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VIKTIG INFORMATION 
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andra, och detta har tydligt markerats i dokumentet. 
Under sommaren 2020 skickades informationsarkitekturramverket ut på 
granskning till medlemmarna av geodatarådet. Alla synpunkter har ännu 
inte tagits omhand, men samtliga synpunkter gällande del C är redovisade i 
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1 Inledning 
Denna del av informationsarkitekturramverket berör området specifikationer 
och modellering. Figur 1 beskriver de olika typer av specifikationer som in-
går i Nationell geodataplattform i form av en begreppsmodell. 
Figur 1: Begreppsmodell som beskriver de olika typer av specifikationer och modelltyper. Bilden 
finns i ett större format i bilaga A. 

 

 

1.1 Läsanvisning 
I detta dokument används orden SKA, SKA INTE, BÖR, BÖR INTE (i ver-
saler) med följande innebörd:   
SKA (INTE) – Tvingande/krav 
BÖR (INTE) – Undantag från kravet kan göras i särskilda fall 

2 Termer och förkortningar 

2.1 Termer 
Tabell 1 beskriver de termer som används i detta dokument.  
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Tabell 1: Termer och dess definition 

Term Definition 

data representation av fakta, idéer eller liknande i 
en form lämpad för överföring, tolkning el-
ler bearbetning av människor eller av auto-
matiska hjälpmedel 
Anmärkning: I strikt mening är det skillnad 
mellan data och information. Data blir in-
formation när någon har tolkat innebörden 
av data. Många gånger behöver inte begrep-
pen data och information hållas isär. Men 
exempelvis vid överföring mellan datorer el-
ler lagring i datorminnen är det data, inte in-
formation, som hanteras. 
[Rikstermbanken, anmärkning omskriven] 

datamängd identifierbar samling data 
[ISO 19115-1:2014 Metadata – Part 1: 
Fundamentals; fri tolkning och översättning] 

dataprodukt datamängd eller serie av datamängder som 
erbjuds  
[ISO 19131:2020 Data product specificat-
ions; fri tolkning och översättning] 

dataproduktspecifikation specifikation av en dataprodukt tillsammans 
med ytterligare information som möjliggör 
att densamma kan skapas, distribueras och 
användas av tredje part 
[ISO 19131:2020 Data product specificat-
ions; fri tolkning och översättning] 

dataproduktspecifikation 
för tillgängliggörande av 
data 

specifikation av en dataprodukt tillsammans 
med ytterligare information som möjliggör 
att data kan distribueras och användas av 
konsument 
Anmärkning: Denna typ av dataproduktspe-
cifikation beskriver vad en konsument kan 
förvänta sig att få, det vill säga ett erbju-
dande. Den beskriver inte kraven för att un-
derhålla eller samla in data. 
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Term Definition 

dataproduktspecifikation 
för underhåll av data 

specifikation av en dataprodukt tillsammans 
med ytterligare information som möjliggör 
att data kan skapas, underhållas och distri-
bueras till eller inom en dataproducent 
Anmärkning: Inom Nationell geodataplatt-
form ingår ej denna typ av specifikation då 
Nationell geodataplattform inte ställer pre-
cisa krav på producenters insamlings- och 
underhållsprocesser. 

information innebörd hos data 
Anmärkning: I strikt mening är det skillnad 
mellan data och information. Data blir in-
formation när någon har tolkat innebörden 
av data. Många gånger behöver inte begrep-
pen data och information hållas isär. Men 
exempelvis vid överföring mellan datorer el-
ler lagring i datorminnen är det data, inte in-
formation, som hanteras. 
[Rikstermbanken, anmärkning omskriven] 

informationslagringsmo-
dell 

informationsmodell som beskriver vilken di-
gital information verksamheten hanterar 
Anmärkning 1: I sammanhanget "Nationell 
geodataplattform" avser "verksamheten" 
samhällsbyggnadsprocessen. 
Anmärkning 2: Informationslagringsmo-
dellen kan även beskriva information som i 
dagsläget inte existerar, men behöver finnas 
för att verksamheten ska fungera. Ofta hand-
lar detta om nya uppkomna behov där in-
samling ska påbörjas. 

informationsmodell modell som definierar struktur, regler och 
innehåll för information inom ett visst till-
lämpningsområde 

informationsområde indelning av information 
Anmärkning 1: Indelningen kan baseras på 
olika grunder, till exempel logisk indelning 
eller behovsstyrd indelning. 
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Term Definition 

Anmärkning 2: Ett informationsområde kan 
vara underordnat ett annat informationsom-
råde. Det vill säga att termen kan användas 
oberoende av hierarkisk indelning. 

informationsspecifikation specifikation av en datamängd eller serie av 
datamängder tillsammans med ytterligare in-
formation som möjliggör att densamma kan 
skapas och användas av tredje part 
Anmärkning: I sammanhanget ”Nationell 
geodataplattform” avses behov, uttryckta 
som krav, som är viktiga i samhället 

informationsutbytesmodell informationsmodell som är anpassad för ut-
byte av den information som är aktuell för 
flera verksamheter, parter eller intressenter 

informationsägare aktör som har ansvaret för den information 
som skapas och hanteras inom den egna 
verksamheten 
[Vägledning för digital samverkan (eSam)] 

metadata information som beskriver data och tjänster 
så att sökning, inventering och användning 
av data och tjänster möjliggörs 
[Inspiredirektivet] 

Nationell geodataplattform sammanhängande system av tjänster, som 
samordnas genom överenskommelser mel-
lan olika myndigheter i syfte att tillgänglig-
göra standardiserade geodata 
Anmärkning 1: Det kan bara finnas en (1) 
nationell geodataplattform i Sverige, vilken 
ibland kallas för Geodataplattform 
Anmärkning 2: Den Nationella geodataplatt-
formen är en plats där producenten gör sin 
geodata tillgänglig och konsumenten inom 
samhällsbyggnadsprocessen ges tillgång till 
all den information som densamma behöver, 
oavsett vem som har producerat den. Omfat-
tar till exempel specifikationer, ramverk 
med mera. 
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Term Definition 

producent aktör som tillhandahåller tjänst eller inform-
ation 
[Vägledning för digital samverkan (eSam)] 

specifikation dokument som anger krav 
[ISO 9000:2015 Ledningssystem för kvalitet 
– Principer och terminologi] 

standard dokument, upprättat i konsensus, och fast-
ställt av erkänt organ som för allmän och 
upprepad användning ger regler, riktlinjer 
eller kännetecken för aktiviteter eller deras 
resultat, i syfte att nå största möjliga reda i 
ett visst sammanhang 
[ISO/IEC Guide 2: 2004 Standardization 
and related activities – General vocabulary, 
fri tolkning och översättning] 
Anmärkning: Vissa organisationer använder 
termen specifikation men i det här doku-
mentet används termen standard för allt som 
täcks in av ovan definition. 

term benämning för ett begrepp inom ett visst 
fackområde 
[Rikstermbanken] 
Anmärkning: I vardagligt språk används or-
den term och begrepp synonymt, vilket även 
har gjorts i detta dokument där det ökar för-
ståelsen för innehållet. 

 

2.2 Förkortningar 
Tabell 2 innehåller de förkortningar som används i detta dokument.  
Tabell 2: Lista med förkortningar och dess betydelse 

Förkortning Fullständigt namn 

API Application Programming Interface 

ISO International Organisation for Standardization 
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Förkortning Fullständigt namn 

UUID Universally unique identifier 

OCL Object Constraint Language 

INSPIRE Infrastructure for spatial information in Europe 

BPMN Business Process Model and Notation 

SOSI Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. 

UML Unified Modelling Language 

GML Geographic Markup Language 

 

3 Referenser 
• BPMN 2.0 
• CityGML 
• ISO 19103:2015 – Modellbeskrivningsspråk 
• ISO 19109:2015 – Regler för applikationsschema 
• ISO 19110:2016 – Struktur för katalogisering av objekttyper 
• ISO 19131:2007 – Specifikation av datamängder 
• ISO 19131:2020 – Specifikation av datamängder (opublicerad) 
• ISO 19136-1:2020 – Geography Markup Language (GML) – Del 1: 

Grunder 
• Myndigheternas skrivregler 
• Ramverk för nationella grunddata inom den offentliga förvaltningen (re-

missversion) 
• RFC 3986 
• Specifikation för att söka och hämta referensdata 
• Specifikation för leverans till Nationell geodataplattform 
• Unified Modeling Language 2.5.1 
 

4 Förändringsförteckning 
Tabell 3: Förändringsförteckning 

Version Förändring 

1.0 Utkast 3 Länkar är uppdaterade och/eller tillagda. 
Ytterligare termer har lagts till i kapitel 2. 

https://www.bpmn.org/
https://www.ogc.org/standards/citygml
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/allmant/ssiso191032015/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/allmant/sseniso191092016/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/allmant/sseniso191102017/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/allmant/sseniso191312008/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/allmant/ss-en-iso-19136-12020/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/allmant/ss-en-iso-19136-12020/
https://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2016-09-14-myndigheternas-skrivregler.html
https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata#grunddata
https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata#grunddata
https://tools.ietf.org/html/rfc3986
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/specifikation-for-att-soka-och-hamta-referensdata.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/specifikation-for-leverans-till-nationella-geodataplattformen.pdf
https://www.omg.org/spec/UML/About-UML/
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Sista stycket i kapitel 7.6 har ersatts och utvecklats i det 
nya kapitlet 8.4. 

1.0 Utkast 2 Flertalet förändringar är gjorda, vilket även berör krav som 
ställs i dokumentet. Den som har använt ramverket bör läsa 
dokumentet i sin helhet för att säkerställa att efterlevnad 
fortfarande finns. 

1.0 Utkast 1 Kapitel 10 om versionsnumrering tillagt. 
Kapitel 7.2.2, det är inte längre obligatoriskt att samband i 
begreppsmodeller ska beskrivas i båda riktningarna. 
Kapitel 6.3 tillagt; förtydligande kring hur informationsmo-
deller ska utformas när det ställs högre krav vid nyin-
samling, men att kravet inte gäller befintliga data. 
Kapitel 8 tillagt; En beskrivning av förhållandet mellan be-
greppsmodell, informationsmodell och termlista i specifi-
kationen. 
Kapitel 5.12; Ny rekommendation att värden som ”ospeci-
ficerad”, ”annan” och ”övrigt” inte ska användas i värdelis-
tor. 

0.3 Flertalet förändringar genomgående i hela dokumentet uti-
från synpunkter. 

0.2.2 Alla kapitel utom kapitel 5 (tidigare kapitel 4) har blivit 
uppdaterade. 

0.2.1 Kapitel 4.8.1: 
Tillagt information kring användningen av attributnamnet 
”objektidentitet”. 

0.2 Generellt: 
Anpassningar för att kunna tillämpas på informationsutby-
tesmodeller och informationstillhandahållandemodeller. 
Kapitel 4.4: 
Förtydligande kring användning av förkortningar i namn. 
Kapitel 4.6.1: 
Borttag i exemplet att textrutan innehåller information om 
dataägare. 
Kapitel 4.6.3: 
Tillägg att klasser som tillhör ett annat paket/specifikation 
SKA ha färgen grå. 
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Kapitel 4.11: 
Datatypen URI är tillagd. 
Kapitel 4.11.2: 
Tillägg för hantering av hierarkiska värdemängder. 
Kapitel 4.12: 
Borttag att ett namn på en regel bör bestå av ett prefix, ef-
tersom inga prefix används för att symbolisera informat-
ionsdomän. 

0.1 Förtydligande att paketberoenden till modeller utanför 
Smartare Samhällsbyggnadsprocess ska visas i paketbero-
endediagrammet (kapitel 5). 
Förtydligande att information som visas i textrutan i dia-
grammet inte bör finnas någon annanstans (kapitel 6.1). 

