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Checklista för publicering av 
öppna data 

Syftet med Göteborgs Stads arbete kring öppna data är att staden ska utvecklas till en 
öppen och hållbar stad med ökad transparens. Om data/information är publicerad så att 
fler kan finna och förstå hur de ska nyttja öppna data främjar det demokratin. När data 
nyttjas av fler, till tjänster som påverkar fler, kan innovationen leda till ett medskapande 
arbetssätt.  

Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har tillgång till och rätt att begära 
ut och läsa. Att data blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en 
offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. Använd 
stadens process för att lämna ut allmän handling för att avgöra om det går att skapa öppna 
data och vilka åtgärder som i så fall bör vidtas. 

Genom att publicera öppna data effektiviserar vi arbetet inom Göteborgs Stad då boende, 
besökare och näringsliv själva kan hämta data, utan att behöva kontakta en handläggare i 
kommunen. 

I det styrande dokumentet Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT, beslutat av 
kommunfullmäktige september 2020, står det att Göteborgs Stad ska producera och 
publicera information i form av öppna data som är tillgänglig, främjar innovation och 
samhällsnytta. 

Syftet med denna instruktion 
Syftet med denna checklista är att guida dig som medarbetare genom processen från att 
identifiera data till att publicera som öppna data. Informationsägaren har ett ansvar för 
den publicerade datamängden därför ska ni spara och hålla denna ifyllda checklista 
uppdaterad. 

Vem omfattas av instruktionen 
Denna instruktion gäller tillsvidare för medarbetare i förvaltningar och bolag i Göteborgs 
Stad som vill publicera öppna data.  
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Lämpliga deltagare för arbete med checklistan 
Exempel på kompetenser som kan vara lämpliga att ha med för att fylla i checklistan är 
följande verksamhetsrepresentanter:  

• Utvecklingsledare 
• Informationsägaren  
• Faktaansvarig för goteborg.se 
• Sakkunnig för informationen 
• Verksamhetschef  
• Enhetschef 
• Kommunikatör  
• GDPR-ansvarig 
• IT-ansvarig 
• Arkivarie  
• Jurist 

Informationsägaren bör vara med i arbetet. Ett minimum är att informationsägaren är 
informerad om att arbetet påbörjats.   

Om det inte finns en klassning ur informationssäkerhet måste detta göras. Därför är det 
bra att ha med någon som kan genomföra informationsklassningen under den första 
punkten i checklistan. 

Riktlinjer för informationssäkerhet  
Informationsklassning, riktlinjer för informationssäkerhet och andra stödjande dokument 
för arbetet med informationssäkerhet som Göteborgs Stad har beslutat hittar du på 
intranätet under Styr och stöddokument för informationssäkerhet 

  

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ssb/start/Informationssakerhet/Styr--och-stoddokument
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Checklista för verksamheter vid publicering 
av öppna data 
Vid behov av stöd och utbildning till verksamheter som vill publicera öppna data 
kontakta förvaltningen för demokrati och medborgarservice: 
support.digitalakanaler@goteborg.se 

1. Säkerställ ägarskap och informationsklassning 
Beslutsfattare och informationsägare ser över vilken säkerhetsklassning informationen 
har enligt de råd som Göteborgs Stad har beslutat.  

Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet  

 

Finns det en informationsägare utpekad? Ja ☐ Nej ☐ 

Namn:  Funktion:  

Finns det en sakkunnig handläggare 
utpekad? 
Den som kan svara på frågor om informationen. 
Exempelvis utvecklingsledare, it-ansvarig, faktaansvarig 
eller publiceringsansvarig. Ja ☐ Nej ☐ 

Namn:  Funktion:  
Är informationssäkerhetsklassning 
genomförd?  Ja ☐ Nej ☐ 

Finns sekretessklassade uppgifter?  Ja ☐ Nej ☐ 

Kommentar: 

 

Finns personuppgifter?   Ja ☐ Nej ☐ 

Kommentar: 

 
  

mailto:support.digitalakanaler@goteborg.se
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/2A8DE6AB694CF7BFC1257C230027B5CF/$File/WEBVBJY386.pdf?OpenElement
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2. Undvik upphovsrättsliga hinder 
Upphovsrättsligt skydd kan finnas i avtal, exempelvis att extern part äger data som 
produceras åt Göteborgs Stad. 

Ifall det redan finns avtal kring ägarskapen av data, utred möjligheten om det går att köpa 
en licens som gör det möjligt att publicera data. 

De två licensformer som vi använder när vi publicerar öppna data i Göteborgs Stad är 
CC0 (första hand) /CC-BY (andra hand).  

 

Finns det något upphovsrättsligt skydd för 
datamängden eller delar av den? 
(Om nej gå vidare till 3. Finns det hinder kvar?) 

Ja ☐ Nej ☐ 

Vilket upphovsrättsligt skydd finns? 

 

 

Finns det en sakkunnig handläggare 
utpekad? 
Den som kan svara på frågor om informationen. 
Exempelvis utvecklingsledare, it-ansvarig, 
faktaansvarig eller publiceringsansvarig. 

Ja ☐ Nej ☐ 

Namn:  Funktion:  
Kan ni filtrera bort den data som inte får 
öppnas upp? Ja ☐ Nej ☐ 

Finns något avtal eller licens som styr 
användandet? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Kommentar: 

 

Går det att köpa en licens/skriva avtal som 
gör det möjligt att publicera data? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Kommentar: 
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3. Finns det hinder kvar?  
Om det finns hinder kvar för publicering av öppna data beskriv dem här: 

 

  
 
Om det är en datamängd som skulle kunna innebära att man kan identifiera personer vid 
publicering av hela datamängden kan det finnas möjlighet att anonymisera data genom att 
strukturera om den. Det är bättre att kunna publicera datamängden än inte alls.  

