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Sammanfattning
City as a Platform (CaaP) har adresserat de tekniska och organisatoriska förmågor som en kommun
behöver tillägna sig för att kunna tillgängliggöra data på ett säkert och kontrollerat sätt och som är
skalbart för såväl kommun som leverantörer. Det handlar om komponenter i den så kallade ”mjuka
digitala infrastrukturen” samt vägledning i hur man använder sig av dessa komponenter.
De tekniska delarna inkluderar ett minimiramverk för en data/IoT-plattform med standarder för
datamodeller och API samt principer runt modularitet/utbytbarhet och öppenhet. De
organisatoriska delarna har fokuserats på ägandeskap av data samt informationsklassning inkl riskoch konsekvensanalys av vad som kan hända när man delar data. Utan de organisatoriska delarna
kan en kommun inte dela data trots att alla tekniska förutsättningar är på plats, vilket var en
kollektiv ögonöppnare i projektet.
Konkret rekommenderar projektet på att använda sig av ett ramverk för en IoT-plattform med
tydliga gränssnitt mot applikationslagret i form av API-standarden NGSI samt användning av
standardiserade datamodeller som accepteras av NGSI. I projektet har vi främst utgått ifrån
datamodeller från Smart Data Models (som tidigare utvecklades inom Fiware Foundation för ”smart
city” tillämpningar) men det finns många andra datamodeller som accepteras av NGSI.
Vi rekommenderar dessutom inom projektet att följa MIMs (minimum interoperability
mechanisms) från OASC vilka på många sätt påminner om det miniramverk och de
rekommendationer som vi har använd oss av inom projektet.
Arbetsformen har varit genom tre ömsesidigt beroende typer av aktiviteter: Proof-of-concept (POC)
för att förstå kommunernas behov och svårigheter, en arena för erfarenhetsutbyte och där vi
tillsammans belysta de saknade komponenterna i den mjuka infrastrukturen, samt nationell och
internationell påverkan runt förvaltning av de olika komponenterna och även vikten av att jobba
med ett öppet plattformsperspektiv.
I POC-arbete samverkade flera kommuner om samma enkla och ofarliga datamängd som exempelvis badvattentemperatur. Det vilket visade sig vara mycket uppskattat av kommunerna eftersom det
gav kommunrepresentanterna ett helt nytt sätt att interagera med likställde i andra kommuner, och
tillsammans förstod omfattningen av utmaningar som måste adresseras innan man kan hantera och
tillgängliggöra sina data internt och externt.
Generellt har deltagarna uppskattat den inom projektet mycket öppna delning av bra och dåliga
erfarenheter, främst genom månadsmöten men även genom andra typer av aktiviteter: Mängder
med gemensamma aktiviteter har arrangerats under projektet som bland annat minimässor,
studiebesök, seminarier, workshops, presentationer på konferenser, hands-on utbildning i IoT,
dialog med myndigheter, informationsklassningar.
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Inledning och bakgrund

1

Många kommuner har börjat testa uppkopplade sensorer och internet of things (IoT) för att kunna
förstå hur man kan använda sig av data för att kunna effektivisera befintliga processer, få bättre
överblick och därmed ta bättre beslut, erbjuda invånarna bättre tjänster, etc. Kommunerna har
kommit olika långt och vissa förvaltningar har upparbetat stor kompetens inom datahantering, men
gemensamt är att ingen kommun idag på tvärs av förvaltningarna har implementerat tekniska eller
organisatoriska mekanismer för att kunna samla in realtidsdata från olika håll och dela data internt
eller med sina leverantörer.
Oavsett storlek har städerna har ganska likvärdiga utmaningar runt hantering av data och det vore av
stort värde om de svenska städerna samverkar runt teknik och delvis organisation i stället för att göra
det individuellt. Detta för att på kort sikt adressera de grundläggande och gemensamma utmaningar
för att komma igång, och på lång sikt för att kunna dra nytta av nationell samordning runt t ex ITarkitektur, upphandlingar, datautbyte, etc.
Ett syfte med detta projekt var initiera en nationell samordning genom att de involverade städerna
arbetar tillsammans runt grundläggande utmaningar relaterade till ett ”minimiramverk” för en
data/IoT-plattform. Dessutom har projektet verkat för nationell påverkan och förankring så att det på
längre sikt finns utpekade aktörer som kan förvalta de olika delarna i den så kallade mjuka digitala
infrastrukturen.
Arbetsmetoden i projektet är att tillsammans arbeta med proof-of-concepts (POC), alltså att
implementera relativt enkla tjänster över det gemensamma ramverket under en begränsad tidsperiod.
Idén med att arbeta med POC:ar är att:
•
•
•
•

Visa på nyttan med att systematisk och strukturerat arbeta med en gemensam data/IoT-plattform
Lyfta fram gemensamma frågeställningar av såväl teknisk som icke-teknisk karaktär som ska
behandlas inom projektet
På ett pedagogiskt sätt åskådliggöra hur man kan skapa värde ur data till nytta för staden själv och
invånarna
Demonstrera hur man tekniskt enkelt kan flytta tjänster mellan städerna om man följer samma ramverk

Projektets målbild har varit a) att det ska vara enkelt att dela data mellan kommunens förvaltningar
och b) att det ska vara möjligt att flytta tjänster mellan städerna om man följer samma ramverk trots
att man använder sig av olika plattformsleverantörer.

