostroms designprinciper appliceras i större internationella 

sammanhang. 

Dock kan det även argumenteras för att staterna just är begränsade till externa 

myndigheter, såsom FN, i vissa avseenden. För att exempelvis påverka de externa 

operationella regelverken gällande EEZ och tillhörande rättigheter till marina resurser, 

behöver en förändring göras i utformningen av UNCLOS, vilket är en konvention beslutad 

genom den externa parten FN (se 5.3). Samtidigt är dessa konventioner inte starka nog för 

att riktigt begränsa staterna, och inte heller finns det någon RFMO som gör det. Vilket ger 

dem ganska fria förhandlingsutrymme i frågan om hur de vill upprätta regler och 

regleringar. Det uppmuntras till att upprusta RFMO där sådan inte finns – så här hade det 
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även varit intressant att undersöka hur andra sådana förvaltningsorganisationer förhåller sig 

till Ostroms principer. 

Överlag vill jag påstå att denna princip levs upp till. Det finns egentligen inga externa 

begränsningar, endast UNCLOS vilken dock inte begränsar utan tvärtom uppmuntrar till 

kollektiv handling och samarbete. 

 

8.3 Utökad kollektiv förvaltning av det arktiska fisket 

8.3.1 Hur kan kollektiva förvaltningsregler bestämmas? 

Hur utökad kollektiv förvaltning skulle kunna se ut avser detta kapitel besvara, och utan att 

gå in på designprinciperna så föreligger det idag ett agerande i Arktis likt det som Ostroms 

förespråkar. 

2014 kom Kanada och Inuvialuit överens om att kommersiellt fiske i Beauforthavet 

(som tillhör AO) inte kommer att tillåtas så länge det inte finns vetenskapliga underlag på 

överskott och hållbara bestånd (Hill & Doucet, 2014). Året därpå slöts en 

överenskommelse mellan de fem arktiska kuststaterna om att förbjuda oreglerat 

kommersiellt fiske i CAO (U.S. Department of State, 2015a & Regjeringen, 2015). Ett 

åtagande att förbjuda oreglerat kommersiellt fiske i en kontext av stater som till stor del är 

beroende av fisket idag antyder att ett sådant regelverk är något som efterfrågas, och 

mycket riktigt hölls ett möte nästföljande år i frågan där det utöver dessa fem stater även 

deltog representanter från Island, Kina, Japan, Sydkorea, samt Europeiska Unionen 

(Naalakkersuisut, 2016) och även stora fiske- och fisksäljande företag har tagit ställning 

och kommit överens om att förbjuda kommersiellt fiske och metoden trålning i Arktis, 

dock inte CAO, som hittills inte har fiskats i, motiverat utifrån försiktighetsprincipen 

(Greenpeace, 2016). För endast några månader sedan hölls dock ett ytterligare ett möte på 

samma tema under vilket parterna inte kom överens (U.S. Department of State, 2015b). 

Oavsett utfall kan detta ses som ansatser till kollektivt förvaltande genom att stater 

frivilligt går samman och diskuterar en gemensam hållning och söker ingå fiskeavtal. 

Arktiska Rådet framstår som en bra utgångspunkt för att diskutera och gemensamt 

komma överens om regelverk för kollektiv förvaltning. Där det därför borde finnas 

förutsättningarna för att i enlighet med Ostroms principer utveckla rådet mot en mer 

kollektiv institution? Forumet är redan etablerat och har goda resurser och erfarenheter i 

arktiska frågor. Dessutom faller ämnet inom rådets arbetsområden även om det inte har 

involverat sig i fiskeförvaltning tidigare (Molenaar, 2014, s. 113–114). Detta genom att 

rådet har det ett mål om, och därför även strävar mot, ett hållbart fiske i regionen 

(Conservation of Arctic Flora and Fauna [CAFF], 2013, sid 19). 

Problemet återfinns i att Ostroms (2009, s. 139) genom sina designprinciper yrkar på 

att lyckad kollektiv förvaltning måste ge de involverade likvärdiga möjligheter att påverka 

utformningen av regelverken. Det vill säga, även Kina, Indien och stater inom Europeiska 

Unionen som har uppvisat ett intresse för arktiska frågor behöver ges likvärdig status, 

delaktighet och inflytande. 

