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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i problematiken i Amazonas regnskog förklara 

varför de åtgärder som satts in inte fungerat enligt avsikterna, samt att diskutera möjliga 

lösningar på de problem som finns utifrån Elinor Ostroms teori. Frågeställningarna är: 

 Vilka är huvudproblemen i Amazonas? 

 Vilka åtgärder har tagits i frågan om att skapa hållbar utveckling i Amazonas? 

 Varför har åtgärderna inte löst problemen? 

 Hur kan man förklara detta? 

 Vilka möjliga problemlösningar enligt Ostrom kan tillämpas på Amazonas? 

 

Metoden är kvalitativ och bygger på fakta hämtat ur olika böcker om regnskog och Oströms 

bok ”Governing the commons”. Genom att beskriva Amazonas utveckling, problem, de 

vidtagna åtgärderna och Ostrom teori genomför jag min analys med hjälp av de uppställda 

frågorna. 

 

Jag begränsar mig genom att inte gradera hur långt bort från en hållbar utveckling Amazonas 

är, utan skapar endast en bild av det. Ytterligare en avgränsning är inriktning på Brasilien i 

stor utsträckning vad gäller problemen med Amazonas, detta på grund av att den valda 

litteraturen oftast inriktar sig på den Brasilianska delen av Amazonas och mycket lite nämner 

andra länder i sammanhanget. 

 

Slutsatsen är att regnskogsavverkning, industrier, boskapsskötsel och svedjebruken är de 

faktorer som har störst negativ miljömässig inverkan på Amazonas. Trots kan jag dra en stark 

slutsats av detta, och det handlar om att dessa problem skulle vara betydligt mindre om 

länderna det rör sig om hade haft bättre ekonomi. Ekonomin är en starkt avgörande faktor till 

varför Amazonas exploateras. 

 

Bland de mer framträdande initiativen hittar vi International Tropical Timber Organization 

och Tropical Forestry Action Plan. Vad gäller ITTO kan det ifrågasättas hur en organisation 

kan utge sig för att skydda en resurs samtidigt som de är ett samarbetsorgan för de som har ett 

vinstintresse i resursen. Man kan också betvivla en organisations seriositet om de inte ens gör 

uträkningar av kostnaderna för ett projekt innan de skriver under på avtalet. Det skickar 

signaler om att projekten inte är vidare prioriterade från första början. TFAP i sin tur är ett 



seriöst projekt som har startats av internationella organisationer. Att inte sätta något tvång på 

producentländerna att medverka i projektet är ett intelligent drag, det ger indikationer på att 

planen är utarbetad för regnskogsländerna och naturen. Det som har hindrat TFAP:s 

frammarsch har bland annat varit att investeringsnivån inte har nått upp till de proportioner 

som har behövts, det har inte funnits nog med övervakare som har kunnat se till så att 

pengarna har gått dit de skulle gå i de tropiska länderna och försöken att kombinera skogsvård 

och utveckling har inte fungerat så bra som det var tänkt. 

 

Att Ostroms principer för att en institution för common-pool resurser ska lyckas inte i 

huvudtaget uppfylls av Amazonas regnskog kan jag konstatera. Huvudproblemet är att denna 

common-pool resurs är för stor. Amazonas sträcker sig in i nio olika länder och att kunna 

skapa en gemensam institution för regnskogen från alla dessa länder är svårt. Jag anser att 

Ostroms designprinciper är tillämpbara på en common-pool resurs av denna storlek, men att 

det är väldigt svårt att få Amazonas att leva upp till de kriterier som ställs. 
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1. BAKGRUND 

Regnskogen är en ständig påminnelse om att vi människor har en tendens till att inte kunna 

förvalta våra naturresurser. Avverkning sker, trots att vi hela tiden blir påminda om 

nackdelarna ur ett ekologiskt perspektiv. Arter försvinner, ursprungsbefolkningar blir tvungna 

att flytta och avskogningen bidrar till våldsammare växlingar i väderlek och floders 

vattenföring.  

 

Amazonas korsar olika landsgränser, den totala ytan som täcks av Amazonas är över 5.5 

miljoner kvadratkilometer, 60 procent av denna yta ligger i Brasilien.  Amazonas är hem för 

en tredjedel av alla arter som finns1 och bara i nordvästra delen av Amazonas används cirka 

1300 olika växtarter till medicin.2 En fjärdedel av våra medicinalprodukter är utvunna ur 

regnskogen, detta med hjälp av lokalbefolkningarna, som har kunskap om djungelväxternas 

läkande förmåga.3 Bara under förra århundradet tros 90 inhemska stammar har försvunnit.4  

 

Brasilianska militärregimen försökte under 1970-talet att tämja Amazonas med hjälp av en 

utvecklingsplan som hette Plano de Integracao Nacional, vilket ledde till stor skövling av 

regnskogen. Transamazonia är en motorväg som uppfördes vid denna tidpunkt, den går 

genom hela djungeln och är 3000 kilometer lång. Regimen delade även ut fria skogslotter till 

fattiga bönder utan mark. Dessa röjde marken för att odla, vilket misslyckandes eftersom 

marken var svårodlad. Skog såldes också till utländska företag för att Brasilien skulle kunna 

betala av delar av sin statsskuld.5 Mellan åren 1980-1990 skövlades ca 91.4 miljoner acres (en 

acre är 4047 m²), det är ungefär lika stort som den sammanlagda ytan av Norra och Södra 

Dakota.6  

 

Att bevara regnskogen har visat sig vara svårt för människan, många rivaliserande intressen är 

ett av skälen till detta. Denna studie är en undersökning om Ostroms teori kan öka förståelsen 

för problemen i Amazonas och möjligen också urskilja lösningar på problemen.   

 

                                                 
1 Internet 1, 2003-04-09 
2 Internet 2, 2003-04-09 
3 Internet 3, 2003-04-09 
4 Internet 2, 2003-04-09 
5 Internet 3, 2003-04-09 
6 Internet 2, 2003-04-09 



1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i problematiken i Amazonas regnskog förklara 

varför de åtgärder som satts in inte fungerat enligt avsikterna, samt att diskutera möjliga 

lösningar på de problem som finns utifrån Elinor Ostroms teori. Mina frågeställningar är: 

 Vilka är huvudproblemen i Amazonas? 

 Vilka åtgärder har tagits i frågan om att skapa hållbar utveckling i Amazonas? 

 Varför har åtgärderna inte löst problemen? 

 Hur kan man förklara detta? 

 Vilka möjliga problemlösningar enligt Ostrom kan tillämpas på Amazonas? 

1.2 Metod och material 
Metoden är kvalitativ och bygger på allmän information om regnskog samt information 

speciellt inriktad på Amazonas, exempelvis Collins (Red.) ”De sista regnskogarna” och 

Friströms (Red.) ”Regnskog - en hotad värld”. Materialet är baserat på information hämtat 

från Internet och publicerad litteratur. Internetkällorna jag har använt mig utav anser jag vara 

relativt trovärdiga eftersom all fakta hämtad från Internet kommer från antingen olika 

internationella organisationer, universitet eller departement. Några exempel på detta är World 

Wide Fund (WWF), Central Intelligence Agency (CIA), The Center for International Earth 

Science Information at Columbia University (CIESIN), Landguidens hemsida med flera.  

 

Teorin som jag använt mig av är hämtad ur Ostroms bok ”Governing the commons” och 

Tangs ”Institutions and collective action”. Genom att beskriva Amazonas utveckling, 

problem, de vidtagna åtgärderna, resultatet av åtgärderna och Ostrom teori ska jag kunna 

genomföra min analys. Ostrom har i sin bok satt upp åtta principer för hur man skapar hållbar 

utveckling och jag ska granska dessa i förhållande till Amazonas för att se var det, enligt 

hennes principer, brister. Principerna ser ut som följer:7 

 

• Klart definierade gränser för systemet 

• Balans mellan nytta och kostnader 

• Arrangemang för kollektivt agerande 

• Övervakning 

• Graderade sanktioner 

• Konfliktlösningsmekanismer 
                                                 
7 Ostrom, 1990. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press. S. 61-
82 



• Användarna tillåts skapa sina egna organisationer 

• Systemet är organiserat i flera lager av ”nested enterprises” 

1.3 Avgränsningar och källkritik 
Jag begränsar mig genom att inte gradera hur långt borta från en hållbar utveckling Amazonas 

är, utan jag ska bara skapa en bild av det. Varför jag har valt detta angreppssätt är eftersom att 

en eventuell gradering antagligen skulle variera beroende på vem man frågar. Vidare så 

kommer jag att använda begreppet hållbar utveckling på ett ganska speciellt sätt, jag syftar i 

detta fall på att hållbar utveckling är att undvika allmänningens tragedi. Den innebär att en 

degradering av miljön är förväntad när många individer använder en knapp resurs 

tillsammans8.  

 

En avgränsning till jag blir tvungen att göra är att inrikta mig på Brasilien i stor utsträckning 

vad gäller problemen med Amazonas. Detta på grund av att den valda litteraturen oftast 

inriktar sig på den Brasilianska delen av Amazonas och mycket lite nämner andra länder i 

sammanhanget.   