 

5 Specifikationer 
I vissa sammanhang används termen ”standard” eller en variant av den-
samma. I detta informationsarkitekturramverk anses en standard vara ett 
dokument som är antaget av ett standardiseringsorgan, till exempel ISO och 
W3C, och därför används termen ”specifikation”. 
En specifikation är ett kravdokument, och därmed en förutsättning för att 
uppnå ett överenskommet mål eller behov. Specifikationer kan användas i 
olika delar av processen från det att data samlas in till dess att den tillgäng-
liggörs för konsumenter. Det är viktigt att särskilja dessa specifikationer då 
dess målgrupp är olika och specifikationen kan uppfattas helt felaktigt. 
En specifikation som ställer krav på insamling och underhåll av data inne-
håller krav gentemot en producent. Av naturliga skäl är inte kraven som 
ställs på underhålls- och insamlingsprocessen uppfyllda för redan existe-
rande data i det ögonblick som specifikationen skapas. Av den anledningen 
behövs en annan specifikation som beskriver erbjudandet av data till en kon-
sument. 
I Nationell geodataplattform används fyra olika typer av specifikationer; två 
som berör faktiska informationsområden och två som är av mer teknisk ka-
raktär för att konsumenter ska kunna hitta den data som producenter erbju-
der inom Nationell geodataplattform. De fyra typer av specifikationer är:  

• Informationsspecifikation 
• Dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av data 
• Specifikation för leverans till Nationell geodataplattform 
• Specifikation för att söka och hämta referensdata 
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Observera att den typ av specifikation som upprättas för insamling och un-
derhåll av data inte ingår i Nationell geodataplattform. Nationell geoda-
taplattform ställer inte direkta krav på producenternas arbetssätt. 
De olika specifikationernas förhållande till konsument, producent och 
datavärd illustreras i figur 2. 
Figur 2: De fyra olika typer av specifikationer och hur de förhåller sig till konsumenter, producenter 
och datavärd. Texten ”Specifikation söka” avser ”Specifikation för att söka och hämta referensdata” 
och texten ”Specifikation leverans” avser ”Specifikation för leverans till Nationell geodataplatt-
form”. Bilden är förenklad utifrån ett tekniskt perspektiv och ska inte tolkas som en beskrivning av 
den tekniska lösningen. 

 

5.1 Informationsspecifikation 
En nationell informationsspecifikation beskriver den data, inklusive dess 
krav på kvalitet, som har identifierats viktig att tillgängliggöra inom Nation-
ell geodataplattform. Således är en informationsspecifikation en kravställ-
ning gentemot en eller flera producenter och alla informationsspecifikat-
ioner tillsammans ger en fullständig bild av producenternas data. Det vill 
säga hur data hänger ihop och hur data skulle kunna kombineras. 
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Informationsspecifikationen är ett bra underlag för såväl informationssäker-
hetsklassningar som för producenternas egna processer för insamling och 
underhåll av data. Det är dock viktigt att notera att Nationell geodataplatt-
form inte ställer några direkt krav på hur processerna ska gå till, utan det är 
upp till vardera producenten att hitta lämpliga processer och arbetssätt för 
att uppnå de krav som ställs på dem. 
Informationsspecifikationerna delas oftast upp utifrån informationsområde, 
men det kan även finnas andra aspekter som kan behöva beaktas. Informat-
ionsspecifikationen är dessutom helt teknikneutral och ska fungera oavsett 
hur och i vilket format som data tillgängliggörs. Genom detta uppnås en sta-
bil grund och en bättre flexibilitet att göra anpassningar efter nya tekniska 
förutsättningar som idag inte är kända. 
Det är producenter av data, såväl enskilda producenter som producenter i 
samverkan, som upprättar en informationsspecifikation, och den primära 
målgruppen är producenterna själva. Naturligtvis kan supportorganisationen 
i Nationell geodataplattform hjälpa till. 
Det är viktigt att poängtera att även fast det är producenter som upprättar in-
formationsspecifikationen, så kommer kraven som ska beskrivas ofta från 
konsumenter. Det är därmed viktigt att användarbehovet utreds. 

• All data som tillgängliggörs i Nationell geodataplattform SKA specifice-
ras i en informationsspecifikation. 

• Den data som tillgängliggörs SKA uppfylla kriterierna för nationella 
grunddata, se ”Ramverk för nationella grunddata inom den offentliga 
förvaltningen” från DIGG (i skrivande stund ej publicerat publikt) 

• Informationsspecifikationer SKA vara allmänt åtkomliga. Notera dock 
att konsumenten inte är den primära målgruppen och att det snarare kan 
skapa förvirring om konsumenter läser informationsspecifikationen istäl-
let för dataproduktspecifikationen. Det är därför viktigt att dessa åtskiljs. 

5.2 Dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av data 
En dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av data beskriver vad en 
konsument kan förvänta sig att få, det vill säga ett erbjudande. Kravställ-
ningen är således återigen riktad mot producenten, men utformad utifrån 
konsumentens perspektiv.  
Eftersom den här typ av specifikation beskriver ett erbjudande är det natur-
ligtvis av största vikt att den reflekterar vad som konsumenten faktiskt får. 
Notera därmed skillnaden mot informationsspecifikationen, som kan besk-
riva krav som ännu inte är uppfyllda.  

5.3 Specifikation för leverans till Nationell geodataplattform 
För att tillgängliggöra data i Nationell geodataplattform måste den indexe-
ras, vilket görs av datavärden. För att kunna göra detta måste producenten 
leverera denna data till datavärden, vilket ska göras i enlighet med ”Specifi-
kation för leverans till Nationell geodataplattform”.  

https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/specifikation-for-leverans-till-nationella-geodataplattformen.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/specifikation-for-leverans-till-nationella-geodataplattformen.pdf
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Till skillnad från informationsspecifikationer och dataproduktspecifikationer 
tas den här specifikationen fram av datavärden.  

5.4 Specifikation för att söka och hämta referensdata 
Konsumenter behöver kunna hitta data, vilket görs genom ett sök-API hos 
datavärden. ”Specifikation för att söka och hämta referensdata” beskriver 
detta API, samt de sökmöjligheter som finns. 
Till skillnad från informationsspecifikationer och dataproduktspecifikationer 
tas den här specifikationen fram av datavärden.  

5.5 Handledning för att ta fram specifikationer 
Handledningen finns inte med i denna version av informationsarkitektur-
ramverket. 

6 Regelverk för begreppsmodeller och termer 
OBSERVERA 

I denna version av ramverket ställs det krav på att Stanli-notationen ska an-
vändas. I DIGGs remissversion av ”Ramverk för nationella grunddata inom 
den offentliga förvaltningen” rekommenderas istället UML. Användningen 
av notation är därför uppe för diskussion. Lämna gärna synpunkter genom 
epost-adressen smartsam@lm.se.  

Vid framtagandet av specifikationer och informationsmodeller är det viktigt 
att alla berörda parter har en gemensam förståelse och ”pratar samma 
språk”. Det är därför mycket fördelaktigt att tidigt skapa en begreppsmodell 
och/eller definiera termer. Detta medför även att själva arbetet med att ta 
fram specifikationer effektiviseras, eftersom rätt term används redan i ut-
kastsversioner.  
En gemensam förståelse av termer och begrepp är än viktigare när data till-
gängliggörs för andra. Annars finns det en risk för att data används på ett 
felaktigt sätt, vilket i sin tur kan leda till felaktiga beslut.  

• Konkreta och abstrakta företeelser BÖR beskrivas i en begreppsmodell 
där företeelsernas samband mellan varandra framgår.  

• Begreppsmodellerna SKA beskrivas genom Stanli-notationen 
• Termer SKA vara definierade, oavsett om de är modellerade i en be-

greppsmodell eller ej. Termer kan tydliggöras genom kompletterande 
anmärkningar eller beskrivningar. 

• Användning av synonyma termer BÖR undvikas inom samma doku-
ment. Termerna data och information används vardagligt synonymt, och 
att blanda dessa två termer i samma dokument kan vara förvirrande (om 
det inte av uppenbara skäl är rätt att använda den ena eller andra).  

 
Observera vikten av att termer är harmoniserade, och det är inte acceptabelt 
att vartdera informationsområde gör egna definitioner på termer som redan 
är definierade.  

https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/specifikation-for-att-soka-och-hamta-referensdata.pdf
https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata#grunddata
https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata#grunddata
mailto:smartsam@lm.se
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• Termer som används i en specifikation BÖR återanvända definitioner 
från den specifikation som ”äger” termen. Exempel: I specifikationen för 
detaljplan används ordet ”byggnad”, och definitionen av ”byggnad” ska 
hämtas från specifikationen för byggnad.  

• Källan (i förekommande fall) SKA anges tillsammans med definitionen 
av en term. 

• Definitioner av termer BÖR hämtas från existerande termkataloger; ex-
empel på dessa är Rikstermbanken, svenska.se och Ekvator  

 
Eftersom Nationell geodataplattform omfattar en stor mängd information 
inom olika fackområden kan det uppstå situationer där termer inte kan har-
moniseras. Exempel på detta är termer som har en juridisk definition. Det är 
då extra viktigt att använda anmärkningar tillsammans med definitionen av 
termen.  

• Anmärkningar till definitionen av en term SKA (där behov finns) använ-
das för att förtydliga termen, beskriva att termen används olika i olika 
sammanhang, samt vid behov beskriva hur termen används i det speci-
fika dokumentet.  

6.1 Stanli-notationen 
Stanli-notationen är relativt lätt att förstå, och ger möjligheten att såväl be-
skriva olika begrepps förhållanden till varandra, samt specialiseringar ("är 
en typ av") av begrepp. För att göra detta används två olika typer av relat-
ioner; specialisering samt samband. Utöver dessa relationer finns även 
själva begreppen.  
I Stanli-notationen används termen "objekttyp". Ordet objekttyp används 
ofta i sammanhanget informationsmodeller, och för att tydliggöra att det är 
skillnad mellan en begreppsmodell och en informationsmodell, så används i 
det här kapitlet istället termen ”begrepp”. 
Figur 3 visar ett exempel på en begreppsmodell, vilken förklaras i efterföl-
jande kapitel. 

http://www.rikstermbanken.se/
https://svenska.se/
https://www.sis.se/relevantastandarderfrgeodataenvgledning/terminologipgeodataomrdet/
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Figur 3: Exempel på begreppsmodell. Bilden finns i större format i bilaga A. 

 

6.1.1 SPECIALISERING 

En specialisering innebär att något (en subtyp) är en typ av något annat (su-
pertyp). I figur 3 visas att en "liten fastighet" är en typ av "fastighet", utifrån 
rollen storlek. Ett annat exempel på specialisering är det traditionella ex-
emplet träd, som kan delas in i barrträd och lövträd.  
Modelleringsnotationen gör det möjligt att uttrycka specialiseringar på olika 
sätt, beroende på om subtyperna är unika och/eller uttömmande (fullständigt 
redovisade). Med "uttömmande" avses att varje förekomst av supertypen 
även figurerar i någon av subtyperna. Eller uttryckt på ett annat sätt, listan 
med subtyperna är komplett. 
Med "unik" avses istället att en förekomst får uppträda i endast (högst) en av 
subtyperna. Uttryckt på ett annat sätt innebär detta att subtyperna inte är 
överlappande. 
Exempel på de olika typerna av specialisering visas i figur 3, och symboler-
nas betydelse redovisas nedan. 
 

 Uttömmande, ej unik 

 Ej uttömmande, unik 

 Uttömmande, unik 

 Ej uttömmande, ej unik 
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6.1.2 SAMBAND 

Samband beskriver hur olika begrepp förhåller sig till varandra. Termerna 
"fastighet" och "fastighetsägare" har av uppenbara skäl ett samband till 
varandra, nämligen att en fastighetsägare äger en fastighet. Det skulle natur-
ligtvis även gå att säga att en person (supertypen till fastighetsägare) äger en 
fastighet, vilket ur modelleringstekniskt perspektiv är helt korrekt. Men om 
termen "fastighetsägare" förekommer ska denna naturligtvis beskrivas och 
definieras. 
Samband kan beskrivas i båda riktningarna, där motsatta riktningen (den 
riktning som pilen inte pekar åt) då SKA skrivas inom parenteser. Multipli-
citet kan anges för samtliga samband i båda riktningarna, och om multiplici-
tet anges så SKA multipliciteten 1 uttryckligen visas. 
Till skillnad mot en informationsmodell kan beskrivningen av samband vara 
betydligt mer omfattande, där sambanden beskrivs så att de hjälper till att 
definiera begreppen. 

7 Regelverk för informationsmodeller 
En informationsmodell är en strukturerad beskrivning av information och i 
sammanhanget Nationell geodataplattform en kravställning gentemot produ-
center kring vilken information som ska finnas och vilken struktur den ska 
ha. 
Syftet med regelverket är att informationsmodeller ska dokumenteras på ett 
enhetligt sätt, så att det blir enklare att identifiera informationsägarskap, 
göra informationssäkerhetsklassningar samt se hur data från olika producen-
ter kan kombineras. Naturligtvis bidrar även enhetligheten till harmonise-
ring. 

• Informationsmodeller SKA beskrivas i notationen UML 
 
Regelverket är baserat på följande standarder, men såväl avsteg som be-
gränsningar har gjorts, i syfte att förenkla informationsmodellerna och där-
med bredda användningen och förståelsen för dem.  