1.1

Bakgrund

Bakgrunden för projektet var en förstudie från det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige
där RISE gjorde en kartläggning av hur städerna jobbar med data/IoT-plattformar. Observationer från
den förstudien var följande:
• Det finns många städer som börjar bygga sensornät och koppla upp sensorer. Det är ett bra sätt att
komma igång med IoT, men det finns ibland en missuppfattning i städerna att ett sensornät är synonymt
med en IoT-plattform.
• Som med andra omogna teknikområden som börjar få fäste är IoT-projekten ofta mycket beroende av
eldsjälar
• Det finns en samsyn bland städerna att man bör jobba med delade plattformar inom en stad (delad mellan
olika förvaltningar och kommunala bolag) när man ska hantera data och att man dessutom måste
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•

•

•

•

strukturera data på bra sätt om den ska vara användbar för egna förvaltningen/bolaget men kanske framför
allt om data ska vara användbart för andra.
Det måste det finnas en organisatorisk enhet i kommunen som tar ett huvudansvar runt plattformarna och
kan ”tvinga”/inspirera/hjälpa övriga förvaltningar/ kommunala bolag att anpassa sig till en framtida
plattform. I de största städerna är det ofta en förvaltning som har detta ansvar. I lite mindre städer är det
ofta stadsnätet/kommunala energibolaget/tekniska verken som driver utvecklingen idag och vill förvalta
IoT-frågor för kommunen – åtminstone initialt.
Alla städer vi har pratat med delar uppfattningen att det vore av högt värde om man kan utveckla en tjänst i
en stad och enkelt flytta den till en annan stad som använder en annan leverantörs plattform. En
konsekvens härav är att städerna måste använda sig av samma ramverk för en plattform med
gemensamma gränssnitt.
Trots högt engagemang finns det generellt (med vissa undantag) en svag koppling mot den praktiska
verksamheten i relevant förvaltning för de flesta av dagens projekt. Det betyder att sannolikheten för att ett
projekt kan övergå i produktion vid projektslut är relativt låg.
I kommunerna finns idag lösningar som man kan beteckna som IoT-baserade och där man hanterar
realtidsdata. Det inkluderar övervakning av parkeringsplatser, uppkopplade kärl och containrar för
sophantering, luftkvalitémätningar, olika typer av trafikövervakning, omsorgstjänster som trygghetslarm och
digital tillsyn, etc. För dessa gäller dock generellt (med vissa undantag för luftkvalitémätningar) att data är
inlåst i förvaltningarna och ibland hos leverantörerna.

Det har hänt mycket under projekttiden, men man kan konstatera att observationerna ovan
fortfarande är generellt giltiga.

1.2

Projektkonstellation

City as a Platform började 15 november 2018 och avslutades 30 september 2021.
Projektägare var RISE. Projektet leddes av en trojka bestående av Therese Balksjö och Claus Popp
Larsen från RISE och Jan Markendahl från KTH.
Projektets partners var initialt följande: RISE, KTH, LTU, IVL, Mobile Heights, SIS, Kista Science
City samt kommunerna Göteborg, Lund, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala,
Hudiksvall, Umeå och Skellefteå.
Vid en utökning av projektet efter ett halvt år tillkom Halmstad, Ängelholm, Helsingborg,
Linköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås och Sundsvall. Kort efter utökning lämnade Ängelholm
projektet och ersattes med Katrineholm.
SKR har bidragit aktivt under hela projektet men de har inte haft officiell status som projektpartner.
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2 Allmänt om CaaP projektets genomförande
I detta kapitel beskrivs vad som har gjorts inom projektet. Det inkluderar arbetsmetod, generella
erfarenheter från genomförandet, vilka aktörer projektet har samverkat med, samt beskrivning av
olika typer av aktiviteter som har genomförts. Resultat, insikter och slutsatser beskrivas i övriga
kapitel.
2.1

Omfattning och aktiviteter

Det ursprungliga upplägget kring genomförandet var att dela upp projektet i tre delar med överlapp
sinsemellan. Se dessutom bilden härunder.
1. Genomförande av multipla POC:ar över minimiramverket (brunmarkerad i bilden)
2. Kartläggning av lokala tekniska och icke-tekniska frågeställningar genom att använda
minimiramverket (grönmarkerad i bilden)
3. Hantering nationella förankrings- och förvaltningsfrågor (gulmarkerad i bilden)