 

Att finna böcker inom området regnskog är inga problem, dock så är de flesta mer eller 

mindre partiska. Ren fakta går inte att bestrida men jag bör nämna att Friströms bok 

”Regnskog - en hotad värld” går lite längre än så. De uppmuntrar i sin bok till att stödja dem 

som motsätter sig exploateringen av Amazonas.9 Jag har trots detta valt att ha med denna bok 

som underlag till min uppsats, men jag har försökt att enbart ta med de fakta som står i boken, 

inga värderingar. Ingen av de böcker som har använt har en neutral syn på Amazonas, dock så 

är Friströms bok den som är mest uttalat partisk. De andra böckerna som jag mest frekvent har 

använt är samtliga skriva i samarbete eller på uppdrag av olika organisationer. Collins bok 

”De sista regnskogarna” är ett projekt i samarbete med The World Conservation Union 

(IUCN). Elgs ”Regnskog” är utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. 

Allens ”Tillståndet i världen 99” är utgiven i samarbete med Naturvårdsverket, Svenska 

naturskyddsföreningen och Worldwatch Institute Norden. Ansvarig för innehållet och därmed 

ståndpunkterna är Worldwatch Institute Norden. 

                                                 
8 Ostrom, 1990. S. 2 
9 Friström, Anders, red. 1986. Regnskog – en hotad värld. Stockholm: Jord-eco i samarbete med Riksutställningar. Första upplagan S. 88 



1.4 Disposition 
Jag har valt att disponera min uppsats genom att börja med ett kapitel som handlar om vad en 

Common-Pool resurs är och vilka problem som är relaterade till Common-pool resurser. 

Kapitel två handlar om regnskogar i allmänhet och Amazonas i synnerhet. Efter detta kommer 

det i kapitel tre att handla om de problem som finns i Amazonas och i kapitel fyra redovisar 

jag exempel på vilka åtgärder som har tagits av olika organ. I kapitel fem kommer Ostroms 

teori, jag kommer att gå igenom hennes principer en i taget för att utförligt förklara dem. 

Vidare sedan till analys- och resultatkapitlet där jag granskar om regnskogshanteringen i 

Amazonas lever upp till Ostroms principer och jag svarar på de andra frågorna i mitt syfte.  

 
 

 



2. COMMON-POOL RESURSER 

Jag har lagt upp detta kapitel på enklas möjliga sätt. Till att börja med så kommer en 

beskrivning av vilka resurser som finns, vad en common-pool resurs är, vilka problem som är 

valiga hos en common-pool resurs, vad som krävs för att en institution för common-pool 

resurser ska uppstå och vilka institutionella arrangemang som kan särskiljas.  

2.1 Resursklassificering 
De fysiska attributen hos en resurs påverkar relationerna mellan nyttjarna och de potentiella 

nyttjarna. Två självständiga attribut är återkommande använt för att klassificera resurser, det 

första är hur man genomför uteslutande och det andra är möjlig resursminskning. Uteslutande 

inträffar när potentiella nyttjare inte får nyttja en resurs eller vara förrän de kan uppfylla 

speciella kriterier. Om en person använder en resurs och det medför att en annan person inte 

kan använda den så drabbas resursen av resursminskning. Om dessa attribut placeras in i en 

figur kan fyra typer av varor/resurser bli identifierade: common-pool resurser (common-pool 

resources), offentliga varor (public goods), privata varor (private goods) och tullvaror (toll 

goods).10 

           Subtractive                       Nonsubtractive            
                       Consumption  consumption 
Costly to exclude 

 

Not costly to  

exclude 

 

 

Figur 1. Classification of Resources and Goods. Figur hämtad från Tang.11 

 

En common-pool resurs är en resurs som det är kostsamt och svårt att utestänga nyttjare från. 

Vidare ska en common-pool resurs ha den egenskapen att om en individ nyttjar en del av 

resursen så ska ingen annan kunna använda den. Offentliga varor liknar common-pool 

resursen i det avseendet att det är svårt att utestänga nyttjare, skillnaden är dock att varan inte 

förbrukas av att en individ använder den.12 

 

                                                 
10 Tang, 1992. S. 3-4 
11 Tang, 1992. S. 4 
12 Tang, 1992. S. 4 

Common-pool resources. 
(e.g., irrigation systems) 

Private goods. 
(e.g., bread) 

Toll goods. 
(e.g., cable TV) 

Public goods. 
(e.g., national defense) 



Det finns två huvudproblem med en common-pool resurs, det första är gemensamt för 

common-pool resursen och offentliga varor/resurser. Att organisera tillhandahållandet av 

dessa två typer av varor/resurser är svårt. Individerna tycker inte att det är värt att bidra till 

tillhandahållandet för en offentlig vara/resurs eller en common-pool resurs, eftersom det är 

svårt att utestänga potentiella nyttjare. Det problem som enbart är förknippat med common-

pool resurser är att de måste reglera den tillåtna graden av nyttjande för att garantera 

produktivt och rättvist användande.13   

 

En institution för common-pool resurser kan skapas när en identifierad grupp av individer 

känner till hur effekterna av en individs handlande påverkar andra personers handlande.14  

Denna typ av institution skapar regler som kan särskiljas på två olika nivåer: operationella 

regler och regler för kollektivt agerande. Operationella regler beskriver vem som får delta 

som nyttjare och försörjare; vad de deltagande kan, får och måste göra; och hur de blir 

straffade och belönade. Reglerna för kollektivt agerande fastslår de villkor som rör införandet, 

upprätthållandet och ändringar av de operationella reglerna.15 Institutionen kan effektivt 

övervaka och göra sanktioner mot dem som bryter reglerna.16 

 

                                                 
13 Tang, 1992. S. 4-5 
14 Tang, 1992. S. 7 
15 Tang, 1992. S. 81 
16 Tang, 1992. S. 7 



3. REGNSKOGAR 

En regnskog karaktäriseras av att den växer i ständigt våta förhållanden, och nederbörden 

måste ligga över 2000 millimeter per år och vara relativt jämnt utspridd över året.17 Tre 

fjärdedelar av det regn som faller över skogen återgår till atmosfären genom avdunstning och 

transpiration, där bildar det avdunstade regnet moln och fuktig luft. Molnen och den fuktiga 

luften dämpar solhettan och reflekterar lite av värmen, på så sätt skyddar den skogen. Skogen 

skapar molnen och luftfuktighet och de i sin tur skyddar skogen. Det är alltså en symbios 

mellan regnskogen, luften och molnen. 18  

 

Regnskogen har ett ”tak” av trädkronor där det bara finns några få, men stora, luckor. Denna 

typ av skog finns i både tempererade och tropiska trakter. Det finns två typer av regnskogar, 

bergsregnskog och låglandsregnskog.19 

3.1 Bergsregnskog 
Denna typ av skog blir mindre till växten än låglandsregnskogen på grund av låga 

temperaturer, nyckfullt regn och så finns det inte nog med näringsämnen på grund av höjden 

över havet.20  Denna typ av skog kallas också för molnskog eftersom trädkronorna ofta ligger 

inlindade i dimma. Skogen är fattig på ljus och har hög luftfuktighet. Ju högre upp i en 

bergsregnskog man kommer desto mindre blir träden. På låg höjd kan de vara mellan 15 och 

33 meter och i högre trakter just över manshöjd.21   

 

Mossor ligger på marken och klättrar upp på trädens stammar, lavar hänger från de översta 

grenarna på träden. Orkidéer, bromeliacéer, tunnbladiga ormbunkar och epifyter (växter som 

växer uppe på andra växter) finns det gott om. Träden är ofta mångstammiga, greniga och 

vridna. Tillväxten och förruttnelsen i denna typ av skog går långsamt. Det finns mindre antal 

arter i en bergsregnskog än i en långlandsregnskog men de som finns är köldanpassade för att 

klara klimatet.22  

 

                                                 
17 Collins, Mark, red. 1991. De sista regnskogarna. Stockholm: Info Books. S. 14 
18 Collins (red.), 1991. S. 46 
19 Collins (red.), 1991. S. 14 
20 Collins (red.), 1991. S. 14 
21 Collins (red.), 1991. S. 24 
22 Collins (red.), 1991. S. 24 



