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Sammanfattning 

Detta användarfall, infrastruktur, tittade på hur olika plattformslösningar kan bidra till datadelning 
i branschen, vilka förutsättningar som krävs utifrån olika rollers perspektiv och vilka nyttor olika 
aktörer kan förväntas erhålla. 

Inom samhällsbyggandssektorn finns flera identifierade utmaningar som påverkar 
datadelningsprocessen. Det kan vara att affärsmodeller mellan parter är otydliga, att incitament för 
att dela data på ett enhetligt sätt är otydligt eller att behovet av data inte är konkretiserat. I ett 
modernt digitalt ekosystem, med flera dataproducenter och datakonsumenter av tjänster och 
information, behöver det finnas förutsättningar för datautbyte och samsyn mellan offentlig sektor, 
medborgare och privata aktörer. 

Arbetsgruppen har identifierat ett behov av gemensamma datautbytesplattformar som bygger på 
öppna standarder för datautbyte och nomenklatur. En lösning kan vara en gemensam nationell 
tjänst/datautbytesplattform där ett antal av samhällsbyggnadsbranschens största aktörer gå 
samman, i konsortieform, för finansiering och förvaltning. En affärsmodell som bygger på ersättning 
för nyttjande samt en publiceringsavgift till plattformsförvaltaren kan skapa incitament för 
etablering och tillhandahållande av datautbytesplattform.  
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Inledning 

För att få en bred förankring utifrån samhällsbyggnadsbranschen olika verksamhetsområden 
har tre olika användarfall genomförts där analys av datadelning gjorts ur olika perspektiv och 
med olika datamängder. 

I detta användarfall, infrastruktur, bestämde vi att testa och utvärdera hur olika 
plattformslösningar som skulle kunna bidra till datadelning i branschen, vilka förutsättningar 
som krävs utifrån olika rollers perspektiv och vilka nyttor olika aktörer kan förväntas erhålla. I 
användarfallet skulle vi utgå Trafikverkets data och utvärdera nyttor, utmaningar och 
förutsättningar vid tillgängliggörande av data. 

I analysen ville vi få svar på följande frågor: 
• Hur uppkoppling av data till plattformen gjordes, vilka krav på indata fanns 
• Hur konfiguration av en ny dataprodukt gjordes och möjligheten att ta med innehåll 

från en annan datakälla 
• Hur och om kvaliteten på indata förändrades efter harmonisering till plattformens 

standard 
• Hur behörighetshanteringen och nyttjandet sköttes 
• Hur betalningsmodellen såg ut 

Följande plattformar inventerades: 
• Trafikverket datautbytesplattform (DUP) 
• Platform of trust (PoT) 
• Nationell geodataplattform (NGP) 
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Utgångspunkter  
 
Grundläggande utgångspunkter är hämtade från de generella förutsättningarna för 
värdeskapande datadelning, vilka har testats och utvecklats under användarfallet: 

• Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  
• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Reflektion utifrån modell för delning data i projekt 

 
Inom samhällsbyggandssektorn finns flera identifierade hinder som påverkar 
datadelningsprocessen. Det kan vara att affärsmodeller mellan parter är otydliga, att incitament 
för att dela data på ett enhetligt sätt är otydligt eller att behovet av data inte är konkretiserat. 
Nyttan med datadelning för olika parter kan skilja vilket påverkar incitamenten att samverka, 
uppnå samsyn och gemensam datadelningsprocess. Brist på gemensamt språk med 
gemensamma begrepp och informations- eller datamodeller är också kända hinder. 
 
Datadelning av dataprodukter 
Som utgångspunkt för detta användarfall antas att datadelning sker av en definierad 
dataprodukt. En dataprodukt kan bestå av data från en eller flera olika datamängder eller bestå 
av en delmängd av en eller flera olika datamängder. 
Dataprodukter kan skapas på flera sätt, t.ex.: 

• En dataprodukt kan skapas genom att en konsument, på en marknadsplats, väljer ut 
vilka datamängder/delar av datamängder som ska ingå i dataprodukten och får således 
en unik dataprodukt.  