Den globala betydelsen av regionen såväl som globala uppmärksamheten för nya 

ekonomiska och kommersiella möjligheter innebär att fisket, i egenskap av en allmänning, 

inte längre endast är av relevans för de arktiska staterna. Därmed är det kanske rimligare 
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att förvaltningen för att lyckas kollektivt borde börja från grunden med att upprätta en ny 

institution för detta. En ny arktisk RFMO som nära samarbetar med Arktiska Rådet torde 

vara både effektivt och önskvärt. Dels sammanfaller det med den åttonde designprincipen 

om nästlade enheter som behövs i större sammanhang (Ostrom, 2009, s. 153–154) och 

dessutom borde det kunna minska kostnader genom utbyte av resurser och kunskap vilket 

skulle skapa bättre förutsättningar enligt det KHL (se 6.3). Oavsett om det är en genom en 

RFMO, Arktiska Rådet eller någon annan form av multilateralt avtal som fiskereglerna så 

framgår att det är av störst vikt är att alla de involverade staterna ges inflytande i 

utformandet av reglerna – att de beslutas kollektivt (Molenaar, 2014, s. 118). 

Att upprätta en ny RFMO är ju också ett alternativ i detta avseende då deras 

huvudsyfte bland annat är att övervaka fisket inom en specifik region av internationellt 

vatten. Att göra det är även i linje med UNCLOS som uppmuntrar initiativ till nya RFMOs 

där de inte finns men behovet av en sådan gör det (FAO, u.å.). Kanske är det ännu bättre då 

det bjuder in samtliga intresserade till att bli involverade och kunna påverka processen 

medan Arktiska Rådet ger permanenta deltagare och arktiska stater högre status än övriga 

som endast kan ges observationsstatus (Arktiska Rådet, 2015). 

Molenaar (2014, s. 117–118) menar att upprättandet av en ny, färdig och funktionell, 

RFMO i Arktis utan ett aktivt kommersiellt fiske eller tillräcklig underlagsdata (om 

fiskebestånd, migrationsmönster, ekosystem osv sov) både är för dyrt – kostnadsineffektivt 

– och därmed inte heller är sannolikt inom en snar framtid. Istället lyfter författaren fram 

just Arktiska Rådet som ett alternativ, inom vilket ett avtal skulle kunna fattas. Där det är 

juridiskt sett möjligt att även utom-arktiska stater skulle kunna bjudas in till 

förhandlingsbordet och göras delaktiga i beslutsfattandet, och betonar att ett fiskeavtal för 

CAO som endast involverar de arktiska staterna inte skulle fungera (Molenaar, 2014, s. 

118–119).  Vidare yrkar Molenaar (2014, s. 119) på att ett avtal som berör fisket i CAO 

även skulle fordra ett avtal mellan de arktiska kuststaterna angående fisket inom deras 

respektive delar av AO, samt att det i första hand är i dessa områden snarare än i CAO som 

kommersiellt fiske kommer bli möjligt. 

 

8.3.2 Hur kan designprincipernas efterlevnad utökas? 

Gränserna för såväl resursen i sig som för vem som tillåts nyttja den är egentligen ganska 

tydliga även om vem som vill nyttja den inte är helt tydligt ännu. Därför tror jag 

personligen att nästa steg för att leva upp till designprincipen i ännu högre utsträckning 

borde vara att försöka sammanställa intressen och kartlägga vilka stater som är intresserade 

av fiske i CAO och börja, eller kanske snarare fortsätta, föra samtal i frågan. 

Ostroms andra princip säger att regler som begränsar fiskets tid, plats, teknik och 

mängd måste anpassat efter de lokala – i detta fall regionala – förhållandena (Ostrom, 

2009, s. 141–142). Risker förknippade med fisket av specifika arter är att det kan påverka 

ekosystem och näringsvävar, generera oönskad bifångst – även det med potentiella 

ekosystempåverkan – samt förstöra bottenhabitat beroende på vilken teknik och vilka 

fiskemetoder som används (Molenaar, 2014, s. 106). Med andra ord finns det många 

aspekter av fiskereglerna som måste sammanfalla väl med andra regleringar och bygga på 

solida vetenskapliga dataunderlag. Därmed krävs det mer forskning och datainsamlande 
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över olika aspekter av fisket för att kunna bedöma beståndens bevarandestatus, hur mycket 

som kan tillåtas fiskas, hur ekosystemen och fiskarterna förhåller sig till varandra, samt 

vilka metoder som används. Detta är dock något som påbörjats och flera 

forskningsrapporter konstaterar att underlaget för hållbart fiske i CAO idag är otillräckligt 

och mer forskning måste till, samt då fiskeföretag gått ut gemensamt och sagt nej till 

trålning i Arktis (Molenaar, 2014, s. 117–118 & 8.3.1). 