Bergsregnskogen har en nyckelroll i naturvården eftersom jorderosionen i höglandet och 

störtfloderna i låglandet skulle få extrema konsekvenser utan dessa skogar.23  I Amazonas, 

nere i södra delen av Brasilien, växer Araucaria-arter på hög höjd. De är viktiga virkesträd 

och de ligger i riskzonen för avverkning.24 

3.2 Låglandsregnskog 
Låglandsregnskogar varierar mycket i förhållande till varandra med avseende på nederbörd, 

bördighet i jorden och vattenavrinningen. Detta leder till stora skillnader i arter mellan 

låglandsregnskogar på olika kontinenter. Man kan dela in låglandsregnskogarna i tre grupper, 

skogar på torra land, säregna skogar och översvämningsskogar.25 

3.2.1 Skogar på torra land 
Denna typ av låglandsregnskog karaktäriseras av att den ständigt är grön, inte har någon 

lövfällning eller att arterna fäller vid olika tider. Att den alltid är grön beror på att 

nederbörden är jämt fördelad över året. Den har den största artrikedomen vad gäller träd i hela 

världen. Avverkare värderar denna skogstyps träd högt. Klätterväxter och lianer är förbundna 

med träden på många nivåer och i lövverket finns det många epifyter.26  

3.2.2 Säregna skogar 
Dessa uppkommer på förhållandevis små områden där det finns en speciell typ av jord- eller 

bergart. Exempelvis herdeskogar, som finns på fritt dränerade sandiga jordar.  Dessa kallas 

för Caatinga i Sydamerika. I dessa områden måste växterna klara sig trots dårlig tillgång av 

näring. Vattentillförseln är inte heller tillräcklig för att växterna ska bli normalstora.27  

3.2.3 Översvämningsskogar 
Dessa kallas också för sumpskogar och har ofta färre trädarter än väldränerade skogar, detta är 

beroende av påfrestningen som uppstår vid genomdränkningen av rotsystemen.  Även tiden de 

står under vatten påverkar antalet arter. Det finns två typer av sumpskogar, 

sötvattensumpskogar och torvsumpskogar. Sötvattensumpskogen är regelbundet eller 

tillfälligt översvämmad. Torvsumpskogen däremot höjer markyta så att den ligger över 

vattennivån. Växtligheten i torvsumpskogar delas ofta in i koncentriska zoner, låga träd med 

tunna stammar i mitten och större träd i utkanterna.28 

                                                 
23 Collins (red.), 1991. S. 14 
24 Collins (red.), 1991. S. 24 
25 Collins (red.), 1991. S. 16 
26 Collins (red.), 1991. S. 16 
27 Collins (red.), 1991. S. 16 
28 Collins (red.), 1991. S. 18-20 



3.3 Amazonas regnskog 
”Här såg jag för första gången en tropisk skog i all dess sublima storslagenhet. Inget annat än 

verkligheten kan ge en föreställning om hur underbar, hur magnifik scenen är...”. Det var  

Charles Darwins ord när han besökte den Brasilianska delen av Amazonas 1832.29  

 

Amazonasbäckenet (Amazonflodens avvattningsområde30) är det största området med tropisk 

skog i världen. Regnskogen sträcker sig in i nio olika länder i Sydamerika, den största delen, 

cirka 60 %, ligger i Brasilien. Sex miljoner kvadratkilometer regnskog finns i Bolivia, 

Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Franska Guyana, Peru, Surinam och Venezuela. 

Skogen är fortfarande relativt outforskad och nya arter sägs upptäckas på nästa varenda 

expedition som utförs. Uppskattningar pekar på att Amazonasbäckenet är hem åt cirka 10 % 

av jordens alla däggdjur, cirka 20 % av alla högre växtarter och fågelarter.31 

 

Amazonas har både bergsregnskog och låglandsregnskog.32 Sötvattenssumpskogar finns i 

Amazonas och de är beroende av vattnet för att överleva. Várzea växer längst flodslätterna 

och när en översvämning sker för de med sig rikligt med slam och näringsämnen till skogen. 

De flesta växterna i översvämningsskogar blommar under lågvattenperioderna. Det finns även 

torvsumpskogar i Amazonas, de skiljer sig från sötvattensumpskogarna så till vida att det sker 

en markhöjning vid översvämning när den är fullt utvecklad.33 Det finns även 

torvsumpskogar. 

 

Indianerna är Amazonas första bosättare, de kom från norr för cirka 20 000 år sedan och 

bosatte sig i Amazonasbäckenet för ungefär 10 000 år sedan. Européerna kom till Amazonas 

på 1500-talet och det tvistas idag om hur många indianer det fanns då. Uppskattningarna 

ligger brett isär, från två miljoner upp till 15 miljoner talas det om. Nu finns det dock bara 

200 000 kvar. Orsakerna till detta är sjukdomar, slaveri och social splittring på grund av 

européerna. 34 

 

Amazonfloden ligger i hjärtat av Amazonas och är den näst längsta floden i världen. I floden 

lever 2000 kända fiskarter, plus reptiler och däggdjur. I floden rinner en femtedel av jordens 

hela sötvattentillförsel genom dess kanaler varje dag. När översvämningsperioden inträffar 
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läggs en yta motsvarande England under vatten. En försiktig uppskattning pekar mot att 

elektricitet på 100 000 megawatt skulle kunna utvinnas från Amazonas tusen bifloder.35   
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4. PROBLEM OCH ÅTGÄRDER I AMAZONAS  

Amazonas regnskog innehåller 90 % av all bauxit som finns i Brasilien, även hälften av 

landets järnmalm och all tenn finns där. Bergsaltsfyndigheten är den största som finns i 

världen och även uran, mangan, guld och diamanter finns.36 

 

För att förklara exploateringen av Amazonas så ska vi se tillbaka i tiden till 1880-talet. 

Gummiindustrin ökade i omfång på grund av att gummidäcken för första gången togs i bruk. 

Gummi producerades av saven från vissa trädslag som finns i Amazonas. Några få män, 

gummibaronerna, tog makten över gummiutvinningen. Tusentals hektar skog tog de med våld 

eller hot om våld. Exporten av gummi började med hjälp av utländskt kapital. Arbetare 

skaffade sig gummibaronerna genom att tillfångata hela byar av indianer. Männen fick jobba 

som gummiframställare medan kvinnorna och flickorna tvingades till prostitution. 

Gummibaronerna blev förmögna genom detta. Tiden av monopol för de Sydamerikanska 

gummibaronerna tog slut när engelsmännen lyckades smuggla ut frön från gummiträd och 

lyckades driva upp egna plantager på Malackahalvön.37 

 

Senare försökte Henry Ford att driva upp ett stort plantage (flera gånger större än 

engelsmännens på Malackahalvön) med gummiträd, detta misslyckades dock men fick 

konsekvensen att Brasiliens president Vargas såg potentialen för exploatering av Amazonas. 

Under 1940-talet försökte Vargas få Amazonas att bli ett betydande element i Brasiliens 

ekonomi. För att genomföra de planer han hade sökte han stöd och ekonomisk hjälp i USA. 

Detta resulterade i att 200 miljoner dollar skulle gå till inköp av vapen, 100 miljoner lånades 

av amerikanska Export-Import Banken till utvecklig av råvarutillgångarna i Amazonas. Även 

ett kontrakt på fem miljoner dollar för att öka gummiproduktionen skrevs på av Brasiliens 

regering och US Rubber Reserve Company. USA bildade ett institut som subventionerade ett 

mångmiljonprojekt i Amazonas för gummiodling, livsmedelsproduktion och 

mineralutvinning.38 

 

Öppnandet av Amazonas regnskog bidrog USA till genom att bistå med teknisk kunskap, 

pilotutbildning och flygplan. Vägar och flygrutter skapades för att sammanlänka regnskogen 

med Rio de Janeiro och Sao Paulo. Vildmarken var därmed öppen för dem som sökte 

rikedom. Efter detta följer en period när samarbetet mellan Brasilien och USA var minimalt. 
                                                 
36 Friström (red.), 1986. S. 76 
37 Friström (red.), 1986. S. 76-77 
38 Friström (red.), 1986. S. 78 



Presidenterna efter Vargas var nationalister som strävade efter att minska de utländska 

intressena i landet. President Goulart ville nationalisera järnmalmsfyndigheter tillhörande 

USA-ägda Hanna Mining Company, detta hanns dock inte med på grund av militärkuppen 

1964.39 

 

Militärregimens plan för Brasilien var att utveckla landet snabbt, och till det behövdes 

utländska företag. Företagen skulle bidra med kapital, kunskap och teknologi. I utbyte mot 

detta fick de skatteförmåner och lättnader för export och import. President Branco inbjöd 

1966 300 affärsmän, experter och politiker från Västtyskland, Peru, USA, Mexico och 

hemlandet för att diskutera Amazonas ekonomiska framtid. Projekt inom bland annat 

boskapsuppfödning, skogsbruk och jordbruksnäring avhandlades. Infrastrukturen blev det 

som militärregimen satsade hårt på efter mötet. Lån och kapital från utländska banker och 

finansinstitut av det som bekostade utbyggandet av infrastrukturen. Brasilien var 1970 den 

största låntagaren i Världsbanken och amerikanska Export-Import Banken, men de lånade 

även pengar från andra privata banker. Företag som hjälpte Brasilien med kapital, teknologi, 

utrustning med mera, fick igengäld kontrakt. 1969 var två tredjedelar av de företag som låg i 

Brasilien utländskt ägda.40 

4.1 Regnskogsavverkning 
Amazonasbäckenet innehåller cirka 1700 trädslag, varav cirka 200 är av ekonomiskt intresse. 

Bara åtta olika arter avverkades i Brasilien 1983. En rapport skriven av SUDAM 

(Superintendence for the Development of the Amazon Region41), ett organ i Brasilien som ska 

kontrollera och påskynda utvecklingen i Amazonas, 1974 visar på att en femtedel av 