Bilden illustrerar arbetsmetoden i CaaP, att genom att arbeta i POC stötta kommunerna gemensamt
runt datahantering och -tillgängliggörande, och parallellt bidra till nationell påverkan och förankring

Projektet utgick ifrån följande idé – inklistrat från ansökan: ”Alla deltagande städer börjar arbeta
med minimiramverket genom POC:ar. Konkret: Om en POC handlar om luftkvalité måste staden
själv installera sensorer som kan mäta luftkvalité och tillsammans med sin plattformsleverantör
samla in data från sensorn i plattformen (enligt minimiramverket). Data ska översättas till
gemensamt format (Fiware) och göras tillgängligt genom gemensamma API. Själva tjänsten ska
vara densamma i de olika städerna som deltar i POC:en men sensorer och plattform måste inte vara
det så länge de följer ramverket. En POC i en stad ska om möjligt begränsas till 6 månader.”
En hypotes bakom för POC:arna var dessutom att det var viktigt med den kommuninterna
förankringen. I de flesta fall var första kontakten med de deltagande kommuner digitaliseringschefen
eller en strateg på kommunens centrala digitaliseringsfunktion, men själva arbetet i POC:arna
utfördas med deltagande från verksamheten i relevant förvaltning. Bakgrunden är att om man inte
har verksamheten med sig från början blir det svårt att genomföra relevanta och användbara IoT-
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projekt, och om man inte har kommunens centrala digitaliseringsfunktion med sig kommer man att
digitalisera i silos och man tappar helhetsgreppet.
Projektet har i stora drag följt arbetsmetoden, men vissa delar blev betydligt mer omfattande och
tidskrävande än planerad, och ju mer vi kollektivt lärde oss under projektets gång desto tydligare
blev det att vi ibland bara hade börjat skrapa på ytan. Samtidigt blev det mycket tydligt att den
interna förankringen och samarbete mellan digitaliseringsfunktion och verksamhet i förvaltningarna
är helt central för ett iterativt lärande inom kommunen. Inte alla kommuner lyckades lika väl, och
ibland blev förankringen med verksamheten lidande, och ibland var det förankringen med
kommunledningen som inte var optimal.
En annan lärdom var att det berömda ”helhetsgreppet” visade sig vara enormt omfattande och man
måste vara ödmjuk inför det faktum att det är mycket svårt att komplext för alla kommuner att bygga
upp de tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar för att komma till ett läge där man
kan tillgängliggöra data på ett säkert och kontrollerat sätt – för sig själv och för andra.
Grundidén håller dock fortfarande: Området är så komplext och omfattande att man måste testa och
lära sig parallellt, och det måste göras tillsammans med berörda verksamheterna och
digitaliseringsfunktionen i kommunen. För de områden inom projektet som blev mer omfattande än
ursprungligt planerad – och där det i sin tur krävs riktade insatser – finns det i rapporten diskussioner
om på vilket sätt resultaten skilde sig från målet och hur man kan ta ett nästa steg. I avsnitt 5.2 finns
det således observationer från projektet kring ramverk och tekniska förutsättningar, i avsnitt 6.1 finns
observationer runt organisatoriska förutsättningar, och i kapitel 7 finns diskussion om den nationella
förvaltningen av kommungemensamma tekniska och organisatoriska komponenter.

