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Abstract 

 
Tove Åström Engvall, e-archivist 

“Authenticity in an open data context 

- challenges and opportunities from an archival science perspective” 

Mid Sweden University, Department of Information Technology and Media, Archival and 

Information Science C 

 

By tradition, archival sciences has emerged in a context with defined information processes, 

with explicit information producers and custodians to which consumers make requests for the 

information. In this process, the archival science has developed methods and strategies to 

preserve authentic and reliable records and by that providing trustworthy information. In an 

online society, people are using the internet to get information for different purposes. Even 

though there is no legal obligation to guarantee the authenticity, it is of societal importance 

that the end users get trustworthy information. In this online context, open data is a trend that 

is growing fast over the world and it is interesting because its conditions raises many 

questions regarding authenticity.  

Since open data is free to reuse, link and combine with other information, and it is preferably 

in primary format it raises questions about how to maintain the integrity and identity of the 

information, which is the constituents of authenticity as it is used in this work. The idea in this 

essay is to discuss challenges with maintaining the authenticity for open data and also identify 

possible measures to promote authentic open data information on the web, so that the end 

users get the possibilities to assess its trustworthiness and fit for use.  

The essay is a qualitative text analyses, with the theoretical base in the InterPARES project 

results. Open Government Working groups 8 principles and Open Knowledge Foundations 

definition is discussed, as is also the discussion from other disciplines about provenance on 

the web, and ideas from digital records forensic.  

The results indicate that there are great challenges to maintain the authenticity of open data 

but there are also some solutions. Recorded provenance and traceability are key factors to 

enable the evaluation of the authenticity. But first the concept authenticity has to be 

interpreted in a wider sense. There is a need to maintain the authenticity of the parts, the data, 

in the information. Because the information is used in parts and if the new information created 

from it will be reliable, it need accurate data with established identity.  
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1 Inledning 
Information hämtas i allt högre grad via internet och används för flertalet syften och i olika 

sammanhang. Ett sätt att publicera information på webben är i form av öppna data, vilket 

innebär att informationen kan vidareanvändas fritt utan tekniska eller legala hinder, och är 

något som blir allt mer förekommande världen över. Det påverkar sättet som information 

sprids och används men också hur den framställs. Det påverkar även informationshanteringen 

hos offentliga myndigheter då den offentliga informationen utgör en central del av det som 

kommer publiceras som öppna data. När information på webben och särskilt öppna data får en 

allt viktigare roll för hur människor tar till sig information så är en viktig fråga hur 

slutanvändarna kan bedöma pålitligheten hos informationen.  

Information som sprids på webben kan ha stor effekt i samhället och för enskilda pga lättheten 

som den sprids till ett stort antal personer och aktörer. Felaktig information kan leda till 

missvisande uppfattningar och därefter felaktiga beslut, medan autentisk information kan 

fungera som underlag för mer tillförlitlig kunskap och därmed leda till bättre beslut. Hans 

Roslings projekt Gapminder1
 vars syfte är att ifrågasätta rådande värderingar om fattigdom 

och utveckling har tex fått ett stort genomslag för uppfattningar och värderingar i samhället. 

Eftersom värderingar ligger till grund för politisk inriktning, så får det i förlängningen en 

politisk betydelse. Att den information som sprids är korrekt, tillförlitlig och autentisk är i 

sammanhanget avgörande för att människor inte ska bli vilseledda – i sin vardag, för 

uppfattningen om samhället eller för att bedöma vilken politisk inriktning man vill att 

samhället ska utvecklas i. 

Det finns en stor potential i användningen av öppna data, i att möjliggöra intressanta analyser, 

hitta samband på ett lättare sätt, underlätta för användning av informationen och framförallt 

öka tillgängligheten. I en värld med stora utmaningar måste informationshanteringen fungera 

som ett stöd för att hitta vägar för att lösa dessa. Där kan webben vara ett bra verktyg, men om 

den ska kunna vara en kanal för att sprida, ta del av och hantera pålitlig information måste 

frågan om informationens autenticitet hanteras. 

Autenticitet är en av arkivvetenskapens grundvalar och har varit så sedan lång tid tillbaka. 

Den kontext som innebörden av autenticitet har formats inom, där hantering av allmänna 

handlingar hos offentliga myndigheter varit centralt, skiljer sig dock mycket från hanteringen 

av öppna data i en online-miljö på webben. Precis som övergången mellan muntlig och 

skriftlig kultur krävde en omtolkning av vad som ansågs vara trovärdig information, måste 

autenticitet nu tolkas utifrån de förutsättningar som finns idag i en webbkultur. Det räcker inte 

att arkivvetenskapen säkerställer att det finns autentiska elektroniska original i något e-arkiv, 

man måste utvidga detta ansvar till att säkerställa informationens autenticitet vid vidare 

spridning och tillgängliggörande, i det sammanhang där den i huvudsak används. I och med 

ansvaret för att säkerställa offentlighetsprincipen genom tillgången till allmänna handlingar 

har arkiv och dokumenthantering ett demokratiuppdrag. Tillgången till pålitlig information är 

grunden för att medborgare ska kunna fullgöra sin demokratiska uppgift och delta i att forma 

framtida samhälle. Om information som är samhällspolitiskt relevant till stora delar kommer 

att utgöras av öppna data och bearbetningar av öppna data, så måste arkivvetenskapen ta sitt 

ansvar och bidra till att den informationen är pålitlig. Informationsförsörjning måste ses ur ett 

vidare perspektiv än inom ramen för varje organisation eller myndighet. Analys och hantering 

måste lyftas en nivå till, till den dimension där information från olika aktörer möts och bildar 

en helhet. Där informationen inte längre är bunden till sin ursprungliga kontext utan lever 

                                                           
1
 http://www.gapminder.org/ hämtad 2012-05-11 

http://www.gapminder.org/
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vidare med nya syften och innebörder, men där det fortfarande är avgörande att upprätthålla 

autenticiteten.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Inom arkivvetenskapen har det forskats om vad man ska göra för att säkerställa bevarande av 

autentisk elektronisk information och hur man ska kunna värdera autenticiteten hos 

elektroniska handlingar. Men frågan är hur upprätthållande av autenticiteten hos elektronisk 

information i vidare spridning och användning hanteras? Min uppfattning är att det saknas 

forskning inom området och att det skulle vara av stor samhällsrelevans att behandla. För att 

belysa frågan om autenticitet i vidare spridning av information, utanför organisatoriska 

gränser och i en webbkultur, har jag valt att analysera fenomenet öppna data. Det är intressant 

eftersom dess grundförutsättningar på flera sätt strider mot det som brukar hävdas i en 

arkivvetenskapligt korrekt hantering av elektronisk information. I stället för arkivformat 

publiceras öppna data i originalformat; i stället för att sträva efter att upprätthålla integriteten 

både i innehåll, form och kontext så plockar man ut data ur informationen och bearbetar 

vidare; i stället för att informationen hanteras i kontrollerade processer inom ett eller ett fåtal 

system, så sprids informationen fritt på webben och kan användas av oändligt antal aktörer 

med olika teknik.  

Under sådana förutsättningar finns flera tillfällen när informationen riskerar att förvanskas, 

tappa sammanhang eller källan till var den är hämtad och det kan finnas en ökad risk att 

information manipuleras avsiktligen. 

Hur ska man i en sådan kontext kunna upprätthålla autenticiteten hos informationen? Vilka 

utmaningar finns och vari ligger problematiken? Vilka förutsättningar finns för att utifrån 

öppna data skapa ny tillförlitlig information? Hur kan det arkivvetenskapliga begreppet 

autenticitet tillämpas i sammanhanget? För trots utmaningarna kvarstår behovet av att 

informationen som sprids är pålitlig och kommer förmodligen att öka i betydelse i takt med att 

internets och öppna datas användning utvidgas. 

 

Syftet med uppsatsen är att diskutera utmaningar och möjliga åtgärder för att säkerställa 

autenticiteten hos öppna data, så att pålitligheten hos den information som når slutanvändarna 

ska kunna bedömas. 

 

Frågeställning 

”Vilka utmaningar och möjliga åtgärder finns i att upprätthålla autenticiteten hos öppna data, 

för att informationen ska kunna bedömas som pålitlig?” 

 

 

1.2 Metod, teoretiska utgångspunkter och källmaterial 
Eftersom öppna data är en relativt ny trend, så har det inte forskats mycket på området och 

ingenting inom arkivvetenskap vad jag har kunnat hitta. Därför fann jag det lämpligt att 

belysa fenomenet ur ett teoretiskt perspektiv. Metoden har varit en kvalitativ textanalys. 

Helhetsanalys har använts som analysmetod och källmaterial har valts och analyserats utifrån 

hur det belyser frågeställningen. Som analysredskap har några frågor ställts till texten; om och 

hur innebörden av autenticitet problematiseras och om några åtgärder föreslås samt om 

nämnda frågor tas upp i en situation som liknar hanteringen av öppna data. Jag har haft ett 

öppet förhållningssätt, där det som kommit fram har påverkat vidare utveckling av uppsatsen. 

Parallellt med informationsinsamlingen har läsning och analys gjorts, vilket har lett vidare till 
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nya sökningar och angreppssätt. I takt med det har också frågeställningen utvecklats och 

definierats efter hand.  

Jag har skrivit analysen i direkt anslutning till undersökningen. Där jag refererat till vad andra 

skrivit finns det hänvisningar i form av noter.  

För att minska risken för systematiska och slumpmässiga fel, har jag under arbetets gång 

reflekterat över hur begrepp används, ibland reviderat val av begrepp och bytt ut olika källor 

som använts. Slutligen har jag gjort en genomgång av referenser för att se att de stämmer och 

att inga feltolkningar gjorts. 

Informationssökning 

Information har inhämtats genom konsultation och manuell sökning. 