Här är ett exempel för att visa vad vi menar. Att publicera en adress på en gata med 
enbart tio hushåll som är hundägare kan göra att det är alldeles för enkelt att identifiera 
personerna. Då behöver det geografiska området bli större, exempelvis 50 hushåll. 

Ibland behövs juridiskt stöd vid publicering av en datamängd. Ta kontakt med stadens 
jurister på stadsledningskontoret (SLK) om vilka möjligheter som finns att öppna upp 
data. 

Metadata beskriver datamängdens innehåll. Om det föreligger hinder för att publicera 
datamängden ska ändå metadata publiceras för att visa att datamängden finns, men att den 
inte är publicerad som öppna data. 

Metadata ska publiceras i stadens centrala metadatakatalog i Entryscape. 

4. Behovsanalys 
En behovsanalys behöver finnas för att visa på behov av datamängden. Efterfrågade 
datamängder ska prioriteras. Ta kontakt med avdelningen för utveckling och analys på 
förvaltningen för demokrati och medborgarservice för att höra om en behovsanalys är 
gjord. Er förvaltnings registrator kan också ge information om vilka de vanligaste 
efterfrågade offentliga handlingar är. 

Definiera effekterna och nyttorna som ska nås (oftast både externt och internt): 
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5. Tillsätt resurser 
Det behövs resurser i både publicerings- och förvaltningsfasen i arbetet med öppna data. 

1. Den första publiceringen – Fas 1 
o Denna fas handlar om att välja datamängd och sedan publicera den som 

öppna data. 
2. Förvaltning av öppna data – Fas 2 

o Denna fas är en förvaltningsprocess som innebär att kontinuerligt hålla 
datamängden uppdaterad så att den stämmer och inte blir inkorrekt. Se till 
att det finns utpekade resurser för support och förvaltning, hänvisa till 
befattning i första hand då individer kan komma att bytas ut. Olika 
datamängder har olika resursbehov. Exempelvis kräver realtidsinformation 
mer resurser. 

Om det är aktuellt med manuell uppdatering behöver det finnas resurser för detta. 

Det kan vara olika resurser för de olika faserna. 

Resurser för fas 1: 

 

 

 
Datum för publicering:  
Resurser för fas 2: (Både för att ge support, förvalta teknik och information samt att ta emot 
synpunkter och utveckla teknik och information utifrån detta) 

 

 

 

6. Använd standarder eller tekniska specifikationer för 
datamängden om det finns 

Om det finns framtagna standarder och tekniska specifikationer ska dessa användas. Titta 
på digg.se, dataportal.se, data.europa.eu, smartdatamodels.org 

Om det inte finns framtagna standarder och tekniska specifikationer tar du kontakt med 
förvaltningen för demokrati och medborgarservice 
(support.digitalakanaler@goteborg.se). Göteborgs Stad ingår i flera samverkansgrupper 
där standarder för datamängder tas fram. 

  

mailto:support.digitalakanaler@goteborg.se
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7. Ta fram metadata 
För att data ska kunna hittas och användas behöver vi beskriva vår data på ett korrekt sätt, 
beskrivningen kallas metadata. Vi följer standarden DCAT-AP.  

8. Vänta på att få publicera öppna data 
Nu ska informationen öppnas upp rent tekniskt. Detta sker oftast av Intraservice och 
arbetet i denna checklista är vilande tills dess arbetet är klart. 

9. Testa den öppna data som ska publiceras 
Låt din målgrupp testa att din data går att använda och att den är tydligt beskriven med 
korrekt framtagna metadata. 

• Förstår testpersonerna den öppna data som tillhandahålls? 
• Kan testpersonerna använda den öppna data som tillhandahålls? 
• Är vi redo att publicera öppna data publikt eller behöver något förändras? 

Om svaret på någon av frågorna ovan är “Nej” behöver bristerna åtgärdas innan öppna 
data kan publiceras. Ett nytt test ska sedan genomföras för att säkerställa att bristerna är 
åtgärdade. 

10. Informationsägarens godkännande för publicering av 
öppna data 

Informationsägaren ansvarar för beslutet att öppna data ska publiceras genom att hen 
dokumenterar och sparar beslutet.  

Ett beslut kan se ut såhär: 
Jag, [informationsägarens namn och befattning], godkänner att datamängden 
[datamängdens namn] uppfyller stadens regelverk för informationssäkerhet och kan 
publiceras som öppna data. 

Har informationsägaren fattat beslut om att datamängden kan publiceras 
som öppna data? Ja ☐ Nej ☐ 

Kommentar: 

 
 

11. Publicera och sprid information om publicerad ny 
datamängd 

Meddela den tekniska parten som hjälper er att hantera data att ni är redo att 
publicera öppna data.  

Publiceringen sker av informationsägaren och behöver samordnas med teknisk 
samarbetspart.  
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Se till att samordna publiceringen av öppna data med publicering av metadata i 
metadatakatalogen, samt kommunicera till berörda parter att det nu finns ny öppna 
data publicerad.  

Om det finns webbsidor som tar upp informationen kan det vara relevant att 
hänvisa till att det nu finns ny öppna data. Sprid nyheten i de kanaler där er 
verksamhet verkar i och där behovet finns. Glöm heller inte bort att meddela alla 
medarbetare om att informationen nu finns som öppna data.  

12. Förvaltning 

Se till att denna nya datamängd kommer in i verksamhetens process så att den 
uppdateras och förvaltas. 

Se punkt 5. Tillsätta resurser för resurser för support och förvaltning.  

Vilka resurser arbetar med förvaltning av datamängden? 

Namn: 
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