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I NUMMER 6: Elinor Ostrom 1933–2012

Sommaren är nästan över och höst-

terminen har dragit igång. Det märks 
även här på biblioteket då antalet 
lån och besök ökar i takt med att 
studenter och forskare kommer till-
baka till sina arbetsplatser. 
! Höstens första Freja ägnas till 
ganska stor del åt Elinor Ostrom, 
som gick bort tidigare i år. Det hör 
inte till vanligheterna att naturresur-
sers nyttjande och institutionella ra-
mar får en en så inkännande liksom 
teoretiskt avancerad analys som av 
Elinor Ostrom. Trots detta så har 
hon inte gjort några större avtryck i 
den svenska agrarhistoriska forsk-
ningen. Ett betydande undantag är 
Jesper Larsson från agrarhistoriska 
avdelningen vid SLU, Ultuna, som 
också skriver om Ostrom i detta 
nummer. Han tog i sin avhandling, 
Fäbodväsendet 1550-1920. Ett cen-

tralt element i Nordsveriges jord-

brukssystem från 2009, utgångs-
punkt i Ostroms teori om allmän-
ningar. Han har också de senaste 
åren forskat vid  the Ostrom Works-
hop, Bloomington, Indiana.
! I övrigt berättar vi bland annatom 
en nyutkommen bok om Vadstena 

kloster och att det är en ny termin 
som drar igång även för agrarfors-
karna vid Yale.

NYFÖRVÄRV

I förra numret av Freja föll infor-
mationen om våra nyförvärv bort. 
Nu finns uppgifter om vad som 
köpts in sedan juni i år här.

AGRARIAN STUDIES VID YALE

Vi har tidigare i Freja tipsat om 
det seminarium som James C 
Scott  leder vid Yale-universitetet, 
Program in Agrarian Studies. På 
deras hemsida finns möjlighet att 
ladda ned de texter som ventileras 
på seminariet. Ibland rör det sig 
om utkast i början av forsknings-
processen, ibland presenteras ka-
pitel ur en kommande eller nyss 
utkommen bok. Hösten schema 
bjuder på flera intressanta besök 
vid institutet. Bland annat av Liz-
zie Collingham, som besöker se-
minariet den 21 september och 
som 2011 utkom med boken The 
Taste of War. World War II and the 
Battle for Food. Hon har även 
skrivit Curry: a biography, som 
utkom 2005. Taste of War finns i 
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Ceres olika 

gestalter, 
nr. 26. Ceres 
som medalj.
FAO har sedan 
1971 delat ut 
en Ceres-me-
dalj till kvinnor 
som minskat 
hunger och 
fattigdom. So-
phia Loren var 
den första som 
fick medaljen.  
Ceres är också 
Kungl. Skogs- 
och Lant-
bruksakademi-
ens symbol, 
som du kan se 
längst ned till 
vänster på 
denna sida.
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HÖSTENS FÖRSTA HÖGRE SEMINA-

RIUM I AGRARHISTORIA

Onsdagen den 26 september 

besöker Peder Dam, Saxo-insti-

tuttet, Köpenhamns universitet, 

Uppsala högre seminarium i ag-

rarhistoria.

Han talar om Landskabets mu-
ligheder, bondens slid og kong-
ens skat. Om studier af land-
brugsproduktion, landgilde 
(~avrad) og beskatningsforhold 
i det agrare Danmark i 1600-tal-
let med paralleller til mulighe-
derne for tilsvarende studier i 
Sverige. 

Tid:10.00-12.00 

Plats: Nannesonrummet, inst. för 

ekonomi, SLU Johan Brauners 

väg 3, Ultuna.

