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Sammanfattning

I denna uppsats visas vad som kännetecknar förvaltningen av torsk i Östersjön. Syftet är 

att försöka klargöra om förvaltningen av östersjötorsken kan anses vara ett institutionellt 

och ekologiskt hållbart arrangemang, och om EU:s återhämtningsplan och grönbok för 

torskfisket i Östersjön kan anses bidra till att förbättra förvaltningen av torsken. 

Förvaltningen av östersjötorsken har analyserats utifrån Elinor Ostroms åtta 

designprinciper för institutionellt hållbara arrangemang, som innebär att om 

designprinciperna uppfylls, så kan arrangemanget anses vara hållbart. Ett teoretiskt syfte 

med uppsatsen är också att studera om dessa principer kan appliceras på geografiskt stora 

och komplexa gemensamma resurser, likt torskfisket i Östersjön. Material har inhämtats 

från litteratur och Internet, exempelvis ett urval av Ostroms böcker som behandlar 

förvaltning av gemensamma resurser, och EU:s fiskeripolitiska hemsida. En slutsats som 

kunde dras var att principerna tycks fungera dåligt att applicera på torskfisket. 

Applicerade på torskfisket kunde endast princip 1 och 8 anses helt uppfyllda, och princip 

5 till viss del. En av de största utmaningarna för fiskeripolitiken tycks vara att förändra 

fiskares incitament så att de väljer att efterfölja de regler som finns. På det stora hela 

kunde dock slutsatsen dras att återhämtningsplanen och grönboken har stora 

förutsättningar att förbättra det institutionella arrangemanget kring östersjötorsken, vilket 

på sikt kan leda till en institutionellt och ekologiskt hållbar förvaltning. En annan slutsats 

som kunde dras var att alltsedan reformeringen av fiskeripolitiken 2002, har arbetet med 

att skapa en hållbar institutionell förvaltning gått i rätt riktning. De konkreta åtgärder som 

anges i återhämtningsplanen gällande t.ex. begränsade "dagar-på-sjön" kan onekligen 

anses visa på ambitioner från EU:s sida att åstadkomma en hållbar förvaltning, likaså 

åtgärdsförslagen i grönboken. Exempelvis kan förslaget att införa självförvaltningsinslag 

utgöra en lösning på de problem som råder med respektlöshet mot satta fiskekvoter etc., 

den institutionella strukturen och formella lagstiftningen till trots.

Nyckelord: förvaltning av gemensamma resurser, common-pool resources, institutionellt 

hållbart arrangemang, rationella och individuella intressen
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1. Inledning

”Hardly a week goes by without a major news story about the threatened destruction of a 

valuable natural resource” (Ostrom, 1990, 1). Det är nästan 20 år sedan Elinor Ostrom 

skrev detta, men problemet med hotade naturliga, gemensamma resurser är minst lika 

aktuellt idag. Hotet mot östersjötorsken är ett tydligt exempel på detta. Under 1980-talet 

fiskades stora mängder torsk i Östersjön, t.ex. 450 000 ton 1984. Sedan dess har 

fångsterna minskat. Det beräknade antalet torskar sjönk från över 1500 miljoner till 55 

miljoner på tio år. År 1993 fanns som en jämförelse endast 4 procent av det antal som 

fanns 1984 kvar. Det intensiva fisket har trots dessa tydliga effekter på bestånden fortsatt. 

Östersjötorsken som fiskas kommer till 90 procent från ett område öster om Bornholm. 

Enligt ICES - International Council for the exploration of the Sea1 har detta bestånd legat 

på så låg nivå att inget fiske rekommenderats (Internet 1). Torskbeståndet i Östersjön är 

allvarligt hotat av tjuvfiske och för höga fiskekvoter. Enligt tidigare beräkningar och 

uppskattningar har så mycket som varannan torsk fångats utanför lagliga kvoter (Internet 

2). Historiskt har det varit ett stort problem att länderna höjer fiskekvoterna så fort 

torskbestånden visar på en viss ökning, istället för att låta dem bygga upp ett långsiktigt 

hållbart bestånd i enlighet med ICES rekommendationer (Internet 3). 

EU-länderna beslutar gemensamt fiskekvoterna i svenska och övriga EU-länders vatten 

genom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Den är en fullt utvecklad 

gemenskapspolitik, vilket innebär att alla EU-länder omfattas av samma bestämmelser. 

GFP avser att säkra att vattenresurser används så att ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet skapas (Internet 4). Ändå råder det problem med överfiske2 i Östersjön, 

eftersom t.ex. den totala fiskekapaciteten är för stor, regler ofta inte efterföljs då risken för 

upptäckt är liten, och konsekvenserna vid upptäckt är små, t.ex. är straffen för låga 

(Internet 5). Problemet är således snarare politiskt än biologiskt. Nio länder gränsar till 

Östersjön, varav åtta EU-länder; Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Lettland, 

                                               
1 (ICES) International Council for the exploration of the Sea, Internationella havsforskningsrådet på 
svenska, är organisationen som koordinerar och främjar marin forskning i norra Atlanten, och angränsande 
sjöar såsom t.ex. Östersjön.

2 Med överfiske menas i denna uppsats dels ”tjuvfisket”, dvs. att fiskarna överträder kvoter eller på annat 
sätt fiskar olagligt, och dels de konsekvenser för torskbestånden som effektiva fiskemetoder kan innebära.
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Litauen och Estland, och Ryska federationen som inte tillhör EU3 (Internet 6). När ”alla 

eller ingen” äger en resurs krävs det ett stort förvaltningsmässigt ansvar och tydliga regler 

för hur resursen skall förvaltas för att detta skall kunna ske lyckosamt. Inom den 

gemensamma fiskeripolitiken stadgas årligen en högsta tillåtna totalfångst för olika 

fiskbestånd som sedan indelas i nationella kvoter, problemet är dock att fiskarna inte 

efterföljer dessa (Internet 7). 

Forskare som har granskat torskbeståndets utveckling hävdar att östersjötorsken nästan 

har återhämtat sig helt. Det finns nu uppskattningsvis 240 000 ton vuxen lekmogen torsk i 

Östersjön, vilket är i linje med den mängd som fanns på 1960-talet. Sture Hansson, 

professor i marin ekologi vid Stockholms universitet, menar att återhämtningen beror på 

en naturlig ökning kombinerat med att GFP har beslutat om mer återhållsamma kvoter 

(Internet 8). Även om den positiva utvecklingen fortsätter, är det av yttersta vikt att EU 

fastställer kvoter som är i enlighet med den förvaltningsplan som antogs 2007. När 

positiva tecken rapporteras i medierna kommer omedelbart antydningar om att ”vad var 

det vi sa – det har alltid funnits gott om torsk” (Carlson & Hansson, 2009). Enligt ICES 

senaste prövning i juni 2008 så finns det nu en möjlighet att torskfisket i Östersjön 

kommer att kunna klassas som långsiktigt hållbart redan inom några år. En förutsättning 

för detta är dock att yrkesfisket följer de regler som den återhämtningsplan4 för torskfisket 

i Östersjön som EU antog 2008 anger, och att det olagliga fisket upphör (Internet 9). EU 

har också antagit en grönbok5 för fiskeripolitiken, som visar på mål som EU har för att 

uppnå en lyckosam förvaltning fram till år 2020. Även om grönboken är en vision och 

diskussionsunderlag för den framtida gemensamma fiskeripolitiken så kan den anses 

betydelsefull för den rådande politiken och kommande politiska beslut. Vissa 

åtgärdsförslag som anges i grönboken avser EU att införa år 2014 (Internet 10). 

1.1 Val av teori

De senaste decennierna har institutionernas roll fått en framträdande roll i forskning kring 

gemensamma resurser. Förvaltningen av gemensamma resurser kan ofta vara 

problematisk eftersom aktörer med tillgång till dem i egenskap av rationella individer, 

                                               
3 Se Bilaga 1 för karta över området.
4 Återhämtningsplanen behandlas i kapitel 4.5.1.
5 Mer om grönboken följer i kapitel 4.5.2.
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försöker maximera sin del av resursen, på samma gång som resurserna är ändliga. I många 

fall kan förvaltningen ändå ske lyckosamt, vilket Ostroms forskning på små, 

självförvaltande gemensamma resurser visat, dock kan gemensamma resurser i vissa fall 

bli föremål för "allmänningarnas tragedi".6

I Governing the commons har Ostrom försökt klargöra vilka karaktärsdrag som 

välfungerande institutioner kring förvaltningen av gemensamma resurser kännetecknas av. 

Utifrån detta har hon utarbetat åtta designprinciper7 som är utmärkande för ett hållbart 

institutionellt arrangemang av gemensamma resurser (Ostrom, 1990, 90). I uppsatsen 

kommer det institutionella arrangemanget kring östersjötorsken analyseras utifrån 

designprinciperna. Värt att beakta är att principerna väsentligen har applicerats på lokalt 

belägna, små användargrupper och samhällen (Agrawal, 2001, 1649). Dessutom inriktar 

sig Ostrom i Governing the commons, likt större delen av sin forskning, på småskaliga 

gemensamma resurser, där mellan 50 och 1500 individer ingår (Ostrom, 1990, 27). I 

denna uppsats används designprinciperna som grund för analysen eftersom dess delsyfte 

är att undersöka principernas tillämplighet på större, mer komplexa resurssystem.