• En dataförmedlare kan skapa generella dataprodukter som publiceras på en plattform 
och konsumenten får då ta del av färdiga dataprodukter, möjligen utifrån någon 
behörighetsstyrning. 

 
Utgångspunkter från Trafikverket 
I trafikverksprojekt finns avtal som reglerar datadelning. Avtalen är ofta anpassade för att inte 
exkludera någon aktör på marknaden vilket kan påverka innovationskraften och möjligheten att 
nyttja ny teknik för datadelning. 
Trafikverket har tagit fram en datautbytesplattform som finns tillgänglig via Trafikverkets portal 
för datautbyte. I portalen finns dokumentation om vilken datamängd som finns tillgänglig i 
plattformen och hur en datakonsument ska göra för att kunna använda datamängden. 
Datamängder och metadata är behörighetsstyrda så bara det som man har behörighet till 
kommer att synas. 
Datautbytesplattformen består av en mängd olika tekniska komponenter som tillsammans utgör 
plattformen och avser att göra det enkelt att etablera integrationer för dataflöden, att 
tillgängliggöra eller förmedla data. 
Utpekad plattform 
Datadelningsplattformen, Platform of trust, som är en digital marknadsplats utvecklad i Finland 
för tillgängliggörande av datadrivna tjänster och dataprodukter, var utpekat som intressant 
plattform i projektansökan varför det blev naturligt att titta djupare på den i detta användarfall.  
Referensplattformar 
Som underlag till utvärderingen inventerades även andra plattformar på den svenska 
marknaden. En av dessa var Nationell geodataplattform, en plattform för myndighetsdata som 
förvaltas och tillhandahålls av Lantmäteriet. Denna plattform, tillsammans med Trafikverkets 
datautbytesplattform, har använts som referens vid analys av plattformen Platform of trust. 
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Etablering av datautbytesplattform (DIGG) 
För att få en ökad förståelse av utmaningar med plattformsuppbyggnad har DIGG:s stöd för 
etablering av datautbytesplattform legat till grund.  DIGG är myndigheten för digital förvaltning 
och har till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte 
att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. 
På DIGG:s websida har man tagit fram stöd för hur man kan bygga upp och etablera en s.k. 
”medierande” datautbytesplattform. Enligt DIGG behöver man ta ställning till ett antal delar när 
man bygger upp en portal med API-tjänster och hur man konfigurerar API är centralt. 
 API är ett protokoll/gränssnitt som möjliggör att olika datasystem och program kan 
kommunicera mellan sig. För att möjliggöra ett effektivt informationsutbyte fyller 
programmeringsgränssnitt för applikationer, API:er, en betydande roll. API:er möjliggör en 
harmonierad konsumtion av data och funktionalitet av applikationer, integrationer och 
partnerekosystem. 
För att ett API ska vara användbart behöver konsumentens behov vara i fokus. Ofta återspeglar 
API:er en intern grunddatamodell medan konsumenter ofta behöver en anpassning av innehållet 
i dessa API:er.  
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Man behöver således ta hänsyn till behov av olika tjänstegränssnitt vid design av API:er. Man 
behöver även tänka på säkerhetsaspekten så analys och styrning krävs innan data och 
funktionalitet kan tillgängliggöras. En medierad (förmedlande) modell innehåller en modell och 
en plats där alla interaktioner med API:er är specificerade. Interaktioner med API:er inkluderar 
olika områden som oftast har olika krav och förutsättningar.  
Interna interaktioner separeras från externa och tredjeparts interaktioner via ett medierat lager. 
Interaktioner som är händelsestyrda har en naturlig hemvist i en medierad modell. Säkerhet, 
trafikhantering, övervakning, åtkomst och krav samt förändringar på dessa kan definieras, 
uttryckas och tillämpas på en, flera eller alla API:er.   