Amazonasbäckenet skulle vara lämpligt för skogsbruk. En rapport från SUDAM säger också 

att det i första hand är företag i trävaru- och pappersmassabranschen som bör vara användare 

av timret som fälls i bäckenet. Träindustrierna i Brasilien finns mestadels i området innanför 

Amazonflodens mynning, Manaus, Ciuaba i Mato Grosso och i Rondônia.42  

 

Jämfört med många andra regnskogar, bland andra Elfenbenskusten, Filippinerna och 

Malaysia, har Amazonasbäckenet inte blivit lika hårt drabbat av avverkning.43 Men en yta av 

Frankrikes storlek har avverkats i Brasilien mellan 1970-2000.44 Direkt sett är avverkningen 
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av skog i kommersiellt syfte inte direkt ansvarig för den stora förlusten av skog. Det är de 

som flyttar in i skogen efter avverkningsvägarna och som fortsätter avverkar illegitimt, som 

skadar skogen mest.45   

 

I Colombia sker olaglig avverkning av stora områden i Amazonas, dessa områden används 

sedan ofta till kokaplantager (koka används vid framställning av kokain). Den illegala 

avverkningen beräknas uppgå till 600 000 hektar per år. Jorderosion och ofruktbar mark som 

får negativa effekter på färskvattnet är följden.46 Amazonas i Guyana drabbades inte av 

storskalig avverkning förrän på 1990-talet, men den Guyanska myndigheten är intresserad av 

att ha kontroll över avverkningen ur miljöperspektiv.47 Peru å andra sidan avverkar för att få 

virke eller för att tillverka pappersmassa. Även här som i Brasilien skövlas skog till förmån 

för jordbruksmark. Jordbruket skulle stimuleras enligt den Peruanska regimen så därför 

infördes det under 1990-talet ekonomiska reformer. Det ledde till att markägare fick äga 

större gårdar.48 

 

Handeln med tropiskt virke överskrider en summa av åtta miljarder dollar per år. Japan är den 

största konsumenten och köper 35 % av allt virke som säljs. Sydostasien har varit 

huvudleverantör till Japan, men produktionen där har minskat så Japan börjar titta åt Afrika 

och Brasilien som tänkbara virkesleverantörer. Det är bara en liten procentsats som avverkas i 

kommersiellt syfte men skadan på skogen kan bli omfattande eftersom många omkringstående 

träd faller med det avhuggna, och marken tillplattas av skogsmaskiner.49  

4.2 Industrier i Amazonas 
Storskalig gruvindustri startades inte i Amazonas förrän på 50-talet när Bethlehem Steel 

Corporation och ett Brasilianskt företag tillsammans började utvinna mangan. Innan detta och 

fram till 1970 var det vanligast att enskilda individer letade och bröt malm, detta blev dock 

illegalt i och med en ny lag som inträdde då. Vid samma tidpunkt offentliggjordes resultaten 

av en undersökning som riktade sig till att ta reda på vilka mineraler som fanns och var de 

fanns i Amazonas. Undersökningen hade funnit att det i norra delen av delstaten Amazonas 

fanns järnmalm, mangan, tenn, bauxit och kol. Roriana i sin tur hade uran, tantal, zirkonium, 

guld och diamanter. I och med denna kungörelse bildades nya syndikat med delägare från 
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många olika länder. Den nya utbredda gruvindustrin krävde bättre utbyggt infrastruktur, 

framförallt bra vägnät och god tillgång av energi. Krav på asfalterade vägar ställdes och 

regimen påbörjade asfalteringen, det blev dock inte klar på grund av pengabrist.50 

 

De nya vägnäten påverkade indianerna på ett konkret sätt. Vägarna anlades ofta rakt igenom 

indianreservat och fick konsekvenser som massdöd, på grund av att indianernas immunförsvar 

inte klarade av de vitas bakterieflora. En lag från 1974 ger indianerna rätt till sitt territorium, 

men lagen har ingen kraft eftersom det finns så många undantag när den inte gäller. 

Institutionen som ska tillvarata indianernas intressen har laglig rätt över de tillgångar som 

finns på indianernas mark, de kan tillåta statliga och transnationella företag att nyttja 

marken.51    

 

Gruvindustrin har medfört avskogning, men även i detta fall är det i relativt liten mån. Dock 

bör det tilläggas att ett gruvprojekt i Brasilien, Brazilian Grande Carajás Programme, som var 

under utveckling 1991 uppskattades förbränna 2300 kvadratkilometer orörd skog om året. Det 

finns företag som satsar på återplantering av skog efter att mineralen har utvunnits. Det 

förekommer även illegal gruvdrift. Ofta är det jordlösa bönder i Amazonas som står för den 

typen av gruvdrift, den har lett till kvicksilverförgiftning i floder.52 I Venezuela kom det en 

guldrusch under 1990-talet. Många av guldgrävarna kom från Brasilien. Det nationella 

indianrådet befarade att guldgrävningen skulle skada urskogen och vattentäkterna bland annat 

på grund av just kvicksilver.53  

 

Kravet på energi har lett till dammbyggen i Amazonflodens bifloder. Tucurudí-dammen var 

det första stora vattenkraftprojekt i Brasilien. 1750 kvadratkilometer regnskog hamnade under 

vatten. 2010 hade Brasiliens regim räknat med att ha 136 nya dammar. Bidrag till detta skulle 

bland annat komma från Världsbanken. De har dock dragit tillbaka sina bidrag efter protester 

från Kayapó-indianerna. Dammarna får följder långt bortom enbart förlust av regnskog. 

Näringsämnen som hopas i reservoaren leder till snabb tillväxt av alger som rubbar den 

ekologiska balansen, detta i sin tur leder till fiskdöd. Även sjukdomar som malaria är ett 
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direkt resultat av dammar, på grund av att sniglar, moskiter och andra insekter dras till det 

stillastående vattnet i dammarna.54 

4.3 Skogsröjning för boskapsrancher 
Att skapa boskapsrancher är oftast det tredje och sista stadiet i skogsförfallet, avverkningen 

och försök med svedjebruk av jordlösa nybyggare är det två första.55 

 

I början av 1960-talet blev en väg mellan Belem och Brasilia klar. Detta medförde att rika 

brasilianer röjde regnskog med hjälp av eld för att uppföra boskapsrancher. SUDAM (se 

förklaring sidan 10) hade som ett av sina mål att Brasilien inom en snar framtid skulle bli 

världens största köttleverantör. Även i detta fall lockades företagare att röja skog och bygga 

rancher med löften om skattebefrielse under en period på tio år på inkomster tjänade i 

Amazonas, en skattereducering på 50 % på inkomster tjänade i övriga Brasilien och att 

redskap och maskiner som köpts in i jordbrukssyfte blev skatt- och tullfria. Även skolor, 

läkarvård, elektricitet, stängsel med mera lovades lantarbetarna.56 

 

För att staten skulle kunna leva upp till sina löften togs två lån under perioden 1972-1974. 

Dessa lån uppgick till en sammanlagd summa av 164 miljoner dollar, lånen togs av 

Världsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken. Den av staten planerade köttexporten 

blev inte som det var tänkt av SUDAM, 1986 planerade den Europeiska Gemenskapen (EG) 

att sälja 100 000 ton nötkött till Brasilien.57 Många företag uppförde boskapsrancher, bland 

annat Wolkswagen som röjde 122 000 hektar regnskog för detta syfte. Många företag 

utnyttjade statens förmåner genom att anlägga en ranch, få alla förmåner, men inte hålla några 

djur. När en inspektion skedde hade ägaren av ranchen inhyrd boskap på plats.58  

 

Boskapsskötsel i Amazonas fungerar i cirka tio år innan rancherna måste flytta till nya 

betesmarker. När skogen är nyligt röjd kan ett djur beta per hektar mark, men eftersom tiden 

går försvinner markens bördighet och samma djur kräver minst fem hektar efter fem till tio år. 

Även ranchägare som gödslar marken får samma resultat, bördigheten minskar, ogräs 

kommer, djurens tramp packar jorden så att den utsätts för elementen och slutligen eroderar 
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den bort. Det uppskattas att cirka 2,5 ton jord i Costa Rica förloras för varje kilo kött som 

exporteras, samma sak har upptäckts i Amazonas. 59  

 

Det har uppkommit en ny typ av företagsamhet som spelar ett spel under boskapsskötselns 

täckmantel. Det finns två varianter av detta spel, det ena går ut på att jordlösa bönder röjer 

skogen och nyttjar marken i några år. Efter detta säljs marken till en ranchägare till ett pris 

som är bestämt i förväg. Den andra varianten är att ranchägaren organiserar röjningen, säljer 

virket och bönderna får använda marken i två år i utbyte mot att de avverkar träden. 

Skattelättnader och subventioner minskar grundkostnaderna för ranchägarna och 

boskapsskötseln har ingen betydelse eftersom det verkliga intresset ligger i markvärdet. 