• ISO 19103:2015 – Modellbeskrivningsspråk 
• ISO 19109:2015 – Regler för applikationsschema 
• ISO 19110:2016 – Objekttypskatalog 
• ISO 19136-1:2020 – Geography Markup Language (GML) 
• Unified Modeling Language 2.5.1 
 
De avsteg som har gjorts finns dokumenterade i del E av detta ramverk. 

7.1 Informationsmodell 
I Nationell geodataplattform används två olika typer av informationsmo-
deller; informationslagringsmodell och informationsutbytesmodell. De har 
olika namn utifrån att de har olika syften. 
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OBSERVERA 
I DIGGs remissversion av ”Ramverk för nationella grunddata inom den of-
fentliga förvaltningen” används termen grunddatadomänmodell istället för 
informationslagringsmodell. När DIGGs ramverk publiceras i en mer färdig 
version, och termen kvarstår, kommer det här ramverket att använda samma 
term. Termen informationslagringsmodell kan således komma att bytas ut. 

7.1.1 INFORMATIONSLAGRINGSMODELL 

Informationslagringsmodellens syfte i Nationell geodataplattform är att pre-
sentera en teknik- och utbytesneutral modell som beskriver den data som 
kan tillgängliggöras. Informationslagringsmodellen kan även innehålla kom-
mande behov av data, och som därmed inte för tillfället tillgängliggörs. 
Informationslagringsmodellen är en viktig modelltyp då den kan påvisa hur 
data från olika datakällor kan kombineras med varandra. 
Observera att informationslagringsmodellen varken är en datamodell eller 
en databasmodell. Den beskriver därmed inte hur informationen ska lagras 
eller underhållas, men kan användas som underlag. Nationell geodataplatt-
form ställer inte exakta krav på producenters lagrings- och handläggnings-
system.  

• All data som ingår i Nationell geodataplattform SKA beskrivas i en in-
formationslagringsmodell. 

• Informationslagringsmodellen SKA vara teknik- och utbytesneutral. Det 
innebär till exempel att CityGML inte kan användas som informations-
lagringsmodell, men däremot som informationsutbytesmodell. 

7.1.2 INFORMATIONSUTBYTESMODELL 

Ibland används ordet applikationsschema synonymt med ordet informat-
ionsutbytesmodell. 
En informationsutbytesmodell är anpassad för utbyte av data. Hur en in-
formationsutbytesmodell utformas och dess innehåll baseras på konsument-
behovet. Detta innebär att den kan omfatta hela eller delar av den informat-
ion som beskrivs i informationslagringsmodellen. Informationen kan även 
vara omstrukturerad, och det kan till och med finnas flera informationsutby-
tesmodeller som motsvarar en (1) informationslagringsmodell. 
Informationsutbytesmodellen kan således vara mer förändringsbar än in-
formationslagringsmodellen, allteftersom kundbehov och teknik förändras. 
Observera att en ”egen” informationsutbytesmodell inte nödvändigtvis tas 
fram, utan om det redan finns vedertagna utbytesformat som konsumenter 
vill användas så ska naturligtvis dessa användas. Exempel på detta är Ci-
tyGML, INSPIRE, etc. 

• All data som tillgängliggörs i Nationell geodataplattform SKA beskrivas 
i en informationsutbytesmodell. 

https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata#grunddata
https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata#grunddata
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• Redan standardiserade utbytesformat BÖR användas. Undantag kan till 
exempel vara att konsumenter inte efterfrågar informationen i det for-
matet, att det inte är ett öppet format, eller otillräckligt på något sätt. 

• Val av att inte använda standardiserade utbytesformat SKA motiveras 

7.2 Prefix 
Prefix i klassnamn och paketnamn SKA INTE användas. 

7.3 Namnsättning 
Namn på modellelement SKA uppfylla kraven i tabell 4. 
Tabell 4: Namnsättningsregler för olika modellelement. Ett X innebär ett SKA-krav, om inget annat 
är noterat. 

Regelbeskrivning 

P
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R
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io
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m
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Svenska X X X X X X 

Singularis, obestämd form X X X X X  

Svenska tecken, blanktecken och accenttecken 
Namn BÖR skrivas på ”normal” svenska, men 
ibland kan det finnas orsaker till att detta inte 
är möjligt. 

X X X X X X 

Inledande VERSAL bokstav X X X    

Inledande gemen bokstav 
Värden ska skrivas med inledande gemen bok-
stav, förutom vid till exempel förkortningar och 
egennamn.  
Se vidare Datatyper och värdemängder 

   X X X 

Unikt namn inom paketet 
(Ett paket kan finnas i ett annat paket) 

X X X    

Unikt namn inom Smartare Samhällsbyggnads-
process 

  X    



LANTMÄTERIET 

 

20(64) 

Regelbeskrivning 
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Gäller för klasser i informationslagringsmo-
deller. 

 
Namn BÖR inte förkortas. Tabell 5 visar några ord som används ofta inom 
informationsmodeller. 
Tabell 5: Vanliga förkortningar och dess fullständiga namn som rekommenderas användas. 

Förkortning Fullständigt namn som rekommenderas 

id identitet 

 
Tabellen utökas kontinuerligt. 

7.4 Paket 
Ett paket är en gruppering av modellelement (till exempel klasser) och kan 
innehålla flera diagram som visar olika ”vyer” av modellen. 
Ofta vid modellering återanvänds klasser från andra modeller, till exempel 
resursmodeller eller från standarder. För att få en översikt över vilka beroen-
den som en modell har till andra modeller används ett så kallat paketdia-
gram. 

• Ett diagram som visar paketberoenden SKA finnas 

7.5 Diagram 
Diagrammet är en visuell bild över modellen. Dessa diagram ska ritas på ett 
likartat sätt för all information som tillgängliggörs i Nationell geodataplatt-
form. Figur 4 visar ett exempel på diagram som uppfyller vissa av de krav 
som ställs i detta kapitel, men även krav som ställs i andra kapitel. 
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Figur 4: I bilden visas exempel på: Relationsvillkor, härlett attribut, regler, arv som visas i övre 
högra hörnet samt klass som inte är fullständigt redovisad. Figuren återspeglar INTE en beslutad 
modell. 

 

7.5.1 BESKRIVNING AV DIAGRAMMET 

• Alla diagram SKA ha en textruta innehållande namn på diagrammet, vil-
ken typ av informationsmodell den visar, version, beslutsdatum samt 
dess syfte. Denna textruta behöver inte visas i specifikationen då in-
formationen redan framgår av andra delar i specifikationen, men behövs 
däremot i modellbiblioteket. 

• Textrutan BÖR positioneras i diagrammets övre vänstra hörn, 20 pixlar 
från vardera kanten. Om utrymmet används för att få ett tilltalande och 
lättläst diagram kan textrutan positioneras på annan plats, men gärna i 
överdelen av diagrammet. 

• Textrutan SKA INTE ha någon bakgrundsfärg, det vill säga vara vit 
• Namnet på diagrammet samt rubrikerna SKA vara i fet stil, och det SKA 

INTE vara någon annan textformatering  
 
EXEMPEL 

Informationslagringsmodell Belägenhetsadress 
Version: 2.0  
Beslutad: 2015-01-01 
Syfte: Diagrammet visar informationslagringsmodellen för Belägenhetsa-
dress. 

Utbytesobjekt
Adressplats

/adressplatsbeteckning: Text
adressplatsnummer: Text
bokstavstil lägg: Text [0..1]
adressplatstyp: Adressplatstyp

constraints
{A-577}
{A-588}

Adressområde

fastställt namn: Text

Gårdsadressområde

fastställt namn: Text

Registerenhet

{antingen eller (XOR)}

0..*

hör ti l l  (har)

registerenhet 1

0..* hör ti l l  (har)

adressområde

0..1

0..*

ligger inom (innehåller)

adressområde 1

1..* hör ti l l  (innehåller)

gårdsadressområde

0..1
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7.5.2 KOMMENTARER 

Kommentarer i diagrammet kan tillföra information för läsaren för att öka 
förståelsen, eller för att beskriva meningen av avvikande färger på klasser 
(ej vita eller gråa). Användningen av kommentarer kan dock även göra dia-
grammen mer svårlästa, och om de beskriver samma sak som redan framgår 
av modellen kan det uppstå en diskrepans. 

• Kommentarer BÖR INTE användas, såvida det inte tillför information 
som är av värde för läsaren. 

• Kommentarer SKA INTE användas för att dokumentera vital informat-
ion gällande modellelement, utan detta SKA finnas dokumenterat på 
modellelementet. 

7.5.3 VISUELLT UTSEENDE PÅ KLASSER 

Generellt SKA klasser vara vita eller grå, enligt tabell 6, men vid behov kan 
annan färg användas. Tänk dock på att vissa färger och färgkombinationer 
är svåra för färgblinda eller personer med synnedsättning, och av den anled-
ningen SKA eventuella andra färger användas på ett medvetet sätt. 
Klasser som visas i ett diagram men som tillhör ett annat paket/specifikation 
SKA ha färgen grå, samt att samtliga attribut BÖR döljas i diagrammet (för 
att undvika diskrepanser vid uppdateringar av andra modeller). 
Tabell 6: Färger som kan användas på klasser, och vad färgen betyder. 

Färg Betydelse 

Vit Klassen är fullständigt redovisad i diagrammet 
(alla attribut och relationer visas). 
I vissa verktyg kan ett arv påvisas i övre högra 
hörnet när den ärvda klassen inte visas i dia-
grammet. I dessa fall räknas klassen som full-
ständigt redovisad och är således vit. 

Grå 
Färgkod: 
HEX {E1, E1, E1} 
RGB {225, 225, 225} 

Klassen är inte fullständigt redovisad i diagram-
met. 

Annan färg Om behov finns för att förtydliga något genom 
färger kan valfria färger användas. Betydelsen av 
färgerna måste dock framgå i diagrammet. 

 
Reglerna om färgsättning gäller naturligtvis även värdelistor och datatyper. 
Synligheten för attribut och roller SKA INTE visas i diagrammet, då dessa 
inte har någon mening i de typer av informationsmodeller som används i 
Nationell geodataplattform. 
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7.5.4 VISUELLT UTSEENDE PÅ RELATIONER 

Relationer mellan klasser SKA vara ortogonala med rundade hörn, förutom 
för arvsrelationer som SKA ha kantiga hörn. 

7.6 Klass 
Följande punktlista anger regler som gäller för klasser. 

• Namn i informationslagringsmodeller SKA vara unika inom Nationell 
geodataplattform 

• Namn i informationsutbytesmodeller SKA vara unika inom sitt paket 
• Tvetydiga namn på klasser BÖR undvikas. Namnet ”Anmärkning” är 

generellt och kan syfta till många olika typer av anmärkningar. Namnet 
”Inskrivningsanmärkning” är betydligt tydligare. 

• Beskrivning SKA finnas 
• Definition BÖR finnas 
• Kommentarer kan vid behov användas  
 

OBSERVERA 
Efterföljande stycke ska ses över för att på bästa sätt uppnå neutralitet för 
informationslagringsmodeller, användning av standarder samt god förståelse 
av informationen även för de som inte är insatta i standarder.  
Lämna gärna synpunkter genom epost-adressen smartsam@lm.se.  
 

7.7 Attribut 
Följande punktlista anger regler som gäller för attribut. 

• Namn SKA vara unikt inom klassen 
• Namn som är lika i flera klasser BÖR ha samma innebörd i förhållande 

till sin klass. Till exempel att attributet ”bredd” som återfinns i klas-
serna Väg och Vattendrag har samma innebörd. 

• Meningsfulla namn BÖR användas. Namnet ”status” är till exempel inte 
tydligt kring vad det är för status som avses, i de fall ett objekt kan in-
neha flera olika typer av statusar. Ett annat typexempel är ordet ”refe-
rens”, där det är bättre att välja ett namn utifrån vad som refereras. 

• Om det är rimligt, BÖR ett (1) ord användas, till exempel ”anmärknings-
typ” istället för ”typ av anmärkning”. 

• Beskrivning SKA finnas 
• Definition BÖR finnas 
• Datatyp SKA finnas 
• Multiplicitet SKA finnas 
• Om ett attribut är härlett BÖR det framgå i beskrivningen av attributet 

vad det är sammansatt av 
• Regler SKA INTE finnas, utan eventuella regler SKA istället anges på 

klassen 

mailto:smartsam@lm.se
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• Standardvärde SKA INTE anges då det ej är relevant i de informations-
modeller som används i Nationell Geodataplattform 

• Stereotyp SKA INTE anges 
• Kommentar kan vid behov användas 
 
Ett attribut i en klass som avser att hålla information om objektets identitet 
SKA ha namnet ”objektidentitet”, oavsett om det är ett utbytesobjekt (se Del 
B av informationsarkitekturramverket) eller ej. På motsvarande sätt SKA 
namnet ”objektidentitet” inte användas i ett annat syfte. Ett objekt kan även 
ha andra identiteter som inte är den unika identifieraren. 
Ordningen på attributen är valfri men det är praxis att ha de mest betydande 
attributen överst. Gruppering av (står i närheten av varandra) attribut som 
hör ihop är brukligt.  