Figur 1 - Mediation arkitektur - konceptuell modell – källa: DIGG 
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Resultat 
I detta avsnitt beskrivs arbetsgruppens tolkningar av insamlat underlag.  
 
Datadelning via Trafikverket datautbytesplattform 
Syfte med en organisationsspecifik datautbytesplattform är att på ett strukturerat sätt 
tillgängliggöra datamängder mellan dataproducent åt datakonsument. Oberoende om parterna 
är organisationsinterna eller externa, och då med behållen säkerhet och kvalité. 
Datautbytesplattformen ser till att data finns tillgängligt för konsumenten, oavsett var 
någonstans data produceras.  

Informationsägaren bestämmer vilket data som ska tillhandahållas vid datautbytesportalen.  All 
data är vara behörighetsskyddad och det är informationsägaren som bestämmer vilket data 
konsumeras och av vem.  
I datautbytesplattformen finns autentiseringslösningar som inkluderar säker identifiering av 
konsumenten. En dataproducent ansvarar för grunddata (originaldata). Dataprocenten 
beskriver grunddata med en datamodell, som sen kan delas via olika tekniska lösningar.  
På Trafikverket används specifika schemadefinitioner för att publicera grunddata i 
datautbytesplattformen via en s.k. endpoint och en datacache där validering av data sker. Vid 
endpoint valideras att enbart överenskomna data sparas i datacache och att data följer gällande 
säkerhets- och behörighetsriktlinjer. Genom denna lösning finns ingen direktkoppling till 
grunddata vilket skapar säkerhet men kräver kontinuerliga schemalagda uppdateringar för att 
hålla tillgängliga data aktuell. 
En datakonsument kan hämta data i datautbytesplattformen genom att skapa en Query-API som 
inkluderar en fråga som specificerar vilket data som önskas. I API:et finns en mängd 
funktionalitet som gör att data kan filtreras, beskäras och sorteras i enlighet med den bifogade 
frågan. Man kan även ställa in bevakning på förändringar i datamängden. En stor utmaning vid 
integrationer och datadelning är hur man över tid hanterar förändringar i en informations- eller 
datamodell. När en dataproducent behöver förändra datamodellen för grunddata, lägga till eller 
ta bort egenskaper i sina informationsobjekt, kan det påverka datakonsumenten som kan ha 
byggt tillämpningar på datadelningsmängden.  
I datautbytesplattformen hanteras förändrade indatadatamodeller med olika versioner av 
scheman och således tillhandahålls flera utdataversioner av samma datamängd. Genom 

Figur 2 - Trafikverkets modell för datautbytesplattform, källa: Trafikverket 



  Sida 8 (17) 

 

 

datautbytesplattformens funktioner kan en dataproducent förändra sina informationsobjekt 
utan att datakonsumenterna påverkas.  
All information är behörighetsskyddad vilket gör att man kan styra så att en användare kan ha 
behörighet till en viss informationsmängd. Man kan förfina behörigheten genom filter som avgör 
vilka objekt i informationsmängden en användare är behörig att se och även begränsa tillgång 
till vissa egenskaper i ett objekt. 
Ett vanligt scenario är att någon verksamhet inom Trafikverket ska ta emot data från en extern 
part utanför Trafikverket in till ett internt IT-system. Då kan man gå via Datautbytesplattformen 
som vid mottagning validerar data mot överenskommet kontrakt. Därefter förpackas det i ett 
“paket” som transporteras till det interna IT-systemet (mottagaren). 
Exempel på inkommande data: 

• GPS-positioner från tåg 
• Sensordata från fordonsflottor på väg 
• Vägmätningsdata från entreprenörer 
• Tåglägesförändringar från tågoperatörer 