1.2 Syfte och frågeställningar

Att östersjötorskens situation har förbättrats på senare tid, gör det inte mindre intressant

att studera den institutionella förvaltningen av torsken, eftersom det ännu kan anses vara 

av allra största vikt att torsken förvaltas så att institutionell och ekologisk hållbarhet kan 

skapas. Återhämtningsplanen utgör ett första steg i denna riktning och har hittills bidragit 

till en del goda resultat. Eftersom den formella institutionella strukturen är på plats kring 

torskfisket i Östersjön, är det intressant att studera varför resursen ändå har hotats, och 

enligt t.ex. Hansson fortfarande hotas. Det är av största vikt i förvaltningen av 

naturresurser, att bygga långsiktigt hållbara institutioner som kan främja förvaltningen av 

resursen i enlighet med de rådande ekologiska förutsättningarna. Om institutionerna kring 

                                               
6 The tragedy of the commons benämns på svenska ”Allmänningarnas tragedi”, ”Allmänningens dilemma” 

etc. I denna uppsats används den första benämningen.

7 Designprinciperna behandlas i kapitel 3.1. Elinor Ostrom är en ledande forskare inom ämnesområdet 
förvaltning av gemensamma resurser. Ostroms forskning kring gemensamma resurser har de senaste 25 åren 
genomförts kring olika slags gemensamma resurser, och behandlas i en mängd böcker och artiklar (Stern et 
al., 2002, 445). 
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en resurs inte är välfungerande är det således också betydligt svårare att lyckas uppnå och 

upprätthålla en ekologisk hållbarhet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om förvaltningen av torsk i Östersjön kan anses 

vara ett hållbart institutionellt arrangemang enligt de åtta designprinciper som Ostrom 

genom sin forskning har funnit att framgångsrika förvaltningar av gemensamma resurser 

kännetecknas av. Dessutom syftar uppsatsen till att undersöka om de åtgärder som EU 

framställer i den s.k. återhämtningsplanen, och åtgärdsvisionerna i grönboken är 

lyckosamma i EU:s strävan efter ett förvaltningsmässigt hållbart torskfiske. Kan dessa 

anses korrespondera mer mot Ostroms designprinciper än tidigare förvaltning?

Följaktligen avser uppsatsen att besvara följande empiriska frågeställningar:

 Hur väl korresponderar det institutionella arrangemanget kring 

torskfisket mot Ostroms designprinciper?

 Kan åtgärderna i återhämtningsplanen anses utgöra en bra grund för att 

bidra med långsiktiga institutionella förbättringar kring torskfisket i 

Östersjön, och således leda till ett på sikt hållbart resursutnyttjande?

 Kan de fiskeripolitiska åtgärdsförslag som anges i grönboken anses leda 

till ett hållbart resursutnyttjande i framtiden?

Ett teoretiskt syfte med uppsatsen är att undersöka om designprinciperna går att applicera 

på större och mer komplexa resurssystem där resursen korsar flera administrativa gränser, 

likt torskfisket i Östersjön.

 Kan designprinciperna anses vara tillämpliga på större, mer komplexa 

resurssystem, likt torskfisket i Östersjön?
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1.3 Metod och material

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär, företrädesvis litteraturstudier genomförs för att 

uppfylla syftet och frågeställningarna. Till teorin används ett urval av Ostroms böcker 

som behandlar förvaltning av gemensamma resurser och de åtta designprinciperna för en 

institutionellt hållbar förvaltning. Särskilt värt att nämna är Understanding Institutional 

Diversity (2005), Governing the Commons (1990), och Rules, Games, & Common-Pool 

resources (1994), som hon skrivit tillsammans med R. Gardner och J. Walker. Dessutom 

används Ostroms kapitel ”Institutional Rational Choice – An assessment of the 

Institutional Analysis and Development Framework”, i P. A Sabatiers Theories of the 

Policy Process (2007).  För att kort beskriva informella och formella institutioner och 

regler, används Douglass C. Norths bok Institutionerna, tillväxten och välståndet (1993) 

och M. Imperials artikel Institutional Analysis and Ecosystem-Based Management. The 

institutional Analysis and Development Framework (1999).  

Material till empirin hämtas från ett antal Internetkällor. Fiskeriverkets hemsida 

(www.fiskeriverket.se) används eftersom Fiskeriverket är den statliga myndighet som 

ansvarar för fiskefrågor i Sverige, och därför publicerar uppdaterad information kring 

fisket i EU:s vatten. EU-kommissionens hemsida för fiske (http://ec.europa.eu/fisheries)

används också. Här finns relevant och uppdaterad information om den gemensamma 

fiskeripolitikens regler, samt information om återhämtningsplanen och grönboken. 

Information om torsken, och till viss del om torskfiske hämtas från (www.ne.se)

Information om östersjötorskbestånden hämtas från Rovas fallstudie om Östersjön i 

CEVIS - Deliverable D13, Detailed study of social robustness in four cases: Baltic Sea, 

North Sea, Western Shelf, and the Faroe Islands (red. Ann-Sofie Christensen), 

(www.ifm.dk/cevis). Dessutom används ett urval debattartiklar som relaterar till EU:s 

fiskeripolitik (specifikt grönboken), skrivna av personer med stor insyn i, och kunskap om 

fiskeripolitiken. Väsentligen Björn Carlsons och Sture Hanssons artikel Oansvarigt öppna 

för torskfiske i Östersjön, publicerad på DN debatt den 11 maj 2009.

http://www.fiskeriverket.se
http://ec.europa.eu/fisheries
http://www.ne.se
http://www.ifm.dk/cevis


6

1.4 Avgränsning

Den gemensamma fiskeripolitiken inom EU består av tre politiska huvudområden: resurs-, 

marknads, och strukturpolitik. Resurspolitiken syftar till att skydda och bevara 

fiskbestånden, fördela kvoter mellan nationerna och ange tillåtna områden. 

Marknadspolitiken tar vid när fisken har landats och skall säljas, och strukturpolitiken 

tillämpas för att åstadkomma balans inom fisket, t.ex. gällande flottkapaciteten. Hit hör 

också fleråriga utvecklingsprogram (Internet 11). Eftersom uppsatsen behandlar 

förvaltningen av torskbestånd och problemen med överfiske, kommer resurspolitiken 

studeras och till viss del strukturpolitiken, då flottkapaciteten är av betydelse för 

förvaltningen av resursen. Marknadspolitiken kommer helt utelämnas eftersom uppsatsen 

inte fokuserar på försäljningen av uppfiskad torsk. I uppsatsen kommer också regler och 

bestämmelser kring torskfisket endast att analyseras mot Ostroms designprinciper ur ett 

svenskt perspektiv. Torskfiskare från andra länder kan sålunda påverkas av andra 

nationella ambitioner gällande torskförvaltningen.

1.5 Disposition

I kapitel 2 beskrivs gemensamma resurser, och problem som kan finnas vid förvaltningen 

av dessa, bl.a. utifrån en vanligt tillämpad modell för att påvisa konflikten som kan 

uppkomma mellan individuella intressen och den kollektiva nyttan. I kapitlet behandlas 

också institutioner och formella och informella regler som är av betydelse vid 

förvaltningen av gemensamma resurser. I kapitel 3 behandlas Ostroms designprinciper för 

hållbara institutionella arrangemang, som utgör grunden för uppsatsens analys. I kapitel 4 

följer sedan en beskrivning av torsken och den gemensamma fiskeripolitiken, som reglerar 

den huvudsakliga lagstiftningen kring torskfisket i Östersjön, gällande t.ex. vilka 

fiskemetoder som används och hur kontrollen och sanktionerna ser ut vid överträdelser av 

gemensamma bestämmelser. I kapitel 5 följer slutligen den analys och de slutsatser som 

kan dras utifrån genomförda studier. 



7

2. Förvaltning av gemensamma resurser – begrepp och problem

2.1 Vad är en gemensam resurs?
En gemensam resurs refererar till ett naturligt eller artificiellt resurssystem som är 

tillräckligt omfattande för att göra det kostsamt, dock inte omöjligt, att utesluta användare 

från att förbruka eller använda resursen. För att skapa förståelse för processen kring 

förvaltandet av gemensamma resurser är det av vikt att särskilja på resurssystemet och de 

resursenheter som produceras av det. Resurssystem kan beskrivas som en sammansatt

enhet av faktorer som under gynnsamma förutsättningar kan producera en maximal 

mängd resursenheter utan att ta skada. Exempel på naturliga resurssystem är fiskevatten 

och betesmarker, medan ett exempel på ett artificiellt resurssystem är 

bevattningsanläggningar. Resursenheter är det som används från resurssystemet, såsom 

den fisk som fiskas från ett fiskevatten, vattnet som används från en 

bevattningsanläggning, eller fodret som djur betar på en betesmark (Ostrom, 1990, 30). 