7.7.1 ATTRIBUT MED MULTIPLICITET ÖVER ETT (1) 

Om ett attribut är en lista (multiplicitet över 1), kan det anges om listan är 
ordnad och tillåter dubbletter. Vanligtvis finns enbart engelska ord i de mo-
delleringsverktyg som används, och namnen som används med en tillhö-
rande beskrivning finns i tabell 7. 
Tabell 7: Namn som används i samband med listor och dess betydelse. 

Namn Beskrivning 

set Oordnad lista med unika element. Detta är det 
vanligaste som används och värdet ”set” visas 
normalt inte i diagrammet. 

bag Oordnad lista med ej unika element 

orderedSet/ordered Oordnat lista med unika element. Vilket ord som 
används kan skilja mellan modelleringsverktyg. 

list/sequence Ordnad lista med ej unika element. Vilket ord som 
används kan skilja mellan modelleringsverktyg. 

7.8 Operation 
Operationer SKA INTE beskrivas. 

7.9 Relation 
Följande punktlista anger regler som gäller för attribut. 

• Associationsnamn SKA anges i informationslagringsmodeller i minst en 
(1) riktning 

• Om associationsnamn anges i båda riktningarna SKA namnet på den 
motsatta riktningen anges inom parentes. 
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• Om läsriktningen inte är densamma som associationsriktningen SKA 
läsriktning visas i diagrammet 

• Multiplicitet SKA anges på båda sidor av associationen 
• Multiplicitet 1 SKA uttryckligen visas i diagrammet 
• Regler SKA INTE anges på själva relationen utan på den klass som 

”äger” regeln. 
• Regler av typen ”eller” och dylikt BÖR illustreras i diagrammet, se ex-

empel i figur 4. 
• Rollnamn SKA anges på den navigerbara sidan av en association 
 
Vid datautbyte genom fråga-svar-tjänster är det vanligt att referenser 
(UUID) till relaterade objekt skickas istället för att inkludera det relaterade 
objektet. I dessa fall BÖR relationen visas, och rollnamnet SKA då inne-
hålla ordet ”referens”. Datatypen för denna roll är således inte den utpekade 
objekttypen utan ett UUID. Figur 5 illustrerar detta, där båda alternativen 
implementeras på exakt samma sätt.  
Figur 5: a) och b) har samma betydelse p.g.a. att rollnamnet har suffixet ”referens”, men a) är tydli-
gare då objekttypernas förhållande till varandra tydligt framgår. I detta fall är a) att föredra. Figu-
ren åter-speglar INTE en beslutad modell. 

 

7.9.1 ARV 

Multipla arv BÖR INTE användas (en subklass som har flera superklasser). 

7.9.2 GEOGRAFISKA SAMBAND 

En företeelse med en bestämd geografisk position kan ha ett logiskt sam-
band till en annan geografisk företeelse, men som det inte finns någon fak-
tisk koppling mellan (det finns ingen referens). Denna typ av samband (där 
objekten är löskopplade) SKA INTE visas genom associationer. 
Ett sådant samband skulle däremot kunna illustreras i en begreppsmodell. 

7.10 Datatyp 
Namn på basdatatyper SKA användas enligt tabell 8, och nya datatyper med 
samma innebörd som någon datatyp i tabell 8 SKA INTE skapas. 

Byggnad Byggnadsdel

Byggnad

byggnadsdelsreferens: UUID [1..*]

Byggnadsdel

a)

b)

1

byggnadsdelsreferens

1..*
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Tabell 8: Namn och beskrivning på basdatatyper som kan användas, samt dess motsvarighet i ISO 
19103:2015. 

Basdatatyp Beskrivning ISO 19103 

Datum År, månad och dag i gregorianska ka-
lendern 

Date 

DatumTid År, månad, dag, timme, minut och se-
kund i gregorianska kalendern. SKA 
även innehålla tidszon. 

DateTime 

Decimaltal Tal som innehåller ett decimaltecken, 
följt av en eller flera decimaler. 

Decimal 

Heltal Alla positiva och negativa heltal. En 
eventuell begränsning uppåt och/eller 
nedåt anges i beskrivningen av attribu-
tet alternativt som en regel. 

Integer 

Ja/Nej Sant eller falskt. Boolean 

Text Textsträng. Eventuella begränsningar i 
längd anges i beskrivningen. 

CharacterString 

UUID Unik identifierare enligt mönstret: 
[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-
[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} 
Ingen exakt motsvarighet finns i ISO 
19103. 

En begränsning 
av Character-
String 
 

URI En sträng av tecken för att identifiera 
en resurs, utformad enligt RFC 3986. 

URI 

Årtal Årtal angivet med fyra siffror; i grego-
rianska kalendern. 
Ingen exakt motsvarighet finns i ISO 
19103. 

En begränsning 
av Date 
 

Tid Timme, minut och sekund.  Time 

Flyttal Består av ett tecken (plus ett eller mi-
nus ett), en mantissa och en exponent 
och kan skrivas t*m*re. Ett flyttal är 
begränsad i sin noggrannhet och över-
väg att använda Decimaltal istället. 

Real 
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Basdatatyp Beskrivning ISO 19103 

Vektor Magnitud och riktning. Används oftast 
om en geometrimodell ska beskrivas.  
Vektor i det här sammanhanget ska 
inte förväxlas med ”vector” som an-
vänds i programmeringsspråk för lis-
tor. 

Vector 

 SKA INTE användas. Vid behov, an-
vänd istället Heltal, Ja/Nej eller Text. 

Bit 

 SKA INTE användas. Vid behov, an-
vänd istället Heltal. 

Digit 

 SKA INTE användas. Vid behov, an-
vänd istället Text. 

Sign 

 SKA INTE användas som datatyp, 
utan multiplictet används för att påvisa 
att något är en lista. 

Set/bag/sequence 

7.11 Komplex datatyp 
Datatyper kan skapas vid behov och då SKA stereotypen dataType använ-
das. I första hand SKA dock datatyper definierade i en resursmodell använ-
das. 
TIPS 

Datatyper kan ärva från andra datatyper. Kontrollera gärna innan du skapar 
en ny datatyp om det du skapar egentligen är en utökning eller delmängd av 
något som redan existerar. 

7.12 Värdemängd (värdelista) 
Vanliga synonymer till termen värdemängd är värdelista och kodlista. Ter-
men värdemängd är att föredra. 
Värdemängder SKA ha stereotypen enumeration (ej utökningsbar värde-
mängd) eller codelist (utökningsbar värdemängd). Vanligtvis finns enbart 
engelska ord i de modelleringsverktyg som används och därför ska de eng-
elska orden användas. 
Värden i värdemängder sorteras vanligen i bokstavsordning, där eventuella 
förekomster av värdena ”ospecificerad” och liknande läggs sist i listan. Vär-
den som ”ospecificerad”, ”annan”, ”övrigt” och dylikt BÖR dock undvikas, 
och istället BÖR värdelistan justeras utifrån nya behov av värden. Detta ger 
en ökad kvalitet på data. 
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Värdena SKA skrivas med inledande gemen bokstav, förutom vid till exem-
pel förkortningar och egennamn; Myndigheternas skrivregler publicerad av 
”Institutet för språk och folkminnen” BÖR följas. 
TIPS 

Kontrollera gärna innan du skapar en ny värdemängd om det du skapar 
egentligen är en utökning eller begränsning av något som redan existerar. 
Om det är en utökning använder du ett arv, och om det är en begränsning för 
ett särskilt attribut (till exempel att något värde inte är tillåtet), kan du an-
vända en regel.   

Hierarkiska värdemängder kan utformas genom separata värdemängder, en 
(1) för vardera nivån. Den objekttyp som använder sig av en hierarkisk vär-
demängd har då ett attribut för vardera nivån.  
Figur 6: Hierarkiskt värdemängd - Ett byggnadsändamål kan detaljeras ytterligare. Notera att "De-
taljerat byggnadsändamål" innehåller detaljerade värden för såväl bostad, industri och verksamhet. 

Figuren återspeglar INTE en beslutad modell. 

 
Om ovan beskrivna förfarande används, SKA det framgå i specifikationen 
(som modellen är en del av) vilka kombinationer som är giltiga, till exempel 
genom en tabell. I exemplet ovan innebär detta att ”småhus friliggande” en-
bart får anges i kombinationen byggnadsändamål = bostad.  
System som hanterar objekttyper med hierarkiska värdemängder enligt ovan 
exempel bör kontrollera att rätt kombinationer av värden används. Nation-
ell geodataplattform ställer dock inga krav på producenters egna handlägg-
ningssystem och rutiner. 
Om ej alla värden i en värdemängd är relevanta för ett attribut, SKA detta 
framgå genom beskrivningen av attributet som använder värdemängden, al-
ternativt genom verksamhetsregler. Denna typ av situationer uppstår ofta 
vid användning av resursmodeller. 

https://www.isof.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2016-09-14-myndigheternas-skrivregler.html
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7.13 Verksamhetsregel 
De två efterföljande styckena BÖR tillämpas för nya verksamhetsregler, då 
det inte är rimligt att redan etablerade identiteter på verksamhetsregler för-
ändras. 
En verksamhetsregel SKA bestå av en unik identitet och en beskrivande 
text. Identiteten används ofta i olika system som en felkod, vilken en verk-
samhetsperson, till exempel en handläggare, behöver förstå innebörden av. 
Därför SKA beskrivningen av en verksamhetsregel skrivas på enkel och 
tydlig svenska. OCL kan dock användas som komplement. 
Identiteten BÖR utformas med ett prefix bestående av två eller tre bokstäver 
följt av ett bindestreck och ett numeriskt värde. Prefixet kan vara en förkort-
ning av informationsområdet som verksamhetsregeln berör. Till exempel 
DP-001 för detaljplan. Exempel på undantag från denna regel är när det re-
dan finns etablerade identiteter. 
Identiteten SKA vara unik inom paketet och identiteten SKA INTE återan-
vändas (i händelse av att den i ett tidigare skede har tagits bort).  

7.14 Stereotyper 
Stereotyper kan användas där det behövs, dock SKA INTE följande använ-
das med en annan betydelse än den angivna. 
Tabell 9: Vanliga stereotyper och dess betydelse. 

Stereotyp Betydelse 

enumeration Ej utökningsbar värdemängd 

codelist Utökningsbar värdemängd 

dataType Komplex datatyp 

union Klasser med stereotypen union innehåller en lista med 
attribut där bara en (1) kan användas 
Den här stereotypen BÖR undvikas på grund av att 
dess innebörd inte är allmänt känd. Överväg att istället 
använda en regel. 

 
I INSPIRE används stereotypen featureType för att indikera att en klass har 
ett ursprung i en geografisk företeelse. Detta förfarande SKA INTE använ-
das. 



LANTMÄTERIET 

 

30(64) 

7.15 Texter för modellelement 
All dokumentation SKA finnas på svenska. Dokumentationen kan även fin-
nas på andra språk om det anses nödvändigt. Vilken typ av dokumentation 
som kan finnas för modellelement beskrivs i tabell 10. 
Tabell 10: Textelement, beskrivning och exempel på dess användning. 

Textelement och beskrivning Exempel (för Juridisk person) 

Definition 
Skrivs så att texten är utbytbar mot 
termen i sitt sammanhang. Inleds 
med gemen bokstav och avslutas 
utan punkt. 

sammanslutning som har rätts-
kapacitet 

Beskrivning 
Förtydligar definitionen. Detta an-
vänds mer som en populärbeskriv-
ning och kan även innehålla exem-
pel. 

En juridisk person är en samman-
slutning (exempelvis en organisat-
ion eller ett företag) som kan för-
värva och äga tillgångar, ingå avtal 
och uppträda som part i domstol. 

Kommentar 
Om det finns behov av att ange in-
formation som varken är en be-
skrivning eller definition, kan en 
kommentar användas. 

Detta är inte grunddatakällan för ju-
ridiska personer, utan för detta hän-
visas istället till…  

8 Tips angående informationsmodellering 

8.1 Identifiering av objekttyper och dess egenskaper 
Traditionellt vid informationsmodellering brukar faktiska företeelser vara 
utgångspunkten för att identifiera objekttyper. Det kan till exempel vara en 
byggnad, en detaljplan eller en fastighet. Inom Plattformen tillkommer dock 
juridiska aspekter, till exempel informationsägarskap och arkivansvar, vilket 
kan påverka hur en informationslagringsmodell faktiskt utformas (vilken i 
sin tur kan påverka de andra informationsmodellstyperna).  
I dessa situationer kan egenskaper på en objekttyp behöva separeras, så att 
informationsägarskapet blir tydligt, trots att det rent logiskt inte stämmer 
överens med den faktiska företeelsen. 
I en objekttyp SKA INTE attribut med olika informationsägare blandas. 