Frågor besvaras av Åsa Ahrland



vår agrarhistoriska samling och 
Curry hittar man i Brøndegaards-
samlingen, det vill säga den speci-
alsamling med etnobotanisk litte-
ratur som förvärvades av den 
danska etnobotanikern Vagn 
Brøndegaard 2003. 
 Ytterligare två av besökarna 
under hösten är bekanta på biblio-
tekets bokhyllor. Den 19 oktober 
kommer Oliver Rackham från 
University of Cambridge och talar 
om ”Trees, Woodlands, and Arceo-
logy” och den 30 november talar 
Joachim Radkau från Bielefelds 
universitet under rubriken ”In Se-
arch of the Origins of Sustainable 
Forestry. A Thirty Years Contro-
versy in Retrospect.”

VADSTENA KLOSTERTRÄDGÅR-
DAR

Tidigare i år utkom och införskaf-
fades till biblioteket Julia Si-
gurdsons och Sune Zachrissons 
Aplagårdar och klosterliljor. 800 
år kring Vadstena klosters histo-
ria. Sune Zachrisson, som är le-
damot i KSLA, arbetade bland an-
nat tidigare som museidirektör vid 
Julita gård och museer. Boken 
påminner oss om en tid då mak-
tordningen i landet dominerades 
av den katolska kyrkan och hur 

detta bland annat manifesterades i 
byggandet av Vadstena kloster, 
som under 1400-talet var Sveriges 
största jordägare, hade landets 
största bibliotek och tog emot tu-
sentals pilgrimer. Detta fick sitt 
slut under 1500-talet då kunga-
makten stärkte sitt grepp och den 
religiösa tillhörigheten blev prote-
stantisk. Byggnaderna stod kvar, 
men användes till annat, bland 
annat som bostäder för krigsinva-
lider och senare som sinnessjuk-
hus och lasarett. De tillhörande 
klosterträdgårdarna har bevarats i 

hela sin utsträckning och utgör en 
unik historisk och botanisk miljö. 

FORUM FÖR TRÄDGÅRDSHI-
STORISK FORSKNING

Det finns många skäl att bli med-
lem i Forum för trädgårdshisto-
risk forskning. Ett är temat för 
deras årsmötet lördagen den 29 
september. 
 Seminariet på årsmötet ägnas 
åt 1800‐talets trädgårdshistoria 
med utgångspunkt i tre nyligen 

utgivna doktorsavhandlingar. Åsa 
Klintborg Ahlklos avhandling 
Åkerns blomma. Trädgården som 
jordbrukets förebild i 1800‐ talets 
Skåne (som vi nämnde här i Freja i 
nr 1 2012), Bjørn Anders Fredrik-
sens Realiseringen av folkeparken 
på Bygdø kongsgård – en studie i 
1800‐tallets landskapskunst och 
Anna Jakobssons Experiencing 
Landscape While Walking. On the 
interplay between garden design, 
sensory experience and medical spa 
philosophy at Ronneby Spa.
 Föredragen täcker in såväl 
kunskapsuppbyggnad, gestalt-
ningsideal liksom praktisk an-
vändning och utformning och ger 
många uppslag för vidare forsk-
ning. 
 Platsen för seminariet är Ber-
gianska trädgården som flyttades 
till sin nuvarande plats i slutet av 
1800‐talet och som inte bara hyser 
spännande växtsamlingar utan 
också flera odlingshus från om-
kring 1900, bl a Victoriahuset.

 Seminarieavgiften är 500 kro-
nor (inklusive lunch och fika). 
Bindande anmälan görs till André 

Strömqvist, senast onsdagen den 
19 september. Ange eventuella 
matallergier vid anmälan. Avgif-
ten sätts in på Forums för träd-
gårdshistorisk forskning plusgiro-
konto 41 14 60–9. Och var noga 
med att skriva namn på inbetal-
ningen.

