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Allemansrä*en

”Alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten”

Regeringsformen kap 2,  15 §

”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller 
annars vistas i naturen skall visa hänsyn och 
varsamhet i sitt umgänge med den”

Miljöbalken kap 7, 1 §

”Inte störa – inte förstöra”
Naturvårdsverket



• (Hur) funkar allemansrä0en?
• Kan man 3llämpa principerna 

på källkod och data?



Allemansrä*ens principer

• Allemansrä*en är en rä> för alla människor 
a> färdas över privat mark i naturen, a> 
Allfälligt uppehålla sig där och All exempel 
plocka bär, svamp och vissa andra växter.
• Hemfridszonen är området närmast runt e> 

bostads- och friAdshus där den boende har 
rä> All e> privat område och a> få vara 
ostörd. 



Allemansrä* för kod och data?

• Privat mark = kod och data?
• Färdas över, uppehålla sig = se, använda?
• Plocka bär, svamp = dra ny>a av data?
• Hänsyn och varsamhet?
• Närmast runt e> bostads- och friAdshus = 

personlig data?
• Det finns inte några hinder ”mot a> 

allemansrä>en utny>jas kommersiellt” 
Forsränningsfallet (NJA 1996 s. 495)

CC BY-NC-ND 2.0 johngineer @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/johngineer/


Digital allemansrätt?

• Öppen källkod och öppna data – lika villkor 
för alla, oberoende av ägare
• Kod och data i sig är inga ändliga resurser, 

men Ad för ledning och underhåll är ändliga
• Kräver akAvt arbete för a> upprä>hålla



Allmänning ≠ allemansrä*

• Gemensam resurs
• Ömsesidigt beroende
• Reglerad samverkan



Ostrom’s råd för allmänningar

Allmänningar förvaltas bäst genom 
regler som sä3s upp av brukarna 
själva, och som understöds av 
sank-onsmöjligheter för dem som 
bryter mot dessa regler. Denna lösning 
förutsä3er dock e3 visst må3 av 
intressegemenskap mellan brukarna, 
samt möjligheter a7 kommunicera 
med varandra för a3 komma fram ?ll 
op?mala lösningar

Källa Wikipedia, uppslagsord Allmänningens dilemma, Elinor Ostrom, 

Ekonomipriset 2009Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap  

till Alfred Nobels minne 2009 tillElinor OstromIndiana University, Bloomington, IN, USA,”för hennes analys av ekonomisk organisering, 
särskilt samfälligheter” 

Elinor Ostrom har visat hur gemensamma tillgångar 

kan förvaltas framgångsrikt av föreningar av brukare. 

Oliver Williamson har utvecklat en teori där företag 

ses som strukturer för konfliktlösning. Härigenom har 

de lagt grunden för den snabbt växande forskningen  

om ekonomisk organisering. Ekonomiska transaktioner äger rum inte bara på mark 

nader utan också inom företag, föreningar, hushåll och 

myndigheter. Medan ekonomisk teori ger en god belys-

ning av marknadens förtjänster och begränsningar, 

har den hittills ägnat mindre utrymme åt andra insti-

tutionella arrangemang. Elinor Ostroms och Oliver 

Williamsons forskning visar att ekonomisk analys kan 

hjälpa oss att förstå vitt skilda organisationsformer.