8.2 Referenser är också information 
En objekttyps referens till en annan objekttyp kan ibland utgöra information 
som innebär att en producent tillgängliggör data som de inte är 



LANTMÄTERIET 

 

31(64) 

informationsägare av. Ett exempel är om Byggnad håller en referens till 
Skyddsrum. Enbart existensen av en referens i ett Byggnadsobjekt avslöjar 
att byggnaden innehåller ett skyddsrum, vilket innebär att informationsäga-
ren av Byggnad tillgängliggör en uppgift som de kanske inte nödvändigtvis 
är informationsägare av. Figur 7 illustrerar detta. 
Exemplet med byggnad och skyddsrum är endast ett exempel och återspeg-
lar inte nödvändigtvis det faktiska informationsägarskapet. 
Figur 7: I a) avslöjar ett byggnadsobjekt om det finns ett skyddsrum i byggnaden. Detta är dock inte 
fallet med b). Vem är informationsägare av informationen om i vilken/vilka byggnader det finns 
skyddsrum? Vem borde tillgängliggöra den? Figuren återspeglar INTE en beslutad modell. 

 

8.3 Hantering av obligatoriska uppgifter vid nyinsamling 
Det kan finnas behov av att viss information om en objekttyp ska vara obli-
gatorisk vid nyinsamling, men inte för befintliga data, till exempel vid kvali-
tetshöjning. I dessa situationer kan inte attributen vara obligatoriska i varken 
informationslagringsmodellen eller informationsutbytesmodellen, eftersom 
befintliga data då bryter mot modellen.  
För att lösa detta BÖR kravet ställas i form av en verksamhetsregel, formu-
lerad så att det framgår att regeln endast gäller vid nyinsamling. Alternativt 
kan kravet ställas i specifikationens kvalitetskapitel (eller på båda ställen).  
Voidable som används i INSPIRE SKA INTE användas.  
Innebörden av voidable är inte allmänt känd och kan därmed orsaka feltolk-
ningar. En verksamhetsregel formulerad som beskrivande text tydliggör 
bättre vad som faktiskt avses.   

8.4 Återanvändning av klasser från standarder/specifikationer 
I en del sammanhang kan det vara relevant att använda klasser från andra 
standarder eller specifikationer. Det är då viktigt att förstå vad detta innebär, 
när det är lämpligt att göra detta, och om klasserna ska översättas eller inte. 

8.4.1 SAMMANHANG 

När en klass återanvänds bör det först beaktas om klassen används i rätt 
sammanhang och därigenom är lämplig att återanvända. Många standar-
der/specifikationer har ett syfte och ett tillämpningsområde, och att 

Byggnad Skyddsrum

Byggnad Skyddsrum

a)

b)

1

skyddsrumsreferens

0..1

0..1

byggnadsreferens

1
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återanvända en klass från en standard/specifikation som har ett helt annat 
tillämpningsområde kan i framtiden skapa problem. Detta beror på att i 
framtida förändringar av standarden/specifikationen beaktas behovet av det 
specifika tillämpningsområdet, och förändringarna kan därmed orsaka pro-
blem om tillämpningsområdet är ett annat. 

8.4.2 KOMPLEXA HIERARKIER 

En klass har ofta beroenden till andra klasser, till exempel datatyper, som i 
sin tur kan ha beroenden till andra klasser. Återanvändning kan skapa kom-
plexa strukturer där många av attributen inte används. På grund av att attri-
buten finns kan detta dessutom innebära att informationen får en högre in-
formationssäkerhetsklassning än vad den borde ha. Vid återanvändning, 
överväg konsekvensen och om återanvändandet hjälper eller stjälper. Anta 
till exempel att det för en datamängd finns en INSPIRE-specifikation, men 
att datamängden även ska utbytas i ett annat format. Finns det en vinst i att 
vissa delar av INSPIRE förekommer i det andra formatet? Eller blir det bara 
komplext?  

8.4.3 ÖVERSÄTTNING ELLER EJ 

Standarder är ofta på engelska, vilket ger upphov till frågan; ska jag över-
sätta till svenska eller inte? Svaret är inte enkelt, utan ”beror på”. 
Notera att det kan finnas situationer där ett engelskt ord är det ord som fak-
tiskt används, och att någon egentligen svensk översättning inte finns. I 
dessa fall är det naturligtvis alltid olämpligt att ”hitta på” ett svenskt ord. 
En informationslagringsmodell ska vara teknik- och utbytesneutral, vilket 
innebär att den principiellt inte har något beroende till någonting utanför 
Nationella geodataplattformen. Detta innebär att alla namn i en information-
slagringsmodell BÖR vara på svenska. Detta ökar den allmänna förståelsen, 
framförallt om data ska kombineras över informationsområden. Det finns 
annars en risk att översättningstabeller måste tas fram, vilket gör det mödo-
samt att förstå informationslagringsmodellerna.  
Vad gäller informationsutbytesmodeller BÖR svenska vara förstahandsva-
let, men valet kan påverkas av tre olika situationer. 

A. Informationsutbytesmodellen utgörs helt eller delvis av en befintlig 
standard/specifikation, till exempel CityGML eller INSPIRE. 

B. Informationsutbytesmodellen är en utökning av en befintlig stan-
dard/specifikation, till exempel en ADE-utökning för CityGML. 

C. Informationsutbytesmodellen är oberoende av en befintlig stan-
dard/specifikation (men datamängden behöver även kunna utbytas 
enligt befintliga standarder/specifikationer). 

I situation A kan det naturligtvis inte ske någon översättning eftersom det då 
skulle innebära att standarden/specifikationen inte följs. Informationsutby-
tesmodellen återspeglar ju alltid den tekniska implementeringen och samma 
namn används därför i datautbytesmodellen. 
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I situation B kan återigen inte någon översättning göras så att standar-
den/specifikationen inte följs, men det är däremot möjligt att använda 
svenska i utökningen. Detta BÖR göras för att undvika felaktiga översätt-
ningar tillbaka till svenska, vilket skulle kunna resultera i att de korrekta 
verksamhetsbegreppen inte används. 
I situation C uppstår egentligen frågan: Varför återanvänder jag befintliga 
klasser? Vad är fördelen (och nackdelen)? Notera att faktumet att datamäng-
den även behöver kunna utbytas enligt en befintlig standard/specifikation 
egentligen inte påverkar beslutet; det är ju en helt egen informationsutbytes-
modell. Det som däremot kan beaktas är om det finns någon vinst i den tek-
niska implementationen. Underlättar det för en systemutvecklare om klasser 
återanvänds as-is i en informationsutbytesmodell?  
Tänk även på att när olika standarder/specifikationer blandas, och det utifrån 
dessa skapas nya utbytesformat, kan det uppstå icke önskvärda beroenden. 

9 Förhållandet mellan begreppsmodell, informations-
modell och termlista i specifikationen 

Begreppsmodeller, informationsmodeller och termlistor kan vid en första 
anblick tyckas vara överlappande eftersom de innehåller ord som definieras 
och/eller beskrivs. De har dock olika syften. 
I en begreppsmodell beskrivs begrepp och hur de relaterar till andra be-
grepp. Begrepp kan liknas vid objekt, det vill säga konkreta eller abstrakta 
ting som existerar, har existerat eller kan komma att existera. Begreppen har 
en term; ett ord som människor använder för att kommunicera med 
varandra. 
Den information som behövs om ett objekt beskrivs inte i en begreppsmo-
dell, utan i informationsmodellen. Exempel: Om bil är ett begrepp så är fär-
gen på bilen en egenskap, det vill säga information om bilen. ”Färg” ska 
därmed inte finnas i en begreppsmodell. 
Termer, oavsett om de ingår i begreppsmodellen eller inte, definieras i term-
listan i specifikationen. Termerna kan sammanfalla med namn på attribut i 
en informationsmodell, men själva attributnamnen i sig är inte termer; det 
”råkar” bara vara samma ord som en term.  
Vissa attribut i en informationsmodell kommer inte att finnas i termlistan. 
Exempel: Termen ”namn” är troligtvis inget som definieras i termlistan i 
specifikationen men som däremot kan förekomma som ett namn på ett attri-
but. Vilket ”namn” som avses beskrivs i objekttypskatalogen (det vill säga 
en beskrivning av attributet ”namn”). Däremot kan termen ”laga kraft” vara 
lämplig att definiera i en termlista. 
När attribut beskrivs i en objekttypskatalog används termer som är definie-
rade i specifikationen. Exempel: Vid beskrivningen av attributet ”laga kraft-
datum” används troligen termen ”laga kraft”, vilken är definierad i termlis-
tan. 
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Förhållandet mellan begrepp, termer, attribut, termlista och objekttypskata-
log illustreras i figur 8. Figur 8 är inte en formell begreppsmodell, utan bara 
en illustrativ bild. 
Figur 8: Förhållandet mellan begrepp, term, attribut, termlista och objekttypskatalog. 

 

10 Regelverk för processmodeller 
Data i Nationell geodataplattform ska stödja samhällsbyggnadsprocesser, 
vilka flera aktörer deltar i. Det underlättar därför om alla aktörer använder 
samma notation, vilken med fördel är en öppen och fri notation. 
Processer som publiceras som en del av plattformen BÖR använda notat-
ionen BPMN 2.0. 

11 Beslutsprocess för specifikationer 
OBSERVERA 

Inför publicering av denna version av informationsarkitekturramverket var 
inte samordning och organisation färdigutrett och kapitlet kan därmed för-
ändras, framförallt utifrån roller och ansvar. 
Kraven i kapitlet 10.2 är dock relativt stabila, i förhållande till resterande 
delar i kapitel 10.  

Specifikationer är en viktig del av Plattformen och de skapar förutsättningar 
för enhetlighet. Många gånger är många aktörer berörda av en specifikation, 
och de SKA därför tas fram och revideras genom en enhetlig process, som 
avslutas med att specifikationen beslutas. 
Figur 9 beskriver översiktligt arbetsgången för att ta fram eller revidera en 
specifikation. Detaljerad information om de olika stegen beskrivs i efterföl-
jande kapitel. 
En detaljerad processbild finns i bilaga A.3. 

begrepp term

objekttypskatalogattribut

termlista

beskrivs och ingår i

är namnsatt med

beskrivs genom användning av definierad

definieras och ingår i
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Figur 9: Översiktlig bild över arbetet med en specifikation. (När en specifikation är beslutad och pub-
licerad finns möjligheten att kontinuerligt lämna synpunkter, vilka blir underlag till nästa eventuella 
revidering) 

 
 
Beslutsprocessen, med tillhörande mallar, har utgått från Norges process för 
godkännande av specifikationer/standarder inom SOSI. Sedan våren 2019 
har de, utöver att en specifikation innehållsmässigt ska vara korrekt och 
följa uppsatta regler, även infört kravet att en specifikation ska tas fram en-
ligt en särskild process för att bli godkänd inom SOSI.  

11.1 Organisering och uppstart av specifikationsarbete 
Behovet av att ta fram en helt ny specifikation, eller revidering av en befint-
lig, kan uppkomma i olika situationer och forum. Utgångspunkten är dock 
ofta ett konsumentperspektiv; något nytt efterfrågas eller det har uppkommit 
förändrade behov. 
Oavsett om det är en ny specifikation eller om en befintlig ska revideras, bör 
en standardiserad process följas. Vissa ”genvägar” kan dock göras beroende 
på arbetets omfattning. 

11.1.1 SYSTEMATISK ÖVERSYN AV SPECIFIKATION 

En systematisk översyn vid väl valda tidpunkter BÖR göras av befintliga 
specifikationer. En översyn av en specifikation resulterar inte nödvändigtvis 
i att specifikationen ska revideras, utan syftet är att säkerställa att specifikat-
ionen är korrekt, aktuell och ändamålsenlig. Själva översynen utförs av ar-
betsgruppen, eller någon av dem utsedd. 

https://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-standarden-del-1-og-2/sosi-standard-del-1/5.0/sosi-produktspesifikasjoner_krav_og_godkjenning_5.0.pdf
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11.1.2 OLIKA TYPER AV ARBETE 

Resultatet av en översyn kan resultera i tre olika typer av arbete, som inne-
bär olika krav på genomförandet. De tre typerna är: 

• Ny specifikation eller större revidering 
• Förenklad revision 
• Rättning 
 
När en ny specifikation ska tas fram, eller det görs en större revidering av en 
befintlig specifikation, ställs högre krav på genomförandet än när det bara 
sker mindre revideringar. Detta gäller främst möjligheterna för olika aktörer 
att delta i arbetet. 
En utförligare förklaring av de olika typerna av arbeten ingår inte i denna 
version av informationsarkitekturramverket. 