De ”paketerade” data innehåller ett antal metadata-egenskaper som beskriver själva 
mottagandet och läses in i det mottagande IT-systemet m.h.a API-teknologi.  
I Datautbytesplattformen är det möjligt att upprätta dubbelriktad asynkron kommunikation där 
ett svarsmeddelande kan adresseras till den ursprungliga avsändaren. Alla interaktioner med 
Datautbytesplattformen autentiseras och auktoriseras, det vill säga vem som är användaren och 
vad avsändaren får göra, 
 
Datadelning via Platform of Trust 
Platform of trust - är en datamarknadsplattform framtagen av företaget Vastuu Group i Finland. 
Syftet med plattformen är att tillhandahålla enhetliga datatjänster från en mängd olika 
datakällor med olika dataformat. T.ex. mätdata från olika leverantörer konsumeras på ett 
enhetlig , säkert och tillförlitligt sätt.  I plattformen finns ett ramverk med regler för hur man 
hanterar och kvalitetssäkrar dataflöden, behörigheter och ekonomiska transaktioner.  

Figur 3 –Platform of Trust, källa: vastuu group 
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Platform of Trust är en interoperabel plattform med möjlighet att ansluta, harmonisera, 
kvalitetskontrollera och tillhandahålla en mängd olika datamängder/tjänster och samtidigt 
erbjuda accesskontroll och avtalshantering för: 
• Vilken data som helst 
• Med vilken standard som helst 
• Från vilken källa som helst 
• Med möjlighet att harmonisera vilka format som helst 
• I vilken skala som helst 
Företaget har tagit fram en process för hur man, tillsammans med kunden, skapar nya tjänster 
och kopplar nya datamängder till plattformen via s.k. konnektorer.  
API-gränssnitt används både för att koppla upp data till plattformen och för att tillhandahålla 
data på marknadsplatsen (se bild ovan). Det finns möjlighet att, vid behov, erhålla data i annat 
format. 
Tillsammans med dataproducenten tas specifika konnektorer fram för att säkerställa rätt 
tolkning av data. Behörigheten från dataproducenten följer med som oförändrad. 
Data kopplas upp i plattformen och ”mappas” mot modulbaserade ontologier som är en formell 
(maskinläsbar) beskrivning av världen som bygger på internationell och europeisk standard och 
byggs ut allteftersom behov uppstår. Metoden är flexibel och anpassas utifrån innehållet i indata. 
När mappningen är genomförd görs en kontroll tillbaka mot originaldata. Därefter kopplas data 
in i en dataprodukt. 
En dataprodukt innehåller teknisk aspekt, juridisk aspekt och användningsaspekt. 
• Den tekniska aspekten inkluderar anslutning och harmonisering 
• Den juridiska aspekten inkluderar identitet på användare och ägare, avtal för 

dataanvändning (var, när, hur och av vem) med validering och uppföljning. 
• Den kommersiella aspekten inkluderar anpassning av data utifrån tänkt syfte för att uppnå 

maximal nytta med minimala risker 
I plattformen finns verktyg som anpassar dataprodukterna med ovanstående ingående aspekter 
på ett skalbart sätt, vilket innebär att alla lösningar kan vara specialanpassade utifrån kundens 
behov och önskemål. Olika kundlösningar sparas som mallar och kan återanvändas. 
Tillgången till data regleras genom koppling mellan indataleverantör och plattformen samt 
mellan utdatakonsument och plattformen. I kopplingen styrs vilka produkter som används och 
till vilken kostnad. 
För närvarande finns runt 40 olika dataproduktmallar eller tjänstespecifikationer med 
specificerad struktur på innehåll framme. Dessa produkter kan återanvändas av olika kunder 
men med kundspecifikt innehåll.  
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Datadelning via Nationell geodataplattform 
Lantmäteriet leder projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess vars syfte är att med 
digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och 
byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Detta gör man genom att 
erbjuda en marknadsplats i vilken myndigheter kan erbjuda sitt myndighetsdata. 
För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till 

nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen. Nationella 
geodataplattformen (NGP) och nationella specifikationer är utvecklade för att uppfylla den 
tillgängligheten och enhetligheten. 
NGP ska göra det möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i 
samhällsbyggnadsprocessen. Producenter för datamängderna är kommuner och statliga 
myndigheter. Datamängderna ska följa nationella specifikationer och tillhandahållas via tjänster 
med applikationsgränssnitt (API). Nationella specifikationer med dess ramverk, krav på 
datastruktur och -innehåll, skapar förutsättningar för att flera aktörer kan arbeta på ett likartat 
sätt.  NGP är en plattform som utvecklas och förvaltas av Lantmäteriet. Lantmäteriet i sin roll 
som samordnare orkestrerar distribution av all form av geodata. Samordnaren hanterar avtal, 
specifikationer, behörighet och flödet av in- och utdata.   
Lantmäteriet beskriver bl.a. principerna ur ett juridiskt perspektiv i sin slutrapport; 

NATIONELLT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV GEODATA I SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN1. 

 

1 https://www.lantmateriet.se/contentassets/50c7b8feec4744e5a0fa2ffaf0ea07ec/519-2018_2889-slutrapport-
samhallsbyggnadsprocessen.pdf 

Figur 4 - Lantmäteriets Nationel Geodata plattform, källa: Lantmäteriet 
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Tillhandahållandet av data sker genom API-anrop via en sökmotor. Sökparametrarna bygger på 
konsumenternas identifierade behov. Ingen förändring av indata sker i plattformen, därför är 
det centralt att all indata följer nationella specifikationer så att utdata, oavsett dataproducent, 
har enhetlig struktur och innehåll. Vissa dataproducenter kan lagra data i sin egen datamiljö och 
vara uppkopplade på plattformen genom att ha sina datamängder registrerade i plattformens 
centrala index. Det finns ett antal informationsspecifikationer framtagna som bygger på 
standarder. 
I det ramverk som plattformen bygger sin informationsmodell på, finns informationsarkitektur 
för all typ av geodata. I ramverket finns principer för hur man ID-sätter objekt (i nuläget 
detaljplaner och byggnader). Alla dataproducenter måste förhålla sig till dessa principer. 
Metadata ligger på objektsnivå inte på produktsnivå.  
Lantmäteriet har skapat en portal kallad API-portalen, för att exponera Lantmäteriets API:er. 
Genom API-Portalen kan användare själva lista och prenumerera på API:er av intresse, de kan ta 
del av dokumentation, testa ett API för ökad förståelse, ta del av statistik gällande deras 
användning av API:er mm. För att anropa ett API så används en Access Token (även kallad API-
nyckel) vilket är den enda autentiseringsmetoden. Användarkontot och dess behörighet styr 
vilka API:er som användaren kan se och prenumerera på i API-portalen. Idag finns API:er 
tillgängligt för exempelvis Byggnad och Fastighetsområde.  
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Reflektion/Analys 
En viktig aspekt vid delning av data via en plattform, är att den som tillhandahåller en sådan 
datadelningstjänst behöver säkerställa leveransens riktighet. Så att inte data modifieras utifrån 
den produkt som informationsägaren valt att publicera. Vid eventuell aggregering av data 
behöver risker elimineras som medför att informationen får en annan 
informationsklassificering. Aggregering bör endast tillåtas genom att en produkt definierats och 
godkänts av dataägare. 
En annan aspekt är den inneboende flexibiliteten i plattformens ramverk, som utgörs både av 
plattformens API och den interna övergripande standard för representation av data, kommer 
begränsa gruppen dataägare och konsumenter som produktivt kan nyttja tjänsten i sin 
verksamhet. En plattforms ramverk innehåller aspekter som applicerbarhet och tillgänglighet. 
Med applicerbarhet menas bredden i hantering av olika informationsmängder och med 
tillgänglighet avses möjligheten till hantering av olika dataformat.  
I detta avsnitt finns har vi försökt värdera de olika plattformarna och de aspekter som vi anser 
vara viktiga för att få till en värdeskapande datadelning. 
 