Informationsinhämtningen har haft två syften; att skaffa en allmän förståelse för ämnet och 

omvärldsanalys eftersom det för mig var ett relativt okänt fenomen, samt inhämta källor till 

uppsatsen. För den allmänna förståelsen har jag gjort informationssökning på internet, deltagit 

i tre seminarier om öppna data2
, träffat personer som arbetar med frågan3

, bevakat 

faceboookgruppen ”open gov-öppen offentlig förvaltning”, där nyckelpersoner för arbetet 

med frågan i Sverige deltar, samt haft viss mailkontakt med nyckelpersoner. Jag har även 

varit i kontakt med några andra forskare på olika universitet för att undersöka hur frågan 

behandlas i Sverige. 

Inhämtning av material som använts till uppsatsen har i huvudsak gjorts genom sökning av 

artiklar i olika databaser och e-tidskrifter där Academic Search Elite varit mest användbar; 

webbsidor för forskningsprojekten InterPARES och Digital records forensic; samt 

informationssökning på internet. Genom informella kontakter har jag också fått tips på 

litteratur som använts. 

Inledningsvis undersöktes om öppna data behandlats inom arkivvetenskapen, men då jag inte 

fann något gjordes sökningar inom andra discipliner, främst datavetenskap. Jag började söka 

artiklar angående öppna data, sedan framkom en diskussion om proveniens och då blev det en 

viktig sökingång. Jag har också följt de källor som använts som referenser i artiklar och sökt 

fram dem och utgått från bibliografin på digital records forensics webbsida. Sökord har varit 

främst öppna data, autenticitet, informationskvalitet, proveniens.  

Teoretiska utgångspunkter 

Teoretisk utgångspunkt för uppsatsen har varit den teoribildning för autenticitet som arbetats 

fram inom ramen för InterPARES. Därefter har jag använt mig av det som arbetats fram inom 

projektet digital records forensic, vars syfte är att utreda och fastställa elektroniska 

handlingars riktighet, autenticitet och bevisvärde för att stärka deras legala bevisvärde, särskilt 

för handlingar som tagits ur sin ursprungliga miljö.
4
 Ytterligare teoretiska infallsvinklar har varit 

från diskussionen kring proveniens på webben. Proveniens i det sammanhanget syftar till att 

öka trovärdigheten hos information genom att göra det möjligt att dokumentera, sammanställa 

och söka uppgifter om hur information utvecklats i sin hantering på webben; bla var den 

kommer från och hur den bearbetats. Att artiklarna varit från en annan disciplin har varit 

något att beakta i analysen, tex angående innebörd av begrepp. 

                                                           
2
 Seminarierna anordnades av: wikimedia 24/2 2012 för deras arbete med en vitbok om ett digitalt tillgängligt 

kulturarv, .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 16/3 2012 "Öppen data öppnar möjligheter" samt 

nätverksmöte om länkad data i Sverige 17/4 2012. 
3
 En representant från Digisam, Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt 

tillgängliggörande av kulturarvet”, upprättat av Riksarkivet på uppdrag av regeringen, samt två doktorander på 

KTH. 
4
 Luciana Duranti, Barbara Endicott-Popovsky: Digital Records Forensics: A new Science and Academic 

Program for Forensic Readiness, JDFSL (The journal of Digital Forensics, Security and Law), vol 5, nr 2, 2010, 

s. 1 
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Källmaterial till uppsatsen har i huvudsak varit definition och allmänna principer för öppna 

data, samt vetenskapliga artiklar. För att belysa utmaningar med att upprätthålla autenticiteten 

hos öppna data har jag analyserat grundläggande förutsättningar för öppna data som uttrycks i 

allmänna principer. För att undersöka möjliga åtgärder har jag använt mig av arkivteoretiska 

artiklar om autenticitet för elektroniska handlingar samt i huvudsak datavetenskapliga artiklar 

om proveniens på webben. Jag har försökt göra ett relevant urval av källor, men det kan 

förstås finnas sådant jag har missat pga begränsning i tid och kännedom inom ämnet öppna 

data. Den information som hämtats via webben av mer praktikerkaraktär har analyserats med 

vetskap om att de endast belyser ett perspektiv på frågan och kan ha politiska agendor. 

Avgränsning 

För att ringa in en överkomlig undersökning angående elektronisk information som 

tillgängliggörs i ett bredare sammanhang, valde jag att studera fenomenet öppna data. 

Eftersom ämnet inte undersökts närmare inom arkivvetenskap fann jag det lämpligt att börja 

med att analysera det ur ett för arkivvetenskapen grundläggande angreppssätt, nämligen 

autenticitet. Som källmaterial valde jag underlag tillhörande två huvudsakliga diskussioner; 

proveniens på webben och digital records forensic. Det verkar finnas en hel del intressant 

skrivet om länkade öppna data, men av avgränsningsskäl har jag uteslutit det.  

 

Begrepp 

I uppsatsen används begreppen information, handling och data. Med information avses 

information i en övergripande bemärkelse, handling är en typ av information som har 

innehåll, kontext och struktur och data är den minsta beståndsdelen i all typ av information. 

Begreppet öppna data omfattar all information och inte bara data. När referenser gjorts 

används ofta begreppet handling, då det är centralt inom arkivvetenskap. Men för frågan om 

autenticitet för öppna data är det information i allmänhet som är relevant. 

 

 

1.3 Forskningsläge 
Jag har inte sett öppna data behandlas inom arkivvetenskap och det är ett relativt nytt ämne 

även inom andra områden, främst datavetenskap. Ämnet verkar främst ha behandlats för 

vetenskapsinformation, där fördelarna med öppna data lyfts fram på olika sätt. Murray-Rust 

menar tex att vetenskapliga data tillhör samhället och kommer till bättre nytta om det 

tillgängliggörs som öppna data, antalet upptäckter kan öka och vetenskapen utvecklas. 

Önskemål finns om att rådata ska publiceras tillsammans med artiklar i större utsträckning för 

att därigenom underlätta för ytterligare studier på samma källdata. Genom användning av 

öppna data kan primärdata från olika håll kombineras på olika sätt och skapa nya upptäckter 

och det kan spara mycket tid för forskare.
5
  

Reichman, Jones och Schildhauer menar att ekologi är ett ämne där man särskilt ser nyttan 

med öppna data, eftersom det är ett ämne som har nytta av data från olika discipliner och det 

finns behov av tillgång till stora mängder data, också över lång tid. Behovet av att ta in 

kunskap från flera fält och vetenskapliga områden skapar utmaningar i att hitta, få tillgång till, 

integrera och analysera relevant information. Datan är mycket utspridd, heterogen och kan 

vara svår att relatera till varandra. Metoder för länkade öppna data gör det möjligt att koppla 

samman information från spridda källor och informationen beskrivs på ett enhetligt sätt. 

Information kan samlas in och bearbetas maskinellt, vilket möjliggör för nya synteser i större 

                                                           
5
 Peter Murray-Rust, “Open Data in Science”, Serials Review 2008; 34, s. 55 
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skala.
6
 

Proveniensen lyfts fram som viktig för att kunna härleda intressanta forskningsresultats 

primärdata, efter att den genomgått en process av insamling, modellering och analyser och det 

finns ett behov av att hitta sätt att fånga in den. De ser också ett behov av modeller för 

federerade dataarkiv för långsiktigt bevarande av information, liksom metadatastandarder. De 

pekar på behovet av att utveckla informationshanteringen för en bättre och snabbare förståelse 

av miljöfrågor och hantering av kritiska miljöproblem, där samverkan och delande av 

information är centralt.7
  

Inom kemivetenskapen har ett nätverk kallat Blue Obelisk Movement bildats för att främja 

utvecklingen av öppna data, öppna standarder och öppen källkod inom sitt ämne. O' Boyle 

mfl menar att otillgängliga data och avsaknad av verktyg har hämmat utvecklingen av 

forskningen i kemi. De ser också behovet av arkivering av data och har skapat ett arkiv för 

viktiga kemiska data i maskinläsbart format.8
 

Inom Open Knowledge Foundation finns en arbetsgrupp kallad Open Science Working 

Group, som arbetar med att utveckla verktyg, applikationer och riktlinjer för att främja öppet 

delande av vetenskapliga data. Användning och potentiell användning av öppna data 

diskuteras och det finns förhoppningar om ett open scientific knowledge commons. 

Arbetsgruppen har tagit fram riktlinjer för publicering av öppna vetenskapliga data; Panton 

principles for Open Data in Science.
9
 Behov av arkivering för långsiktig åtkomst till öppna 

data lyfts, liksom behovet av dokumenterad kontext av informationen, verktyg för att 

lokalisera och göra öppna data användbara, tex att få ut data ur obearbetningsbara format som 

pdf. Arbetsgruppen har också ett samarbete med andra aktörer för att utveckla semantiska 

verktyg för de biologiska vetenskaperna.
10

 

Risker med att publicera vissa data öppet föreligger dock och det bör finnas en viss 

försiktighet menar Resnik. Det kan tex handla om genetiska data, med personers genetik, som 

kan ge upphov till diskriminering av grupper av människor, fördomar och skamkänslor. Trots 

metoder för att anonymisera uppgifter finns det tekniker för att härleda uppgifterna till 

personerna i fråga. Pga teknikutvecklingen är det svårt att bedöma vad som ska anses vara 

säker hantering av data. Så inom känsliga områden bör man snarare ha ett restriktivt 

förhållningssätt.11
 

Det finns också några studier angående offentlig information.  