ELINOR OCH VINCENT OSTROM

De amerikanska statsvetarna Vin-
cent och Elinor Ostrom har avlidit 
med några veckors mellanrum. 
Elinor den 12 juni 2012 i en ålder 
av 78 år och Vincent den 29 juni i 
en ålder av 92 år. Elinor Ostrom 
fick 2009 som första och hittills 
enda kvinna Nobelpriset i ekono-
misk vetenskap (Riksbankens pris 
i ekonomisk vetenskap till minne 
av Alfred Nobel). Hon delade pri-
set med Oliver E. Williamson. Hon 
fick priset för sina studier av ge-
mensamt ägda resurser och hen-
nes insikter har helt kommit att 
förändra vår syn på gemensam 
förvaltning av naturresurser och 
lagt grunden för en ny förståelse 
för människligt samarbete. 
 Efter high school började hon 
på University of California, Los 
Angeles (UCLA) där hon tog en 
kandidatexamen. Efter några år i 
arbetslivet återvände hon till UC-
LA för en master och en doktors-
examen i statsvetenskap från 
1965. Vid UCLA träffade hon ock-
så sin blivande man Vincent 
Ostrom som ledde ett av seminari-
erna på institutionen. I hennes 
avhandling studerade hon grund-
vattenbassänger i Los Angelesom-
rådet och hur det komplexa förval-
tandet av dessa kunde förhindra 
saltvattenintrång, vilket skulle ha 
gjort dem otjänliga. Hon lade där-
med grunden för det hon under 
1980-talet skulle återvända till och 
som skulle bli ett huvudmotiv i 
hennes forskning: samspelet mel-
lan institutioner och naturresur-
ser. 
 År 1973 grundade Elinor och 
Vincent the Workshop for Political 
Theory and Policy  Analysis 
(Ostrom Workshop) med målet att 
förstå den institutionella grunden 
för självförvaltning. De utvecklade 
där det som senare kom att be-
nämnas Bloomingtonskolan i 
skärningsfältet mellan statsveten-
skap och ekonomi. Ett mål med 
workshopen var att förena politisk 
teori med empiriska undersök-

Det mångfacetterade 1800-
talets trädgårdshistoria

FORUM FÖR 
TRÄDGÅRDSHISTORISK 

FORSKNING
håller

årsmöte med seminarium 
Lördag 29 september 2012

Naturens hus, Bergianska 
trädgården, Stockholm

Se här intill hur du blir medlem



ningar. Ostroms workshop blev 
den första som förenade public 
choice-teori och politisk ekonomis-
ka traditioner. Workshopens ar-
betssätt har från början varit 
tvärvetenskapligt. Workshopen 
liknades vi en hantverksskola där 
studenterna lär sig från mer er-
farna forskare, samtidigt som stu-
denterna kan delta i forsknings-
projekt. Workshopen fungerade 
därmed som en brygga mellan un-
dervisning och forskning. Ett av de 
mest utmärkande dragen för 
workshopen har varit att samarbe-
tet mellan deltagarna sker genom 
självorganisering.
 En tidig utgångspunkt i arbe-
tena var det som senare skulle be-
nämnas ny institutionell ekonomi 
och en viktig inspiration var Her-
bert Simons arbeten. Forskningen 
var tidigt inriktad på hushållning 
med naturresurser, demokratiska 
organisationer och institutionell 
uthållighet. En viktig del är också 
att förvaltningen av dessa sker på 
flera olika nivåer och att man mås-
te skilja på olika typer av tillgång-
ar i förhållande till hur lätt eller 
svårt det är att utesluta använda-
re och om nyttjandet av resursen 
hindrar andra att använda den-
samma. En grundbult i deras ve-
tenskap är att det inte finns några 
universalmedel för förvaltning och 
att man därför måste ha anpassa-
de institutionella arrangemang för 
att lösa lokala frågor. Gemensamt 
ägda resurser kräver andra insti-

tutionella ramar än privata, eller 
allmänna tillgångar. 