11.1.3 UPPSTART AV ARBETET 

Oavsett vilken typ av arbete det är (se kapitel 10.1.2), SKA en beskrivning 
av arbetet tas fram enligt mall (se separat dokument). Denna innehåller till 
exempel information om arbetets omfattning, beskrivning av vad som ska 
göras, vilka som har identifierats behöver delta, och om dessa resurser är sä-
kerställda.  
Beskrivningen kan tas fram av olika aktörer beroende på hur behovet har 
identifierats. Det kan till exempel vara en enskild myndighet, men även spe-
cifikationssamordnarna. 
Dokumentet SKA överlämnas till specifikationssamordnarna som gör en 
kontroll att dokumentet är tydligt och innehåller vitala delar, för att sedan 
överlämna dokumentet till beslutsfattare för beslut om att arbetet ska ge-
nomföras. 
Information om att en ny specifikation ska tas fram, eller att en större revi-
dering kommer att ske, SKA dessutom informeras om på Nationell geoda-
taplattformens webbplats för att ge andra intressenter möjlighet att delta i ar-
betet (ingå i arbetsgruppen). Informationen SKA publiceras snarast efter be-
slut om genomförande har tagits. 
Vid en mindre revidering behöver inte möjligheten för externt deltagande i 
arbetet ges (arbetsgruppen genomför arbetet på egen hand). 
Notera att alla nya och reviderade specifikationer ska publiceras för att 
motta kommentarer; det är således inte nödvändigt att delta i själva arbetet 
för att ha möjligheten att ge synpunkter. 

11.1.4 ORGANISERING AV ARBETET 

Arbetsgruppen BÖR ha en arbetsledare som kontinuerligt kommunicerar 
framdrift och status i arbetet till specifikationssamordnarna. Utöver detta be-
stämmer arbetsgruppen själv hur arbetet ska organiseras, men ska naturligt-
vis ta hänsyn till de krav (se kapitel 10.2) som ställs för att specifikationen 
ska kunna godkännas och beslutas. 
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11.2 Kriterier för godkännande av specifikationen 
Varje arbetsgrupp kan själva bestämma det exakta arbetssättet, men det 
finns vissa krav (punkt A – I) som SKA uppfyllas för att specifikationen se-
nare ska kunna bli godkänd och beslutad. Arbetsgruppen BÖR ha kontinuer-
lig kontakt med specifikationssamordnarna för att få återkoppling om att ar-
betet bedrivs på ett sådant sätt att specifikationen kommer att kunna godkän-
nas och beslutas. 

11.2.1 UPPFYLLER KRAVEN I GÄLLANDE INFORMATIONSARKITEKTURRAM-
VERK 

I informationsarkitekturramverket finns flertalet krav, som alla ska uppfyl-
las. Om avvikelser från ramverket behöver göras, ska det särskilt dokument-
eras och ingå i beslutsunderlaget. 
A) Specifikationen ska uppfylla kraven i gällande informationsarkitektur-

ramverk. 

11.2.2 FRAMTAGEN GENOM EN DEMOKRATISK PROCESS 

Alla som är berörda av specifikationen ska ha haft möjligheten att lämna 
synpunkter på den nya eller reviderade specifikationen. 
B) Rätt deltagare i arbetsgruppen har identifierats/informerats vid uppstart 

av arbetet. 
C) Föreslagen specifikation ska ha varit offentligt publicerad vid minst ett 

(1) tillfälle för att kunna lämna synpunkter. 
D) Det ska ha getts erforderlig tid för att kunna lämna synpunkter; i nor-

malfallet minst tre veckor, men vid mindre revidering kan tiden vara 
kortare. 

11.2.3 ARBETET HAR VARIT TRANSPARENT 

Arbetet med specifikationer ska vara transparant där berörda känner till sta-
tus, framdrift och tidsplan (inklusive datum för förväntad publicering av fö-
reslagen specifikation för att kunna lämna synpunkter). 
E) Specifikationsarbetet har varit transparant 
F) Lämnade synpunkter (exklusive eventuella personuppgifter) och dess 

åtgärder har tillgängliggjorts på Nationella geodataplattformens webb-
plats 

11.2.4 SPECIFIKATIONEN ÄR TESTAD OCH KAN IMPLEMENTERAS I PRAKTI-
KEN 

Det är viktigt att specifikationer inte är en teoretisk produkt som inte kom-
mer att användas i praktiken. För att säkerställa detta behöver specifikat-
ionen testas. 
G) Ställda krav i specifikationen är rimliga utifrån till exempel praktiska 

och ekonomiska förutsättningar 
H) Implementering genom teknisk lösning av specifikationen (informat-

ionsmodellen) har testats 
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11.2.5 ÄMNESEXPERTER OCH BERÖRDA PARTER HAR DELTAGIT I ERFORDER-
LIG GRAD 

För att säkerställa att specifikationen uppfyller sitt syfte behöver ämnesex-
perter och berörda parter delta i arbetet. Alla behöver dock inte delta i 
samma grad eller på samma sätt, utan huvudsaken är att berörda av specifi-
kationen är överens. 
I) Ämnesexperter och berörda parter ska ha deltagit i arbetet i erforderlig 

grad 

11.3 Validering och beslut av specifikationen 
När en ny specifikation har tagits fram, eller en befintlig har reviderats, 
SKA en validering av genomförandet göras innan specifikationen kan beslu-
tas. Syftet med valideringen är att säkerställa att arbetet har skett på ett sätt 
som innebär att specifikationen kommer att accepteras och användas nation-
ellt. Validering innebär därmed inte att innehållet i specifikationen granskas, 
utan formaliteten och processen som har använts för att ta fram densamma.  
Validering utförs av specifikationssamordnarna utifrån det av arbetsgruppen 
ifyllda beslutsunderlaget, och lämnar därefter en rekommendation till beslut 
till beslutsfattare. Specifikationssamordnarna ska verka för att specifikat-
ionen ska godkännas och om de anser att arbetet inte har bedrivits på ett 
korrekt sätt ska specifikationssamordnarna i första hand återkoppla detta till 
arbetsgruppen för vidare åtgärd. 

11.4 Publicering och kommunikation 
När en ny eller reviderad specifikation är beslutad och godkänd SKA den 
snarast publiceras på Plattformens webbplats. Vid publicering SKA det även 
framgå när nästa översyn av specifikationen ska ske, vilket i praktiken kan 
tolkas som ett slutdatum för att lämna synpunkter inför nästa revision av 
specifikationen. 

12 Versionsnumrering 
Krav och rekommendationer som beskrivs i detta kapitel berör endast till-
gängliggörande av artefakter utanför arbetsgruppen (se mer kring arbetet 
med specifikationer i kapitel 11). Arbetsgruppen kan själv bestämma hur de 
hanterar förändringar inom arbetsgruppen. 

12.1 Inledning 
Versionsnumrering behövs för att kunna referera till specifika versioner av 
artefakter, vilket är viktigt i ett nationellt sammanhang. Specifikationer 
kommer att ha beroenden till varandra, och alla specifikationer kommer inte 
att kunna uppdateras vid samma tillfälle, vilket innebär att det är nödvändigt 
att kunna beskriva till vilken version av en specifikation som beroendet 
finns.  
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Det här innebär att det kommer att kunna finnas flera gällande versioner av 
samma specifikation.  
Specifikationen är det sammanhållande dokumentet som styr versionsnum-
reringen. Det innebär att alla ingående artefakter, till exempel informations-
modell och begreppsmodell, SKA ha samma version. För en specifikation 
finns det också ofta en teknisk implementation, ett schema, som versions-
hanteras. Versionsnumren för specifikationen och schemat kan vara olika, se 
mer i kapitel 12.5. 
En specifikation SKA ha en förändringsförteckning där det tydligt framgår 
vilka förändringar som har gjorts gentemot föregående version. 

12.2 Notation 
Versionsnumrering BÖR göras med notationen major.minor.revision. 

12.2.1 MAJOR 

En ändring av siffra på nivån major innebär att förändringen av specifikat-
ionen inte är bakåtkompatibel, och att de som tillämpar/följer den tidigare 
versionen av specifikationen inte fortsättningsvis kommer att göra det.  
Exempel på när siffran på majornivå ändras: 

• Tillägg av obligatoriska attribut 
• Nya kvalitetskrav eller hårdare kvalitetskrav 

12.2.2 MINOR 

En ändring av siffra på nivån minor innebär att förändringen av specifikat-
ionen är bakåtkompatibel och att de som tillämpar/följer den tidigare vers-
ionen av specifikationen fortsättningsvis kommer att göra det.  
Exempel på när siffran på minornivå ändras:  

• Tillägg av icke obligatoriska attribut 
• Lägre kvalitetskrav 
 
Skillnaden gentemot revision (se kapitel 12.2.3) är att något nytt har lagts 
till, medan revision snarare handlar om att göra rätningar och förtydligan-
den. 

12.2.3 REVISION 

En ändring av siffra på nivån revision innebär att förändringen är av mindre 
betydelse, och inte tillför något nytt. Om revisionssiffran är 0 BÖR den ute-
lämnas vid angivande av version. 
Exempel på när siffran på revisionsnivå ändras: 

• Stavfel 
• Förtydliganden 
• Buggrättning av schema 
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12.3 Status 
En specifikation tillsammans med dess ingående artefakter kan befinna sig i 
olika faser i en livscykel. Faserna utkast, test, gällande och upphävd BÖR 
användas. Krav och rekommendationer som beskrivs i detta kapitel är enbart 
applicerbara om dessa faser används. 

12.3.1 UTKAST 

En specifikation med statusen utkast SKA INTE tolkas som varken fullstän-
dig eller korrekt. Den som väljer att implementera en sådan specifikation 
gör det på ”egen risk” och kan förvänta sig att det kan ske stora föränd-
ringar.  
Statusen används primärt inom arbetsgruppen som jobbar med en specifikat-
ion, samt vid utskick utanför arbetsgruppen för att få tidiga synpunkter. När 
sådana utskick görs BÖR statusen åtföljas av ett nummer som indikerar på 
vilken version av utkast som har skickats ut. Ett exempel på detta beskrivs i 
tabell 11. 
Tabell 11: Exempel på flöde och hur status förändras. 

Händelse Version av specifikation 

Första utskick av ett utkast av kommande 
specifikation med versionsnummer 1.3 

1.3 Utkast 1 

Hantering av inkomna synpunkter  

Utskick på ny granskning 1.3 Utkast 2 

 

12.3.2 TEST 

När en specifikation får statusen test är den teoretiskt klar, och ska nu börja 
testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken.  
En specifikation med statusen test SKA INTE tolkas som korrekt, men däre-
mot att den är fullständig, det vill säga att den omfattar alla identifierade be-
hov. Den som implementerar en specifikation som är i test-fasen kan för-
vänta sig att det kommer att ske förändringar. 
Vid utskick av specifikationer med statusen test BÖR statusen åtföljas av ett 
nummer som indikerar på vilken version av test som har skickats ut, enligt 
samma princip som beskrivs i tabell 11 ovan. 

12.3.3 GÄLLANDE 

När en specifikation får statusen gällande SKA den anses vara fullständig 
och korrekt. Ordet ”gällande” kan finnas i samband med utskrift av vers-
ionsnumret men kan även utelämnas. 
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12.3.4 UPPHÄVD 

När en specifikation får statusen upphävd SKA den anses vara icke gällande 
och att den antingen har blivit ersatt av något annat, eller att specifikationen 
inte längre behövs. En specifikation med statusen upphävd BÖR INTE im-
plementeras. 

12.4 Framtagande av den första versionen 
När en specifikation tas fram i sin första version BÖR major-siffran vara 0 i 
utkast-fasen för att sedan ändras till 1.0 när den går in i test-fasen (med suf-
fixet test enligt vad som beskrivs i kapitel 12.3). Ett exempelflöde beskrivs i 
tabell 12. 
Tabell 12: Exempel på versionsnumrering och användning av status när en första version av en spe-
cifikation tas fram. 