I Albanien pågår ett projekt med syfte att öka transparensen i offentlig förvaltning. Data 

angående socio-ekonomiska faktorer samlas in från olika myndigheter, struktureras enhetligt 

och publiceras som öppna länkade data. Fokus har legat på både öppenhet och kvalitet och att 

informationen ska förstås av både datorer och människor. Problemfall har skapats, med 

relaterad statistik och visualiseringar, för att öka förståelsen för informationen och användas i 

högre grad. Utmaningar har varit att informationen har varit heterogen, saknat kontext och 

                                                           
6
 O.J Reichman, Matthew B. Jones och Mark P. Schildhauer, “Challenges and opportunities of Open Data in 

Ecology”, Science, vol 331, 11/2 2011,  s. 703 f 
7
 Reichman, Jones och Schildhauer, s. 704 f 

8
 Noel M. O'Boyle et al., “Open Data, Open Source and Open Standards in chemistry: The Blue Obelisk five 

years on”, Journal of Cheminformatics 2011, 3:37, s. 1, 12 
9
 Jennifer C. Molloy, “The Open Knowledge Foundation: Open Data Means Better Science”, PLoS Biology, 

December 2011, Vol 9, issue 12, s. 1 f 
10

 Molloy, s. 3 
11

 David B. Resnik, “Genomic Research Data: Open vs Restricted Access”, IRB ethics & Human Research, 

January-February 2010, Vol 32, nr 1, s. 3 f 



8 
 

presenterats på ett sätt som inte varit förståeligt för en bred användargrupp som ska fatta 

viktiga beslut baserat på uppgifterna.
12

 

Fernández, Martínez-Prieto och Gutiérrez för fram ett förslag på hur statistik kan publiceras 

som öppna data, utifrån standarder framtagna inom W3C och principer för länkade data. 

Syftet är att användarna ska kunna bearbeta informationen, hitta samband vid kombination av 

informationskällor, och integrera data med annan data. Det möjliggör komplicerade 

frågeställningar och visualiseringar av datan.
13

 

Vogel pekar på informationshanteringen inom vårdsektorn, där han bla vill ha bättre tillgång 

till information om hälsoforskningen, tex om varför vissa områden prioriteras men inte andra 

och menar att sekretessen kring utvärdering av läkemedel ger läkemedelsbolagen stort 

inflytande. Han lyfter också ett exempel i Skotland, där man haft ett projekt där information 

om invånares sjukdomar kombinerats med postnummer, vilket har gjort att man kunnat 

anpassa vård efter behov. Inom tre år hade de sett en klar förbättring i hälsotillståndet hos 

invånarna i berörda områden.
14

 

Kalampokis, Tambouris och Tarabanis anser att det saknas vägledningar, riktlinjer och 

ramverk för hantering av öppna data och har tagit fram en 4-stegsmodell för öppen offentlig 

information. Första steget innebär att samla in och publicera information som öppna data, 

nästa steg är att integrera dem med andra offentliga data, tredje steget är att integrera den med 

annan formell icke-offentlig data och slutligen är det fjärde steget att integrera offentliga data 

även med sociala data, tex från sociala medier. För varje steg ökar den tekniska och 

organisatoriska komplexiteten.15
 

PSI-direktivet som initierades av EU-kommissionen syftar till att harmonisera regelverk kring 

återanvändning av data hos offentliga myndigheter inom EU. Syftet är att stimulera 

utvecklingen av en informationsmarknad där fokus är de ekonomiska fördelarna. Öppna data-

rörelsen har snarare en ökad öppenhet, granskningmöjlighet och förutsättningar för innovation 

som drivkraft. Öppna data är bredare än vad PSI-direktivet anger och går längre.
16

 

Tilläggsdirektivet till PSI-direktivet som antogs i December 2011 går i riktningen mot en 

ökad publicering av öppna data och anger bla att information ska publiceras i maskinläsbart 

format med tillhörande metadata.
17

 Huruvida tilläggsdirektivet kommer att antas i Sverige är 

under utredning. 

Man kan säga att det finns två olika strömningar; offentligt ledda initiativ som gör data 

tillgängliga utifrån PSI-direktivet; respektive ett antal öppna data initiativ som växer fram 

underifrån med syfte att göra informationen mer tillgänglig och öka öppenheten.
18
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 Hoxha, Brahaj & Vrandečić: “Open.data.al – increasing the Utilization of Government Data in Albania”, I-

SEMANTICS 2011, 7
th
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13
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Proceedings of the 12th Anual International Conference on Digital Government Research, Dgo’11, 12-15 Juni, 
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14
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Association Journal), April 19, 2011, 183(7), s. E375 f 
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 Kalampokis Evangelos, Efthimios Tambouris & Konstantinos Tarabanis, “Open Government Data: A Stage 

Model”, M.Janssen et al. (Eds.), EGOV 2011, s. 241-244 
16

 Jansson, s. 26 f 
17

 Sveriges Riksdag, Faktaprememoria 2011/12:FPM89, Ändring av direktiv om vidareutnyttjande av 

information från offentliga sektorn (stycke 1.2.2-1.2.4), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-

PM-om-EU-forslag/ndring-av-direktiv-om-vidareu_GZ06FPM89/ hämtad 2012-02-10 
18

 Jansson, s. 27 
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Valge och Kibal menar att arkiv innehåller mycket känslig information om personer, vilka 

därför ofta ställs inför frågor om skydd av personuppgifter och mänskliga rättigheter i stort. 

De anser att frågan om tillgänglighet till informationen i arkiv till stor del kommer att handla 

om skyddet av människors integritet.19
 

25 Maj 2012 ska 1st International Workshop on Open Data (WOD´12) äga rum i Nantes, 

Frankrike, där utmaningar med öppna data ska diskuteras utifrån ett datavetenskapligt 

perspektiv. Workshopen syftar till att behandla idéer från ett brett utbud av ämnen inom 

öppna data rörelsen;  

”Big Data management, data management in the cloud, web data integration, linked data and semantic web, data 

science and data analytics, social web, data privacy, data visualization, data curation, data provenance.”
20

 

Ett av ämnena i programmet är bla långtidsbevarande av länkad data.
21

 

I Sverige är inte forskningen kring öppna data så etablerad, men det bedrivs några projekt. På 

KTH drivs ett projekt som heter footprinted, där data om miljöpåverkan finns publicerade 

som öppna data.
22

  På Södertörns högskola drivs ett projekt om potentiell användning av 

öppna data inom journalistik.
23

 Stockholms universitet deltar i ett projekt för utbyte av 

statistik och metadata, vilket berör frågan om öppna data.
24

  

 

  

                                                           
19

 Jaak Valge & Birgit Kibal, “Restrictions on Access to Archives and Records in Europe: A History and the 

Current Situation”, Journal of the Society of Archivists, Vol 28, Issue 2, 2007, s. 211 
20

 WOD´12, call for papers, https://sites.google.com/site/opendata2012/call-for-papers 2012-03-04 
21

 WOD´12, “Diachronic Linked Data: Towards Long-Term Preservation of Structured Interrelated 

Information.” https://sites.google.com/site/opendata2012/at-a-glance hämtad 2012-05-07 
22

 KTH, Centre for Sustainable communications, Data Driven Sustainability, http://cesc.kth.se/research/data-

driven-sustainability/ 2012-02-11 
23

 Södertörns Högskola, Databasjournalistik, 

https://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1322558268624 2012-02-10 
24

 Access to statistics, https://sites.google.com/site/accesstostatistics/ 2012-02-17 
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2 Undersökning och analys 
I detta avsnitt presenteras undersökning och analys av vilka utmaningar som finns i att 

upprätthålla autenticiteten hos öppna data och för det har i huvudsak vissa punkter i Open 

Knowledge Foundations definition och Open Government Working Groups allmänna 

principer för öppna data analyserats. 

Därefter undersöks möjliga åtgärder för att säkerställa autenticiteten och slutligen möjligheten 

att verifiera autenticiteten hos öppna data i knepiga fall. 

Men inledningsvis ges en beskrivning av vad öppna data är och vad autenticitet innebär, för 

att sedan diskutera en möjlig tolkning av autenticitet för öppna data. 

 

2.1 Vad är öppna data 
Det finns inte någon standard för öppna data, men däremot några initiativ med allmänna 

principer för att informationen ska klassas som öppna data. Open Knowledge Foundation har 

tagit fram en definition av öppna data och Open Government Working group har tagit fram 

grundkriterier för öppna offentliga data. Länder som Storbritannien
25

, USA
26

, Australien
27

 och 

Nya Zeeland
28

 har arbetat fram principer för hanteringen av öppna data och W3C
29

 har tagit 

fram en vägledning för publicering av öppna offentliga data.
30

 Open knowledge Foundation 

definierar öppna data som: 

“Open data is data that can be freely used, reused and redistributed by anyone - subject only, at most, to the 

requirement to attribute and sharealike.”
31

 

Kärnan är att informationen ska kunna vidareanvändas fritt. Den fulla definitionen innehåller 

ett antal punkter, men de viktigaste är att information ska publiceras i sin helhet och till en 

kostnad som maximalt motsvarar kopieringsavgift. Informationen ska kunna återanvändas och 

spridas av vem som helst och kombineras med annan information utan juridiska eller tekniska 

hinder. Informationen måste också vara tillgänglig i lämplig form för att kunna bearbetas 

vidare. Vem som helst ska kunna använda och sprida den, det ska inte finnas några 

restriktioner mot personer eller grupper. Ett viktigt syfte med öppenheten är interoperabilitet, 

                                                           
25

 HM Government, Data.gov.uk, “New Public Sector Transparency Board and Public Data Transparency 

Principles”, publicerad 25/06/2010, http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-

data-transparency-principles hämtad från internet 2012-03-31 
26

 The White House, “Open Government Directive. MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE 

DEPARTMENTS AND AGENCIES”, December 8, 2009, http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-

government-directive hämtad från internet 2012-03-31 
27

 Australian Government. Office of the Australian Information Commissioner, Information policy, “Principles 

on open public sector information”, Maj 2011, 

http://www.oaic.gov.au/publications/agency_resources/principles_on_psi_short.pdf hämtad från internet 2012-

03-31 
28

 Government ICT Directions and Priorities, ”Principles for Managing Data and Information held by the New 