 Ett år i början av 1980-talet 
tillbringade de båda som gästfors-
kare vid Bielefeld universitetet  i 
Tyskland och blev mer bekanta 
med europeiska intellektuella tra-
ditioner, som europeisk sociologi, 
österrikiska skolan i ekonomi, 
spelteori och experimentell forsk-
ning knuten till spelteori. Efter 
återkomsten till Bloomington blev 
workshopen mer koncentrerad 
kring studiet av institutioner, som 
definieras brett som det sätt som 
människor använder sig av för att 
organisera varaktig och strukture-
rad samverkan. Man betonade än 
mer tvärvetenskap genom att ock-
så samarbeta med forskare inom 
naturvetenskap. Gästforskare bör-
jade också bli en viktig del av 
workshopen och Bloomington ut-

vecklades till ett nav för studiet av 
gemensamt ägda resurser dit fors-
kare från hela världen kommer för 
samarbeten och utbyte. Varje ter-
min avslutas med en mini-konfe-
rens där studenter så väl som gäst-
forskare lägger fram texter som 
presenteras och kommenteras av 
en kollega eller mer erfaren fors-
kare. Elinor Ostrom ansåg att mi-
ni-konferensen var en av årets 
höjdpunkter och läste och kom-
menterade alla uppsatserna. 
 Elinor Ostrom kom nu också att 
börja ägna sig åt en fråga som 
skulle göra hennes namn berömt: 
hur överutnyttjandet av gemen-
samt ägda resurser (allmänningar) 
kunde förhindras genom samarbe-
te mellan lokala brukare. År 1990 
gav hennes mycket inflytelserika 
bok Governing the Commons, The 
Evolution of Institutions for Collec-

tive Action ut. (Allmänningen som 
samhällsinstitution, Arkiv förlag, 
översatt till svenska 2009 av Sven-
Erik Torell). Hon visar i den hur 

gemensamt ägda resurser, som 
betesmarker, skogar, konstbevatt-
ningsanläggningar, kustnära fis-
kevatten, etcetera har förvaltas. 
Genom att titta på både fram-
gångsrika och mindre framgångs-
rika exempel på att förvalta dess 
resurser formulerade hon åtta 
stycken så kallade ’design pricip-
les’ för framgångsrikt förvaltandet. 
I Governing the Commons kunde 
hon visa att en grupp människor 
med ett gemensamt intresse i pro-
duktion och lokalsamhälle kan 
skapa sina egna institutioner för 
att uppnå komplexa mål utan att 
utarma sina tillgångar. Hon kunde 
därmed motbevisa en av de äldsta 
och mest svårlivade myterna inom 
ekonomisk vetenskap: att gemen-
samt ägande leder till misshus-
hållning av naturresurser och att 
de enda sätten att få bukt med 
detta var att privatisera resursen 
eller att införa statlig reglering av 
nyttjandet eller statligt ägande. 
Den negativa synen på gemensamt 
ägda resurser hade framförts från 
Aristoteles, över Hobbes fram till 
Garrett Hardins (1968) artikel 
”The Tragedy of the Commons”. 
Det var Ostroms betydande insikt 
om samarbete som nobelkommit-
tén lyfte fram i sitt beslut att till-
dela henne priset. Ostrom framhöll 
hur viktig tilliten var mellan män-
niskor för att samarbete skulle 
fungera. 
 Mycket av den kunskap som 
ledde fram till Ostroms genom-



brott hade utförts av andra forska-
re. Hon insåg att en mängd olika 
typer av forskning kring gemen-
samma resurser hade gjorts men 
inte syntetiserats. Hon menade att 
inte bara uppdelningen på olika 
discipliner utan också uppdelning-