Markvärdet antas öka på grund av öppnandet av Amazonas, så många ranchägare är bara 

markspekulanter.60  

 

 

Skattelättnaderna hade i början av 1990-talet dragits tillbaka av staten. Olika 

forskningsprojekt pågår för att ta fram gräs som kan leva i denna typ av jord, detta för att ge 

boskapsskötseln en chans att gå med vinst.61  

4.4 Svedjebrukens inverkan 
De inhemska folken i Amazonas har länge använt sig av tekniken med svedjejordbruk. Det 

vill säga att hugga ner träd och bränna för att skapa sig jordbruksmark. Det är ett uthålligt och 

livgivande sätt att skapa odlingsbara marker i en annars näringsfattig regnskogsjord. Det allt 

intensivare brukandet av marken leder till att den får kortare perioder till återhämtning, de 

vanliga begränsningarna för svedjebruken förbises. Jorden blir överansträngd, fruktsamheten 

reduceras och avkastningen blir mindre. En stor befolkningstillväxt i Amazonas regioner är 

orsaken till det kraftigare markutnyttjandet. Det har också fått andra effekter genom att de 

nyinflyttade inte varierar grödorna på det sätt som svedjebruket behöver. Detta har lett till en 

ökning av insekter, om det odlas varierat med grödor så är det i sig ett system för 

insektsbegränsning.62  

 

Jorden försämras ytterligare av att den blir utsatt för direkt regn och värmen från solen när 

träd och andra växter blivit borttagna. Ogräs och skadedjur kommer och efter några år kan 
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nybyggarna inte längre leva på vad som odlas, de lämnar platsen vind för våg eller säljer 

marken till någon ranchägare.  Sedan börjar de om på nytt någon annanstans i Amazonas. 

Denna typ av jordbruksteknik i förening med ökad inflyttning har skapat en allvarlig 

markförsämring överallt i tropikerna. Att sköta marken på detta sätt anses allmänt vara det 

största hotet mot Amazonas och andra regnskogars framtid.63 

4.5 Vidtagna åtgärder 
I Lima-deklarationen från 1995 enades åtta av nio Sydamerikanska stater om ett 

skyddsprogram för Amazonas. Brasilien har även tagit initiativ med Förenta Nationerna (FN), 

Världsbanken, G-7 Länderna (USA, Kanada, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och 

Italien) och Europeiska Unionen (EU) om ett mångmiljardprojekt för att rädda regnskogen. 

Landet har fått skriva av utlandsskulder i utbyte mot naturreservat i Amazonas, detta kallas 

”dept for nature-swaps”.64 

 

Guyana har tagit ett nationellt initiativ och satsar på ekoturism, det finns dock en motsägelse i 

detta i och med att natur som tillgängliggörs för besökare inte längre förblir opåverkad. Trots 

att Guyanaländernas natur nyttjats på ett klokt och uthålligt sätt, så försvinner snart det unika i 

att några av världens sista stora skogar förblivit i det närmaste ograverade av människor. 65  

4.5.1 International Tropical Timber Organziation (ITTO) 
ITTO skapades 1983 och har till syfte att tillhandahålla ett effektivt ramverk för samarbete 

och överläggningar mellan producenter och konsumenter av tropiskt timmer. De ska också 

främja utvidgningen av internationell handel med tropiskt virke.66 ITTO har tre 

arbetsområden, skogsbruk, industri och marknad.67 

 

Marknadskommittén har till uppdrag att jobba för bättre kortsiktig information angående 

marknadsläget för tropiskt timmer. Även att bättra på underlaget för att avgöra det långsiktiga 

behovet av och tillgången på tropiskt timmer.68 Industrikommittén verkar för att den 

industriella förädlingen i producentländerna ska öka och drivas längre, att 

kunskapsöverföringen från industriländerna (I-länder) till råvaruländerna ska bli mer effektiv 

och att samarbetet mellan producentländerna inbördes och även mellan dem och 
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konsumentländerna ska bli bättre. Skogskommitténs mål är att se till ökad återplantering av 

skog samt förvaltandet av skogen.69 

 

När det första avtalet om tropiskt timmer av ITTO skrevs 1983 så var det åtta av nio länder, 

som Amazonas ligger i, som skrev under och ratificerade avtalet. Dessa länder var Brasilien, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela och så skrev Frankrike under (Franska 

Guyana är ett franskt transoceanskt departement70). När det var dags att skriva under och 

ratificera det andra avtalet 1994 så skrev samtliga nio länder under, denna gång även 

Surinam.71  

 

ITTC är ITTO:s huvudorgan och den exekutiva makten, huvudkvarteret ligger i Yokohama, 

Japan. På ITTC:s tredje möte, 1987, förklarades det att ett startkapital på 100 000 dollar hade 

satts undan för ett pilotprojekt som täckte över 100 000 hektar regnskog i Brasilien. Det 

huvudsakliga målet för projektet var en kommersiell expansion av timmerproduktion, 

playwoodproduktion och små hantverk på ett miljömässigt sätt. De specificerade syftena med 

projektet var att förbättra skogens förvaltning, användandet av skogens resurser, behandlingen 

av tropiskt timmer och upplärandet av de mänskliga resurserna.72 

 

1988 inbringade fyra nya projekt 3 000 000 dollar. Dessa projekt inbegrep delande av statistik 

och marknadsinformation, undersökningar om standardisering av Andiskt timmer och 

undersökningar om möjligheterna för en kommersiell exploatering av mindre använda arter. 

1990 enades ITTC om en implementering av ”plan of action”. Länder som producerar och 

konsumerar tropiskt timmer lovade att till år 2000 skulle all export av produkter framtagna ur 

tropiskt timmer komma från miljömässigt förvaltade källor. Uträkningar på kostnaderna av 

detta projekt blev inte gjorda innan ITTC enades, Asian Development Bank och Inter-

American Development Bank undersökte detta och deras resultat blev att 270 000 miljoner 

dollar skulle behöva investeras världsomfattande.73  

 

Under 1990-talet blev ITTO:s roll ifrågasatt eftersom dess roll var att dels skydda regnskogen, 

dels de 47 länderna som var involverade i timmerhandeln. Miljöorganisationer kritiserade 

ITTC:s beslut att acceptera den fortsatta avverkningen av viktiga skogar i Malaysia och 
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Amazonasbäckenet. 1994 skrev 50 länder under på ett nytt avtal som ersatte 1983-års avtal. 

Avtalet slog fast att behovet av att bevara de tropiska skogarna skulle jämställas med de 

kommersiella kraven från timmerindustrin. Många miljöorganisationer såg på avtalet som 

enbart en PR-vinst för timmerindustrin.74  

4.5.2 Tropical Forestry Action Plan (TFAP) 
TFAP är ett resultat av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

IUCN, World Resource Institute (WRI), Världsbanken och FN:s utvecklingprograms (UNDP) 

försök att arbeta fram en ny strategi för skogsbruket i tropikerna. Dessa organisationer gick 

samman för att basera projektet på internationellt samarbete och ökad investering. Planen är 

ett allvarligt försök att minska skövlingen av regnskogen genom att rika länder finansierar 

projekt för att minska fattigdomen i tropikerna och genom detta då minska avverkningen och 

dylikt. TFAP är ett erbjudande till utvecklingsländerna (u-länderna), inte något tvång. 

Huvudsyftet med TFAP är att återställa, bevara och förvalta skog och skogsmark så att det 

gynnar landsbygdsbefolkningen, jordbruket och landets ekonomi. TFAP skapades 1985 och 

var fortfarande på 90-talet det största projekt som organiserats för att bevara och bruka de 

tropiska skogarna.75   

 

TFAP har fem prioriterade områden: skogsbrukets markanvändning, utvecklig av en uthållig 

avverkningsindustri, brännved och energi, bevarande av den tropiska skogens ekosystem samt 

institutioner.76 

 

Målen för skogsbrukets markanvändning är samverkan i området skogsvård i den 

jordbrukande sektorn och i multisektorsprogrammen, bred bas inom lantbruksutvecklingen 

med tyngdpunkt på variation av lantbruksekonomiska aktiviteter. Vidare är skogen en 

avgörande plats för skapandet av förbättrade förhållanden för jordbruks- och 

djurproduktionen genom faktorer som skyddsområden, reglering av strömflödet och 

erosionskontroll. Men även att skogsvård ska bidra som beskyddande och förebyggande 

åtgärd mot ökenspridning.77 

 

Huvudmålen för utvecklig av en uthållig avverkningsindustri är att intensifiera 

resursförvaltningen och utvecklingen, vidare att utveckla ett lämpligt system för utvinning av 
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råmaterial. Även ska planen skapa och förvalta en lämplig skogsindustri, reducera skövlingen 

och utveckla skickligheten i marknadsföring av skogsindustriprodukter.78  

 

Målen för brännveds- och energiprogrammet är att öka den nationella och internationella 

medvetenheten om allvaret och konsekvenserna av brännveds- och energiproblemen i tropiska 

länder. Programmet ska också hjälpa de tropiska länderna att inse möjligheterna med 

skogsvård för att lösa problemet, genom att etablera starka nationella program som är 

sammanfallande med storleken av problemen.79  

 

Det allmänna målet för bevarande av ekosystem i tropisk skog är att garantera den nuvarande 

utvecklingen och den som kommer i framtiden. Detta ska ske genom att säkerställa uthålligt 

användande av skogsresurser och bibehållandet av representativa provkartor av ekosystem 

från de tropiska skogarna, även av genetiska resurser från arter av faktiskt eller tänkbart 

socioekonomiskt värde.80  

 

Målen med detta är att inordna skogsvårdsprogram in i den nationella utvecklingen, att 

förbättra den mänskliga förmågan om skogsvård och marknadsföra stöd för 

skogsvårdsutveckling. Även att förbättra administrationen av tropiskt skogsland genom en 

lämpligt tillvaratagande av institutionellt stöd, och att garantera det aktiva och väsentliga 

deltagandet av alla institutioner och sociala sektorer i skogsområdet som har en önskan att 

göra skogsvårdsutveckling produktiv, tekniskt och socialt effektivt.81  

 

Till dessa mål kommer också så kallade ”action programmes” som beskriver hur målen ska 

uppnås.82 TFAP togs emot väl bland de tropiska nationerna, 1991 hade 73 av 129 länder 

anslutit sig till planen. Dessa 73 länder täcker in 90 % av all regnskog som finns i världen. 