Zealand Government, approved by Cabinet on 8 August 2011 (CAB Min (11) 29/12 refers)[1].” 

http://www.ict.govt.nz/programme/opening-government-data-and-information/new-zealand-data-and-

information-management-princi hämtad från internet 2012-03-31 
29

 World Wide Web Consortium, den huvudsakliga standardiseringsorganisationen för World Wide Web, se tex 

http://www.w3.org/ 
30

 Daniel Bennet och Adam Harvey, “Publishing Open Government Data W3C Working Draft”, 8 September 

2009, http://www.w3.org/TR/gov-data/ hämtad från internet 2012-03-31 
31

 Open Knowledge Foundation: “The open Data Handbook” http://opendatahandbook.org/en/what-is-open-

data/index.html, hämtad från internet 2012-03-03 

http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles
http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles
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dvs att olika system och organisationer ska kunna kommunicera med varandra för att man ska 

kunna kombinera data från olika källor.
32

 

Enligt Open Government Working Groups 8 principer för öppna offentliga data skall 

informationen vara komplett, primär, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar, fri och i ett öppet 

format. Det innebär tex att informationen bör tillgängliggöras i originalformat och 

maskinläsbart format för att kunna bearbetas vidare och informationen bör tillgängliggöras så 

fort som möjligt, tillgänglig för alla utan krav på betalning eller under licenser som hindrar 

användning.
33

  

Det är främst öppna offentliga data som diskuteras och då undantas sekretessbelagd 

information och information med personuppgifter. Offentlig information ses som en resurs 

tillhörande samhället som alla har rätt att ta del av. De fördelar som lyfts fram med öppna data 

är framförallt att det kan skapa en ökad öppenhet och därigenom större demokratisk kontroll, 

stimulera till medborgerligt deltagande, innovation och nya informationstjänster, effektivare 

förvaltning och generera ny kunskap genom att kombinera information från olika källor i stora 

datavolymer.
34

 Man menar att utbyte av kunskap och data kan bidra till bättre 

beslutsfattande.
35

  

Tim Berners-Lee har tagit fram en modell för att bedöma publiceringen av öppna data utifrån 

en 5-stjärnig skala. Den första stjärnan innebär att man publicerar informationen under en 

licens som möjliggör fri användning, den andra stjärnan om det är i maskinläsbart format, den 

tredje om det är i en öppen standard, den fjärde om det är som länkad data och den femte om 

informationen dessutom är sammanlänkad med annan information.
36

 Med stjärnorna 1-3 är 

det öppna data och med 4:e och 5:e stjärnan är det öppna länkade data.  

Öppna länkade data förs fram som ett sätt att i den ständigt ökande mängden information 

skapa struktur på internet och hitta kopplingar till liknande information. Länkad data gör att 

man kan ha kopplingar mellan information som lagras distribuerat.
37

 

Öppna data kan vara all möjlig typ av information; rådata, dokument, handlingar mm. Det kan 

innebära att dokument finns öppet tillgängliga för läsning, men det kan också innebära att data 

i kombination med annan data utgör en del i ny information. 

Några exempel på publicering av öppna data inom kultursektorn är K-samsök
38

 som 

publicerar öppna kulturarvsdata i Sverige och Europeana
39

 som är motsvarande på Europeisk 

nivå. 
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2.2 Pålitlighet och autenticitet  
Tillgången till pålitlig information är viktigt ur flera perspektiv. Autentiska dokument kan 

fungera som bevis i juridiska sammanhang och ge en historisk förståelse.
40

 De har också en 

viktig del i verksamheten inom organisationer och för transparensen i ett demokratiskt 

samhälle. Arkivinstitutioner har under lång tid bevarat tillförlitligt källmaterial som fungerat 

som bevis.
41

 Därför har upprättande, hantering och bevarande av tillförlitliga och autentiska 

handlingar länge varit av central betydelse för arkivarier och arkivinstitutioner.
42

 I elektronisk 

miljö uppstår nya utmaningar i att garantera informationens pålitlighet och det är ett område 

som det forskats om inom arkivvetenskap och standarder har utarbetats. Vid bedömning av 

informationens pålitlighet är informationens autenticitet och tillförlitlighet avgörande; 

”When a record is said to be trustworthy, it means that it is both an accurate statement of facts and a genuine 

manifestation of those facts. Record trustworthiness thus has two qualitative dimensions: reliability and 

authenticity. Reliability means that the record is capable of standing for the facts to which it attests, while 

authenticity means that the record is what it claims to be.”
43

  

Begreppet autenticitet har definierats i olika sammanhang och jag har i denna uppsats valt att 

utgå från den innebörd som definierats inom ramen för det internationella forskningsprojektet 

InterPARES.
44

 

 

2.2.1 Autenticitet, tillförlitlighet och riktighet 

Av InterPARES definieras en autentisk handling som 

“a record that is what it purports to be and is free from tampering or corruption”.
45

  

För att bedömas som en autentisk handling måste dess identitet och integritet kunna fastställas 

och upprätthållas
46

, vilket förklaras som; 

”The identity of a record refers to the distinguishing character of a record, that is, the attribute of a record that 

uniquely characterize it and distinguish it from other records. /---/   

The integrity of a record refers to its wholeness and soundness: a record has integrity when it is complete and 

uncorrupted in all its essential respects. This does not mean that a record must be precisely the same as it was 

when first created for its integrity to exist and be demonstrated.”
47

  

 

Identitet är att påvisa informationens unicitet och vad som skiljer den från andra handlingar. 

Det inkluderar tex namnet på personerna involverade när den skapades, datum när den 

upprättades eller mottogs, händelse eller ämne den behandlar och dess band till andra 

handlingar tillhörande samma aktivitet.
48
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En elektronisk handling anses vara komplett och omanipulerad om meddelandet den 

kommunicerar för att uppnå sitt syfte är oförändrat.  Det kan tex innebära att dess fysiska 

integritet är förändrad medan dess innehåll och avgörande delar av dess form förblir 

detsamma.
49

 Anledningen är att den tekniska miljön förändras i snabb takt och tex 

konverteringar och migreringar påverkar informationen, varför den inte kan vara helt 

oförändrad över tid. 

Uppgifter om integritet är kopplade till hantering av och ansvar för informationen, 

behörighetsregler och eventuella tillägg eller förändringar.
50

  

Pga den tekniska miljöns risk för att informationen skadas eller ändras, bör man för 

informationens pålitlighet också ta särskild hänsyn till dess riktighet.
51

 Riktighet definieras 

inom InterPARES som: 

“Accuracy is the degree to which data in the materials are precise, correct, truthful and free of error or distortion. 

To ensure accuracy, one must exercise control on the processes of creation, transmission, maintenance and 

preservation of the materials.”
52

 

Riktigheten hos informationen påverkas när informationen skapas, men måste upprätthållas i 

vidare hantering, så att informationens datavärden inte ändras. 

 En autentisk handling behöver inte vara korrekt innehållsmässigt, utan det har med 

informationens tillförlitlighet att göra. Tillförlitlig information förutsätter riktighet hos 

ingående data;  

“The concept of reliability refers to the authority and trustworthiness of a record as a representation of the fact(s) 

it is about; that is, to its ability to stand for what it speaks of. In other words, reliability is the trustworthiness of a 

record’s content. /…/ Reliability is then exclusively linked to a record’s authorship and is the sole responsibility 

of the individual or organization that makes the record. Because, by definition, the content of a reliable record is 

trustworthy, and trustworthy content is, in turn, predicated on accurate data, it follows that a reliable record is 

also an accurate record.”
53

 

Sammanfattningsvis innebär tillförlitlighet att informationens innehåll är pålitligt och speglar 

det den ska representera. Autenticitet innebär att man kan lita på att handlingen är vad den 

utger sig för att vara, att den som anges ha upprättat informationen är den som faktiskt har 

gjort det, vid den tidpunkt som anges, samt att den inte har ändrats otillåtet, dvs att dess 

integritet är intakt. Informationens riktighet innebär att det är korrekta värden på datan i 
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informationen. Informationens tillförlitlighet avgörs när informationen skapas och är bla 

beroende av riktigheten hos informationen.  

Autenticitet syftar till att upprätthålla informationens ursprungliga egenskaper och därmed 

dess tillförlitlighet och riktighet över tid.
54

 Autenticitet ansvarar därför alla för som ansvarar 

för informationen. Med tanke på hur öppna data kan spridas och hanteras av olika parter är det 

intressant att fokusera på autenticitetsaspekten, dvs möjligheten att upprätthålla 

informationens tillförlitlighet över tid och via involverade aktörer.  

 

2.2.2 Autenticitet för öppna data 

Begreppet autenticitet har definierats inom en arkivtradition som haft som tydligt fokus att 

bevara handlingar hos offentliga institutioner. I detta ingår att bevara handlingens innehåll, 

form och kontext. En fråga jag ställde mig i undersökningen var hur detta begrepp skulle 

kunna appliceras på information som bryts ned i sina beståndsdelar och där en eller flera 

beståndsdelar plockas ut och förs vidare. Kan man fortfarande tala om att upprätthålla 

autenticiteten hos informationen? Utifrån undersökningen som gjorts i denna uppsats har jag 

kommit fram till att för att begreppet autenticitet ska vara användbart, måste det utvidgas och 

även omfatta informationens ingående delar. 

Beroende på hur öppna data används vidare kan det finnas behov av olika djup i begreppet. 

För information som sprids och används i befintligt skick, kan rådande uppfattning av 

autenticitet tillämpas, dvs att upprätthålla informationens identitet och integritet så som den 

har publicerats. 

För öppna data som används för vidare bearbetning, där viss data tas ur sitt ursprungliga 

sammanhang och kombineras med andra källor, behöver begreppet en utvidgad innebörd. 