2.2

Samverkan med andra projekt och organisationer

CaaP har samverkat med många projekt, initiativ och organisationer. Det har exempelvis rört sig om
kommuner (som inte var del av CaaP) eller IoT-projekt som har haft behov av inspiration och/eller
rådgivning. Det har även varit exempel på projekt som har bidragit till CaaP som Connected SRS där
de organisatoriska svårigheterna i datadelning mellan kommunala bostadsbolag och kommuner
tydliggjordes.
Nationell Skalning av Öppna Data (NSÖD) kan ses som ett systerprojekt till CaaP, och det har varit
omfattande samarbete mellan dessa två projekt i form av teknoekonomiska analyser, analyser av
kommuners svårigheter med att publicera öppna data samt relationen mellan en IoT-plattform och en
plattform för öppna data. Sistnämnda beskrivs även i avsnitt 4.4. NSÖD och CaaP har stort överlapp
mellan kommunpartners och de två projekten har samma målbild, nämligen att kommuner ska bli
bättre på att kunna tillgängliggöra data. Lite förenklat kan man säga att NSÖD har fokuserat på
statiska data där man har vald ut specifika datamängder att publicera, och på vägen har man tvungits
hantera tekniska och organisatoriska utmaningar. CaaP har fokuserat på IoT-data där man har
identifierat tekniska och organisatoriska svårigheter för att överhuvudtaget bygga upp förmågan att
kunna tillgängliggöra data, och på vägen har vissa datamängder publicerats.
Med SKR har det varit omfattande samverkan under hela projektet trots att SKR inte har varit
formell partner. De viktigaste samverkansytor med SKR har varit runt RefARK (beskrivs i avsnitt
4.3), StratPAK (hur man ska använda sig av RefARK, beskrivs i avsnitt 5.2) samt
informationsklassning (beskrivs i avsnitt 5.3). RefARK kan ses som ett bidrag till de tekniska
förutsättningarna för att kunna tillgängliggöra data, och StratPAK och informationsklassning kan ses
som bidrag till de organisatoriska förutsättningarna för att kunna tillgängliggöra data. Detta kommer
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att beskrivas mycket mer omfattande i rapporten. Dessutom har det varit samverkan genom projektet
Beställarnätverk Framtidens Samhälle där en process har tagits fram som fokuserar på de
organisatoriska aspekterna som måste hanteras inom en kommun. Samverkan med SKR har varit i
form av att CaaP-kommuner har varit med och diskuterat, utvecklat och ”provtryckt” delar i
RefARK, StratPAK, informationsklassning och ovannämnda process. Det har även varit omfattande
informationsspridning internt genom CaaP månadsmöten.
Projektet har tillsammans med NSÖD haft dialog med flera myndigheter, främst DIGG och Havsoch Vattenmyndigheten. Som del av den nationella förankringen - inkl en fortsättning på CaaP i form
av Smart City Lab - har det även varit diskussioner med exempelvis infrastrukturdepartementet och
Internetstiftelsen.
CaaP har haft samverkan med leverantörer, främst plattformsleverantörer men även
tjänsteleverantörer. Bland annat har det arrangerats tre ”minimässor” med deltagande av främst
CaaP-kommuner men även andra kommuner: En med nationella plattformsleverantörer, en med
internationella plattformsleverantörer och en med tjänsteleverantörer. Vid varje minimässa har 6-8
leverantörer medverkat och presenterat sitt erbjudande utifrån CaaP-ramverket (som beskrivs i
kapitel 4) och utifrån kommunernas behov. Dessutom har det varit en stor mängd bilaterala möten
mellan projektledningen och leverantörer.
Internationellt har CaaP haft diskussioner med exempelvis OASC (Open and Agile Smart Cities),
Fiware Foundation, Living-in.EU och Gate21. De två CaaP-kommuner Skellefteå och Örebro är
medlemmar i OASC, och det har varit ett visst informationsutbyte med CaaP. Genom SKR har
RefARK lyfts till Living-in.EU som generellt är mycket intresserade av Sveriges arbete inom ”smart
city”.

2.3

Resultat och Rapportering

Nätverkande, kontaktskapande med olika intressenter, workshops, minimässor, etc
Vi har arbetat med sju olika PoCar inom (fyra) olika verksamhetsområden.
•
•
•
•
•
•
•

Presentation av (bad)vatten-temperatur
Information om lastplatser
Information om lediga P-platser
Analys av trafikflöden
Analys av rörelsemönster
Larm om flyttad utrustning
Position/status hos utrustning

Omfattning av arbete och typ av resultat inom olika PoC skiljer sig något åt. Sammantaget kan man
dock identifiera följande typer av aktiviteter och resultat.
•
•
•
•
•
•

Behovsanalys
Identifiering och beskrivning av datamodeller
Beskrivning av informationsflöden
Praktiskt test och användning
Implikationer för IoT arkitektur
Implikationer för verksamheten

Vi har gett ut ett antal delrapporter inom olika områden där vi beskriver olika “PoCar”.
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•
•
•
•

Mätning och presentation av badvattentemperatur – Datamodeller och informationsflöden: Delrapport
inom projekt City as a Platform, RISE rapport, nr TBD
Parkeringstjänster – Datamodeller och informationsflöden: Delrapport inom projekt City as a Platform,
KTH rapport, TRITA-EECS-RP-2021:2
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304057
Analys av trafik- och rörelsemönster – Datamodeller och informationsflöden: Delrapport inom projekt
City as a Platform, KTH rapport, TRITA-EECS-RP-2021:4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304053
Lokalisering av utrustning – Datamodeller och informationsflöden: Delrapport inom projekt City as a
Platform, KTH rapport, TRITA-EECS-RP-2021:5
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304019

Vidare ger vi ut en separat delrapport där vi sammanfattar arbete i samtliga PoCar
•

Sammanfattning av arbete och resultat avseende ”Proof of Concepts” for IoT tjänster i smarta städer;
Underrubrik: Delrapport inom projekt City as a Platform,
KTH rapport, TRITA-EECS-RP-2021, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304080