De relativt höga kostnaderna för att fysiskt utestänga (eng. excludability) användare från 

gemensamma resurser liknar kostnaderna för att utestänga användare från kollektiva 

nyttigheter (eng. public goods). En skillnad mellan dessa är dock att kollektiva nyttigheter 

som en individ använder, inte fråntar möjligheten för någon annan att ta del av dessa. Att 

en individ beundrar den vackra utsikten eller ser på väderleksrapporten på TV, fråntar inte 

möjligheten för någon annan att göra det. Överutnyttjande och rivalitet är på detta sätt 

unikt för gemensamma resurser. När en gemensam resurs är biologisk till sin karaktär, 

såsom ett fiskevatten eller en skog, är den i hög grad ändlig om antalet användare blir 

alltför högt (Ibid., 32). Dessa resurser karaktäriseras av att en användares förbrukande 

eller användande (mer eller mindre) minskar vad som blir kvar för andra att använda (eng. 

subtractability). Om en fiskare fiskar upp ett ton fisk, finns det mindre fisk kvar för andra 

fiskare att fiska (Ostrom et al., 1994, 6).

När resursenheterna i en gemensam resurs har ett högt värde och institutionella regler inte 

nog effektivt begränsar hur de fördelas, möter individer starka incitament att använda eller 

förbruka alltmer resursenheter, vilket kan leda till överbelastning, överutnyttjande, eller i 

värsta fall till att resursen förstörs (Ostrom, 2005, 80). Det krävs effektiva regler kring hur 
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resursenheter skall förvaltas, om de skall kunna fördelas på ett hållbart och produktivt sätt. 

Den exakta definitionen av vad som är ”effektiva regler”, beror t.ex. på resursens 

geografiska storlek och rörligheten av dess resurser, jämför exempelvis träd och fisk 

(Ostrom, 2005, 25-26). Naturliga resurser som regenereras sakta är svårare att förvalta 

eftersom det är tänkbart att överutnyttjande inte upptäcks förrän resursen är allvarligt 

hotad. Något annat som försvårar möjligheten att "förutse" förvaltningens resultat är t.ex. 

att fiskbestånd som samlas i grupp hotas mer av modern fisketeknik, eftersom en stor del 

av beståndet kan gå förlorat på kort tid (Dietz et al., 2002, 22).

2.2 Kollektivt handlande kontra tillit

Det kan uppkomma svårigheter att förvalta gemensamma resurser när individer måste 

samarbeta för att uppnå ett mål som är både i deras kollektiva och individuella intresse, 

och när kostnaderna för individerna att samarbeta överstiger de kortsiktiga vinsterna för 

att inte göra det (Rova, 2004, 47). 

2.2.1 Allmänningarnas tragedi 

År 1968 publicerade Garret Hardin artikeln ”The Tragedy of the commons” i tidskriften

Science, och som har kommit att bli mycket inflytelserik (Dietz et al, 2002, 6). 

Allmänningarnas tragedi är ett centralt samhällsvetenskapligt begrepp, som påvisar 

svårigheterna med att förena individuella, rationella intressen med kollektiv nytta. 

Utgångspunkten är en gemensam resurs, som ett stort antal personer har tillgång till. 

Resursen kan t.ex. vara ett oceaniskt ekosystem från vilket fisk fångas, eller en skog från 

vilken timmer skördas. Överutnyttjande av resursen skapar problem, som ofta förstör dess 

hållbarhet. Fiskpopulationen kan kollapsa, eller skogens träd kan ta slut. Alla användare 

ställs inför ett beslut kring hur mycket av resursen denne skall använda, hur många fiskar 

som skall fångas, eller hur många träd som skall huggas. Om alla användare begränsar sitt 

användande kan resursen upprätthållas. Men det är ett dilemma kring detta. Om man själv 

begränsar sitt användande av resursen, men inte andra gör detta, kollapsar likafullt 

resursen, och man har förlorat sin egen kortsiktiga vinst genom att inte ta sin andel (Ibid., 

3). Enskilda fiskare kommer att försöka fånga vad de kan, när de kan, innan någon annan 

gör det. En enskild fiskare har inga anledningar att tro att han kommer att ha något att 

vinna med att inte göra detta, eftersom någon annan troligen kommer fånga fiskarna som 

han har lämnat (Rova, 2004, 47-52). Under kapitel 2.3 behandlas institutioner och 
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formella och informella regler som kan hjälpa individer att samverka och undvika 

”allmänningarnas tragedi”.

2.3 Institutioner och regler

Studier av institutioner för förvaltning av gemensamma resurser har utvecklats avsevärt de 

senaste 25 åren (Stern et al., 2002, 445). Institutioner formar interaktionsmönstren av 

mänskligt handlande och resultaten som individerna uppnår. De kan öka vinsterna från en 

bestämd uppsättning av insatser, och omvänt kan de minska effektiviteten så att individer 

måste jobba hårdare för att uppnå samma vinster (Ostrom, 2003, 256-259).

Imperial definierar institutioner som:

Enduring regularities of human action in situations structured by plans, norms, and shared 

strategies, as well as by the physical world. The rules, norms and shared strategies are 

constituted and reconstructed by human interaction in frequently occurring or repetitive 

situations, (Imperial, 1999, 453).

Institutioner handlar således om regler och normer som används vid upprepade tillfällen.

Exempel på formella regler är stadgar, förordningar, tillstånd, lagar och beslut, och 

informella är t.ex. normer och sedvänjor som styr samverkansprocesser (Imperial, 1999, 

455). Institutionerna främjar socialt framgångsrika resultat genom att hjälpa aktörer lösa 

sociala dilemman av olika slag. På detta sätt kan institutionella arrangemang bidra till att 

undvika allmänningarnas tragedi och lösa kollektivt handlande och problem kring t.ex. 

gemensamma resurser (ibid., 453-454). Att utveckla effektiva institutionella arrangemang 

är förenat med svårigheter. Även när användare består av en relativt homogen grupp, och 

är väl införstådda i de ekologiska problemen, är det troligt att starka incitament finns som 

får nyckelaktörer i förvaltningen att handla opportunistiskt och motstå de förändringar 

som är nödvändiga för mer effektivt förvaltade naturliga resurser. Dessutom är ekologiska 

system komplexa i sig (Ibid., 461). Om problem kring kollektivt handlande skall kunna 

överkommas, måste det resulterande institutionella arrangemanget öka incitamenten att 

samarbeta, och minska dem som leder till beteenden som motverkar samarbete (Ibid., 

452).
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När institutioner är väl utformade kan opportunistiska handlingar som skapar kortsiktiga 

kostnader för andra, och eventuellt långsiktiga kostnader för alla inblandade, minskas 

markant. De är dock närmast omöjliga att bli av med helt, men tendenserna kan hållas 

nere genom t.ex. ökad övervakning, och påföljder som är värda namnet (Ostrom, 2003, 

266-267).

2.4 Allmänna förvaltningsproblem

Tidsaspekter är viktiga kring kollektivt handlande, eftersom individer tillskriver mindre 

värde till vinster som de kan förvänta sig långt fram i tiden, och mer värde till dem som 

kan förväntas inom kort. Aspekterna påverkas av huruvida individer förväntar sig att de 

eller deras barn kommer att kunna ta del av förtjänsterna. I exempelvis ett fiskevatten är 

incitamenten för lokala fiskare som är bosatta i närområdet andra än för de som använder 

stora trålare och fiskar varsomhelst utmed en kustlinje. De hoppas t.ex. att deras barn och 

barnbarn kan livnära sig på samma plats, medan mer rörliga fiskare kan förflytta sig till 

andra fiskeplatser när lokal fisk inte längre finns tillgänglig (Ostrom, 1990, 34-35). 

Sannolikheten är också större att deltagare utvecklar välfungerande regler och normer för 

att förvalta en resurs om de har gemensamma värderingar kring hur detta skall göras och 

samverkar inom mindre områden. Kostnaderna för att utveckla övervakning och 

sanktionerande mekanismer är i dessa fall relativt låga, eftersom var och en som använder 

resursen har insyn i varandras handlingar (Ostrom, 2005, 27). Ett högt deltagarantal är 

förenat med stora transaktionskostnader, t.ex. eftersom det blir svårare att kommunicera 

kring hur förvaltningen skall ske. Hur markant kostnaderna ökar beror till stor del på "the 

rules-in-use", dvs. vilka formella och informella regler som tillämpas, och mångfalden 

bland deltagarna. Om de som har rätt att använda en gemensam resurs kommer från 

många olika slags samhällen och hyser misstro gentemot varandra, är uppgiften att 

utforma och upprätthålla effektiva regler förenat med avsevärt fler svårigheter (Ostrom, 

2007, 42-43). 

Det kan således vara förenat med svårigheter att förvalta gemensamma resurser, 

exempelvis är det svårt att övervinna de motsättningar som kan finnas gällande hur 

förvaltningen av resursen skall ske. Förvaltningen kan dock ske lyckosamt om det finns 
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välfungerande institutioner kring resursen, som kan bidra till att motsättningarna undviks.

I nästa kapitel behandlas de åtta designprinciper som Ostrom tagit fram och som kan 

användas för att analysera om förvaltningen av en resurs kan anses ekologiskt lyckosam 

och institutionellt hållbar. 
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3. Teoretisk referensram för analys

3.1 Designprinciper för hållbara institutioner kring gemensamma resurser

Ostrom har genom sin forskning funnit att framgångsrika exempel på hantering av 

gemensamma resurser som är sinsemellan olika, har likheter som förenar dem. Utifrån 

detta menar hon att det finns åtta designprinciper som kan anses karaktärisera en hållbar 

gemensam resurs – (1) klart definierade gränser, (2) balans mellan kostnad och nytta, (3)

kollektiva valmöjligheter, (4) kontroll och övervakning, (5) graderade sanktioner, (6)

välfungerande konflikthantering, (7) rätten att organisera sig, samt (8) arbetsfördelning

(Ostrom, 1990, 88-90). Med designprincip menar Ostrom:

An essential element or condition that helps to account for the success of these institutions 

in sustaining the CPRs and gaining the compliance of generation after generation of 

appropriators to the rules in use (Ostrom, 1990, 90).