Inom Digital forensic, som utreder misstänkta aktiviteter i system och för data, finns en 

uppfattning om autenticitet som kan vara tillämpbar i ett sådant sammanhang; 

”authenticity /…/ refers to the fact that ”the data or content of the record” are what they purport to be and were 

produced by, or came from, the ”source” they are claimed to have been produced by or come from. /---/ Proof of 

authenticity – or authentication of evidence – is provided by a witness who can testify about the existence and/or 

substance of the record on the basis of his/her familiarity with it, or, in the absence of such person, by a 

computer programmer showing that the computer process or system produces accurate results when used and 

operated properly, and that it was so employed when the evidence was generated.”
55

 

I denna betydelse är det informationens innehåll och källa som lyfts fram, samt att det 

produceras korrekt information. För hantering av öppna data där en viktig del är att kunna ta 

ut informationsuppgifter och bearbeta dem vidare, så blir datavärden och deras identitet det 

primära. För att kunna framställa korrekt och tillförlitlig information och härleda dess källor. 

Därigenom behöver autenticiteten upprätthållas även hos informationens ingående 

beståndsdelar. Det är också innehållet, inte form eller struktur hos informationen som är 

avgörande i sådana fall.  

I ett öppna data sammanhang skulle informationens identitet tex kunna handla om att ange 

korrekt källa och tidpunkt för när informationen skapats respektive hämtats från webben samt 

vad informationen är om. Att informationen är vad den utger sig för att vara handlar bla om 

att det ämne som anges är det som behandlas och inte något helt annat, tex att 

                                                           
54

 David Bearman, ”Moments of Risk: Identifying Threats to Electronic Records”, Archivaria, Vol 62, 2006, s. 
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55

 Luciana Duranti, “From Digital Diplomatics to Digital Records Forensics”, s. 56 
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statistikuppgifter om försurning i haven i själva verket inte är uppgifter om luftkvalitet. 

Tidpunkten för när informationen hämtas från webbsidor kan komma att bli avgörande då det 

kan vara aktuell information som löpande uppdateras. Man får också särskilja identiteten hos 

hämtad information från ny information som framställs. Den nya informationen får en annan 

identitet, men bör relateras till ingående källor. Man kan också fundera över huruvida 

sambanden mellan information i form av länkar ska utgöra en del av dess identitet då det 

eventuellt skulle kunna ses som en del i vad som på engelska uttrycks som archival bond.  

Integritet kan för information som sprids i öppen form och inte bearbetas vidare innebära att 

informationen, inklusive dess metadata inte förändras. För information som bearbetas vidare 

och kanske utgör källa till ny information, blir det viktiga att upprätthålla integriteten hos 

ingående data som används i processen, genom olika steg, så att informationens riktighet inte 

skadas. För att den information som framställs ska vara tillförlitlig och korrekt.  
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2.3 Utmaningar för autenticitet hos öppna data 
I en kontext av snabba teknikförändringar och en instabil miljö där information ändras lätt, 

finns risker för att autenticiteten hos elektroniska handlingar kommer till skada. De främsta 

riskerna föreligger när informationen överförs rumsligt (sänds till någon eller något annat 

system eller applikation) eller över tid (vid lagring eller då hårdvara eller mjukvara 

uppgraderas eller byts ut).
56

 Det finns tex risk för att innehåll går förlorat, att informationen 

ändras eller att metadata inte registreras, skiljs från handlingen eller går förlorad,
57

 varför 

informationen också förlorar avgörande betydelse och innebörd. För att hantera dessa risker 

strävar man i arkivsammanhang efter att informationshanteringen bedrivs i kontrollerade 

processer, med uttalade behörighetsregler och kontroller vid överföring av information
58

, att 

handlingar fixeras för att inte kunna ändras och att de skapas och förvaras i pålitliga system.
59

  

Sett till nämnda risker för elektroniska handlingar och hur de brukar hanteras i 

arkivsammanhang, så innebär öppna data i sig, i dess inneboende principer, förstärkta risker 

för att autenticiteten ska gå förlorad. Jag kommer i följande avsnitt att ta upp några av de 

utmaningar som finns, utifrån allmänna principer och förutsättningar för öppna data. 

 

2.3.1 Rörlighet  

Öppna data innebär att informationen rör sig fritt över internet genom olika applikationer, 

med många involverade i hanteringen, kanske bearbetas tillsammans med annan information 

och eventuellt lagras en längre tid i databaser kopplade till webbsidor. Det blir en utmaning 

att upprätthålla identitet och integritet i denna icke-styrda process och de kontrollerade 

överföringsprocesser som förordas inom arkiv förekommer förmodligen inte i de flesta fall. 

Tanken är att man fritt ska kunna hämta informationen; 

“6. Access Must Be Non-Discriminatory 

Data are available to anyone, with no requirement of registration.”
60

 

Frågan är då om det finns några kontrollmekanismer för att säkerställa informationens 

integritet och riktighet och görs några kontroller av informationen under vidare 

bearbetningar? I arkivsammanhang brukar sådana kontroller anses viktiga då en av de främsta 

riskerna för att elektroniska handlingars autenticitet kommer till skada är vid överföringar 

mellan system. 

 

2.3.2 Informationens identitet  

För data som hämtas ur information och bearbetas eller länkas samman med annan data blir 

det en utmaning att hålla reda på källor och tidpunkter och att dokumentera kontexten. Hur 

identiteten hos ny information som skapas förhåller sig till sina källor behöver klargöras. 

Öppna data ska kunna bearbetas och spridas vidare på olika sätt;  
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“3. Reuse 

The license must allow for modifications and derivative works and must allow them to be distributed under the 

terms of the original work.”
61

  

 

Jag tolkar detta som att det ska vara tillåtet att bearbeta och sprida informationen vidare i 

bearbetat skick. De har dock en ytterligare princip som säger att man ska kunna ställa krav på 

att vidare bearbetningar har en annan identitet;  

 
“6. Integrity 

The license may require as a condition for the work being distributed in modified form that the resulting work 

carry a different name or version number from the original work.”
62

  

 

Om autenticiteten ska kunna upprätthållas hos öppna data måste ursprungsinformationens och 

den nya informationens identiteter kunna särskiljas och relateras till varandra, så att inte 

bearbetad information framstår vara den ursprungliga informationen. Utifrån arkivperspektiv 

skapas ny information om en handling förändras. 

 

2.3.3 Format 

Öppna data ska helst publiceras i ursprungsformat; 

“2. Data Must Be Primary 

Data are published as collected at the source, with the finest possible level of granularity, not in aggregate or 

modified forms.”
63

  

När informationen är i ursprungsformat är den lättare att ändra, vilket är ett problem ur 

integritetssynpunkt. En viktig anledning till att använda vissa arkivformat är just att 

upprätthålla informationens integritet. Frågan är om öppna data som publiceras, och kanske 

används av många aktörer som källa, löper större risk att manipuleras. Dvs om informationen 

ändras där den publiceras så att felaktiga data förs vidare. Eller om risken framförallt finns vid 

vidare överföring till applikationer och system och vid bearbetning. Kanske föreligger en 

ökad risk för hackerattacker och medveten manipulation av informationen? 

 

2.3.4 Kontext 

Öppna data lyfts ur ursprungligt sammanhang och sprids fritt, ev i dess minsta beståndsdel 

uttagen ur informationen. En risk är då att dess kontext inte framgår tydligt, tex för att 

metadata saknas eller inte registreras. Frågor om vem som upprättat informationen, vem som 

lagrar den, när den skapats, ingående källor, om informationen ändrats och om det var en 

tillåten ändring är information som är relevant och bör dokumenteras, men det kan beroende 

på informationstyp finnas andra relevanta kontextfaktorer som bör finnas med. Till att börja 

med måste publicerande myndighet se till att informationen publiceras tillsammans med 

metadata, men i vidare bearbetning kan det vara avgörande att metadata läggs till efter hand 

till informationen. En av principerna i Open Government Working Groups defintion är att 

informationen ska vara komplett; 
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“1. Data Must Be Complete 

All public data are made available. Data are electronically stored information or recordings, including but not 

limited to documents, databases, transcripts, and audio/visual recordings. Public data are data that are not subject 

to valid privacy, security or privilege limitations, as governed by other statutes.”
64

 

Huruvida det omfattar metadata framgår inte explicit, men skulle kunna göra det. Jag tolkar 

dock principen som att den i första hand syftar till att så mycket som möjligt ska publiceras 

som öppna data, med hänsyn till sekretess och skydd av personuppgifter. Det kan tex handla 

om att all data som berör ett visst ämne ska publiceras som öppna data. I Open Knowledge 

Foundations definition står  

“1. Access 

The work shall be available as a whole and at no more than a reasonable reproduction cost, preferably 

downloading via the Internet without charge. The work must also be available in a convenient and modifiable 

form. 

Comment: (…) ‘As a whole’ prevents the limitation of access by indirect means, for example by only allowing 

access to a few items of a database at a time.”
65

 

Informationen ska vara tillgänglig i sin helhet och utifrån tillhörande kommentar tolkar jag det 

som att man ska få tillgång till allt innehåll, men att informationens kontext inte ingår i det. 

Om informationen förlorar viktiga metadata, kan dess innebörd bli svår att tolka och 

missförstånd kan uppstå. Vilken kontextinformation som bör finnas med är en fråga för vidare 

analys, men behoven kommer säkert att variera beroende på informationstyp och 

vidareanvändning.  