Som resultat av ett uppdrag från Viable Cities har projektledningen gett inputs till Viable Cities
strategi för digitalisering och digitala verktyg. Dels som diskussionspartner till Ramboll som har
producerat rapporten ”Strategi för digitalisering och digitala verktyg för omställning till
klimatneutrala städer” (Viable Cities Rapport 2021:10), dels i form av en separat rapport som har
sammanställd de viktigaste insikterna från CaaP. Denna rapport – som inte har publicerats än – visar
på vikten av att kommun integrerar arbetet med den (mjuka) digitala infrastrukturen i arbetet med
klimatåtgärder.
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3 Sammanfattning av arbete med PoCar (Proof of concepts)
I detta kapitel redovisas arbete inom olika tillämpningsområden benämnda Proof of Concept (PoC).
Analys och resultat inom ett antal områden beskrivs i olika avsnitt: Analys av behov och tjänster
(3.2), Informationsflöden och olika typer av aktörer (3.3) samt Datamodeller (3.4).
Vidare presenteras implikationer (diskussion) avseende utformning av IoT arkitektur (3.5).
Inledningsvis beskrivs arbetssätt och omfattning av arbetet samt hur detta har dokumenterats (3.1).
3.1

Arbetssätt, omfattning och spridning av resultat.

Urval av PoCar gick till så att kommuner i början av projektet fick presentera de olika områden man
var intresserad av att arbete med. Vid kick-off möten samt månadsmöten under 2019 diskuterades
dessa för att hitta gemensamma utgångspunkter och intressen. Hösten 2019 identifierades ett antal
PoCar och arbete inleddes inom dessa:
•
•
•
•
•
•
•

Presentation av (bad)vatten-temperatur
Mätning och analys av trafikflöden,
Analys av rörelsemönster hos fotgängare
Information om lastplats är ledig eller inte
Information om antal lediga P-platser
Larm om utrustning har flyttats
Rapportering om position och status hos utrustning

Förutom inom dessa områden har vi fört diskussioner om att påbörja arbete inom inomhusmiljö samt
luft- och vattenkvalitet, så har dock inte skett. När det gäller det senare området diskuterades
samverkan med projektet LoV-IoT1 och kommuner inom CaaP projektet erbjöds att medverka i
detta.
För det praktiska arbetet i olika PoCar bildades arbetsgrupper där intresserade kommuner deltagit
och bidragit med input, erfarenheter och synpunkter på projektets analys och resultat. Under hösten
2019 och under 2020 har det varit regelbundna arbetsmöten samt några workshops, 10 – 15 stycken
per PoC. Arbetet har innefattat följande olika typer av aktiviteter och resultat:
•
•
•
•
•
•

Behovsanalys: beskrivning av behov och möjliga tjänster
Beskrivning av informationsflöden
Identifiering och beskrivning av datamodeller
Implikationer för IoT arkitektur
Kommuners praktiska test och användning av olika PoCar

Arbetet i PoCar har haft olika omfattning vilket illustreras i tabell 3.1 nedan.
Dokumentation och resultatspridning kan sammanfattas så här:
•
•
•

1

Inom områdena trafikmätning och rörelsemönster samt parkering publicerades sommaren 2020
lägesrapporter på projektets hemsida.
Föreliggande slutrapport kompletteras med ett antal delrapporter, se avsnitt 2.3.
Ett antal större allmänna workshops (i anslutning till CaaP månadsmöten)
o CaaP och Kommunal IoT arkitektur, en mångfald av möjliga lösningar (Feb. 2021)
o CaaP Parkering - Studie om infotjänster och delning av data (Maj 2021)
o Erfarenheter av införande av parkeringstjänster i Borås (Juni 2021)

LoV-IoT – Luft- och vattenövervakning med internet of things (loviot.se)
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PoCar

Presentation av (bad)
vatten-temperatur
Mätning och analys
av trafikflöden
Analys av rörelsemönster hos fotgängare
Information om last-plats
är ledig eller inte
Information om antal
lediga P-platser i zon
Larm om utrustning har
flyttats
Rapporter om position
(status) hos utrustning

Behov
och
tjänster
X

Infoflöden

Datamodeller

Implikationer
för arkitektur

Test och
användning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NN

X

X

X

?

X

Tabell 3.1 Omfattning av typ av arbete och resultat inom olika PoCar

3.2 Analys och resultat: Behov, tjänster och användare
Inom de olika PoCarna har vi kartlagt behov, användningsområden, möjliga tjänster och lösningar
samt vilka aktörer som vill ha eller kan använda informationen. Detta baseras på ett omfattande
underlag som deltagande kommuner har lämnat, detta finns redovisat i sin helhet i de olika
delrapporterna. Vi har delat upp användare och avnämare av information i följande kategorier:
•

Information till medborgare och turister
Information till allmänheten kan exempelvis vara presentation av badvattentemperatur på
badplatser inom kommunen eller antal lediga P-platser i ett område.

•

Information till aktörer inom näringslivet, tex centrumhandeln och åkerier
I våra PoCar har vi sett två typer av användningsområden där näringslivet är användare av
information. Dels har vi realtidsdata för tillgänglighet av platser för lastning och lossning av
tunga fordon, dels information om antal besökare och förflyttning i stadskärnan.