Platform of trust 
Plattformen underlättar datadelning genom att det i plattformen finns en inbyggd 
standardiserad datastruktur, med modulär ontologi, (vocabulary provider) och ramverk för 
datadelning (trusted parties, clearing house, service provider) inklusive funktioner och tjänster 
för tillgängliggörande av dataprodukter samt att nya dataproduktsmallar sparas för varje ny 
dataprodukt som tas fram. 
I nuläget finns det runt 50 specificerade mallar för olika produkter som man kan koppla upp sitt 
data mot eller konsumera. All data är behörighetsstyrd även om flera användare kan använda 
samma mallstruktur får de enbart tillgång till det data de har behörighet till. Det går att ladda 
upp 3D-modeller som man kan koppla data till. Då ligger modellen i plattformen där relationer 
till annan data byggs upp. 
Plattformen är en förmedlingstjänst för harmoniserade data. 
Man specificerar en utdataprodukt tillsammans med datakonsument som kan ha behov av data 
från olika dataproducenter. Genom harmonisering av data från olika datamängder tas 
paketerade utdataprodukter fram för olika ändamål. Utdataprodukterna tillgängliggörs via API. 
Standardmallar, baserade på standardiserad datastruktur och ramverk för datadelning finns 
framtaget för att det ska vara enkelt och snabbt gå att skapa utdataprodukter. För att koppla upp 
data behöver en s.k. konnektor tas fram vilken är en form av översättning mellan originaldata 
och den standardiserade datastrukturen i plattformen. Här kan det finnas en risk att data kan 
förvrängas vid en eventuell transformation eller konvertering utförs men inbyggd 
signeringsfunktion ska verifiera att ingen förvrängning av originaldata sker.  
Nackdelar 

• Dataproducent kan ha egen begrepps-, informations- och datamodell. De behöver inte 
anpassa sin data till en speciell ontologi eftersom anpassningen sker i konnektorn 

• Dataproducent kan ha eget format 
• Data lagras hos dataägaren 
• Man kan koppla på flera dataproducenter till samma dataprodukt 
• Avtal sker med plattformsägare både på in- och utdatasidan. Affärsmodellen kan se olika 

ut beroende på nyttan. 
• Kvalitetssäkringen sker genom e-signaturer 
• Specificerade dataprodukter kan återanvändas men kopplade till andra datakällor. 
• Datatillgängligheten regleras i avtal   
• Indata kan användas i flera utdataprodukter 
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• Plattformen ger ett mervärde till beställare av exempelvis IoT-data då man kan 
analysera data från flera olika typer av sensorer oberoende av leverantör eller format. 

Fördelar 
• Det är otydligt vilka standarder som harmoniseringen bygger på 
• Det är otydligt hur man mappar och kopplar ihop data från olika datakällor med 

varandra 
• Det är otydligt vilka olika affärsmodeller som finns och hur de fungerar 
• Plattformen ger inget större mervärde till de dataproducenter som redan har en 

plattform eller redan tillhandahåller tjänster via standardiserade API:er 
 

Förutsättningar 
• Dataprodukt måste specificeras 
• Alla dataproducenter skapar en egen konnektor för sitt data, vid behov tillsammans med 

plattformsförvaltare 
• Dataproducenter specificerar behörighet i sitt API 
• Avtal mellan plattformägare och aktörer reglerar tillgängligheten av data 