1. Klart definierade gränser

Principen ”klart definierade gränser” gör gällande att det bör finnas tydliga gränser för 

vem som har tillgång till en resurs, likaväl som att det finns tydliga gränser kring den, 

exempelvis vem som får och vem som inte får fånga fisk från resursen. Om dessa gränser 

inte klargörs, finns risken att den nytta som produceras bland användarna, kommer att 

användas av någon som inte har bidragit till det gemensamma, t.ex. med arbetskraft. 

Resursen riskerar att förstöras utan tydliga gränser. Det bör också finnas regler för 

begränsning av användandet, eftersom klara gränser i sig inte hindrar en individ från att 

använda mer än andra resursanvändare (Ibid., 91-92).

2. Balans mellan kostnad och nytta

Regler som begränsar när, var, och vilken teknik och/eller kvantitet som är tillåten skall 

anknytas till och anpassas efter lokala förhållanden och resursens förutsättningar, men 

också till användarnas skyldighet att tillföra arbetskraft, material och investeringar. För 

ett fiskevatten, likt som för andra naturresurser, är det viktigt att användandet anpassas 

till dess förmåga att återhämta sig, och att de som använder resursen går med på att 

anpassa sin användning efter detta. Den enskilde fiskaren skall t.ex. känna att det är 
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"värt" att följa reglerna i förhållande till de eventuella ”kostnader” som resursen innebär 

för honom, antingen detta gäller kontanta investeringar eller arbetsinsatser (Ibid., 92).

3. Kollektiva valmöjligheter

Principen ”kollektiva valmöjligheter” gör gällande att individerna som berörs av 

operationella regler, dvs. de regler som rör den dagliga förvaltningen, också skall kunna 

delta när dessa reformeras. Institutioner kring en gemensam resurs som använder denna 

princip kan lättare anpassa sina regler till lokala förhållanden, då individerna som har 

daglig kontakt med varandra och med den fysiska omgivningen, kan modifiera reglerna 

över tid så att de är mer förenliga med specifika förhållanden i omgivningen. Regler som 

har upprättats av dem som berörs av dem har också högre legitimitet än regler som en 

beslutsfattare utan direkt anslutning till resursen har skapat. Om t.ex. fiskarna har deltagit 

i att skapa de regler som påverkar dem är det troligare att de ser det som sitt ansvar att 

förvalta resursen väl (Ibid., 93-94).

4. Kontroll och övervakning

De som övervakar resursens tillstånd och användarnas handlande skall vara ansvariga 

inför användarna, eller själva utgöra användarna (Ibid., 94). Övervakningen avser inte 

endast att övervaka användarnas handlingar, utan också resursens tillstånd. Det är 

uppenbart att regler måste verkställas på något sätt för att åstadkomma en effektiv och 

välfungerande förvaltning. Frågan om hur regler faktiskt åstadkoms förbises ofta. Alltför 

många handlingsplaner utarbetas på ett kontor i t.ex. en huvudstad, långt ifrån 

användarna som skall använda dem. Det har visat sig vara av vikt för att t.ex. upprätthålla 

legitimitet, att övervakningen utförs av individer med direkt anknytning till resursen 

(Ostrom, 2005, 265). 

5. Graderade sanktioner

Det skall vara troligt att enskilda användares överträdelser mot operationella, 

”vardagliga” regler också skall leda till påföljder som beslutas av andra användare, 

beslutsfattare, eller båda, beroende på lagöverträdelsens allvar och sammanhanget. När 

väl enskilda användare har skapat en vana att själv följa reglerna, blir de motiverade att 

övervaka andras beteenden för att försäkra sig om att andra följer dem. Konsekventa 

åtaganden för att själv följa reglerna och ömsesidig övervakning stärker aktörernas 

förmåga att upprätthålla dem (Ostrom, 1990, 94-100). Alla kan begå misstag och råka 
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hamna i en situation där en regelöverträdelse sker, men i system där inte graderade 

sanktioner anges, kan några regelbrott orsaka en neråtgående spiral, som kännetecknas av 

att tilliten och viljan att följa regler försämras. När graderade sanktioner används är 

däremot påföljderna låga vid enstaka överträdelser, för att bli högre vid upprepande 

överträdelser, och då är det troligare att användarna inser att det är lika bra att följa 

reglerna (Ostrom, 2005, 22).

  6. Välfungerande konflikthantering

Användare och beslutsfattare med anknytning till resursen har ofta snabb tillgång till 

lokala sätt för att lösa tvister och konflikter mellan användare, eller mellan användare och 

beslutsfattare. Hit hör att man behöver uttala och definiera regler i förväg innan konflikter 

uppstår, även enkla sådana. Detta är viktigt eftersom det alltid finns individer som söker 

vägar att kringgå regler, och som på många olika sätt kan ”tolka” en regel, så att de kan 

hävda att de har följt regeln när så inte är fallet. Även individer som avser att följa 

reglerna kan begå felaktigheter. Om individer skall följa regler över en lång tidsperiod, 

måste det finnas någon mekanism för att kunna diskutera och lösa vad som utgör en 

överträdelse. Det är också viktigt att reglerna så långt som möjligt omfattar alla i samma 

grad, annars kommer tilliten att urholkas mellan användarna (Ostrom, 1990, 100-101).

.

7. Rätten att organisera sig

Centrala myndigheter bör tillåta användarna att utforma egna institutioner och regler för 

hur förvaltningen skall ske. I många kustnära fiskevatten, utformar exempelvis lokala 

fiskare omfattande regler som anger vem som kan använda ett fiskevatten och vilken 

utrustning eller vilka redskap som kan användas. Detta förutsätter att statliga tjänstemän 

har gett sitt erkännande till reglernas överensstämmelse med lagen (Ibid., 101). 

8. Arbetsfördelning

Denna princip rör större och mer komplexa gemensamma resurssystem. För att dessa skall 

vara välfungerande krävs arbetsfördelning, dvs. att arbetet delas mellan aktörerna och de 

olika nivåerna som ingår i systemet. Arbetsfördelningen för på så sätt med sig en 

”hierarki” i arbetsuppgifterna, där inte alla bidrar med samma ansträngningar och insatser. 

I komplexa system är det viktigt att det finns regler på alla nivåer, även om de naturligt 

blir av olika slag. Om regler etableras på en nivå men inte på de andra, kommer ett 

ofullständigt system skapas, som sannolikt inte kommer bestå (Ibid., 101-102). Gällande 
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torskfisket exempelvis skulle detta således innebära att regler finns på EU-nivå, nationell 

nivå, och eventuellt någon fler lägre nivå, och att det sker en arbetsfördelning mellan 

dessa nivåer.

Torskfisket i Östersjön analyseras utifrån designprinciperna i kapitel 5. I nästa kapitel 

följer en beskrivning av det institutionella arrangemanget kring östersjötorsken, som t.ex. 

den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser för att skydda fiskbestånd i Östersjön. 

Frågor som bevaras är exempelvis hur torskfisket bedrivs och återhämtningsplanens och 

grönbokens innehåll.
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4. Torskfisket i Östersjön – formella regler och kontroll

4.1 Karaktärsdrag - fisk som resursenhet

Fiskar rör sig fritt i vattnet utan hänsyn till nationella gränser. Kuststaternas regeringar 

har enats om att deras exklusiva ekonomiska zoner skall sträcka sig 200 sjömil8 ut från 

deras kuster. Överenskommelsen har gjort det möjligt att utnyttja naturresurser som t.ex. 

olja i områden där det finns. Fiskeresursernas specifika egenskaper - att fisken inte är 

stationär, i jämförelse med ett träd som resursenhet, har dock fört med sig att fisket är 

svårare att förvalta (Internet 12). En anledning till detta är exempelvis att enskilda länder

får svårare att kontrollera hur fiskbestånden används. Som en följd av detta har EU en 

gemensam fiskeripolitik (Internet 13).

4.2 Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

De första gemensamma fiskereglerna inom EG går tillbaka till 1970, då man enades om 

att yrkesfiskare i möjligaste mån skulle ha lika tillgång till alla medlemsländers 

fiskevatten. Man ville dock se till att små fiskefartyg skulle kunna fortsätta fiska i 

närliggande hamnar, och därför reserverades en kustremsa för lokala yrkesfiskare. Man 

började också samordna moderniseringen av fiskefartygen och anläggningarna på land. 

Dessa åtgärder fick större betydelse 1976 när ländernas rättigheter till havets tillgångar

utökades från 12 till 200 sjömil från deras kuster. Länderna beslutade också att det var EU 

som skulle förvalta fiskevattnen och försvara deras intressen i internationella 

förhandlingar. Efter flera år av förhandlingar skapades den gemensamma fiskeripolitiken 

1983. 2002 genomfördes en omfattande reform som avsåg att göra fisket ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbart. Den skulle också skapa ett bättre beslutsunderlag genom 

större delaktighet och välgrundad och öppen vetenskaplig rådgivning (Internet 15). 