Tredje designprincipen gäller system för kollektiva val, vilket igen belyser vikten av 

att försöka sammanställa vilka som är intresserade av att bedriva fiske i CAO så 

regelverken kan beslutas om kollektivt.  

Nummer 4 behandlar området övervakning. Det ska ske en aktiv övervakning av 

allmänningens förhållande, där övervakarna är redovisningsskyldiga inför fiskande stater 

eller själva är sådana. Idag övervakar ingen fisket på samma sätt som i många andra 

internaitonella vatten – genom RFMOs – även om den övergripande utvecklingen är väl 

övervakad genom exempelvis satellitdata över temperatur och isförändringar eller tjänster 

såsom Global Fishing Watch som visar var det fiskas just nu, dock inte tillräckligt 

detaljerat för att täcka in denna designprincip (NSIDC, 2017, NASA, 2016 & Global 

Fishing watch). Med utgångspunkt i Arktiska Rådet så kunde Kanada under sin tid som 

ordförandeland etablera The Arctic Economic Council (AEC, u.å.). Det innebär att 

åtminstone ordförandeländerna borde ha möjligheter att etablera liknande funktioner inom 

rådet, exempelvis genom att tilldela ett övervakningsuppdrag gällande fisket till rådets 

working groups, förslagsvis Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) som 

arbetar med observation och övervakning av bland annat föroreningar, hållbar utveckling 

och klimatförändring i Arktis (AMAP, u.å.). Därtill skulle Conservation of Arctic Flora 

and Fauna (CAFF) tilldelas uppdraget att kan ta fram underlag för designprincip nummer 

två om kongruens mellan regelverk och lokala förhållanden (CAFF, u.å.). Övervakning 

och uppföljning av fisket på internationella vatten är annars en del av arbetet för en RFMO. 

Varför upprättandet av en ny sådan är ett annat sätt att etablera ett övervakningssystem. 

Alternativt att motsvarande funktion ingår i andra former av multilatterala avtal mellan de 

involverade staterna. 

För designprinciperna 5 och 6 gäller att det gemensamma regelverket innefattar en 

straffskala för regelöverträdelser respektive en tydlig modell för hur konflikter ska 

hanteras. Straffskalans måste utformas efter regelverket och påföljder utdömas av de 

övriga appripriatörerna (Ostrom, 2009, s. 143–152). Utan befintliga regler är det svårt att 

uttala sig om utformningen, men det står klart att straffskalan både ska utformas av och 

ageras på av fiskande staterna, inte av en extern part. Detta hänger extra tydligt samman 

med den fjärde principen ovan då samtliga stater måste gå med på att övervakas samt även 

gå med på staffskalan som beslutas om. Konfilktlösningen specificerar inte Ostroms hur 

den ska ske utan endast att den är nödvändig för att reglerna ska upprätthållas (Ostrom, 

2009, s. 151–152). Här kan då tänkas att denna institutionella förvaltning skulle kunna 

inspireras av hur konflikter i fiske hanteras på annat håll, såsom inom andra RFMO.  

Enligt designprincip 7 ska utformandet av regelverken inte begränsas av externa 

myndigheter (Ostrom, 2009, s. 153). Därmed blir nästa steg att undvika externa 

internaitonella organs inblandning i samband med att staterna sätter sig vid 
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förhandlingsbordet. Undantag får dock rimligtvis göras i fall där exempelvis regleringarna 

i enligthet med den åttonde designprincipen ska organiseras i multipla enheter (Ostrom, 

2009, 153–154). Vilket innebär att de måste ta hänsyn till exempelvis RFMO som reglerar 

CAO-migrerande fiskebestånd eller till UNCLOS riktlinjer. Denna sista designprincip 

fordrar ett större fokus på lagtiftning och internationella överenskommelser samt 

beaktandet av hur olika externa institutioner och instanser tillsammans påverkar fisket. 

Såsom hur regelverken inte ska överträda frihandelsavtal, EU-lagstiftning eller FN-

konventioner. 