 

2.3.5 Ansvar 

En åtgärd för att upprätthålla informationens integritet är att tydliggöra och ange vilka som 

hanterar och ansvarar för informationen.
66

 För hanteringen av öppna data finns en risk för att 

detta blir otydligt. När information från flera myndigheter och utomstående aktörer är 

delaktiga i samma informationsprocess finns en risk för att roller och ansvar suddas ut och det 

skapas en otydlighet gentemot slutanvändarna. När informationen är länkad till annan 

information blir detta ännu mer otydligt, då vem som helst kan länka sin information mot 

andra länkade öppna data. Då kan man från att ha läst information utgiven av en myndighet 

länkas vidare till något som tex en privatperson eller företag upprättat. Kanske kommer 

myndigheterna själva att använda sig av analyser från externa parter och hur ska proveniensen 

hanteras i sådana fall, var ska informationsprocessen bedömas börja? Är det där 

informationen en gång upprättades på myndigheten, för att sedan bearbetas via en 

utomstående aktör och sedan komma tillbaka till myndigheten, eller kommer man att räkna 

det som ny inkommen information? Olika parters roll och ansvar måste vara transparent för 

slutanvändarna för att de ska kunna bedöma informationen. 
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2.3.6 Spårbarhet och redovisningsförmåga 

Utöver regler, rutiner och pålitlig teknik behöver det också finnas bevis för dess tillämpning 

om autenticiteten ska kunna bedömas hos elektroniska handlingar.
67

 Vilken möjlighet till 

spårbarhet och granskningsförmåga finns för att kunna bedöma de processer som genererar 

informationen vid hantering av öppna data? Hur ska transparensen stärkas för att kunna göra 

bedömningar av huruvida autenticiteten upprätthålls? Aktörer som inte är offentliga 

myndigheter lyder inte heller under samma lagstiftning där man har rätt att begära ut 

information för att möjliggöra bla granskning. 

 

2.3.7 Lagring och bevarande 

Information som publiceras på webben lagras någonstans och det i sig är en fråga att 

reflektera över. För många informationssystem och databaser är ett relativt förekommande 

problem att informationen uppdateras löpande, tidigare värden inte bevaras automatiskt och 

kontexten saknas. Det finns ingen spårbarhet i vad som gjorts med informationen, vad som 

har uppdaterats eller vilka rapporter som tagits ut.
68

 Vid en längre tids tillgängliggörande av 

öppna data blir frågan om lagring betydelsefull, då frågor om teknikförändringar och risker 

vid lagring över tid blir aktuella. Oavsett tid som information bevaras krävs dock en hantering 

som säkerställer dess autenticitet. Detta är en fråga för alla som hanterar öppna data och blir 

extra kritisk för den som publicerar källdata. De aktörer som bearbetar öppna data och 

framställer ny information bör ta ställning till bevarande av informationen, med hänsyn till 

långsiktiga åtkomstbehov och transparensskäl.  

För öppna länkade data finns tankar om långsiktig tillgång till informationen och Sunlight 

Foundation
69

 har lagt till en princip om detta till Open Government Working Groups allmänna 

principer.
70

 Bevarande av öppna data kan bli en utmaning, då man kan komma att behöva ta 

hänsyn till komplicerade kopplingar mellan information. 

 

2.3.8 Aktualitet 

För hanteringen av öppna data anses det viktigt att informationen som publiceras är aktuell. 

”3. Data Must Be Timely 

Data are made available as quickly as necessary to preserve the value of the data.”
71 

Att informationen ska vara aktuell kan i vissa fall innebära att den löpande uppdateras och 

ersätts av mer aktuell information. Ur det perspektivet blir det viktigt att tidpunkterna för när 

data hämtas anges. Frågan är också om tidigare värden sparas så att det finns en möjlighet att 

gå tillbaka i processen och återskapa resultatet och om det finns en spårbarhet över 

förändringar. Det skulle i så fall stödja transparensen i informationsprocessen så att man kan 

granska de resultat som tas fram och relatera det till tidigare värden.  
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2.3.9 Pålitlig teknik? 

Tekniken har en stor betydelse för möjligheten att upprätthålla autenticiteten hos 

informationen och i arkivsammanhang förordas användningen av pålitliga 

dokumenthanteringssystem.  

“A trusted record-keeping system comprises the whole of the rules that control the creation, maintenance, and 

use of the records of the creator and that provide a circumstantial probability of the authenticity of the records 

within the system.”
72

 

Rutiner och regler läggs in i och styrs av systemet och beroende på hur det fungerar kan det 

betraktas som pålitligt. Frågan är hur den teknik och de IT-stöd som används vid hantering av 

öppna data är utformade utifrån detta perspektiv? Finns det tex behörighetsregler där man kan 

styra vem som får hantera data som samlas in och sedan bearbetas? För att ha kontroll över 

vilka som har möjlighet att påverka den information som framställs. Finns det loggsystem 

som kan påvisa förändringar av datan och vem som gjort vad? Hur säkerställs att den 

information som skapas utifrån öppna data är korrekt och att dess integritet och identitet sedan 

vidare upprätthålls? Eftersom öppna data hanteras automatiskt i stor utsträckning har tekniken 

en avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla autenticiteten hos informationen. 

Efter att ha identifierat ett antal riskfaktorer och utmaningar är frågan vad som kan göras för 

att upprätthålla autenticiteten hos öppna data, vilket jag kommer att gå in på i följande avsnitt. 
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2.4 Åtgärder för att upprätthålla autenticiteten hos öppna data 

Hur information framställs, hanteras, förvaras och överförs, liksom pålitligheten hos det 

system som används, är avgörande för kapaciteten att upprätthålla informationens autenticitet. 

För att fastställa autenticiteten hos informationen måste den som förvarar informationen 

kunna visa på rutiner och teknik som garanterar dess autenticitet. Efterlevnaden av rutiner 

måste kunna granskas genom hela kedjan i hanteringen av informationen.
73

  Detta blir av 

desto större betydelse när informationen inte är i arkivformat, och därför är ännu mer sårbar.  

"Actually, maintaining authenticity independently of format is entirely a question of control on the system where 

the records reside at any given time and on transfer operations from a system to another.  Ultimately it is a 

question of trust in the custodian of the records. Keeping the chain of custody, of evidence and of information 

about the records."
74

 

Hur tekniken som används och hur processerna för överföring av öppna data egentligen ser ut 

är för mig inte riktigt klart i dagsläget, men de går inte till som i en traditionell arkivprocess. 

Frågan är vidare hur man ska kunna upprätthålla autenticiteten i denna kedja, genom olika 

hanteringar och aktörer och hur detta ska kunna dokumenteras. 

 

2.4.1 Rutiner  

Hanteringen av öppna data börjar hos den som publicerar informationen (vilket i många fall 

kommer att vara offentliga myndigheter), varför rutinerna där blir avgörande för vidare 

möjlighet att upprätthålla autenticiteten. Men också för att det kan ha en normgivande effekt 

som påverkar hur externa aktörer sedan hanterar informationen vidare. Särskilda 

säkerhetsrutiner kanske behövs för att skydda informationen som publiceras som öppna data. 

Kanske det behöver göras regelbundna kontroller av integriteten hos den information som 

publiceras och metadata måste medfölja informationen. Ställningstaganden om bevarande 

måste göras och lagringen gentemot webben ses över. Ska tex informationen arkiveras i 

dubbla format för att tillgodose behoven av både bevisvärde och bearbetningsmöjligheter? 

Frågan om vilka rutiner som behöver upprättas måste utredas och där finns det några initiativ, 

tex i Australien och USA. Myndighetens e-arkiv kan komma att få en viktig roll i att vara en 

pålitlig förvaltare av originalen till den källinformation som publiceras som öppna data. 

Arkivets roll kan kanske komma att bli viktigare än någonsin, i egenskap av att vara källan till 

tillförlitlig och autentisk information som därför kan användas för verifiering. Vidare i 

hanteringen övertar de aktörer som hanterar informationen och ev upprättar ny information 

baserade på öppna data, ansvaret för att upprätthålla autenticiteten. För den information som 

skapas måste också ställningstaganden om bevarande göras. Värdering av öppna data kommer 

att bli en viktig fråga med hänsyn till tex redovisningsförmåga och långsiktiga behov. 
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2.4.2 Pålitlig förvaltare 

Den som förvarar information och hur denna hanterar informationen är viktigt vid 

bedömningen av huruvida dess handlingar är autentiska.
75

 En pålitlig förvaltare kan genom 

pålitlighet i sin hantering garantera informationens autenticitet. En pålitlig förvaltare är 

”a neutral third party who must demonstrate that it has no reason to alter or to allow others to alter the records in 

its care, and that it has the knowledge required for attesting to, and ensuring the continuing authenticity of, the 

records.”
76

 

En pålitlig förvaltare måste kunna visa att den inte har någon anledning att ändra 

handlingarna, eller intresse i att låta andra ändra handlingarna. De som kommer att bearbeta 

öppna data kan komma att vara partiska och kan därför med svårighet betraktas som en 

pålitlig förvaltare i full bemärkelse. Däremot kan de i sin hantering och genom att ha en 

redovisningsförmåga som gör att man kan granska rutiner och informationsprocesser påvisa 

hur man upprätthållit autenticiteten. I vilken grad den teknik som används för hantering av 

öppna data lever upp till kraven på ett pålitligt dokumenthanteringssystem kan vara ett sätt att 

påvisa hur man på vissa sätt kan leva upp till rollen som en pålitlig förvaltare. 

Förutsättningarna för dokumenthantering och bearbetning av öppna data skiljer sig förstås 

markant åt, men man kan kanske hitta grundläggande principer som går att tillämpa. Utifrån 

det skulle man sedan kunna arbeta fram principer för vad som kännetecknar en pålitlig 

förvaltare och pålitlig teknik i detta sammanhang. 

Det förs diskussioner om sk Data Management systems att använda vid bearbetning av öppna 

data, vilka bla syftar till att stödja hantering av proveniens och datakvalitet.
77

 Det kan vara 

intressant att titta närmare på och analysera utifrån kraven på ett pålitligt 

dokumenthanteringssystem.  

Frågan om pålitlig förvaltare gäller alla som är delaktiga i hanteringen av informationen men 

kanske särskilt de som publicerar källdata som också måste garantera att det finns autentiska 

original. 