                                               
8 En sjömil, eller nautisk mil är en längdenhet som används i sjö- och luftfart. 1 sjömil är 1 852 meter 
(Internet 14).
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Sedan Sveriges EU-inträde 1995, är svensk fiskerilagstftning underordnad GFP.

Fiskeripolitikens ramar följer av EG-fördraget, och anges närmare i rådets förordning 

(EEG) nummer 3760/92 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk, vanligt kallad 

grundförordningen. Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar i princip allt användande 

av levande resurser i vattnen och inom vattenbruket, samt beredning och försäljning av 

fiskeri- och vattenbruksprodukter inom medlemsländernas territorier eller i fiskevatten 

och fartyg som ingår i gemenskapen. Ett flertal avgränsningar görs dock i 

grundförordningen, som medför att EU:s fiskerilagstiftning både kan, eller snarare 

förutsätts, kompletteras av nationell lagstiftning. Svensk fiskerilagstiftning utgår från två 

skilda lagstiftningar, varav den första behandlar resurspolitiken - Fiskelagen (1993:787), 

och Lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken som 

behandlar strukturpolitiken. De allra flesta föreskrifter som utfärdats av regeringen på 

fiskeområdet, finns i förordningen (1994:1 716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen (fiskeriförordningen) (Internet 16).

I Sverige har Fiskeriverket det övergripande ansvaret för genomförandet av den 

gemensamma fiskeripolitiken. Fiskeriverkets VD Axel Wenblad med kollegor menade i 

ett debattinlägg i januari 2008 att EU:s fiskeripolitik har en bristande förmåga att få stopp 

på utfiskningen. Enligt dem är Sverige ganska ensam om att stödja de förslag som EU-

kommissionen lägger fram och som anses vara i linje med en ”hållbar förvaltning”. 

Många medlemsländer lägger istället stor kraft på att få högre kvoter istället för att följa 

ICES rekommendationer (Wenblad et al., 2008). 

Ett av EU:s främsta mål med GFP är att vidta bevarandeåtgärder för att förhindra att 

fiskbestånden överutnyttjas. Åtgärdernas syfte är att undvika att det hårda fisketrycket9 av 

vissa bestånd skall hota deras reproduktiva kapacitet eller göra att de försvinner. 2002-års 

reformering av den gemensamma fiskeripolitiken är ett steg i denna riktning genom att 

övergå från kortsiktigt tänkande till en mer långsiktig och hållbar förvaltningsstrategi. För 

upprätthållandet av detta kan två olika slags planer genomföras utifrån statusen för 

berörda bestånd: återhämtningsplaner10 och förvaltningsplaner. De förstnämnda utformas 

för att bestånd som riskerar att försvinna skall ges chans att byggas upp på nytt, och de 

                                               
9 Med hårt fisketryck avses att det effektiva sättet på vilket fisket bedrivs är oproportionellt i förhållande till 
resursens förutsättningar, och kan ta överhanden över förekomsten av fisk i ett fiskevatten.
10 Under rubrik 4.5.1 behandlas en återhämtningsplan som har upprättats för östersjötorsken.
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senare syftar till att bestånden skall kunna ligga kvar på säkra biologiska nivåer. Inom 

dessa planer får mål fastställas för hållbart utnyttjande av bestånden, med hänsyn till 

populationsstorlek och/eller långsiktig förvaltning, fångststabilitet och fiskedödlighet 

(Internet 17). I juni 2007 enades Europeiska rådet om en gemensam förvaltningsplan för 

de två östersjötorskbestånden. Under denna förvaltas torskfisket genom ett dagar-på-sjön 

system från 1 januari 2008. Fartyg får möjlighet att välja sina fiskedagar ur ett urval av 

223 dagar i västra östersjön och 178 dagar i östra östersjön. Om ett fartyg väljer att fiska i 

båda områdena, är det högsta dagantalet 223 dagar årligen, varav högst 178 dagar i det 

östra området (CEVIS, 38).

4.3 Östersjötorsken

Torsk lever vanligtvis på 150-200 meters djup, men kan gå ned till cirka 600 meter. Den 

är en stimfisk, som lever i stora stim, och äter fisk och större ryggradslösa djur. I 

genomsnitt uppnår torsken 35 cm under tredje levnadsåret, och vid 38 cm blir honorna 

könsmogna, vilket också är minimimåttet för torskfiske i Östersjön (Internet 18). I 

Östersjön finns två torskbestånd, som åtskiljs av ICES på biologiska grunder - väster 

respektive öster om Bornholm11. Det västra beståndet utgör ICES fångstområde 22-24, 

och det östra ICES fångstområde 25-28 (Internet 19). Det östra beståndet fiskas 

huvudsakligen av Danmark, Sverige och Polen och det västra av Tyskland och Danmark

(CEVIS 36-38). 

Torskfisket i Östersjön bedrivs till största delen med garn och trål. Bottentrålfiske sker 

året runt på släta bottnar mellan cirka 30 och 100 meters djup. Trålfisket anses vara för 

effektivt, och för att skydda torskens lek har ett totalt fiskestopp införts inom ett område i 

centrala Bornholmsbassängen, utöver det ordinarie sommarstoppet. Garnfisket sker med 

mindre, till viss del, kustnära båtar, men också långt ute till havs (Larsson, 2000). 

Bestämmelser gällande redskapstyper och minsta maskstorlek varierar mellan olika 

verksamhetsområden. Generellt sett tillåts två redskapstyper, (1) aktiva redskap, som 

måste styras av ett fartyg. För Östersjöns del rör det sig väsentligen om snurrevad och trål, 

och (2) passiva redskap, som sänks ned i vattnet och tas upp vid ett senare tillfälle. Hit hör 

t.ex. drivgarn och snärjnät (Internet 23).
                                               
  11 Se figur 4.1 för en karta över de båda bestånden.
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För det östra beståndet har situationen varit allvarlig under många år. Förutom det hårda 

fisketrycket, hotas bestånden av att Östersjön är ett brackvattenhav där salthalten och 

syrehalten endast är tillräckligt hög för att torsken skall kunna reproducera sig i vissa 

djupområden i den sydligaste delen (Internet 18). I mitten av 1980-talet var såväl 

bestånden som fångsterna av torsk på toppnivåer. 1984 fiskades drygt 400 000 ton torsk 

från det östra beståndet. Försämrade förutsättningar för reproduktion och överfiske 

minskade beståndet till en nivå långt under minsta biologiskt acceptabla nivå (MBAL) 

under tidigt 1990-tal. Sedan dess har beståndet inte fått en chans att återhämta sig 

eftersom fisket har hållits på för hög nivå (Larsson, 2000). 

Figur 1: Karta över det västra och östra torskbeståndet. 
Källa: www.ices.dk, 090505 

4.3.1 Fördelning av fångster i EU:s vatten

EU fördelar fiskemöjligheterna mellan medlemsländerna i form av kvoter. Totalt tillåtna 

fångstmängder (TAC:s)12 stadgas inför varje år. Samråd tas in från vetenskaplig 

forskning, framförallt ICES, som sammanställer uppgifter om beståndens tillstånd, och 

lämnar sedan yttranden om riskfria nivåer i det specifika området. TAC:s och kvoter är 

inte tillräckligt effektiva åtgärder för att säkra fiskens bevarande. Fiskare kan t.ex. inte 

                                               
12 Förkortningen TAC kommer från Total Allowable Catches (totalt tillåtna fångstmängder på svenska)

http://www.ices.dk
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undgå att dra upp fiskarter som fisket stängts för på grund av uttömda kvoter när de fiskar 

efter andra arter. För att "oavsiktligt fiske" skall minimeras har det totala tillåtna 

fångstmetoderna och kvoterna kompletterats med tekniska åtgärder för att begränsa antalet 

fångster av ungfisk och fiskarter som utgör bifångster vid det aktuella fisket (Internet 20).

4.3.2 TAC:s och kvoter för östersjötorsken

År 2005 infördes separata TAC:s för det östra och västra torskbetåndet som ett led i en ny 

förvaltningsordning. Syftet med delningen var att förbättra förvaltningen av 

östersjötorsken genom mer ändamålsenliga mått som kunde tillämpas separat för varje 

bestånd (CEVIS, 8). Förslaget om denna delning kom ursprungligen från forskare på 

ICES (Ibid., 37). Det östra torskbeståndet är det största och viktigaste beståndet av de två 

torskbestånden, och bestod år 2008 av cirka 160 000 ton könsmogen torsk. Detta är en 

historiskt låg nivå, att jämföra med 700 000 ton år 1980 och en långsiktigt uthållig nivå 

som bör ligga kring 400 000 – 500 000 ton (Carlson & Hanson, 2009). År 2008 var 

torskfiske i det västra östersjöbeståndet (område 22-24) säsongsstängt mellan 1 april och 

30 april, och det östra (område 25-28) mellan 1 juli och 31 augusti (CEVIS, 36-38). 