Det som har hindrat TFAP:s frammarsch har bland annat varit att investeringsnivån inte har 

nått upp till de proportioner som har behövts, det har inte funnits nog med övervakare som har 

kunnat se till så att pengarna har gått dit de skulle gå i de tropiska länderna och försöken att 

kombinera skogsvård och utveckling har inte fungerat så bra som det skulle.83 
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4.5.3 Den aktuella situationen 
1999 kom virket som fanns på marknaden från olika slags skogar men det var bara en liten del 

som kom från skogar som sköttes på ett uthålligt sätt. Hälften av all brännved som användes 

kom från fem olika länder, varav Brasilien var en av dem. Även fem länder stod för 45 % av 

världens industriella skogsavverkningar, under 70-talet kom Brasilien med i även denna 

grupp. Landet har efter 1961 femdubblat sitt skogsuttag, och Brasilien fortsätter att avverka 

sin skog i en ohållbar takt. Indonesien, Brasilien och Malaysia tillsammans stod för 53 % av 

avskogningen i världen under 1980-talet. 84 

 

Att Amazonas inte blir skött på ett uthålligt sätt kan vi klart se av ovanstående information. 

Men varför fungerar inte alla åtgärder, bland andra ITTO:s och TFAP:s projekt? Bägge 

organisationerna försöker sträva efter att förbättra förutsättningarna för regnskogen och 

samtidigt ge länderna som Amazonas ligger i en chans att utvecklas ekonomiskt. Kan detta 

förklaras med hjälp av Ostroms åtta principer för hållbar utveckling?  
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5. OSTROMS ÅTTA PRINCIPER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Jag ska nu gå in på Ostroms principer för hållbar utveckling och sedan i analyskapitlet se om 

jag kan förklara med hjälp av dem varför de åtgärder som har gjorts i regnskogen inte har gett 

så bra resultat, samt se om jag kan identifiera några lösningar. 

5.1 Ostroms teori 
Ostrom har skapat åtta designprinciper för att en institution för common-pool resurser ska bli 

hållbar. Hon har kommit fram till sina principer genom att granska nio olika samhällen med 

common-pool resurser. Samtliga av samhällena har varit självstyrda och de har varit lyckade 

institutioner. Ostroms granskningsobjekt har varit Törbel (Schweiz), Hirano, Nagaike och 

Yamanoka (Japan). Dessa har granskats utifrån deras skogar och bergsbetesplatser. Hon har 

också granskat olika samhällen utifrån deras bevattningssystem som Valencia, Muricia, 

Orihuela, Alicante (Spanien) samt Filippinerna.85 Självstyrande är organisationer som inte är 

skapade av en regering. Nyttjarna är de som skapar regler gällande rättigheter och 

skyldigheter inom ett samhälle med common-pool resurser. De svarar också för att se till så 

att de regler som finns efterföljs och att eventuella problem blir lösta. Organisationer av denna 

typ kan få stöd av regeringen men det är dock inte detta stöd som är avgörande för 

organisationens existens och funktion.86 

 

Alla dessa platser har väsentliga skillnader, men de har också grundläggande likheter. 

Individerna i dessa samhällen har delat varandras liv och kommer också i framtiden att göra 

det. På grund av detta så är det viktigt för individerna att visa sig tillförlitliga. Eftersom 

exempelvis odlingsmarken gå i arv till barn och barnbarn så kommer eventuella kostsamma 

investeringar i nutid att gynna framtida generationer.87 

 

Ostrom har skapat en teori om vad som krävs för att skapa hållbar utvecklig i ett samhälle 

med common-pool resurser. Teorin tar sig uttryck i åtta designprinciper. Den åttonde 

principen är dock enbart aktuell i större sammanhang, tillexempel Zanjeras 

bevattningssammanslutning i Filippinerna. Alltså är den relevant i min undersökning. En 

designprincip är en grundläggande förutsättning som hjälper en institution att lyckas med att 

bevara en common-pool resurs och ser till så att generation efter generation följer de regler 

som gäller. Dock så ska det tilläggas att Ostrom anser teorin vara spekulativ, hon anser sig 
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inte ännu kunna hävda att principerna är en nödvändighet för att uppnå stabilitet i samhällen 

med common-pool resurser. Hon tror dock att med mer forskning inom området så kommer 

det att skapas designprinciper som innehåller kärnan av hennes principer.88  

Ostroms designprinciper ser ut som följer: 

 

• Klart definierade gränser för systemet. 

De individer eller hushåll som har rätten att nyttja common-pool resursen måste vara 

klart angivna, även gränserna för common-pool resursen måste vara det. Det första 

steget i att organisera kollektivt agerande är att fastställa gränserna till, och specificera 

de legitima användarna av, common-pool resursen. Utan att göra detta, det vill säga 

stänga resursen för utomstående, så blir det öppen tillgång på resursen. Då riskerar de 

lokala nyttjarna att förlora det de producerar till dem som inte deltar i arbetet. Den 

minsta nackdelen är att nyttjarna förlorar en del av det producerade, det värsta 

tänkbara är att andras agerande kan leda till att resursen förstörs och försvinner. För att 

några nyttjare ska ha ett minimalt intresse i att samordna mönstret för nyttjande och 

tillhandahållande, måste några nyttjare ha möjligheten att utestänga andra från 

resursen och nyttjanderättigheter.89  

 

• Balans mellan nytta och kostnader.  

Nyttjanderegler gällande tid, plats, teknologi och/eller mängd av resursandelarna är 

relaterade till lokala förhållanden och till reglerna för tillhandahållande som rör arbete, 

material och/eller pengar. Att skapa välanpassade regler för nyttjandet och 

tillhandahållandet hjälper till att bevara resursen. Det finns inga givna bestämmelser, 

utan de måste skapas utifrån lokala förhållanden.90 

 

• Arrangemang för kollektivt agerande 

De flesta individer som påverkas av de operationella reglerna kan medverka i 

förändringen av dem. Institutioner som använder sig av kollektivt agerande har bättre 

förutsättningar att skapa regler som är anpassade efter de lokala förhållandena, 

eftersom individer som samspelar med varandra kan ändra reglerna efter 

                                                 
88 Ostrom, 1990. S. 89-91 
89 Ostrom, 1990. S. 91 
90 Ostrom, 1990. S. 92 



omständigheterna som råder vid den bestämda tidpunkten. Dock så ska det tilläggas att 

bara för att det finns bra regler är det ingen garanti för att nyttjarna följer dem.91 

 

• Övervakning. 

Övervakarna, som aktivt granskar resursens tillstånd och nyttjarnas beteende, svarar 

mot nyttjarna eller är nyttjarna själva. Se vidare under punkt fem.92 

 

• Graderade sanktioner. 

Nyttjare som bryter de operationella reglerna blir mest troligt utsatta för graderade 

sanktioner (beroende på brottets allvarlighet och sammanhang) av andra nyttjare 

och/eller ämbetsmän som svarar mot nyttjarna. I stabila institutioner sker 

övervakningen och sanktioneringen inte av externa myndigheter utan av nyttjarna 

själva. Investeringen i övervakning och sanktionering som inträffar i institutioner för 

common-pool resurser kan förklaras med termen halvfrivilligt (quasi-frivilligt) 

deltagande. Halvfrivilligt deltagande kan beskrivas med skattebetalarnas beteende i 

system där de flesta skattebetalare deltar. Att betala skatt är frivilligt såtillvida att 

individer väljer att delta i många situationer som det inte är direkt tvång på att 

medverka i. Men det är halvfrivilligt eftersom de som ej medverkar är underkastade 

tvång om de blir tagna. Skattebetalare skapar halvfrivilligt deltagande när det är säkra 

på att regimen kommer att hålla sitt avtal och andra styrande kommer att hålla sitt. 