 
Nationell geodataplattform 
I nationell geodataplattform finns ett ramverk för behörighetshantering, sök- och 
datadistribution samt förberett för avgiftshantering och loggning av användandet. Data som 
distribueras via plattformen flödar oförändrade från datakällan. Kraven på att få publicera data 
på plattformen är dock att data ska följa nationella specifikationer. I dagsläget finns nationella 
specifikationer framtaget för geodata, byggnader och detaljplaner.  Som datakonsument kan 
man välja vilka datamängder eller delar av datamängder man vill ha tillgång till och få ett 
kundanpassat uttag.  
Plattformen är byggd för att hantera myndighetsdata. I teorin skulle vilken data som helst kunna 
kopplas mot plattformen förutsatt att uppsatt ramverk efterlevs men Lantmäteriet har inte 
uppdraget att tillhandahålla en plattform för alla så juridiskt sett går det inte idag att nytta 
denna plattform för privata aktörers geodata. 
Slutsats 
Medan NGP har ett ganska snävt ramverk som enbart hanterar data som uppfyller nationella 
specifikationer har PoT ett brett ramverk med möjlighet att koppla upp ett brett spektrum av 
såväl data som format samt successivt skapar nya utdataprodukter allteftersom behov uppstår. 
Trafikverkets datautbytesplattform 
Trafikverkets plattform är främst skapad för att minska administrationen för tillhandahållandet 
av anläggningsspecifika data. Plattformen bygger på DIGG:s rekommenderade metod för 
etablering av API-plattform med interna och externa API-lager. Plattformen är upprättad enbart 
för att hantera Trafikverkets egna datamängder.  
Ägarskap av data vs ägarskap av standard vs tillhandhållande av datadelningstjänst 
Ägarskap är en viktig aspekt när det gäller utbyte av data mellan parter. I ägarskapet av data 
ingår kvalitetssäkring av innehållet. I ägarskap av standard för data ingår att säkerställa att 
struktur, format och processer är förståeliga och applicerbara i verkligheten. Ägarskap av 
distributionstjänst, som exempelvis en plattform, ingår att säkerställa interoperabilitet, 
säkerhet, tillgänglighet, kapacitet och kontinuitet. Ibland kan det vara svårt att skilja på ägarskap 
av data, ägarskap av struktur och format och ansvar kopplat till plattformsägarskap. Gemensam 
struktur och format är en av förutsättningarna för effektivt datautbyte mellan parter. Ägarskap 
för detta borde tydliggöras och användbarheten behöver utvärderas och utvecklas för att 
anpassas till de förutsättningar och behov marknaden har. 
Affärsmodell 
Att erbjuda och tillhandahålla en plattform kräver en affärsmodell som skapar värde för 
dataproducent/dataägare, datakonsument och plattformsägare. Tekniken, standarder och 
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exempellösningar finns, det är incitament som saknas. Affärsmodeller för en gemensam 
nationell datautbytesplattform behöver utvecklas och anpassas för olika behov och syften för att 
få ett brett branschstöd. Oberoende av hur tjänsten/plattformen tillgängliggörs, kvarstår frågan 
hur en informationsägare skapar en affär genom att tillhandahålla information som produkt. 
Om syftet med tjänsten/plattformen är att utbyta information i gemensamma uppdrag med olika 
delleveranser kanske det primärt är en fråga om att komma överens om standarder, 
utbytesformat och tekniker. Där skulle leverantörer kunna vara drivande. Istället för att 
beställaren etablerar en “one-size-fits-all"-lösning, tar leverantörer ansvar för datautbyte mellan 
parter och säkrar effektivt samarbete och kvalitetssäkrade leveranser. 
Om syftet med tjänsten/plattformen är att skapa en öppen marknadsplats där 
informationsägare kan göra affär på sin information i form av produkter, är det viktigt att 
definiera informationsägarskapet, d.v.s. om innehållet i de dataprodukter som distribueras är på 
uppdrag av annan part. Marknadsplatsen skulle ge möjlighet till spridning av data och att hitta 
och nå fler datakonsumenter. 
Standardisering av datadelningsformat  
Alternativ till etablering av datautbytesplattform är att enbart utgå från standard för 
datadelningsformat (typ API) och standard för datastrukturformat (begrepps-informations- och 
datamodell) samt enbart dela data från dataleverantör direkt till datakonsument. 
För medelstora till stora dataleverantörer skulle man kunna tänka sig att varje leverantör sätter 
upp en egen plattform för utbyte av egna data med standardiserat utbytesformat, d.v.s. känt API 
och standardiserad datastruktur. Dessa plattformar kan sedan kopplas upp mot en nationell 
datautbytesplattform för att underlätta för datakonsumenter att hitta data genom en portal. 
Semantisk web  
Andra alternativ är att enbart publicera metadata om dataprodukter på ett standardiserat sätt 
som blir sökbart via semantisk web. Därefter kan överenskommelse om datautbyte mellan 
parter göras. Men det finns studier som genomfört inom AEC-industrin påvisat implementation 
av semantisk webbteknik skulle kunna lösa mycket av branschens utmaningar kring 
interoperabilitet och datadelning mellan system. Detta är dock ett område som arbetsgruppen 
inte tittat något djupare på. Men skulle vara eventuellt ett område att fördjupa sig i. 
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Utmaningar 
I ett modernt digitalt ekosystem, med flera dataproducenter och datakonsumenter av tjänster 
och information, behöver det finnas förutsättningar för datautbyte och samsyn mellan offentlig 
sektor, medborgare och privata aktörer. 