Händelse Version av specifikation 

Första utkast 0.1 

Andra utkast 0.2 

Specifikationen övergår till test-fasen och ett 
första utskick görs 

1.0 Test 1 

Specifikationen skickas ut på en ny gransk-
ning efter hantering av inkomna synpunkter 

1.0 Test 2 

Specifikationen blir gällande 1.0 (Gällande) 

12.5 Förhållandet till schemat 
En specifikation innehåller dels krav gentemot en teknisk implementation 
(schema), men även krav som inte är av teknisk karaktär, till exempel kvali-
tetskrav.  
Det kan uppstå situationer där en specifikation förändras utan att det påver-
kar schemat, till exempel om ett kvalitetskrav läggs till. I dessa fall är det 
tillåtet att versionsnumren divergerar.  
Ett exempelflöde beskrivs i tabell 13. 
Tabell 13: Exempel på hur versionsnummer för specifikation och schema förhåller sig till varandra. 

Händelse Specifikation Schema 

Specifikationen publiceras i sin första vers-
ion 

1.0 1.0 

Ett nytt kvalitetskrav införs som innebär att 
producenter behöver förändra sina 

2.0 1.0 
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Händelse Specifikation Schema 

insamlingsrutiner. Ingen förändring görs 
som påverkar schemat. 

Ett icke-obligatoriskt attribut läggs till 2.1 1.1 

12.6 Exempelflöde 
Tabell 14 beskriver ett exempel på flöde och hur versionsnumren förändras 
för de olika artefakterna. 
Tabell 14: Exempel på versionsnumrering från ett första utkast av en specifikation till en uppdaterad 
version av 1.0. 

Händelse Specifikation Schema 

Ett första utkast av en specifikation inklu-
derande informationsmodell och begrepps-
modell 

0.1 1.0 

Specifikationen uppdateras med kvalitets-
krav 

0.2 1.0 

Specifikationen anses klar och övergår till 
testfasen och skickas ut för granskning 

1.0 Test 1 1.0 

Efter tester visar det sig att informations-
modellen inte fungerar och behöver för-
ändras  

1.0 Test 2 1.0 

Nya kvalitetskrav införs i specifikationen 1.0 Test 3 1.0 

Specifikationen är fullständig och fungerar 
i praktiken 

1.0 (Gällande) 1.0 

Ett nytt icke-obligatoriskt attribut läggs till 
i informationsmodellen. Ändringen anses 
vara så väl förankrad att inget utkast be-
hövs utan specifikationen övergår direkt 
till test-fasen 

1.1 Test 1 1.1 

Specifikationen är fullständig och fungerar 
i praktiken 

1.1 (Gällande) 1.1 

Det upptäcks en bugg i det nya schemat 
som har inneburit att ett obligatoriskt attri-
but i den tekniska implementationen inte 

1.1 1.1.1 
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Händelse Specifikation Schema 

har varit obligatoriskt. Det har inte skett 
någon förändring av informationsmo-
dellen, och det har således inte ställts några 
nya krav. 

Stavfel i specifikationen rättas 1.1.1 1.1.1 

Det läggs till nya kvalitetskrav som har 
stor påverkan på producenterna 

2.0 1.1.1 

Ett nytt obligatoriskt attribut läggs till 3.0 2.0 

 
För att undvika att behöva uppdatera länken till schemat i specifikationsdo-
kumentet vid en buggrättning kan det hänvisas till den senaste versionen av 
schemat med en specifik major- och minor-version.  
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Bilaga A Bilder i större format 

A.1 Figur 1 
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A.2 Figur 3 
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A.3 Beslutsprocess specifikationer 
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Bilaga B Inkomna synpunkter från tidigare versioner 

B.1 Utkast 1 
Under sommaren 2020 skickades informationsarkitekturramverket ut på granskning till medlemmarna av geodatarådet. De kommentarer 
som inkom gällande del C är redovisade i tabell 15, tillsammans med dess åtgärd. Observera att kapitelreferensen är till det gamla doku-
mentet. Kapitlen kan vara omnumrerade i denna version. 
 
Tabell 15: Inkomna synpunkter från remiss av version 1.0 Utkast 1, samt vilken åtgärd som gjorts. Åtgärderna är även färgkodade enligt följande: Grön – Åtgärdad, Blå – Ännu ej 
omhändertagen, Röd – Ingen åtgärd kommer att göras. 

Kapitel Kommentar Förslag på ändring Åtgärd 

C.0 Min allmänna synpunkt på Del C 
är att det krävs mycket kunskap 
för att kunna uppfylla alla krav på 
dokumentation av data. Det blir 
svårt för många organisationer att 
uppfylla kraven.  

Är ”datavärden” den funktion som kom-
mer att leda/stötta organisationer som 
själva inte har kompetensen att doku-
mentera sina datamängder på angivet 
sätt? 

Det pågår en utredning kring 
supportorganisation och vad 
denna ska omfatta. 

C.1.1 De svenska orden SKA, SKA 
INTE etc är inte beskrivna i RFC 
2119 eller RFC 8174. Där finns 
bara de engelska motsvarigheterna 
angivna. 

Det räcker med att beskriva hur ni anser 
att de svenska begreppen tolkas i doku-
mentet. Ni behöver inte referera till RFC 
2119 och RFC 8174. 

Åtgärdat enligt förslag 
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Kapitel Kommentar Förslag på ändring Åtgärd 

C.1 
Figur 1 

Bilden är oläslig på skärm och i 
utskrift 

Gör den läsbar eller förenkla innehållet Bilden är något förändrad och 
finns nu i bilaga A i ett större 
format.  

C.2 Vissa definitioner av termer och 
begrepp saknas i dokument där de 
behövs, exempelvis informations-
område i del C. 

Lägg definitioner av termer och begrepp 
som en egen bilaga där alla ingår. 

Vi tittar på en teknisk lösning 
för att samla alla begrepp på 
ett ställe. Tills vidare har vi 
gått igenom alla dokument 
avseende termer och definit-
ioner. Återkom om det fortfa-
rande är termer som behöver 
definieras. 
Åtgärdas senare 

C.2 Begrepp som data och information 
vore bra om även de definierades 
och lades till begreppslistan. Även 
standard som finns definierad un-
der 4 i del C och term 7.2.3 del C 
skulle kunna läggas till listan. 

Lägg till definitioner för: 
Standard: se kap 4 del C 
Term: se kap 7.2.3 del C 
Information: Innebörd hos data 
I strikt mening är det skillnad mellan 
data och information. Data blir informat-
ion när någon har tolkat innebörden av 
dem. Många gånger behöver man inte 

Definitioner av de angivna 
termerna är inlagda utifrån 
Rikstermbanken. 
Åtgärdad enligt förslag. 
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Kapitel Kommentar Förslag på ändring Åtgärd 

hålla isär termerna data och information, 
men t.ex. vid överföring mellan datorer 
eller lagring i datorminnen är det data, 
inte information, som hanteras. 
Källa: Rikstermbanken 
Data: Representation av fakta, idéer eller 
liknande i en form lämpad för överfö-
ring, tolkning eller bearbetning av män-
niskor eller av automatiska hjälpmedel 
I strikt mening är det skillnad mellan 
data och information. Data blir informat-
ion när någon har tolkat innebörden av 
data. Många gånger behöver man inte 
hålla isär begreppen data och informat-
ion. Men exempelvis vid överföring mel-
lan datorer eller lagring i datorminnen är 
det data, inte information, som hanteras. 
I många sammansättningar används för-
ledet data- om behandling av data med 
hjälp av dator, som i datakommunikat-
ion, eller mer allmänt och övergripande, 
som i datasystem och datakonsult. 
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Kapitel Kommentar Förslag på ändring Åtgärd 

Källa: Rikstermbanken 

C.2 Säkerställ att de termer och defi-
nitioner på termer som används 
överensstämmer med de termer 
och definitioner som slutgiltigt be-
slutas inom Grunddatauppdraget 

Harmonisera med termer i Grunddata-
uppdraget 

Vi bevakar kontinuerligt de 
remisser som berör grundda-
tauppdraget för att säkerställa 
harmonisering. 
Åtgärdas löpande. 

C.2 I texten står att det finns två typer 
av dataproduktspecifikationer. I 
Del A, Figur 1 omnämns tre typer 
av dataproduktspecifikationer; en 
för underhåll, en för leverans av 
data till datavärd och en för till-
gängliggörande till konsument 

Ändra till tre dataproduktspecifikationer 
i enlighet med Figur 1. 

De olika typer av datapro-
duktspecifikationer har för-
ändrats i takt med att vi såg 
att de inte behövdes. Det har 
dock tillkommit två tekniska 
specifikationer beskrivna i ka-
pitel 5.3 och 5.4. Eftersom det 
bara finns en (1) instans av 
vardera ser vi det som ett 
namn och definierar inte 
detta, utan anser att beskriv-
ningen i respektive kapitel 
räcker. 
Åtgärdad principiellt.  
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C.2 När man definierar termen platt-
form inom IT finns bland annat 
följande definition [Computer 
Sweden]: Plattform: det som man 
bygger på när man utvecklar 
it‑produkter eller tjänster; det som 
utvecklaren utgår från att det re-
dan finns. Det finns alltså ingen 
bestämd del av ett it‑system som är 
”en platt-form”, utan det beror på 
vad man ska ha platt-formen till. 
En platt-form kan vara en da-
tor-typ, ett operativsystem, en da-
tabas eller en så kallad miljö (till 
exempel Java eller Dotnet)  
Normalt när man pratar om platt-
form avses själva den fysiska IT 
miljön och mjukvara kopplad till 
denna, man avser inte de mjuka 
frågorna. Här har Plattformen defi-
nierats som ” digital infrastruktur 
för tillgängliggörande av standar-
diserade dataset”. En digital infra-
struktur är redan ett etablerat 

Använd inte Plattform som en synonym 
till digital infrastruktur. Gäller samtliga 
dokument. 

Det officiella namnet är nu 
Nationell geodataplattform 
beslutad av styrgrupp. 
Åtgärdad principiellt.  
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begrepp, bland annat från Inspire, 
och när man pratar infrastruktur 
avses alla delar både den tekniska 
plattformen och de mjuka frågorna 
kring aktörer, samverkan, standar-
der etc. Det känns olyckligt att ta 
betydelsen för digital infrastruktur 
och ge den till termen Plattform 
som normalt har en annan definit-
ion. 

C.2 Informationslagringsmodell är ett 
svårt ord som ofta förväxlas med 
den fysiska datamodellen. Genom 
att använda ordet ”lagring” får 
man intrycket att det handlar om 
en teknisk implementation och 
ramverket skall vara teknikne-
utralt. Det ska vara möjligt för alla 
producenter och dataägare att han-
tera informationen internt enligt 
egna principer, bara man kan ut-
byta den enligt reglerna i infra-
strukturen och att då kalla 

Använd ett annat ord än Informationslag-
ringsmodell, t ex konceptuell informat-
ionsmodell, vilket är en informationsmo-
dell som både beskriver det totala in-
formationsbehovet – både utifrån den in-
formation som redan finns och den som 
behövs 

Vi låter DIGG bestämma 
namnet på denna typ av mo-
dell, och i deras senaste re-
missversion från grunddata-
uppdraget använder de termen 
grunddatadomänmodell. Fram 
till detta är en beslutad term 
fortsätter vi använda inform-
ationslagringsmodell, för att 
undvika att behöva byta ut 
termen flera gånger i detta 
ramverk. 
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modellen informationslagringsmo-
dell kan vara leda tankarna till att 
informationen skall lagras på ett 
visst sätt. 

Detta är tydliggjort i en obser-
vera-ruta i kapitel 7.1 
Åtgärdas senare. 

C.4 
Figur 2 

Bra bild, men en del innehåll är 
svårt att förstå. Vad är index och 
specifikation av index? Vad är 
HLS? Vad står färgkodningen för? 

Förtydliga i löpande text eller i figurtex-
ten. 

Bilden är omgjord. 

C.4 Här används förkortningarna API 
och HLS utan att de är förklarade i 
”Termer och begrepp”  

För gärna in förklaringar på förkort-
ningar i ”Termer och begrepp” 

Bilden är omgjord. API finns 
nu beskrivet i kapitlet förkort-
ningar. 

C.4 ISO 19131:2020. Jag har svårt att 
hitta den i publicerad form. Det ser 
ut som att den bara förekommer i 
draft-version, och att det nyligen 
har röstats om den. Röstningen ska 
ha varit avslutat den 13 juli 2020, 
dvs efter vi fick dokumenten för 
påseende. 

Kontrollera att röstningen är avslutad 
och att versionen vunnit kraft. 

Tyvärr har ISO 19131:2020 
fastnat i publiceringsproces-
sen. Förhoppningsvis blir den 
snart publicerad, och vi forts-
ätter att jobba utefter version 
2020. 
Ingen åtgärd. 
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C.4 
Figur 2 

Ska även den högra rutan för Pro-
ducent innehålla Grunddatalager 
och DPS för underhåll? 
Vad betyder HLS? 
I figuren finns index och specifi-
kation för index. Index återfinns 
inte någonstans i texten. Bör besk-
rivas eller inte ingå i figuren. 