Den svenska torskkvoten i Östersjön för 2009 är 13 649 ton, varav 4 152 ton i det västra 

området och 9 497 ton i det östra (Internet 21). Totalt sett rekommenderar ICES att 

landningarna av torsk i det östra beståndet inte skall överstiga 48 600 ton under 2009, och 

årets EU-kvot är på 38 700 ton. För det västra beståndet rekommenderar ICES att 

landningarna inte skall överstiga 13 700 ton, och årets EU-kvot är 19 200 ton (Internet 

22). När Sveriges kvot för en fiskart är uppfiskad stoppar Fiskeriverket fisket och 

meddelar detta till EU-kommissionen som utfärdar förbud mot fortsatt fiske. Om en kvot 

har överskridits kan kommissionen dra av motsvarande mängd från kommande 

kvottilldelning (Internet 11).

4.4 Kontroll och tillsyn

Inom EU finns ett välutbyggt kontrollsystem med en mängd olika lösningar T.ex. är alla 

fartygschefer på fiskefartyg som är längre än tio meter skyldiga att föra loggbok över 

verksamheten. Detta kommer inom kort utföras med ett elektroniskt registrerings- och 
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rapporteringssystem (ERS).13 Som ett led i detta kommer t.ex. större fartyg behöva sända 

loggboksuppgifter dagligen från den 1 januari 2010 (Internet 24). Ett annat exempel är 

satellitbaserade övervakningssystem av fartyg (VMS)14 som används inom EU:s 

fiskeinspektioner för att ange fartygets hastighet och kurs, samt t.ex. om fartyget har de 

licenser och kvoter som krävs för fiske i det aktuella området (Internet 25). Det nuvarande 

kontrollsystemet för fiskerikontroll inom EU visar på påtagliga brister, t.ex. har EU:s och 

medlemsstaternas fiskeinspektörer svårt att avslöja misstänkta oegentligheter, och när det 

väl görs, så är sanktionerna som utdöms ofta väsentligen lägre än den vinst som fiskarna 

kan göra genom att ägna sig åt överfiske. Den nya tekniken innebär dock stora möjligheter 

på området, men används ännu inte fullt ut (Internet 26). 

EU arbetar även med att få till andra kontrollsystem med åtgärder som inte är fullt så 

”tekniska” som ERS och VMS, som skall innebära att fiskarna själva skall uppleva att det 

innebär en fördel att följa de bestämmelser som finns. T.ex. skall hanteringen av 

kontroller och inspektioner effektiviseras genom att man systematiskt skall göra 

riskbedömningar för att utröna i vilka områden som risken för överträdelser är som störst, 

för att kunna fokusera kontrollresurserna till dessa. Dessutom skall antalet 

inspektionskontroller bli fler, dels för att ertappa regelöverträdare, men också för att 

fiskarna på så sätt skall ”avskräckas” från överträdelser och sekundärt välja att följa 

reglerna (Internet 27).

4.5 Åtgärder för en lyckosam torskförvaltning

4.5.1 Återhämtningsplan för östersjötorsken 

Enligt ICES senaste prövning i juni 2008 så finns möjligheten att torskfisket i Östersjön 

redan inom några år kommer att kunna klassas som långsiktigt hållbart. En förutsättning 

för detta är dock att yrkesfisket följer de regler som har antagits inom den 

återhämtningsplan som EU antog 2008 och att det olagliga fisket upphör. För att planen 

skall bli lyckosam, och att det totala fisketrycket skall vara i balans med de beräknade 

årliga befintliga fiskeresurserna av torsk, gör kommissionen bedömningen att det behövs 

en fortsatt minskning av antalet fiskfartyg som får tillstånd att fiska torsk. I samband med 

                                               
13 Mer fakta om ERS finns i bilaga 2
14 Mer fakta om VMS finns i bilaga 2
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fiskerådet i oktober minskades antalet tillåtna fiskedagar med 10 procent för Östersjöns 

västra och östra bestånd i enlighet med planen. För att minska Sveriges överkapacitet av 

fartyg som bedriver torskfiske med trål i Östersjön har Fiskeriverket beslutat att tillstånd 

för att få använda redskap för att fånga torsk, endast skall ges till de fiskfartyg som varit 

delaktiga, åtminstone till viss del, i detta fiske mellan 2005 och 2007. Fiskeriverkets 

bedömning i april 2009 var att det första året av planens implementerande visar på mycket 

positiva resultat. Den har framförallt lett till bättre kontroll av de olagliga fångsterna av 

torsk och att det totala fisketrycket på de båda torskbestånden har minskat (Internet 19).

Återhämtningsplanen som anger konkreta åtgärder för en mer hållbara förvaltning är 

således antagen sedan ett år tillbaka och har utvärderats av Fiskeriverket. Nedan 

behandlas den grönbok15 för fiskeripolitiken som nyligen antagits, och som innehåller 

åtgärdsförslag för EU:s framtida fiskeripolitik.

4.5.2 Grönboken för fiskeripolitik
EU:s gemensamma fiskeripolitik har förenklats och är nu betydligt billigare och enklare att 

förvalta. Beslutsprocessen har lagts upp så att fiskarna själva kan delta när specifika 

tekniska beslut fattas. De som bedriver fiskeriverksamhet ges incitament för ansvarsfullt 

handlande och förväntas också kunna visa att de följer de grundläggande principerna i den 

gemensamma fiskeripolitiken. Aktörerna deltar helt i alla beslut och diskussioner om 

genomförandet av politiken. Fiskerikontrollen har blivit effektivare (Internet 28, 2, egen 

kursivering).

Citatet visar en del av EU-kommissionens mål med den gemensamma fiskeripolitiken 

fram till 2020. Ett mål med politiken är att beslutsprocessen i högre grad skall ta in 

fiskarnas intressen genom att de får delta i beslutsfattandet när specifika tekniska beslut 

skall tas. EU-kommissionen konstaterar i grönboken att de så här långt inte lyckats särskilt 

väl med de målsättningar för ett hållbart fiske som avsågs med 2002-års reformering av 

fiskeripolitiken. Torsken är en av de arter som är illa ute, bl.a. genom att den fiskas innan 

den hunnit fortplanta sig. Dessutom har överkapaciteten i fiskeflottan inte minskat utan 

snarast förvärrats. Samtidigt som fiskeflottan har minskat med cirka två procent årligen, 

                                               
15

Grönboken som antogs den 22 april 2009 kan ses som ett diskussionsunderlag som lägger grunden till 
arbetet med att reformera den gemensamma fiskeripolitiken. Där ställs också en rad frågor inför kommande, 
tänkbara beslut. 
Grönboken (på svenska) finns på denna länk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:SV:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:SV:PDF
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har teknikutvecklingen ökat fiskeuttaget med två-tre procent. Situationen är således 

närmast en "+-/0 situation". EU-kommissionen pekar på fem fel i den rådande 

gemensamma fiskeripolitiken, (1) politiken har inte lyckats komma tillrätta med 

fiskeflottornas överkapacitet, (2) politiska mål kring fisket formuleras så vagt att de inte 

ger tillräcklig vägledning för politiska beslut, (3) politiken bygger på ett system för 

beslutsfattande som uppmuntrar till ett kortsiktigt tänkande, (4) tillämpade regler ger 

fiskerinäringen ett för litet ansvar, och (5) den politiska viljan att se till att reglerna följs är 

bristfällig (Internet 9). 

I grönboken analyseras alla aspekter av dagens fiskeripolitik och det förklaras också 

varför vissa problem kvarstår trots den positiva utveckling som har skett sedan reformen 

år 2002. Ett av de största problemen är utfiskningen av bestånden i Europa. Hela 88 

procent av bestånden är överfiskade, vilket kan jämföras med att detta tal är i genomsnitt 

25 procent för hela världen. Dessutom befinner sig 30 procent av bestånden utanför säkra 

biologiska gränser, vilket betyder att fisken inte kan reproducera sig i normal takt 

eftersom föräldragenerationen har fiskats ut (Internet 28).

Det konstateras också i grönboken att prioriteringen för i vilken ordning olika mål skall 

uppnås är bristfällig. Det görs hänvisningar till att en ekologisk försiktighetsprincip skall 

tillämpas, men inte hur denna skall förhålla sig till sociala och ekonomiska villkor. Därför 

finns heller inga tydliga indikatorer som kan klargöra om politiken har lyckats uppnå 

målen. Det ges således inte utrymme för flexibilitet i genomförandet, vilket kritiseras av 

aktörerna, som anser att ”Bryssel”, dvs. rådet för fiske, bestämmer varenda liten detalj för 

hur fisket skall gå till. Ett alternativ till lösning som behöver övervägas är att förlita sig på 

regionala förvaltningslösningar som genomförs av medlemsstaterna, och som i så fall 

skulle omfattas av gemenskapsstandarder och kontroll över förvaltningen, så vissa beslut 

inom gemenskapspolitikens ramar kan regleras på medlemslandsnivå. Om näringen skall

ges större ansvar måste EU införa och tillämpa skyddsmekanismer (Ibid.). I en fallstudie 

om östersjötorsken beskrev många intervjuade fiskare (som utgjorde 18 av 25 

respondenter), förvaltningen av östersjötorsken som en "never ending story with more and 

more regulations that are more and more complicated resulting in more and more 

frustrated fishermen" (CEVIS, 46). Dock beskrev även andra intressenter än fiskare 

förvaltningen som centraliserad och icke välfungerande (Ibid.). 
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I en rapport som offentliggjordes i november 2007 konstaterades att kontrollen av fisket är 

bristfällig, påföljderna inte nog avskräckande, och inspektionerna inte tillräckligt täta för 

att uppmuntra att de efterlevs (Internet 28, 9-14). De nya reglerna för den gemensamma 

fiskeripolitiken, skall vara klara att träda i kraft den 1 januari 2014. Kontrollpolitiken skall 

dock skärpas fortast möjligt, och effektiviseras gällande att garantera att besluten 

genomförs, och att villkoren är lika mellan medlemsstaterna. Åtgärder som kommissionen 

vill genomföra med relevans för torskfisket är framförallt: (1) en mer offensiv kamp mot 

olagligt och orapporterat fiske, (2) förhindra utkast av fisk, och (3) långsiktiga 

förvaltningsplaner skall minska fisketrycket på överfiskade bestånd (Internet 9).