Skattebetalare kommer att göra sitt om de är säkra på att alla andra också bidrar. Ingen 

vill framstå som en ”idiot”.93  

 

Individer kommer att följa reglerna om två kriterier är uppfyllda. Ett, de uppfattar att 

de kollektiva målen är uppnådda. Två, de uppfattar att andra också deltar. I ett 

samhälle med common-pool resurser skapar nyttjarna övervakning för att få reda på 

vilka som kan tänkas bryta mot reglerna och genom att säkra det halvfrivilliga 

deltagandet genom att andra också deltar.94 

 

Ostrom har kommit fram till att personer i ett samhälle med common-pool resurser 

övervakar varandra. Denna kostnad för övervakning är låg i många samhällen med 
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common-pool resurser, detta är ett resultat av de regler som finns. I bevattningssystem 

är övervakningen en biprodukt av individernas motivation att få ut så mycket som 

möjligt av vattnet när det är deras tur (till exempel de granskar så att individen som får 

vatten före dem inte använder vattnet längre tid än vad denna individ är tillåten, 

eftersom om individen före dem tar mer vatten än tillåtet så drabbar det personer som 

kommer efter). En annan drivfjäder till att övervaka är att övervakaren får en belöning 

och privata fördelar, och om de finner en överträdelse så vinner de prestige och status 

medan den som åkt fast förlorar desamma.95  

 

• Konfliktlösningsmekanismer. 

Nyttjare och deras ämbetsmän har ett snabbt och billigt system för att lösa konflikter 

mellan nyttjare eller mellan nyttjare och ämbetsmän.96 

 

• Användarna tillåts skapa sina egna organisationer. 

Rättigheten för nyttjare att skapa egna organisationer är inte utmanad av yttre 

makthållare/myndigheter. Nyttjare skapar ofta egna regler rörande nyttjandet av en 

resurs utan att skapa formella rättsväsen för detta syfte. Om ämbetsmän från den yttre 

myndigheten ger minimalt erkännande till legitimiteten av sådana regler, kan nyttjarna 

själva upprätthålla reglerna genom att sanktionera om de bryts. Om yttre ämbetsmän 

dock anser sig vara de enda som kan skapa gällande regler, leder det till att lokala 

nyttjare får problem med att behålla ett regelutövat samhälle med common-pool 

resurser i längden.97  

 

För common-pool resurser som är del i ett större system:  

 

• Systemet är organiserat i flera lager av ”nested enterprises”. 

Nyttjande, tillhandahållande, övervakning, upprätthållande av regler, konfliktlösning 

och myndighets aktiviteter är organiserade i flera lager av ”nested enterprises”. Alla 

mer komplexa och varaktiga common-pool resurser som Ostrom har studerat lever upp 

till detta kriterium. Om common-pool resursen är stor, exempelvis sträcker sig mellan 

många byar, så har alla byar ett gemensamt ramverk för resursen. Byarna har dock 

egna institutioner och exempelvis nyttjandereglerna och eventuella problem med 
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resursen kan skilja från by till by. Det är en indelning efter nivåer, dessa nivåer kan 

vara lokalnivå och regionalnivå eller indelat efter något annat kriterium. Ett exempel 

på detta kan vara det Filippinska förbundet för bevattningssystem, de har två nivåer 

och på den första nivån är problemen mer lokala. Det kan vara en typ av problem för 

användarna av tertiära kanaler och en annan typ av problem för nyttjarna av en 

sekundär kanal. På den andra nivån så är problemen av den art att det drabbar hela 

systemet, oavsett vilken typ av kanal man nyttjar. Att skapa regler på en nivå och inte 

på de andra kommer inte att leda till ett varaktigt system.98   
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6. ANALYS OCH RESULTAT 

Att Amazonas regnskog är en common-pool resurs kan lätt konstateras. Kraven för denna typ 

av resurs är att det ska vara svårt att utestänga nyttjare ifrån den och att om en person nyttjar 

resursen ska ingen annan person kunna nyttja samma del av resursen. Att utestänga individer 

från Amazonas är väldigt svårt och om en individ hugger ner ett träd så kan ingen annan 

hugga ner och använda samma träd. Vidare går vi in på Ostroms principer för att se om 

Amazonas uppfyller några av kraven för att kunna uppnå hållbar utveckling. 

 

• Klart definierade gränser var första kriteriet. Amazonas kan inte leva upp till detta 

eftersom det inte finns några angivelser för vilka som får nyttja resursen. Indianerna 

har förvisso rätten till sina territorier, men i övrigt finns det inga angivelser för vilka 

nyttjarna är. Gränserna för resursen är delvis definierade, den är bestämd eftersom 

Amazonas regnskog har en yttre gräns. Delvis därför att det är många gränser, dels 

den yttersta för skogsområdet och sedan även landsgränserna som skogen korsar. 

Dock så anser jag att kravet på angivna gränser för common-pool resursen i realiteten 

inte är uppfyllt eftersom det är ett för stort område för att en individ ska veta exakt var 

gränserna går om de är ute och promenerar i skogen. Vi kan också se att Ostroms teori 

för vad som händer med denna typ av resurs, om den inte får definierade gränser, 

stämmer. Om man ser på indianerna som har rätten enligt lag att nyttja sitt territorium, 

så kan man klart se att de undantag som är gjorda i lagen (se S.12) har lett till att 

andras agerande har förstört resursen.   

 

• Att sambandet mellan nyttjanderegler, regler för tillhandahållande och lokala 

förhållanden inte levs upp till kan konstateras genom att de nyttjanderegler som finns 

till att börja med varierar från land till land. Om Brasilien står som objekt kan jag 

fastslå att det inte finns någon balans mellan nytta och kostnader. Indianerna behöver 

sin skog för att överleva men nyttjandereglerna fastslår att andra får ta ur resursandelar 

från deras territorium. Hela detta kriterium går i stöpet på grund av att kriterium 

nummer ett inte är uppfyllt. Om vi tittar på legitim avverkning och hänsyn ska tas till 

lokala förhållanden, till exempel indianernas territorium, så är inte avverkningen 

balanserad efter de lokala invånarnas behov utan efter statens. 

 



• Att det inte finns något arrangemang för kollektivt agerande ser man i det faktum att 

det är staterna som ställer upp reglerna för Amazonas. Individerna som berörs av 

beslut fattade om Amazonas, exempelvis de som bor i där, kan inte vara med och 

påverka alla regler. 

 

• Övervakning och graderade sanktioner är inte aktuellt i Amazonas. Först och främst så 

är området för stort för att övervakas och de övervakare som eventuellt finns svarar 

inte mot nyttjarna och är inte nyttjarna själva. De graderade sanktionerna som omtalas 

av Ostrom finns inte eftersom eventuella regelbrott är lagbrott och alltså straffas av 

staten som brottet har skett i. Om resursen hade varit uppdelad i olika skogsområden 

och dessa områden hade varit klart skilda från varandra av till exempel åar, och varje 

område hade varit på det klara med att området var deras utan yttre inblandning hade 

denna typ av straff kunnat fungera.  

 

• Principen om konfliktlösningsmekanismer faller också på grund av att princip ett inte 

är uppfylld. Om det inte finns någon bra regel för vilka som får nyttja resursen, hur 

ska då nyttjare och ämbetsmän kunna lösa konflikter enligt lagen? Risken är stor att 

det döms till företagens fördel om konflikten står mellan exempelvis en jordbrukare 

och ett företag. Så har ju fallet varit med indianerna, andra från nyttja territorier trots 

att indianerna har laglig rätt till resursen.  

 

• När det gäller erkännande av rättigheten att organisera så har de lokala ingen möjlighet 

att organisera användandet och övervakningen av resursen samt graderade sanktioner 

mot dem som bryter reglerna. Regimerna i länderna är de som försöker organisera 

användandet av resursen. Staterna skapar regler för resursen och har formella 

rättsväsenden för brott mot de regler som de har ställt upp. 

 

• Kravet på ”nested enterprises” uppfylls inte heller eftersom det inte finns något 

gemensamt yttre ramverk för hela Amazonas. Det är regeringarna i länderna som har 

hand om övervakning, upprätthållande av regler, konfliktlösning och myndighets 

aktiviteter. Det är inte organiserat i någon form av ”nested enterprises” som går ner på 

de lägre nivåerna. 

 



Att Ostroms principer för att en institution för common-pool resurser ska lyckas inte i 

huvudtaget uppfylls av Amazonas regnskog kan jag konstatera. Huvudproblemet är att denna 

common-pool resurs är för stor. Amazonas sträcker sig in i nio olika länder och att kunna 

skapa en gemensam institution för regnskogen från alla dessa länder är svårt. Jag anser att 

Ostroms designprinciper är tillämpbara på en common-pool resurs av denna storlek, men att 

det är väldigt svårt att få Amazonas att leva upp till de kriterier som ställs.  

 

En eventuell lösning på problemen hade varit att varje ”by” i Amazonas skötte sig själva med 

hjälp av en institution. Sedan går man upp på någon typ av statsnivå, där varje ”by” har en 

representant och där staten inte har någon direkt inblandning. Dessa i sin tur tar fram det som 

de tycker behöver förändras i det yttre ramverket och sedan går det vidare till en 

internationellnivå. På denna nivå bestäms ändringar i det yttre ramverket för hela resursen och 

här deltar några representanter från statsnivån från alla länder. 