 

2.4.3 Chain of preservation 

Att ha kontroll över att informationens autenticitet upprätthålls genom hela dess kedja, kallas i 

arkivsammanhang för chain of preservation eller chain of custody. Det kan tolkas som en 

ansvarsfull och kontrollerad informationshantering genom hela processen, med regler och 

rutiner för hanteringen.  

”The integrity of a record is inferred not only from its appearance /…/ but also from the circumstances of its 

maintenance and preservation: an unbroken chain of responsible and legitimate custody is considered an 

insurance of integrity until proof of the contrary, and integrity metadata are required to attest to that.”
78

  

För att upprätthålla denna chain of preservation behövs ett regelverk som styr hanteringen av 

informationen från det att den skapas, används och bevaras eller gallras, och en design av 

system som stödjer detta. I arbetet med att upprätta sådana regler och rutiner kan en analys 

behöva göras av arkivbildarens syfte, organisation, teknik och vilka risker som finns för 

informationen.
79
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Chain of preservation innebär således att det finns en kontroll över hanteringen som i alla steg 

ser till att skydda informationens autenticitet. Vid överföring mellan olika parter upprätthålls 

detta genom kontrollerade processer. För öppna data där det kanske inte finns uttalade 

överenskommelser om överföring av information mellan olika aktörer, utan den hämtas och 

bearbetas fritt på webben av olika användare, är det en utmaning att kunna upprätthålla en 

sådan chain of preservation. I stället får man kanske hitta verktyg och metoder som på 

automatisk väg kan upprätthålla detta och som fångar upp den information som krävs för 

spårbarheten och att det förs vidare tillsammans med informationen. Så att man därigenom 

kan påvisa hur hanteringen genom hela kedjan har säkerställt informationens autenticitet. Det 

måste finnas en transparens i informationsprocessen och hos de aktörer som hanterar öppna 

data. Det är nödvändigt för alla involverade, inte bara offentliga myndigheter, utan även 

externa parter som bearbetar och tar fram information. Det är kanske särskilt viktigt då de inte 

lyder under samma lagstiftning om rätten att ta del av information (offentlighetsprincipen).  

Tanken om dokumentation som följer öppna data genom olika processer är något som förs 

fram i diskussionen om forskningsdata inom InterPARES och proveniens på webben och då 

särskilt länkade öppna data. Det finns också tankar om sk proveniensteknologi
80

  som ska 

stödja detta. 

 

2.4.4 Metadata, proveniens och spårbarhet 

I forskningssammanhang insamlas rådata och bearbetas i olika steg för att sedan ge ett 

resultat, vilket påminner om processen som kan förekomma för bearbetning av öppna data. I 

ett sådant sammanhang är metadata om informationens härkomst
81

 avgörande för 

informationens autenticitet. Det är viktigt för att kunna följa bearbetningen av data. 

Därigenom kan felaktigheter upptäckas och autenticiteten bedömas.
82

 Eftersom 

forskningsresultaten är beroende av ingående datavärden som används finns ett tydligt fokus 

på informationens riktighet.
83

 

”Scientists, /…/ give primacy to data quality, which includes the concept of authenticity, normally articulated as 

data provenance or lineage. In this context, data accuracy is critical and the data need to be reliable. Data quality 

is normally articulated in a dataset´s metadata; without metadata or data quality parameters, a scientist will not 

use, trust or rely on those data.”
84

  

Autenticitet uttrycks ofta i termer av proveniens eller härkomst, vilket innebär;  

 “Lineage is information that describes the source of the observations, data collection and compilation 

methodologies, conversions, transformations, analyses and derivations to which the data have been subjected.”
85

 

Ovanstående innebörd skulle kunna vara användbart för öppna data. Liknande uttrycks också i 

diskussionen om proveniens på webben. Där menas att proveniens identifierar ursprunglig 

källa och möjliggör analys av informationsprocessen, en bedömning av informationens 
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trovärdighet och reproducerbarhet hos forskningsresultat.
86

 Det kan också bidra till att skapa 

mening hos informationen;  

“Many uses of the web involve the combination of data from diverse sources. Data can only be meaningfully 

reused if the collection processes are exposed to users. This enables the assessment of the context in which the 

data was created, its quality and validity, and the appropriate conditions for use.”
87

 

 

2.4.4.1 Definition av proveniens i ett webbsammanhang 

Omfattning och innebörd av proveniens i webbsammanhang har inte definierats entydigt och 

det finns ett behov av grundläggande definitioner och mål.
88

 Några definitioner som lyfts fram 

är tex; 

”The provenance of a piece of data is the process that led to that piece of data.”
89

 

 “information about the origin, context, or history of the data”
90

 

 “Provenance of a resource is a record that describes entities and processes involved in producing and delivering 

or otherwise influencing that resource. Provenance provides a critical foundation for assessing authenticity, 

enabling trust, and allowing reproducibility. Provenance assertions are a form of contextual metadata and can 

themselves become important records with their own provenance.”
91

  

Ovanstående definitioner av proveniens har lite olika omfattning, men speglar alla ett behov 

av att kunna följa informationens utveckling och hur den växt fram. Den tredje definitionen 

skulle jag säga är den mest omfattande med hänsyn till både identitet och integritet hos 

informationen. Den skulle eventuellt kunna inbegripa hanteringen av informationen då den tar 

upp processer som påverkar informationen, vilket i sådant fall skulle kunna motsvara chain of 

custody i detta sammanhang.  

Dokumenterad proveniens kan leda till en ökad transparens, eftersom det ger en möjlighet att 

granska informationen och de som bearbetat den.
92

 Önskvärt är att proveniensen är en 

integrerad del av alla lagringssystem och applikationer, att det är sökbart och registreras 

automatiskt.
93

 I fall med tex applikationer som nyttjar data från olika källor och framställer ny 

information automatiskt, behöver identifiering av informationens ursprung, tidpunkter och 

processerna som skapar resultatet också registreras automatiskt.
94

 För att proveniensen ska 

kunna följa med informationen när den rör sig mellan olika applikationer och system behöver 

det finnas interoperabilitet, vilket innebär just att information kan utbytas och användas 

mellan system. Open Provenance Vision är en hypotes om att det går att skapa sådan 

interoperabilitet för proveniensinformation, så att den kan registreras i enskilda system och 
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sedan föras vidare tillsammans med informationen och till slut skapar en helhet. Tanken är att 

proveniensen ska kunna beskrivas, kopplas samman och sökas. Open Provenance Model som 

är ett standardformat för att beskriva proveniensen, är ett medel för detta mål.
95

 Det finns 

också en arbetsgrupp för proveniens inom W3C
96

 som tagit fram ett antal rekommendationer 

för hantering av proveniens. Syftet med arbetsgruppen är att verka för bättre möjligheter att 

publicera och använda proveniensinformation på webben.
97

  

Arbetet kring proveniens på webben och för öppna data i vetenskapliga artiklar och 

standardiseringsarbeten, visar att det finns en viss insikt om problematiken kring autenticitet 

för öppna data och information på webben över lag. Men det bör definieras tydligare och 

utvecklas vidare med hänsyn till arkivprinciper för autenticitet. 

 

2.4.4.2 Metadata 

Metadata kommer att ha en avgörande roll för fastställande och bedömning av öppna datas 

autenticitet och möjligheten att kunna framställa korrekt information ur olika datakällor.  

När metadata har en avgörande betydelse för fastställande av autenticiteten hos information är 

det viktigt att säkerställa dess tillförlitlighet och autenticitet
98

 och tillgången till den
99

, vilket 

blir en viktig fråga om transparens hos dem som hanterar öppna data. Vilka metadata som bör 

registreras och för vilken typ av information det är extra kritiskt är också viktiga frågor att ta 

ställning till, vilket också väcker frågan om informationsvärdering. Det är en mycket stor 

mängd öppna data som hanteras och all information är inte lika kritisk ur ett 

autenticitetsperspektiv. Somlig information ger en mycket liten skadeverkan om den inte är 

tillförlitlig och autentisk, medan det för somlig information kan bli stora konsekvenser om 

den är felaktig.  

 

2.4.4.3 Relation mellan proveniens och autenticitet 

Det är svårt att bedöma i vilken grad autenticiteten kan säkerställas genom ovan nämnda 

innebörder av proveniens, men det tycks täcka delar av det och liksom för principen för chain 

of preservation är spårbarheten viktig för att kunna göra en bedömning. Chain of preservation 

pekar på vikten av en kontrollerad hantering genom hela processen medan proveniens i detta 

sammanhang fokuserar mycket på informationens utveckling från rådata till slutprodukt. 

Hanteringen, genom de processer som bearbetar informationen, skulle dock i vissa fall kunna 

tolkas in i begreppet. Det skulle vara relevant att göra en närmare analys av hur proveniens i 

öppna data sammanhang relaterar till konceptet chain of preservation och vad det skulle 

kunna omfatta.  

Bearbetning av information brukar vanligtvis ligga inom ramen för dokumenthantering och 

inte arkiv, och bearbetning av öppna data skulle i vissa fal kunna liknas vid en form av 

versionshantering. Men oavsett det måste ändå datans autenticitet upprätthållas. För att kunna 

påvisa autenticiteten hos data som genomgår flera bearbetningar, måste man dels kunna 
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fastställa dess identitet, men också dokumentera dess förändring genom processen och att 

datans riktighet och integritet upprätthålls genom processen. 

Oavsett vad som inkluderas i respektive begrepp, så behöver det finnas en spårbarhet för dels 

informationens utveckling och dels hanteringen i denna process för att kunna bedöma 

autenticiteten, varför båda dessa behöver dokumenteras.   