4.6 Torsken i fokus – en dagsaktuell fråga

Forskare som har granskat torskbeståndets utveckling hävdar att östersjötorsken nästan 

har återhämtat sig helt. Det finns nu uppskattningsvis 240 000 ton vuxen lekmogen torsk i 

Östersjön, vilket är i linje med den mängd som fanns på 1960-talet. Sture Hansson, 

professor i marin ekologi vid Stockholms universitet menar att en naturlig ökning 

kombinerat med återhållsamma kvoter är det som ligger bakom återhämtningen (Internet 

10). Hansson menar dock i en debattartikel publicerad 11 maj, skriven tillsammans med 

Björn Carlson, ordförande i Baltic Sea 202016, att de senaste veckornas uppgifter om att 

faran är över för Östersjöns torskbestånd är felaktiga, och de flesta som diskuterar 

östersjötorsken fokuserar för mycket på konsumenterna och yrkesfiskarna, istället för att 

se och behandla torskfisket som en miljöfråga. Det är alldeles för tidigt att anse faran vara 

över, eller snarare kan den aldrig anses vara över, så länge torskfisket styrs av kortsiktiga 

näringspolitiska överväganden, det visar tidigare erfarenheter. De menar att det största 

problemet för miljön och torsken är EU:s gemensamma fiskepolitik, som en följd av att 

EU:s fiskeministrar under många år satt för höga kvoter (Carlson & Hansson, 2009).

Baltic Sea 2020 har tillsammans med forskare på Fiskeriverket utfört simuleringar av 

torskbeståndet för att visa vad som sker om EU:s förvaltningsplan för torsken i Östersjön 

följs under de kommande åren. Resultaten visar att bestånden kommer att vara två till tre 

                                               
16

Baltic Sea 2020 är en stiftelse som grundades av Björn Carlson 2005, som kontinuerligt till år 2020 skall 
finansiera projekt som kan bidra till ett bättre kunnande om Östersjön.
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gånger så stora som i dag och att fångsterna skulle kunna dubbleras inom en femårsperiod

(Ibid.).

I nästa kapitel undersöks om förvaltningen av östersjötorsken kan anses vara ett hållbart 

institutionellt arrangemang enligt Ostroms åtta designprinciper. Dessutom analyseras om 

återhämtningsplanen och grönboken kan anses utgöra bra lösningar för att långsiktigt 

överkomma östersjötorskens problematiska situation. Slutligen undersöks om 

designprinciperna kan anses tillämpliga på stora, mer komplexa resurssystem, likt 

torskfisket i Östersjön.
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5. Förvaltningen av torsk i Östersjön – institutionellt och ekologiskt 
hållbar?

Nedan följer en kort beskrivning till varje princip applicerat på torskfisket. För att göra det 

mer överskådligt återges principerna i korthet här.

Designprincip 1 – tydliga gränser kring resursen, dess användare, och gränser för att 

begränsa hur mycket de använder. 

Denna princip kan anses vara uppfylld. Det finns tydliga gränser kring resursområdet, alla 

fiskare måste ha licens för att fiska, det är tydligt angett vilka som har rätt att fiska i 

området, och med vilka metoder, samt hur många dagar per år som fiskare får fiska i 

respektive torskbestånd. Det råder t.ex. trålförbud under vissa perioder, senast under 

sommarmånaderna 2008, och fisket har säsongsstängt under några månader i bägge 

bestånden. 

Designprincip 2 – balans mellan kostnad och nytta, är det ”värt” för enskilda fiskare att 

följa regler i jämförelse med vad han bidragit med, och hur mycket han fiskar.

Denna princip kan inte anses uppfylld gällande torskfisket i Östersjön eftersom enskilda 

fiskare inte bidrar med t.ex. arbetskraft och/eller investeringar till det gemensamma på 

samma sätt som man kan anta att de skulle om det rörde sig om en småskalig gemensam 

resurs.

Designprincip 3 – användarna har kollektiva möjligheter att t.ex. delta när operationella 

regler ändras, så att institutionerna kring resursen lättare kan anpassa sig till lokala 

förhållanden.

Denna princip kan inte anses uppfylld. Det är svårt att uttala sig om huruvida fiskare 

verkligen ges möjlighet att delta vid regelförändringar. Dock så är EU:s fiskeripolitik

tämligen ”toppstyrd”, varför det är rimligt att anta att regler är beslutade från högre nivå, 

antingen EU-nivå eller nationell nivå. I grönboken anges att aktörer kring fisket anser 

fiskeripolitiken som ”för mycket Bryssel”. Som jag återkommer till när grönboken 

analyseras, så tycks EU anse att GFP:s stora inflytande över fiskarnas vardag kan utgöra 

problem för t.ex. efterföljelse av regler, och överväger att införa inslag av självförvaltning 

för att öka legitimiteten för reglerna hos fiskarna. 



27

Designprincip 4 – de som övervakar resursens tillstånd och användarnas handlande skall 

själv ansvara inför användarna eller utgöra dessa.

Denna princip kan inte anses uppfylld gällande torskfisket. Eftersom resursen är 

geografiskt stor så övervakar inte fiskarna varandras handlingar. Kontroll och 

övervakning sker från EU:s håll genom satellitbaserad övervakning och från nationell nivå 

i form av kontrollinspektioner. Det kan antas att incitamenten att övervaka varandra skulle 

vara större hos de enskilda fiskarna om resursen vore mindre, eftersom deras rationella

handlande som enskilda fiskare skulle få en annan innebörd då. I Östersjöns torskfiske kan 

det istället antas att enskilda fiskare resonerar varför skall jag begränsa mitt användande 

när troligen ”ingen annan” gör det? Det gör ingen skillnad om jag begränsar mig eller 

inte.

Designprincip 5 – användare som bryter mot operationella regler, skall löpa en stor risk 

att ertappas och ställas till svars genom t.ex. någon påföljd, av antingen andra 

användare, ansvariga beslutsfattare eller båda.

Denna princip kan anses delvis uppfylld. Överträdelser som fiskare gör, och som 

upptäcks leder till påföljder av de enskilda nationerna. Det tycks dock vara relativt 

sällsynt att fiskare som ägnar sig åt ”oegentligheter” åläggs någon påföljd. Det finns en 

bra kontrollfunktion från Sveriges sida, fiskarna måste t.ex. föra loggböcker över 

fångsterna. Kontrollinspektörerna har dock svårt att upptäcka överträdelser av satta 

fiskekvoter. Även EU jobbar hårt för att kontrollera loggböckerna med elektroniska 

system. Dessutom är fartygen försedda med satellitsändare för att det skall kunna 

kontrolleras var fiske har bedrivits. Det är svårt att kontrollera allt torskfiske och därmed 

upptäcka alla regelöverträdelser som sker i Östersjön eftersom området är stort. 

Det finns sannolikt också motsättningar kring vilka handlingar som är att klassificera som

överträdelser även bland svenska fiskare, eftersom det finns en mängd formella regler att 

hålla reda på från EU-håll och från Fiskeriverket (nationell nivå). I slutändan blir det 

därför mer eller mindre den enskilde fiskarens värderingar och normer, dvs. informella 

regler, som vägleder tolkningen av formella regler. D.v.s. ”så här gör jag och de andra på 

mitt fartyg”.
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Designprincip 6 – välfungerande konflikthantering – användarna har tillgång till snabba 

och billiga konflikthanteringslösningar.

Denna princip kan inte anses uppfylld. Det tycks inte finnas några uttalade 

konfliktslösningsmekanismer bland fiskarna. Detta kan bero på att fartygen inte har 

vardaglig kontakt med varandra på grund av att resursområdet är stort.

Designprincip 7 – att användarna skall tillåtas organisera sig, och inrätta egna 

institutioner kring hur förvaltningen skall ske.

Denna princip kan inte anses uppfylld eftersom fiskeripolitiken och dess regler gällande 

förvaltningen sköts genom GFP på EU-nivå. Bestämmelser gällande t.ex. utrustning, 

fiskeredskap, kvoter, licenser och tillåtna fångstmängder (TAC.s) etc., är inte något som 

östersjöfiskarna själva väsentligen kan besluta kring. Ända sedan 2002 – års reformering 

så har GFP till stor del handlat om att skapa en hållbar förvaltning av levande 

vattenresurser i alla EU:s vatten, vilket förutsätter att allt gällande förvaltningen beslutas 

på högsta beslutandenivå. Det är möjligt att det såg annorlunda ut kring torskfisket för 15-

20 år sedan när politiken var mer kortsiktigt inriktad och torsken inte var utsatt för hot. I 

grönboken föreslås dock självförvaltningsinslag, som skulle innebära att fiskarna får 

större möjligheter att utforma ”sina egna” regler. 