I viss mån är den åttonde principer om nästlade enheter därmed uppfylld genom att 

staterna måste förhålla sig till andra regelverk som UNCLOS, nationell lagstiftning samt 

EU-regler för stater tillhörande Europeiska Unionen. Vidare gäller för denna 

designprincipen att andra verksamheter som kan tänkas öka i Arktis med konsekvenser för 

fisket – däribland de relaterade till olja, naturgas, mineral, turism och sjöfart – också de 

anpassas efter varandra (Molenaar, 2014, s. 106). Där reglerna för fiske med andra ord tar 

hänsyn till övriga verksamheter. På samma sätt som åtgärder för att hantera hotande de 

regimskiftena också måste beaktas i utformningen av fiskereglerna (Carson & Peterson, 

2016, s. 65 & 67–81), och bestånd inom CAO som migrerar innebär att regelverket även 

måste synkroniseras med regelverk i de områden som bestånden migrerar till. 

 

 

9. DISKUSSION 

 

Någon variant av kollektiv förvaltning framstår nästan som ett måste i Arktis enligt FN-

konventionerna, då de fiskande är tvungna att samarbeta. Vill en stat bedriva fiske i CAO 

så måste denne samordna sig med andra intresserade (Wegge, 2015, s. 333). Det 

uppmuntras även till att upprätta en RFMO vilket skulle innebära att regionala fiskeregler 

utformas, samt vilken skulle övervaka fisket – vilket båda speglar Ostroms (2009) syn på 

hur kollektiv förvaltning bör gå till. Därför blir det även mer aktuellt att utreda hur detta 

kan göras, vilket jag endast redogör för delvis under 7.3.  

Förutsättningarna för kollektiv förvaltning enligt KHL är relativt goda (se 7.1), och 

Arktis präglas av internationellt samarbete, där det Arktiska Rådet till och med bildades för 

att de berörda just önskade samtala och samarbeta i Arktisrelaterade frågor. Därtill ingår 

stater även avtal med varandra för att tillsammans försöka förvalta fisket hållbart, vilket ses 

som en ansats till kollektivt agerande och kollektiv fiskeförvaltning. Baserat på detta blir 

överfiske i CAO osannolikt. Detta trots att klimatförändringar gör allt större ytor 

tillgängliga för fiske och det kommersiella intresset är stort. Överfisket framstår istället 

som en potentiell risk genom fisket i övriga AO om inte de arktiska kuststaternas fiske 

inom sina respektive EEZ korrelerar med en hållbar fiskeförvaltning. Att arbeta från 

nationellt håll är med andra ord centralt, om inte det primära, för att lyckas förebygga och 

undvika en arktisk tragedi. 

Jag har efter denna studie skapat mig uppfattningen att förvaltningen i relation till 

Ostroms designprinciper är något som har/kan förverkligas successivt för CAO. Det vill 

säga delar av principerna uppfylls redan idag, medan det finns förutsättningar för att andra 
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kan efterlevas och appliceras i större utsträckning. Att designprinciperna i detta fall skulle 

vara förbundna med utvecklingen under tid. Där delar av det hela funnits under en längre 

period, andra delar diskuteras och kan tänkas finnas på plats inom en relativt snar framtid, 

medan ytterligare andra delar kanske faller på plats ännu längre fram i tiden. 

Något återkommande är att det saknas tillräckligt med nödvändig grundläggande data 

över fiskbestånden i Arktis, samt hur dessa påverkas eller kan komma att påverkas av 

andra fiskbestånds migration norrut (Molenaar, 2014, s. 117–118 & 8.3.1). Detta känns 

dock inte som något extra viktigt för kollektiv förvaltning utan torde vara lika viktigt för 

att på statlig eller överstatlig nivå kunna reglera fisket effektivt. Dock kan inte Ostroms 

designprinciper efterlevas utan sådan grundläggande kunskap om fiskets förutsättningar. 

Molenaar (2014) förespråkar därför att en försiktighetsprincip anammas vilket även 

UNCLOS kräver och företag fattar beslut på. Därmed vill även jag påstå att en viktig 

aspekt för att kollektiv förvaltning av Arktis fiskeresurser är fortsatt forskning för att stärka 

underlaget till beslutsfattande och policyförfattande. 