• För konsumenter finns utmaningar runt området API:er med, exempelvis, att förstå vad 
dessa API:er gör, förstå och kan hantera olika format. 

• För producenter finns alltför många alternativ att utforma API:er på.  
• Både konsumenter och producenter behöver uppnå en viss mognadsgrad och förmåga 

att använda API:er för att dra nytta av ökad interoperabilitet. Olika semantik och 
syntaxer i nya och gamla applikationer påverkar också interoperabiliteten. 

• API för distribuerade tjänster har utmaningar att hantera som exempelvis övervakning 
och servicenivåer. Känslig funktionalitet och information behöver skyddas och ökad 
nätverkstrafik och applikationskomplexitet behöver hanteras. 

• När det sker en harmonisering i en datadelningsplattform behöver validering göras för 
att säkerställa att utdata har samma innehåll som originaldata, dvs. data får inte bli 
förvrängt. 

• Det är en utmaning att dels hitta en förvaltare för en gemensam nationell marknadsplats 
som dessutom blir accepterad av branschen.  

• För små aktörer kan det saknas interna resurser och för dem kan det behövas en 
samverkan och en central marknadsplats. 

• En stor utmaning är förankring och acceptans i branschen. 
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Rekommendationer till SBE´s programstyrelse, infrastruktur-
plattform för datadelning 

Gemensamma datautbytesplattformar ska bygga på standarder för datautbyte och nomenklatur. 
För att få till en gemensam nationell tjänst/datautbytesplattform kan ett antal av 
samhällsbyggnadsbranschens största aktörer gå samman, i konsortieform, för finansiering och 
förvaltning. Eller ge uppdrag till redan etablerade branschgemensamma aktörer liknande 
Svensk Byggtjänst eller BIM Alliance Sweden. Det kan vara bra med en neutral 
branschgemensam aktör för att få acceptans och nå en bred marknad. 
Marknadsplats för datadelning, med en affärsmodell som bygger på ersättning för nyttjande 
samt en publiceringsavgift till plattformsförvaltaren kan skapa incitament för etablering och 
tillhandahållande av datautbytesplattform. Plattformen kan vara tillgänglig för alla 
dataleverantörer som kan publicera sina data och få ersättning för nyttjande.  
För att underlätta för mindre företag bör plattformsleverantörer kunna sälja en plattform till 
dataleverantör där det ingår en uppsättning konnektorer, ett standardiserat format och en 
standardiserad datastruktur. Exempel Microsoft (Azure), Trimble (nätverk-infrastruktur, inte 
enbart objektstruktur) mm. 
 

Nyttorna med datautbytesplattformar är bl.a. att kunna minimera antalet integrationer 
system – system eller leverantör – konsument och samtidigt öka återanvändning av data. 
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