 

2.5 Verifiering av autenticiteten hos öppna data 
Även om det upprättas rutiner och det finns en spårbarhet, så kan det komma att uppstå 

situationer när det inte är tillräckligt och autenticiteten behöver verifieras mer noggrant. Jag 

kan tänka mig att det kommer att kunna uppstå situationer där slutanvändarna ifrågasätter den 

information som tas fram från öppna data. Det kanske är information som påverkar samhället 

i hög grad genom att påverka värderingar och politik, där det kanske finns starka intressen 

som drar åt olika håll och hävdar olika saker. För mer noggranna utredningar av 

informationens autenticitet och riktighet, skulle de verktyg som används inom digital forensic 

och digital records forensic eventuellt kunna vara användbara.  

Digital forensic används ofta i undersökningar av datarelaterade brott, men metoder och 

tekniker kan även användas för andra syften och kan också tillämpas i förebyggande arbete.
100

 

Metoder har utvecklats för att undersöka den digitala miljön informationen befinner sig i och 

vilka aktiviteter som utförts, tex vad som har ändrats och när.
101

 Utgångspunkten är att allt 

lämnar ett spår efter sig. Om någon otillåtet försöker manipulera information, försöker denne 

ofta utplåna spåren efter sig.
102

 Cyber forensics är ett område som blir allt viktigare i takt med 

att samhället blir allt mer beroende av nätverk och informationsteknologi.
103

 Det kan vara 

intressant att följa utvecklingen inom cyber forensic om det utvecklas metoder för att stärka 

säkerheten på webben och därigenom öka möjligheterna att upprätthålla autenticiteten hos 

öppna data.  

Som nämnts kan Digital Records Forensics metoder användas i andra sammanhang än legala 

och skulle förmodligen kunna vara användbart i ett öppna data sammanhang. Även om det 

legalt inte är lika viktigt att alla öppna data är autentiska, så är det viktigt ur ett 

samhällsperspektiv. Om informationen ska fungera som en form av bevis för något, tex en 

analys som är ett underlag för ett politiskt beslut, så är det avgörande att informationen är 

korrekt och autentisk. Att den inte är något annat än det den utger sig för att vara eller att den 

har manipulerats längs med vägen och därigenom förvränger sanningen om tillvaron. Det är 

viktigt att se till att underlagen som använts har korrekta värden och att informationens 

riktighet därigenom stämmer. I många fall kan en dokumenterad spårbarhet ge en god grund 

för att kunna bedöma öppna datas autenticitet och i vissa fall kanske informationen är av 

sådan karaktär att det inte är avgörande för dess användning. Men i fall där det har betydelse 

och där felaktig informationsförmedling kan få stora konsekvenser, är det viktigt att ha en 

strategi för hur frågan ska hanteras och utredas för att bringa klarhet och ställa dem till svars 

som medvetet sprider desinformation.   
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2.6 Slutdiskussion 
Öppna data ger en stor möjlighet att sprida information och bygga ny kunskap. Det kan vara 

ett sätt att knyta ihop kunskap från många olika ställen och ett sätt att hitta nya svar på viktiga 

frågor. Miljöområdet och klimatforskningen är ett sådant område där det skulle kunna 

medföra en stor nytta, vilket tex Reichman, Jones och Schildhauer har påtalat. För miljöfrågor 

har man behov av information från olika fält och den är mycket utspridd. En viktig utmaning 

som klimatfrågan skulle kunna tjäna på att samordna dessa informationsresurser bättre och 

därigenom snabbare få en förståelse för vilka åtgärder som ger bäst effekt, hur framtida 

klimatomställning ska bemötas och vilka utmaningar vi står inför att hantera. Men i ett sådant 

sammanhang är det avgörande att informationens autenticitet och riktighet kan garanteras, 

med tanke på risken med lättheten att sprida felaktig information som kan verka vilseledande.  

Som Upward, McKemmish och Reed påtalar så har arkivarier en roll i att hantera 

mänsklighetens stora utmaningar som arkiv och dokumenthantering relaterar till och vi bör 

tänka i globala perspektiv på frågorna.
104

 Arkivvetenskapen har mycket att bidra med där 

information hanteras, just för att säkerställa dess autenticitet och tillförlitlighet. Den är därför 

relevant att lyfta in i sammanhang den av traditionell bemärkelse inte haft så stor närvaro vid, 

som tex webben som är det ”rum” där information i allt högre grad inhämtas, sprids och 

bearbetas. Upward, McKemmish och Reed menar också att arkivarier måste se arkiv- och 

informationsprocesser ur ett bredare perspektiv och inte vara så låsta vid traditionella 

strukturer. I takt med att världen förändras måste vi följa med där information växer fram och 

hanteras.
105

  

Information är ett kraftfullt maktmedel som kan påverka människors värderingar och politiska 

beslut, varför det är oerhört betydelsefullt att värna dess autenticitet. Inte bara i slutna 

arkivprocesser, utan även i en vidare spridning på internet där informationen används. Ska vi 

komma dit är det ett arbete som måste utföras och där bör arkivvetenskapen vara delaktig. Det 

skulle kunna ses som ett utvidgat demokratiskt uppdrag. 

Offentliga myndigheters informationsprocesser kommer också att påverkas vid publicering av 

öppna data, tex i hur informationen ska tillhandahållas och bevaras över tid, hur man ska 

kunna uppfylla både användarbehov och bevisvärdighet och hur värderingen av information 

ska göras. Om man tar hänsyn till  Kalampokis, Tambouris och Tarabanis 4-stegsmodell där 

social information integreras med offentlig sådan, så blir en utmaning att avgränsa allmänna 

handlingar och gränser för informationsägarskap och ansvar för information. En viktig uppgift 

för myndigheterna kommer att bli att bevara autentiska original av den information som 

publiceras som öppna data. Liksom Valge och Kibal påpekat, är en viktig fråga för arkiven 

skyddet av människors integritet. Det finns en motsättning mellan en stor öppenhet och 

möjligheten att skydda människors integritet. Det blir därför av stor betydelse vilken 

bedömning som görs vid beslut om vad som ska publiceras som öppna data, då många 

myndigheter hanterar information om människor. Det finns information som inte omfattas av 

sekretess eller innehåller personuppgifter som ändå kan bli mycket känslig för grupper av 

människor, tex sådant som rör etnicitet eller brottsstatistik. Det kan i sådana fall underblåsa 

fördomar och vara till stor skada för enskilda.  
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3 Slutsats 
Uppsatsens syfte var att diskutera utmaningar och möjliga åtgärder för att säkerställa 

autenticiteten hos öppna data. Frågeställningen var ”Vilka utmaningar och möjliga åtgärder 

finns i att upprätthålla autenticiteten hos öppna data för att informationen ska kunna bedömas 

som pålitlig?” Detta har diskuterats i uppsatsen och vissa resultat har framkommit. 

 

Det finns svåra utmaningar i att upprätthålla autenticiteten hos öppna data med hänsyn till 

dess förutsättningar, där informationen sprids fritt i odefinierade processer med många 

aktörer, att den är mer sårbar för manipulation och det är svårare att hålla reda på dess 

identitet. Då informationen plockas isär i dess delar som sedan används vidare, är det viktiga 

att upprätthålla riktigheten och identiteten hos den data som sprids. För att den information 

som sedan skapas ska vara tillförlitlig och korrekt. 

 

För att upprätthålla autenticiteten hos öppna data är viktiga åtgärder att det i första hand finns 

tydliga rutiner hos publicerande myndighet, men även hos dem som bearbetar öppna data - för 

att kunna upprätthålla motsvarande chain of preservation för informationen. Det måste finnas 

en spårbarhet där hantering och informationens framväxt och förändringar framgår. Metoder 

för att automatiskt fånga in uppgifter om detta och foga samman till en helhet behövs. 

Tekniken som används måste utvecklas för att stödja detta. Spårbarheten kan stödja en ökad 

transparens i informationshanteringen, vilket är nödvändigt för att kunna bedöma 

informationens autenticitet och tillförlitlighet och dem som hanterar informationen. I 

tveksamma och kritiska fall där autenticiteten är ifrågasatt kan det behöva göras mer 

grundliga utredningar och då kan metoder framtagna inom ramen för digital records forensic 

vara användbara. 

 

Det behövs arkivvetenskaplig forskning om upprätthållande av autenticiteten i spridningen av 

elektronisk information, då det är i användningen som informationen har betydelse. Det 

behövs i synnerhet för öppna data som ställer många viktiga frågor på sin spets. 

Arkivvetenskapen skulle kunna bidra med ett unikt och värdefullt förhållningssätt, som 

betonar vikten av pålitlighet hos informationen och tillgänglighet över tid, när många 

fokuserar på snabbt tillgängliggörande av aktuell information.  

Rutiner och regler behöver definieras, liksom principer för vad som kan betraktas som pålitlig 

teknik och pålitlig förvaltare i ett öppna data sammanhang. Det behöver också föras en 

diskussion mellan discipliner för att analysera och nå en samsyn kring vad proveniens och 

autenticitet för information på webben innebär. Där kan en utgångspunkt vara att analysera 

och utveckla det arbete som bedrivs inom W3C, tex avseende metadatamodeller för öppna 

data som tar hänsyn till autenticiteten. Då kan det vara intressant att också titta närmare på 

länkade öppna data där metadatan till informationen är viktig. 

Metoder för att bedöma öppna datas autenticitet och riktighet och förebyggande åtgärder 

behöver också utvecklas och då kan arbetet inom cyber forensic vara intressant att följa.  

Detta är några exempel på områden som behöver analyseras och definieras, men man måste 

nog se det i ett större perspektiv där vi står inför en stor förändring i hur information hanteras 

i stort mellan offentliga myndigheter och den privata sfären. Det i sig är en viktig fråga att 

behandla. Hur ska vi i framtiden förhålla oss till den lagstiftning vi har med 

offentlighetsprincipen som omfattar offentliga myndigheter - när det till stor del kommer att 

vara privata aktörer som bearbetar informationen? Rörelsen för öppen förvaltning och öppna 

data har en ökad transparens och ökat medborgarinflytande som mål, men hur kommer 

maktförhållanden att se ut när kontrollen över den information som sprids förflyttas? 
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