Eventuella förtydliganden, se kommen-
tar. 

Bilden är omgjord. 

C.5.4 Svenska tecken i modellering OM det inte är lämpligt med nationella 
tecken i attribut, så bör detta även framgå 
av tabellen för modellering. 

Åtgärdad, texten är omskri-
ven. 

C.5.6.1 Textrutan SKA i första hand posit-
ioneras i diagrammets övre vänstra 
hörn (20 pixlar från vardera kan-
ten). I andra hand (när övre 
vänstra hörnet används till annat 
för att få ett visuellt tilltalande dia-
gram) BÖR textrutan positioneras 
i diagrammets övre högra hörn (20 
pixlar från vardera kanten). 

Borde skrivas såhär: 
Textrutan BÖR i första hand positioneras 
i diagrammets övre vänstra hörn (20 pix-
lar från vardera kanten). I andra hand 
(när övre vänstra hörnet används till an-
nat för att få ett visuellt tilltalande dia-
gram) SKA textrutan positioneras i dia-
grammets övre högra hörn (20 pixlar från 
vardera kanten). 

Texten är omskriven och syn-
punkten har omhändertagits 
genom detta. 
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I så fall bryter man inte mot ett SKA-
krav ifall man inte kan sätta textrutan i 
övre vänstra hörnet, däremot får man inte 
sätta den på annan alternativ plats än i 
det övre vänstra.  

C.5.4 
Tabell 2 

Knapphändig, men utmärkt för 
tydlighet 

Bygg gärna ut tabellen med fler vanligt 
förekommande poster. 

Tabellen kommer att utökas 
kontinuerligt. 

C.5.7 ”…men SKA då översättas till 
svenska (på grund av Språkla-
gen).”. Det låter som att språkla-
gen kräver översättning av namn 
på klasser från internationella stan-
darder, ramverk och specifikat-
ioner, men så är det ju inte. Däre-
mot är innebörden att vi ska värna 
det svenska språket. Om en inter-
nationell klass är välkänd och all-
mänt använd så kan en översätt-
ning till svenska snarare förvirra 
än hjälpa de användare och 

Fundera över om Språklagen kräver 
översättning av klasser till svenska, och 
om det verkligen skulle underlätta för an-
vändare och producenter. Jag gissar att 
det kommer att finnas flera internation-
ella användare av informationen. Ni an-
vänder själva engelska ord i ramverket, 
tex set, bag, orderedSet samt list (stycke 
5.8.2). 

Vi har tagit bort stycket och 
istället lagt till kapitel 8.4. 
Det säger att svenska är 
förstahandsval men om det är 
mer lämpligt så kan engelska 
användas. 
Åtgärdad. 
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producenter som arbetar med att 
tillgängliggöra informationen. 
 

C.5.10.1 Här används förkortningen/be-
greppet UUID utan att det är för-
klarat i ”Termer och begrepp”  

För gärna in förklaringar på förkort-
ningar i ”Termer och begrepp”. Något 
senare i dokumentet (Tabell 4) redovisas 
UUID. 

Åtgärdad enligt förslag. 

C.5.11 
tabell 4 

Här refereras till  
ISO 19103 
RFC 3986 

Redovisa var de kan hittas. Tex i en refe-
renslista 

Åtgärdad enligt förslag. 

C.5.11 
tabell 4 

Datum , DatumTid och Årtal. 
Odefinierat vilken kalender 

Ange gärna Gregoriansk kalender så att 
det inte är valfritt. 

Åtgärdad enligt förslag. 

C.5.12 Vad är motivet till att inte ha hie-
rarkiska värdemångder? De an-
vänds frekvent inom Inspire och 
andra standarder som GeoSciML. 
Exemplet känns lite klumpigt och 
blandar egenskaper som ändamål 
och typ av konstruktion. 

Överväg användandet av hierarkiska vär-
demängder och utnyttjandet av centrala 
register för uppslag. 

Texten är omskriven så att det 
är ett förslag som beskrivs. 
I dagsläget finns inget centralt 
register i Nationell geoda-
taplattform men diskussioner 
om detta pågår. Om/när detta 
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Hierarkiska värdemängder reali-
serade i centrala (publicerade) re-
gister förefaller vara det som an-
vänds i många andra sammanhang 
och känns som en flexiblare lös-
ning lämplig för maskinläsbara 
implementationer. 

införs kommer texten att upp-
dateras.  

C.5.12 ”(svenska skrivregler ska följas).” 
Var hittar jag dem? 
Är det Språkrådets ”Svenska 
skrivregler” eller är det ”Myndig-
heternas skrivregler”? 

Om ni anger att regler ska följas så bör ni 
kunna hänvisa till reglerna. Kanske det 
räcker med att säga att stavningen ska 
vara enligt Svenska Akademiens ord-
lista? 

Åtgärdad. Hänvisning är till 
”Myndigheternas skrivregler” 

C.5.13 Här används förkortningen/be-
greppet OCL utan att det är förkla-
rat i ”Termer och begrepp”  

För gärna in förklaringar på förkort-
ningar i ”Termer och begrepp”. 

Åtgärdad enligt förslag 

C.5.14 Här används förkortningen/be-
greppet INSPIRE utan att det är 
förklarat i ”Termer och begrepp”  

För gärna in förklaringar på förkort-
ningar i ”Termer och begrepp”. 

Åtgärdad enligt förslag 
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C.5.16 ”…på vanlig svenska”. Överväg att ta bort ordet vanlig Kapitlet är flyttat till del E 
och omskrivet. 

C.5.16 ” Definition är inte obligatorisk, 
men däremot en beskrivning” 
Otydligt 

Ändra till ” Definition är inte obligato-
risk, men däremot är det obligatoriskt 
med en beskrivning” 

Kapitlet är flyttat till del E 
och omskrivet. 

C.8 Här används förkortningen/be-
greppet ”BPMN 2.0” utan att det 
är förklarat i ”Termer och be-
grepp”  

För gärna in förklaringar på förkort-
ningar i ”Termer och begrepp”. 

Åtgärdad enligt förslag 

C.9 Stämmer den process som ska an-
vändas för beslut överens med de 
rekommendationer till samverkan 
som ges i eSams ramverk för digi-
tal samverkan? 

Beakta eSams ramverk för digital sam-
verkan. Ex. beslutsprocess. 

eSams ramverk trycker 
mycket på att samverka med 
andra och att alla intressenter 
ska ha möjlighet att bidra och 
komma med synpunkter. Vi 
tycker att beslutsprocessen 
som beskrivs i det här doku-
mentet, framförallt godkän-
nandekriterierna i kapitel 
11.2, överensstämmer med 
eSams ramverk. 
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Det kan dock påpekas att 
eSams ramverk ger viss väg-
ledning i själva arbetet med 
att ta fram en specifikation, 
till exempel att specifikat-
ionen ska stödja användardri-
ven innovation, hänsyn till 
personlig integritet, helhets-
syn på information etc. Den 
delen ämnar vi inte beskriva i 
kapitel 11, utan där får eSams 
ramverk vara ett komplement. 
Återkom om det är något spe-
cifikt som ni tycker inte över-
ensstämmer med eSams ram-
verk; vi har som avsikt att de 
ska vara samstämmiga. 
Ingen åtgärd. 

C.9 Här används förkortningen/be-
greppet SOSI utan att det är för-
klarat i ”Termer och begrepp”  

För gärna in förklaringar på förkort-
ningar i ”Termer och begrepp”. 

Åtgärdad enligt förslag 
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C.10 Se del A: 4.4  Utredning pågår, för närva-
rande är kapitlet borttaget. 

C.10 Vet att det inte är inlagt i underla-
get än men antar den kommer 
bygga på Nationell metadataprofil 
för geografisk information för han-
tering a metadata. Här har gjorts 
ett arbete inom samverkan kring 
Smart miljöinformation som kan 
vara till nytta, Rekommendationer 
för metadatahantering. 

 Utredning pågår, för närva-
rande är kapitlet borttaget. 

C.10 En översyn skulle behöva göras av 
den nationella metadataprofilen ur 
flera aspekter. Idag finns inte in-
formationsmodell och objekttyps-
katalog med i profilen men de in-
går i ISO 19115 standarden och 
nationella profilen skulle kunna ut-
ökas med detta, något som efter-
frågas av många användare. En an-
nan aspekt som skulle behöva ses 
över är möjligheten att ha 

 Utredning pågår, för närva-
rande är kapitlet borttaget. 

http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dokumentation-fran-seminarier/Webbinarium-Digitalt-forst/
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målgruppsanpassade metadata för 
en datamängd t ex kan en data-
mängd beskrivas på ett sätt för de 
som ska använda den för klimatan-
passning och på ett annat sätt för 
de som ska använda den för sam-
hällsplanering. Även detta finns 
det stöd för i standarden men det 
är inte implementerat i nationella 
profilen. 

Mallar Kan endast Inspiretema anges som 
nyckelord? Det kan finnas ytterli-
gare nyckelors om kan vara rele-
vanta. 

Ge möjlighet att även ange andra väldefi-
nierade nyckelordslistor. Idelat borde en 
övernskommen nyckelordslista användas 
inom arkitekturen/plattformen. Kan Sak-
område som används inom planeringska-
talogen vara något att bygga vidare på ? 

Förhoppningen är att ha ett 
eget nyckelordslexikon som 
bättre passar i vårt samman-
hang.  
Utredning pågår. 

Mallar Nationell metadataprofil för geo-
grafisk information anges som me-
tadataspecifikation. Den baseras 
starkt på Inspire guidelines och in-
nehåller utöver de Inpirerelaterade 
kraven relativt begränsade krav på 

Klargör att den nationella metadataprofi-
len kan behöva kompletteras med ytterli-
gare relevanta metadata för olika data-
produkter/datamängder. 

Utredning pågår. 



 

62(64) 

Kapitel Kommentar Förslag på ändring Åtgärd 

metadatabeskrivning. Då t ex ma-
skinläsbara kvalitetsuppgifter är 
viktiga i ramverkets specifikat-
ionsdelar är det troligt att ytterli-
gare element behöver ingå i meta-
data, eller anpassade profiler behö-
ver tas fram. 

Mallar Jättebra med tydliga mallar. Skulle 
gärna se exempeltexter och tydlig-
göra vad som är obligatoriska fält. 

Lägg in exempeltexter och markera obli-
gatoriska fält. 

Ska åtgärdas, men på grund 
av att vi vill frångå word-mal-
lar framför en bättre teknisk 
lösning (se nästa kommentar) 
så avvaktar vi med detta. 
Ska åtgärdas 

Mallar Mallen är bra men det är inte en 
långsiktigt bra lösning att hantera 
informationen i en dataprodukt-
specifikation i wordformat. Då det 
i och med revideringen av DPS 
standarden finns ett XML schema 
för DPS, på samma sätt som det 
finns ett schema för metadata, bör 

 Vi håller helt med om att 
word-filer inte är långsiktigt 
hållbart, och vi tittar på en 
teknisk lösning som bättre 
passar. Att kunna utnyttja in-
formation som skrivs i data-
produktspecifikationen i 
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en nationell profil för dataprodukt-
specifikation tas fram. Det finns 
många fördelar, bland annat skulle 
underhåll av DPS:er och Metadata 
underlättas och stor del av meta-
data skulle kunna automatgenere-
ras från DPS:en. 

metadata står högt upp på pri-
oriteringslistan. 
Utredning pågår. 

Övergripande Ska dokumenten läsas ett och ett 
eller ihop? Blir en del överlap-
pande information när man läser 
dem ihop. Se 3.1 och 3.2 i del A 
som nästan är identiskt med 4.1 
och 4.2 i del C. 

Se över strukturen, eventuellt göra det 
kortare i inledande dokumentet, del A, 
och sedan utveckla i respektive del. 

De olika delarna har olika 
målgrupper, men del A bör lä-
sas av alla. Denna del inne-
håller därför information som 
alla behöver förstå och kan 
överlappa med andra delar.  
Kapitel 3.1 och 3.2 (nu kapi-
tel 5) är förkortade och om-
skrivna. 
Åtgärdad enligt förslag. 

Övergripande I dokumenten hänvisas på några 
ställen till tjänstegränssnittet för 
plattformen. Då blir man nyfiken 
på hur det ser ut och var man kan 

Tydliggöra var beskrivningen av tjänste-
gränssnitt kommer finnas, eller finns. 

Länkar till specifikationerna 
är inlagda. 
Åtgärdad enligt förslag. 
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hitta det. Kan därför vara bra att 
där förtydliga vart det ska finnas 
när den har tagits fram. 
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