•

Kommunens förvaltningar för effektivisering av verksamhet
Exempel på detta är larm om man tagit bort eller använt livbojar eller om någon har
flyttat/tagit bort avspärrningar vid gatuarbeten. Två huvudnyttor kan identifieras
o Säkerhet för allmänheten i form av att utrustning finns på plats
o Effektivisering då man slipper avdela personal som åker runt och kollar att utrustning
är på plats
Information om beläggning på parkerings- och lastplatser kan även användas för Pövervakning

•

Kommunen förvaltningar för trafik - och stadsplanering
I dessa fall handlar det om användning av data för kort- eller långsiktig stadsplanering. Detta
innefattar både specifika kortvariga mätningar av trafikflöden såväl som merutnyttjande av
annan information som samlats in för andra ändamål, i vårt projekt typiskt parkeringsdata och
rörelsemönster i en stadskärna.
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I tabell 3.2 har vi sammanställt användning och avnämare av information från olika PoCar. Andra
typer av avnämare kan vara myndigheter som efterfrågar och sammanställer data, tex Havs och
Vattenmyndigheten (HAV), se vidare om badvattentemperatur.
PoCar
Presentation av (bad)
vatten-temperatur
Mätning och analys
av trafikflöden
Analys av rörelsemönster hos fotgängare
Information om lastplats är ledig eller inte
Information om antal
lediga P-platser i zon
Larm om utrustning har
flyttats
Rapporter om position
(status) hos utrustning

Kommunen för
effektivisering
av verksamhet

Kommunen för
trafik - och
stadsplanering

Näringslivet,
tex handeln och
åkerier

Medborgare
och turister
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tabell 3.2 Typiska användare och användningsområden för olika PoCar

3.3

Analys och resultat: Informationsflöden och olika typer av aktörer

I projektarbetet har vi i olika PoCar stött på många exempel på hur data kan mätas och samlas in,
överföras, lagras, distribueras och presenteras. Tanken på en central IoT hub där alla kommunala
data samlas in och lagras har framförts av många kommuner. I projektet har vi identifierat två
huvudtyper av informationsflöden.
• En central aktör som medverkar i alla steg från insamling av data till användning
• Informationsflöden med flera olika aktörer som är inblandade i olika steg
Som exempel på den första huvudtypen tar vi parkering med en central aktör (parkeringsbolag) som
är ”spindel i nätet”. Denna har kontroll över all in- och utdata samt informationsflöden och
användning. Parkeringsbolag handhar ju flera olika typer av verksamhet med stort inslag av
bearbetning av data; utfärdande av biljetter, betalningar och övervakning. I detta sammanhang
inriktar vi oss dock på informationstjänster för medborgare (bilförare) där man anger antal lediga Pplatser i en zon eller på en gata.
I figur 3.1 visas ett generellt fall baserat på ”informationstorget” presenterat av Karlskrona kommun.
Data samlas in från biljettautomater, P-hus och ”P-appar”. I fallet Karlskrona har kommunen kontroll
på all indata eftersom alla system ägs och drivs av kommunen. Bilden är dock tillämplig även på fall
där flera olika aktörer kan stå för indata, tex i Linköping där ett flertal leverantörer kontinuerligt
lämnar parkeringsdata till bolaget Dukaten.
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Figur 3.1 Informationsflöden för PoC om parkeringstjänster med indata från olika källor

I flertalet andra PoCar har vi identifierat andra fall där flera olika typer av aktörer är inblandade i
informationsflödet. Förutom kommunens centrala IT infrastruktur (typisk med en ”IoT hub”) och
användare i form av förvaltningar finns i många fall en ”extern” leverantör av sensordata och/eller
drift av IoT infrastruktur. Denna ”externa” aktör kan vara
•
•
•

Kommunala bolag såsom ”Tekniska verken” i Linköping eller ”Affärsverken” i Karlskrona
Kommunala/regionala energibolag eller stadsnät, tex Kalmar Energi, Öresundskraft eller Servanet
Privata företag, tex The cloud (som tillhandahåller besöksdata i Katrineholm)

I dessa fall samlas och lagras information på flera ställen. I figur 3.2 och 3.3 nedan visar vi exempel
på informationsflöden från PoCar ”Presentation av badvattentemperatur” (från Linköping) samt
”Analys av rörelsemönster hos fotgängare” (från Katrineholm).
Dessa exempel visar en enda tillämpning. Det är oklart hur det kan se ut om man använder flera olika
IoT tjänster med olika uppsättningar av data.