Vidare var Ostroms designprinciper avsedda för lokala allmänningar. I regionala 

sammanhang är det min slutsats att den kollektiva förvaltningen i viss mån även är en 

överstatlig lösning, genom att de involverade fiskeaktörerna är stater. För därmed blir 

eventuella regelverk som det kollektivt beslutas om internationella/bilaterala/multilaterala 

avtal något som står över staternas enskilda handlingsutrymme och beslutsfattande. Vilket 

kan jämföras med hur de beslut om regelverk och regleringar som fattas av individuella 

brukare inom en stat inte blir ett statligt avtal. Eller så är denna tolkning helt fel. Där 

överstatligt snarare skulle motsvara bindande kvantitativa fiskekvoter, till exempel, medan 

den kollektiva lösningen skulle bestå i att de involverade parterna kommer överens om 

sanktioner mot regelöverträdelser och övervakar varandra, med mera, men utan förankring 

i någon formell jurisdiktion. 

Oavsett kanske jag egentligen inte alls kan uttala mig om huruvida kollektiv 

förvaltning av fisket i Arktis sker eller kan ske, då Ostroms designprinciper är avsedda för 

gemensamma resurspooler på lokal nivå. Däremot kan jag, under premissen att de skulle 

gälla även i större sammanhang – genom att låta de utgöra en teoretisk idealtyp – diskutera 

hur fisket förhåller sig till dem. Ponerat att dessa principer även skulle vara avgörande på 

regional nivå har de konstituerat ett ideal utifrån vilket fisket undersökt. Slutsatserna jag 

kan dra gäller därför under förutsättningarna att KHL och Ostroms designprinciper är 

applicerbara som förhållningsregler för kollektiv förvaltning även på regional nivå. Vad 

jag därmed kan säga är att fisket i relativt stor utsträckning efterlever de tre designprinciper 

som kan efterlevas idag, att förutsättningarna enligt KHL framstår som goda samt slutligen 

att involverade stater redan börjat ta olika steg mot – enligt hur det definieras genom KHL 

och designprinciperna – något liknar lyckad kollektiv förvaltning. 

Kanske det viktigaste jag kommit fram till är att även om varken förutsättningarna 

enligt KHL eller efterlevnaden av Ostroms designprinciper inte alltid är helt perfekta eller 

fullständiga så har jag heller inte funnit något som antyder att kollektiv förvaltningskylle 

misslyckas. Det verkar med andra ord inte finnas något som säger att kollektiv förvaltning 

inte skulle fungera, utan endast möjligheter för att få det att lyckas. 

 



 
 

24 

10. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

 

● Arktiska havets internationella vatten (CAO) är en allmänning med risk att överfiskas i 

en kontext av klimatförändring och ökat kommersiellt intresse, varmed ett scenario av 

allmänningens tragedi samt fångarnas dilemma är möjligt. 

 

● Genom UNCLOS är dock samtliga stater intresserade av sådant fiske skyldiga att 

samarbeta varför överfiske och en tragedi i CAO därmed blir osannolikt, även om det 

kan ske indirekt genom de arktiska kuststaters respektive fisken inom sina EEZ. 

 

● Förutsättningarna för att de involverade staterna skulle vilja organisera sig kollektiv i 

fiskefrågan är goda enligt KHL. 

 

● Designprinciperna efterlevs väl utifrån vad som är möjligt i dagsläget utan några 

befintliga operationella spelregler. Dessutom tycks det finnas flera vägar framåt för att 

kunna etablera sådana spelregler samt leva upp till designprinciperna i ännu högre 

grad framöver. 

  

● Arktiska Rådet samt RFMO är båda alternativ genom vilka kollektiv förvaltning skulle 

kunna realiseras, men även andra former av avtal kan åstadkomma detta så länge 

samtliga intresserade inkluderas i processen. 

 

● Kollektiv förvaltning av fisket i Arktis arbetas aktivt med idag på flera sätt och 

förefaller trots sina olika utmaningar vara ett lovande alternativ – eventuellt i 

kombination med överstatlighet beroende på hur Ostroms designprinciper ska 

revideras för att passa en regional kontext. 

 

● Till sist är den kanske allra viktigaste slutsatsen att även om det finns mycket kvar att 

göra för att uppnå en lyckad kollektiv förvaltning, enligt idealet av KHL och 

designprinciperna, så har jag inte kommit över något som antyder att det istället skulle 

misslyckas. Det tycks inte finnas några hinder för kollektiv förvaltning, utan endast 

flera möjligheter för hur det kan realiseras. 
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