 

Ett annat alternativ eller kanske snarare en omdaning av det förra alternativet, hade varit att 

låta staterna handha de områden som inte har bosättningar. Systemet ser ut som ovan men 

staterna har hand om sina områden och kan använda dessa på det sätt som behagar. Detta 

borde leda till att staterna satsade på att uthålligt bruka resursen eftersom den del de handhar 

inte längre skulle vara så stor. Om de vill kunna tjäna pengar på sin resurs så bör de handla 

långsiktigt för att kunna tjäna pengar länge, i stället för fort. Statens delar skulle då räknas 

som ”byar” och de skulle sitta med på den statliga nivån i sammanslutningen av ”byar” som 

äger regnskog (på samma villkor som alla andra ”byar”).  

6.1. Ekonomi, länderna i Amazonasregionens största problem. 
Jag har i kapitel 3.1 gått igenom vilka problem som hotar regnskogen mest. Slutsatsen blev att 

regnskogsavverkning, industrier, boskapsskötsel och svedjebruken är de som har störst 

negativ miljömässig inverkan. Men trots detta kan jag bara dra en stark slutsats av detta, och 

det handlar om att dessa problem skulle vara betydligt mindre om länderna det rör sig om 

hade haft bättre ekonomi. Ekonomin är en stark avgörande faktor till varför Amazonas 

exploateras. Om man tittar på regnskogsavverkningen så hade länderna kunnat ha betydligt 

bättre och mer miljövänliga avverkningstekniker om ekonomin hade tillåtit. Vidare kan jag 

också hitta mer som talar för att ekonomin är en avgörande faktor, bland annat att SUDAM 

ansåg att en stor del av Amazonasbäckenet kunde avverkas till förmån för 

pappersmassabranschen och trävarubranschen. Tittar man sedan på uppgifterna om att I-



länderna konsumerade cirka 160 kilo papper per person 1995 och u-länderna 17 kilo per 

person samma år99, så kan man dra slutsatsen att en viss del av produktionen skulle gå till 

export. Export är ett sätt att skaffa sig skatte- och tullintäkter, vilket också då pekar mot ett 

intresse att skapa en bättre ekonomi.  

 

Militärregimens plan var ju att utveckla landet snabbt och till det behövdes framförallt 

kunskap, teknologi och kapital. Amazonas var ett sätt för regimen att säkerställa utvecklingen 

genom att erbjuda utländska företag skattelättnader och liknande i utbyte mot kapital, kunskap 

och teknologi. Men även här bromsade ekonomin framfarten för utvecklingen bland annat när 

vägnät i Amazonas skulle byggas men pengarna inte räckte till.  

 

Den olagliga avverkningen av Amazonas tycks också ske på grund av ekonomiska skäl. Icke 

jordägande personer avverkar för att få mark till att odla mat, de har inte råd att köpa marken. 

Många avverkar också för att odla koka. Kokan är ett snabbt men osäkert sätt att skaffa 

hyggligt med pengar. I Peru under 80-talet hade indianernas sedvanliga odling av koka 

utvecklats till en betydande kokainhandel och smuggling till USA och Europa. 1978 förbjöds 

odling av koka om den skulle förädlas till kokain.100 Ett halvlegitimt skäl till avverkningen är 

att många ranchägare avverkar för att markspekulera under påståenden om att de är 

boskapsuppfödare. 

 

Industrierna i Amazonas har givetvis en ekonomisk prägel, på grund av alla 

mineralfyndigheter skövlas skog för gruvor av olika slag. Om länderna i Amazonasregionen 

hade haft bättre ekonomi hade övervakningen av gruvdriften kunnat förbättras, även 

utvinningen av mineralerna hade kunna pågå på ett mer miljövänligt sätt. Energibehovet har 

också en ekonomisk aspekt. Brännveden som utvinns i Brasilien är nästan uteslutande för 

inhemskt bruk, och detta är en av de få trävaror som u-länderna förbrukar mer av än i-

länderna.101 Om ekonomin hade varit bättre i Amazonasregionen hade kanske ett mer 

miljövänligt sätt för uppvärmning, matlagning med mera framtagits än brännved. 

 

SUDAM:s försök att få Brasilien att bli världens största köttleverantör hade klara ekonomiska 

skäl. Deras försök att uppmuntra skogsavverkning för boskapsproduktion, utan att undersöka 

förutsättningarna för denna bransch, föll inte så väl ut. Om landet hade haft ekonomi att göra 
                                                 
99 Allen (red.), 1999. S. 88 
100 Internet 7, 2003-05-21 
101 Allen (red.), 1999. S. 80-81 



experiment med boskapsuppfödning innan man tillät alla att själva avverka i detta syfte så 

hade många hektar regnskog kunnat sparas. Men regimen var för intresserad av att snabbt ta 

sig in på denna marknad och börja exportera, att de viktiga förutsättningarna glömdes bort. 

Även svedjebruken är ett resultat av landets dårliga ekonomi. Om landet hade haft bättre 

ekonomi hade de nyinflyttade jordbrukarna kunnat få information om hur man bäst odlar och 

vad man ska odla med hjälp av svedjebruk. Detta i sin tur hade kunnat bidra till att maken 

blev bättre behandlad och i och med det hade haft längre perioder för odling, regimen hade 

också kunnat sätta upp förslag på hur samhällena skulle ha gemensam odling av grödor som 

gjorde att man odlade olika delar av marken olika år. På detta sätt hade marken kunnat få den 

återhämtningsperiod som behövdes. Vad gäller både boskapsskötseln och svedjebruken så 

hade länderna, om de haft bättre ekonomi, kunnat satsa mer på forskning inom båda områdena 

för att skapa bättre förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel. 

 

De åtgärder som har tagits för att hjälpa länderna i Amazonasregionen är International 

Tropical Timber Organization och Tropical Forestry Action Plan. ITTO har agerat som ett 

samarbetsorgan mellan producentländerna och konsumentländerna av tropiskt timmer. De har 

tagit initiativ till att utveckla hållbara skogsbruk men tyngdpunkten har legat på att främja 

handeln mellan länderna. Jag håller med om ifrågasättandet av hur en organisation kan utge 

sig för att skydda en resurs samtidigt som de ska vara ett samarbetsorgan för dem som har ett 

vinstintresse i resursen. Man kan också tvivla på en organisations seriositet om de inte ens gör 

uträkningar av kostnaderna för ett projekt innan de skriver under avtalet. Det skickar signaler 

om att projekten inte är vidare prioriterade från första början. 

 

TFAP i sin tur är ett seriöst projekt som har startats av internationella organisationer. Att inte 

sätta något tvång på producentländerna att medverka i projektet är ett intelligent drag. Det ger 

indikationer på att planen är utarbetad för regnskogsländerna och naturen. Vidare kan jag 

konstatera att effekterna av denna plan inte har kommit så långt som är önskvärt, med det är 

dock uppmuntrande att veta att 90 % av regnskogsländerna jobbar med denna plan. 

Finansieringen är inte så hög som det behövs för att arbeta aktivt med denna plan men det är i 

alla fall pengar som kommer de tropiska länderna till del som inte annars hade gjort det. Som 

med de flesta planer för hållbar utveckling i regnskogen tycker jag att det är ett bra initiativ. 

Om ingen gjorde något så hade aldrig medvetenheten för regnskogens utsatthet 

uppmärksammats och läget hade varit betydligt mycket värre. Planen kanske inte fungerar 

perfekt med den gör i alla fall något som man kan bygga vidare på.    



 

Pengarna har en stor betydelse, men man bör inte glömma bort att även andra saker ger 

effekter. Tittar man på regimbytena i Brasilien så ser man också skillnader i politiken. 

Beroende på vilken regim som styrde så sköttes landet på olika sätt, under militärregimen och 

även under president Vargas så togs stora lån och många utländska företag slog sig ner i 

landet, presidenterna efter Vargas var däremot nationalister som ville minimera de utländska 

intressena i landet. Att säga att allt beror på ekonomi är fel, däremot så handlar mycket i 

slutändan om pengar. Pengar för att utveckla landet, för att få in mer pengar. Om man tittar på 

i-länderna kan man se att i och med högre levnadsstandard och utbildning så ändras 

prioriteringarna till viss del, vi som bor i Sverige börjar mer och mer bry oss om miljön 

eftersom vi vet att vi inte kommer att drabbas av svält eller liknande. Vi i i-länderna upplever 

oss ha en skyldighet gentemot oss själva som människor och naturen att inte medverka till 

miljöförstöringen, utan att hjälpa till att utveckla ett hållbart sätt att hantera regnskogarna. Vi 

har varit och är en ganska stor del i miljöförstöringen i regnskogen, även detta är ett skäl till 

att hjälpa till. U-länderna strävar efter att komma upp till samma levnadsstandard som i-

länderna och den dag de gör det så kommer även deras perspektiv på vad som är viktigt att ha 

förändras. Vi får bara hoppas att det finns någon regnskog kvar att skydda då. 
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