Figur 3.2 Informationsflöden för PoC om mätning och presentation av badvattentemperatur
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Figur 3.3 Informationsflöden för PoC om Analys av rörelsemönster

3.4

Analys och resultat: Datamodeller

Sammanfattning
Det visar sig att man i varje PoC oftast klarar sig med 1-3 olika datamodeller. Bakgrund till behov,
funktioner och olika tjänster finns beskrivet i CaaP delrapporter för respektive PoC. I arbetet med
olika PoCar inom CaaP har vi identifierat ett antal datamodeller med olika ursprung.
• från FIWARE (Data Models - FIWARE ).
• från en leverantör av sensordata eller IoT tjänster (se delrapport om rörelsemönster)
• förslag framtagna inom CaaP-projektet (se delrapport om lokalisering av utrustning)
Observera att datamodellerna från FIWARE har flyttats till github för Smart Data Models där de har bytt namn
från FIWARE till Smart-data-models och där framtida utveckling kommer att ske. Detta byte hände under
CaaP-projektets slutskede och markerar en betydligt bredare uppslutning som FIWARE, IUDX, TM Forum,
OASC och andra står bakom.
De datamodeller från FIWARE som vi refererar till nedan är alltså stängda för vidareutveckling, men det är i
princip samma datamodeller som nu finns på Smart Data Models, blott med annat namn. Och man blir länkad
dit från FIWARE.

I tabellen nedan sammanställs dessa kandidater till datamodeller för varje PoC.
PoCar
Presentation av (bad)
vatten-temperatur
Mätning och analys
av trafikflöden
Analys av rörelsemönster hos fotgängare

Namn på datamodell(er)
Water quality observed
Point of Interest
TrafficFlowObserved
Road
Antal besökare under given
tidsperiod på plats A
Flöde mellan punkt A och B

Ursprung
FIWARE
FIWARE
Dessa används i Katrineholm och
beskriver det format på vilket data tas
emot från leverantören ”The Cloud”.
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Information om lastplats är ledig eller inte
Information om antal
lediga P-platser i zon
Larm om utrustning har
flyttats
Rapporter om position
(status) hos utrustning

Parking Spot
OnStreetParking
Off streetParking
Saknas en generell
datamodell för “larm”
”Equipment status and
location”

FIWARE
FIWARE, Liknande datamodeller
används i olika städer
Ett förslag framtaget inom CaaP av
Thomas Häggström, Umeå Kommun,

Tabell 3.3 Förslag till datamodeller för olika PoCar

Två exempel på datamodeller
När det gäller mätning av badvattentemperatur föreslås användning av FIWARE datamodell kallad
“Water Quality Observed”. I denna ingår då temperatur som ett element bland många, se figur 3.x..
Dels finns det information om själva “mätningen”; tid, plats, uppgiftslämnare, etc. Dels finns det
olika parametrar som anger själva “vatten-kvaliteten”, förutom temperatur kan det tex vara pH-värde
och salthalt.
Användare får ange vilka fält eller element i modellen man vill använda. Det kan vara så att en
kommun nöjer sig med att mäta badtemperatur på badplatser och presentera dessa på en karta.
Vill man dela med sig av data till någon annan instans kan det vara så att det finns krav på vilka fält
och parametrar som ska ingå. Havs – och Vattenmyndigheten har krav på att även ge uppgifter om
tex algblomning och halt av tarmbakterier i vattnet.
Notera att det i FIWARE även finns en modell som heter “Water Observed”, denna innehåller
parametrar för vattenflöden, nivåer och volymer.
I figur 3.5 nedan återges struktur och parametrar för datamodell avsedd för att bestämma position
och status hos utrustning. Förslaget framtaget av Thomas Häggström, Umeå Kommun, med syfte att
kunna hålla reda på var i kommunen man har städmaskiner och -utrustning.
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DATA MODEL: WATER QUALITY OBSERVED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

id : Unique identifier.
type : Entity type. It must be equal to WaterQualityObserved.
dataProvider : Specifies the URL to information about the provider of this information
dateModified : Last update timestamp of this entity.
dateCreated : Entity's creation timestamp.
location : Location where measurements have been taken, a GeoJSON Point.
address: Civic address where the Water Quality measurement is taken.
refPointOfInterest : A reference to a point of interest associated to this observation.
dateObserved : The date and time of this observation in ISO8601 UTCformat.
source : A sequence of characters giving the source of the entity data.

Common Water Quality Parameters
•
•
•
•
•
•
•
•
•

temperature : Temperature.
conductivity : Electrical Conductivity.
conductance : Specific Conductance.
tss : Total suspended solids.
tds : Total dissolved solids.
turbidity : Amount of light scattered by particles in the water column.
salinity : Amount of salts dissolved in water.
pH : Acidity or basicity of an aqueous solution.
orp : Oxidation-Reduction potential.