Elinor Ostrom har utmanat den konventionella upp-

fattningen att gemensam egendom ofta missköts och 

därför antingen borde privatiseras eller regleras av 

centrala myndigheter. Baserat på ett stort antal studier 

av gemensamt förvaltade fiskebestånd, betesmarker, 

skogar, sjöar och vattentäkter finner Ostrom att resul-

taten ofta är bättre än vad gängse teori förutspår. För 

att hantera konflikter har brukarna utvecklat sofistike-

rade mekanismer för beslutsfattande och efterlevnad 

av regler, och Ostrom visar vad som utmärker fram-

gångsrika brukarföreningar. Oliver Williamsons huvudtes är att marknader 

och hierarkiska organisationer såsom företag är 

två alternativa former för organisering med skilda 

metoder för konfliktlösning. Nackdelen med mark-

nader är att de medför mer köpslående och kon-

flikt. Nackdelen med företag är att ledningen kan 

utnyttja sin beslutanderätt för egna syften. Mark-

nader med livlig konkurrens fungerar väl eftersom 

både köpare och säljare kan finna andra leverantörer 

och kunder om de inte kommer överens. Är konkur-

rensen mindre blir dock detta svårare. Williamsons 

teori innebär därför att ekonomiska aktörer är mer 

benägna att sköta sina transaktioner inom ett före-

tag ju mer relationsspecifika deras tillgångar är, 

en hypotes som också fått starkt empiriskt stöd. Elinor Ostrom, amerikansk medborgare. Född 1933 i Los Angeles, CA,

USA. F.D. i statsvetenskap 1965 vid University of California, Los Angeles, 

USA. Arthur F. Bentley Professor of Political Science och professor vid 

School of Public and Environmental Affairs, båda vid Indiana University, 

Bloomington, USA. Founding Director, Center for the Study of Institutio-

nal Diversity vid Arizona State University, Tempe, USA.

www.cogs.indiana.edu/people/homepages/ostrom.html
Oliver E. Williamson, amerikansk medborgare. Född 1932 (77 år) 

i Superior, WI, USA. F.D. i nationalekonomi 1963 vid Carnegie Mellon 

University, Pittsburgh, PA, USA. Edgar F. Kaiser Professor Emeritus of 

Business, Economics and Law och Professor of the Graduate School, 

båda vid University of California, Berkeley, USA.
www2.haas.berkeley.edu/Faculty/williamson_oliver.aspx

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, att delas lika mellan pristagarna.
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Ekonomisk organisering 
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Oliver E. Williamson University of California, Berkeley, CA, USA,”för hans analys av ekonomisk organisering, 
särskilt företagets gränser”



E* data-ekosystem är…

• en nätverksgemenskap av aktörer (organisationer och individer), 
• som bygger sina relationer på ett gemensamt intresse [1],
• understött av en teknisk plattform [2],
• som möjliggör för aktörer att bearbeta data (t.ex. hitta, arkivera, 

publicera, konsumera eller återanvända) såväl som att bidra till 
innovation, skapa värde eller stödja nya företag [3].
• Aktörer samverkar kring data och tillhörande resurser (t.ex. mjukvara 

och standarder), genom utbyte av information, resurser och 
artefakter [2]. 

[1] A. Zuiderwijk et al., Innova8on with open data: Essen8al elements of open data ecosystems, Informa8on Polity 19 (1, 2) (2014) 17–33 
[2] S. Jansen, A focus area maturity model for soNware ecosystem governance, Informa8on and SoNware Technology 118
[3] M. I. S. Oliveira et al., Inves8ga8ons into Data Ecosystems: a systema8c mapping study, Knowl. Inf. Syst. 61 (2) (2019) 589–630



Öppna data-ekosystem

Öppna data-
ekosystem

1. Värde av data 
och samverkan

2. Inneboende
egenskaper

3. Ledning
och styrning

4. Utveckling

RoDL



Vad påverkar öppna data-ekosystem?

1. Värde av data och 
samverkan
• Affärsdrivet

2. Inneboende egenskaper
• Typ av data, aktualitet, 

kärnverksamhet, 
bearbetningsgrad
• Kvalitet – standardisering
• Legala frågor – licenser, 

integritet

3. Ledning och styrning
• Datainsamling – vem, varför?
• RelaAoner – grad av öppenhet, 

pla\ormsägarskap
• Konkurrens – öppen 

innovaAon
4. Utveckling
• Affärsmodeller
• Verktyg för samverkan

Runeson, Olsson, Linåker, 2021, under review



Källkod och data som 
digitala allmänningar
• Allmänningar snarare än allemansrä>
• Vårda gemensam resurs
• Data-ekosystem samlar intressegemenskap
• Påverkas av 1) värde, 2) egenskaper, 3) ledning 

och styrning, samt 4) utveckling

per.runeson@cs.lth.se
@so6engresgrp