en på olika forskningsmetoder le-
der till fragmentiserad kunskap 
och genom tvärvetenskapliga 
forskningscenter kunde man över-
brygga motsättningar mellan olika 
akademiska discipliner. Hon levde 
som hon lärde: hon studerade vik-
ten av samarbete för förvaltning 
av gemensamma resurser och hon 
samarbetade och uppmuntrade till 
samarbete för att vi bättre skall 
förstå hur samhället fungerar. I 
boken Working Together (2010) ger 
hon och hennes medförfattare 
handfasta råd till ett mer fram-
gångsrikt akademiskt samarbete.
 Till Bloomingtonskolan hör två 
analytiska frameworks: the Insti-
tutional Analysis and Design (IAD) 
framework och Socio-Ecological 
Systems (SES) framework. Det 
förra finns utförligt beskrivet i 
hennes bok Understanding Insti-
tutional Diversity (2005) och är ett 
verktyg för att analysera och för-
stå utnyttjandet av naturresurser 
kopplade till institutioner och för-
valtningsstrukturer på tre olika 
nivåer. SES som fortfarande är 
under utveckling betonar lika de-
lar de ekologiska som sociala de-
larna av förvaltning.
 Elinor Ostroms uppmärksam-
mades och uppskattades av svens-
ka akademiker och har haft många 
samarbeten i Sverige. Hon fick 
1999 som första kvinna Skytte-
anskapriset i statsvetenskap, hon 
var hedersdoktor i Luleå Tekniska 
universitet och hedersdoktor vid 
Uppsala universitet till Carl von 
Linnes minne. Hon har utvärderat 
SIDA, suttit i ledningen för Stock-
holm resilience center med mera, 

och samarbetat med en rad forska-
re runt om i landet.
 Elinor Ostrom var en mycket 
aktiv forskare och lärare. Hon har 
handlett över 80 doktorander och 
hennes bibliografi omfattade 668 
verk i juni 2012. Alla vi som fick 
förmånen att arbeta tillsammans 
med henne, och vi är många, 
minns en outtröttlig, varm och in-
spirerande människa. 
 Vad har då den som är intres-
serad av de areella näringarna och 
dess historia att lära av Elinor 
Ostrom? Hennes forskning hand-
lade om samspelet mellan institu-
tioner och naturresurser och sär-
skilt om de resurser som ägts eller 
förvaltats gemensamt. Många av 
hennes studier gällde jordbruk, 
skogsbruk och fiske och hon skrev 
mycket om förvaltning av vatten 
och skog. En av orsakerna bakom 

hennes insiktsfulla slutsatser var 
att hon utförde fältarbeten och 
därför kom att se hur förvaltandet 
gick till i praktiken. På ett grund-
läggande sätt har hon fått oss att 
förstå att gemensamt ägda till-
gångar kan förvaltas på ett håll-
bart sätt och motbevisat tesen om 
allmänningarnas tragedi. Hon be-
tonade dock att alla samarbeten 
kring gemensam förvaltning inte 
har varit framgångsrika, men det 
har inte heller förvaltningen av 
privat ägda resurser eller statligt 
ägda resurser varit. 
 Hennes forskning ger nya möj-
ligheter att förstå hur samarbeten 
för resursuttag organiserades på 

lokal nivå och hur brukarna kunde 
göras detta på ett hållbart sätt. 
Genom sina ”design principles” 
skapade hon redskap för att förstå 
hur denna förvaltning kan gå till. 
Hon ger också verktyg till att för-
stå hur den lokala förvaltningen är 
kopplad till förvaltning på andra 
nivåer i samhället. Hon betonar 
bland annat den viktiga roll som 
den vanliga mannen och kvinna 
spelar för att få komplexa system 
att fungera effektivt och hon gör 
därmed dem till viktiga aktörer. 
Hon framhåller att de som lever i 
landsbygdssamhällen ofta är de 
som bästa förvaltar land, vatten 
och andra naturresurser. Hennes 
arbeten har därför inspirerat till 
ett skifte i synen på förvaltning 
som har påverkat miljontals män-
niskor. En nyckel till hållbart för-
valtande är enligt Ostrom att man 
kan bygga tillit mellan aktörerna 
och hon framhåller vikten av mö-
tet mellan människor och att lo-
kalt agerande är så mycket vikti-
gare än att vänta på den ”stora 
lösningen”. För den som är intres-
serad av areella näringarna, i his-
torien och idag, ger hennes insik-
ter både inspiration och vägled-
ning och hennes forskning har för 
alltid ändrat vår syn på männi-
skan som aktör i förvaltningen av 
naturresurser.
 Jesper Larsson, Ostrom Works-
hop, Bloomington, Indiana/Agrar-
historia, SLU
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