Designprincip 8 – det skall finnas arbetsfördelning mellan de olika nivåerna som ingår i 

systemet, samt regler på varje nivå.

Denna princip kan anses uppfylld gällande torskfisket. Fiskeripolitiken kännetecknas av 

arbetsfördelning mellan nivåerna. EU anger ramarna för fiskeripolitiken, genom att 

besluta om förvaltningen av torsken, t.ex. tilldelningen av kvoter och TAC.s, och 

strukturella frågor, t.ex. gällande fiskeflottan. De enskilda länderna har till uppgift att 

kontrollera efterlevnaden av regler som EU beslutat. Förutom att utföra inspektioner och 

kontrollera torskfisket utför Fiskeriverket b.la. forskning om torskbestånden, och 

företräder Sveriges ambitioner inom GFP.

Sammanfattningsvis kan således princip 1 och 8 anses helt uppfyllda gällande torskfisket, 

och princip 5 till viss del uppfylld. Förvaltningen kan utifrån detta för närvarande inte 

anses som ett institutionellt och ekologiskt hållbart institutionellt arrangemang.

De fiskeripolitiska förändringar som anges i återhämtningsplanen kan anses utgöra en bra



29

grund för att bidra med långsiktiga institutionella förbättringar kring torskfisket i 

Östersjön. Efter ett års genomförande visar återhämtningsplanen som antogs 2008, på 

mycket goda resultat enligt Fiskeriverket, bl.a. eftersom det har skapats bättre kontroll 

över det olagliga torskfisket. I enlighet med planen har Fiskeriverket beslutat att endast 

svenska fartyg som har fiskat torsk i området mellan 2005 och 2007, skall kunna skaffa 

tillstånd för redskapsanvändning, vilket kan anses skapa goda förutsättningar för en 

hållbar förvaltning, eftersom inga fler fartyg tillkommer och fisketrycket således kan 

hållas på en stabil nivå. I oktober minskades antalet fiskedagar med 10 procent för båda 

bestånden i enlighet med planen. På det stora hela så visar planen på en målinriktad 

medvetenhet för att skärpa kontrollen över olagligt fiske och fiskets strukturella 

överkapacitet, som är de två stora problem som torskbestånden hotas av. 

Åtgärdsförslagen i grönboken kan även de anses utgöra en bra grund i det fortsatta arbetet 

mot en hållbar torskförvaltning. Här ”sätts fingret” på de problem som kvarstått trots den 

omfattande reformeringen som genomfördes år 2002 och som EU avser att gå till botten 

med. Reformeringen 2002 har således inte fört med sig de målsättningar som avsågs med 

den. Detta gäller t.ex. flottan, där läget är en ”+-/0-situation”. I grönboken föreslås att 

inslag av självförvaltning skall införas som en lösning på de problem som råder med att 

regler inte efterföljs av fiskarna, med förhoppning att inspirera dem att följa reglerna. Det 

kan anses vara ett bra åtgärdsförslag att ”underifrån” bygga upp en känsla av delaktighet 

och intresse hos fiskarna att förvalta torsken väl, så att de kanske kommer till insikt att de 

kan delta i förändringen av den rådande, dåligt fungerande situationen, och att deras 

handlingar gör skillnad, såväl för resursen som för det egna långsiktiga intresset. Ett annat 

förslag som föreslås i grönboken, och som kan anses bidra till en institutionellt hållbar 

förvaltning, som mer överensstämmer med Ostroms principer, är att fiskeripolitiken bör 

göras mer flexibel, med följd att dess genomförande kan ges utrymme för mer regionala 

förvaltningslösningar. Detta förslag kan anses vara riktigt lyckosamt, eftersom regionala 

lösningar är något som Ostroms forskning har visat att kan leda till att användarnas 

intresse för resursen och dess välmående ökar, framförallt i kombination med skärpta, mer 

avskräckande, kontroller och sanktioner, som också föreslås i grönboken. Kortsiktigt, 

rationellt handlande kan antas ”tappa värde” om överträdelser blir reellt förenade med 

risker och konsekvenser.
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Som det är nu tycks inte kontroll- och sanktionsmekanismerna som åtminstone teoretiskt 

finns, inte bidra till att regler efterföljs. För att lagar och regler skall följas, så kan det 

antas att det måste finnas en reell risk att ertappas vid regelöverträdelser. Ett annat förslag 

i grönboken som kan bidra till en institutionellt hållbar förvaltning, mer i 

överensstämmelse med Ostroms designprinciper, är att det måste bli mer lika villkor 

mellan fiskare från olika medlemsländer som deltar i Östersjöns torskfiske, eftersom 

incitamenten att följa regler minskar om regler är oenhetliga. Förvisso är det en viss 

uppsättning om cirka 2-3 länder som främst fiskar i respektive torskbestånd, men det kan 

innebära 2-3 olika ”ambitionsnivåer” för hur fisket skall bedrivas. 

Återhämtningsplanen och grönboken kan sammanfattningsvis anses korrespondera mer 

mot Ostroms designprinciper än den tidigare fiskeripolitiken. Åtgärderna och 

åtgärdsförslagen kan antas leda till en lyckosam torskförvaltning, där alla blir vinnare i 

längden, fiskarna, vi andra och östersjötorsken. Den största utmaningen tycks vara att 

komma åt fiskarnas incitament att respektera och följa befintliga regler gällande 

framförallt kvoterna, eftersom det är något som politiken har svårt att komma åt. Den 

insikten måste istället komma från fiskarna själva. Eftersom det finns en institutionell 

”ram” på plats genom EU:s fiskeripolitik, med klara och tydliga regler, så är situationen i 

Östersjön ett påtagligt exempel på att det saknar betydelse hur bra reglerna är om de inte 

efterföljs. 

Ostroms åtta designprinciper kan inte anses vara tillämpbara på torskfisket i Östersjön.

Anledningen till detta är att de flesta av dem tycks vara avsedda att appliceras på 

förvaltning som sker genom samarbete och kommunikation, såsom t.ex. att användarna 

själva beslutar om reglerna och att det finns balans mellan kostnad och nytta. Eftersom 

torskfisket är en stor gemensam resurs så deltar och samverkar inte fiskarna kring den 

dagliga förvaltningen av resursen såsom t.ex. hur den skall skötas, eller genom att bidra 

med arbetskraft. De principer som kan anses mest tillämpbara att applicera på torskfisket 

är designprincip 1 och 8, eftersom de innehåller mer allmänna kriterier, som kan passa in 

på ett större urval resurser oavsett storlek. Det kanske snarare kan antas vara troligare att 

de uppfylls på större resurser eftersom det kan antas att dessa oftare har en väl inrättad 

lagstiftning, och har inrättade institutioner och regler på flera nivåer. Designprincip 8 är 

dessutom särskilt avsedd att applicera på stora och komplexa gemensamma resurser. Att 

designprinciperna inte kan anses tillämpliga på torskfisket behöver dock inte innebära att 
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de inte är det på andra gemensamma resurser som är geografiskt stora. Resultatet kan 

dock ses som en fingervisning på att de tycks vara mer lämpliga att applicera på mer 

småskaliga resurser. 
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BILAGA 1

Karta över Östersjöns fiskeområden
Källa: Internet 8 (EU-kommissionens Internetsida för fiskeripolitik)
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/control_websites_sv.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/control_websites_sv.htm
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BILAGA 2

Elektroniskt registrerings- och rapporteringssystem

Inom EU är alla fartygschefer på fiskefartyg som är längre än tio meter skyldiga att föra 

loggbok över verksamheten. Hittills har dessa varit i pappersform, men den manuella 

arbetsmetoden kommer snart att ersättas med ett elektroniskt registrerings- och 

rapporteringssystem (ERS), som kommer att göra processen effektivare, billigare och mer 

precis. EU:s fiskefartyg som är längre än 24 meter blir skyldiga att dagligen översända 

loggboksuppgifter från den 1 januari 2010. Från den 1 juli 2011 gäller detta även för fartyg 

som har en längd på mer än 15 meter. Dessa åtgärder kommer att vara viktiga i arbetet att 

komma till rätta med olagliga fiskemetoder, och på så sätt ges möjligheter att skapa ett 

hållbart fiske (Internet 24).

Satellitbaserat övervakningssystem

Satellitbaserade övervakningssystem av fartyg (VMS) används inom EU:s 

fiskeinspektioner. Systemens viktigaste uppgift är att ge kontinuerliga rapporter om var ett 

fartyg är genom att spåra fartygets rörelser. Förutom att ange fartygets hastighet och kurs, 

kan systemet också kontrollera t.ex. om fartyget fiskar i förbjudet område och har de 

licenser och kvoter som krävs för fiske i det aktuella område som fartyget befinner sig i. 

Övervakningen sker genom att elektronisk utrustning installeras ombord på fartyget, som 

sänder ut data till satellitsystemet automatiskt. Datainformationen sänds sedan till en 

landbaserad station, varifrån den skickas till lämpligt Fiskeriövervakningssystem (FMC). 

Kommissionen kan begära att få tillgång till datafilerna, för kontroll av att medlemsstaterna 

uppfyller övervakningsskyldigheterna (Internet 25).
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