Figur 3.4. Parametrar ingående i FIWARE data modell “Water Quality observed”

Figur 3.5. Förslag till datamodell för “Equipment status and location”

Vi har publicerat ett antal datamodeller från POC’arna på Sveriges Dataportal, se avsnitt 4.5 för
ytterligare information.
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3.5

Andra implikationer: En mångfald av olika IoT arkitekturer

I flertalet PoCar är det inte enbart kommunen själv som är inblandad. I många fall är det en annan
aktör som levererar sensordata och står för en del av IoT infrastrukturen. Exempel på detta är
Tekniska verken i Linköping, Affärsverken i Karlskrona, Kalmar energi, Öresundskraft i Helsingborg, Halmstads stadsnät, Servanet i Sundsvall mfl kommuner. Således är det flera aktörer med olika
infrastruktursystem som måste samverka, se även avsnitt 3.3.
Ett belysande exempel på flera aktörer och med flera olika steg i informationsflödet är ”Övervakning
av livbojar” i Sundsvall, se figur 3. 6. Här är det ServaNet som är infrastrukturpartner till kommunen.
När bojen lyfts bort skickas en signal via ett radiobaserat LPWAN nät som indikerar att bojen inte
finns på plats. Data från detta nät tas emot av gateways som skickar data vidare över ServaNets
fibernät till nätverksserveren och vidare till kommunens IoT hub. Datahanteraren ansvarar för att
data hämtas från nätverksservern, hanteras och paketeras innan de skickas vidare till kunden och
dataanvändaren. Data hämtas med MQTT från nätverksservern, paketeras och skickas vidare med
API till slutanvändaren (stadsbyggnadskontoret) och deras ärendehanteringssystem ISYCase.

Figur 3.6 Exempel på informationsflöde och noder för IoT tjänst i en kommun

Exemplet med livbojar i Sundsvall visar en ”kedja” från sensor till användare med många ”länkar”.
Från arbetet i CaaP visar det sig dock att det finns en mängd olika upplägg för olika tjänster och i
olika kommuner. I figur 3.7 visas några exempel på detta. Sensordata kan gå direkt från sensor till
användare eller från IoT plattform hos leverantör av sensordata till användare. Detta illustrerar vikten
av att ha en IoT strategi hos kommunen så att man kan undvika olika ”öar” eller parallella stuprör.

Figur 3.7 Exempel på olika upplägg för olika tjänster i olika kommuner
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3.6 Kommuners erfarenheter och insikter från PoC arbetet
Nedan tar vi upp några erfarenheter och reflexioner som företrädare för kommuner lämnat efter
avslutat PoC arbete, se nedan för citat grupperat under olika teman.
Kompetens och arbetssätt

”Vi skulle behöva mer fotfolk för att introducera sensorteknik! Vi har inte sådan typ av resurser…”
”Jag tycker jag har fått väldigt många erfarenheter och det första är att det är lätt att
koncentrera sig för mycket på tekniken och utifrån det utveckla en PoC som blir för omfattande att
verkställa i en slutgiltig drift.
”Nuläget är att vi inte kommit vidare från PoC till produktion, Det beror på lite olika saker, en stor
anledning är att ett införande till 100% medför en stor kostnad. Vi kan konstatera att det var
relativt enkelt att genomföra en PoC och se att det vi vill åstadkomma är möjligt. Steget till ett
införande som är pålitligt kräver att utrusta all utrustning med sensorer, ändra arbetsrutiner och
en stor vilja från verksamheten att göra detta. Erfarenheten är att det är svårt att genomföra den
här typen av förändringar, när det är ”vi” från tekniksidan som har initiativet”.
”Här har ju POCarna varit möjliggörare för att få till ett konkret arbete. Men vi har varit lite både
svagt bemannade, omogna och utifrån det skulle vi kanske fokuserat ännu mer. Men vi har
kommit igång på ett helt annat sätt än före projektet och vi är på väg att bli riggade för att få till
mer fullföljda driftsatta lösningar”
”En erfarenhet är den stora hjälp vi haft att använda firman X som upphandlad IT leverantör som
har kunnat lotsa oss med sensorer, uppkoppling av dessa och visualiseringen i denna test.”
Uppskalning

”Oavsett om man har testat, POC:at och pilotat, man har infrastruktur, organisation och
förvaltning på plats så är den stora utmaningen att skala upp. Från Q4 i år så kommer vi i vår
kommun att avsätta (nästan) en hel resurs som kommer ha fokus på just uppskalning.
”Erfarenheten är att det i nuläget är lite uddlöst då vi behöver integrera datan i egna system för
att få mer effekt av insamlade fakta. Det krävs djupare kunskap för att kunna hantera införande
av sensorer i större mängder framöver”
”I kommande projekt försöker vi hitta en enklare väg att införa stöd från sensortekniken
tillsammans med verksamheten och skala upp användandet.”
Verksamhetsnytta

”Det är en utmaning i sig att hitta case som man verkligen kan skalas upp men också att kunna
beskriva affärsnyttan på ett sätt som gör att beslut kan tas för uppskalning.”
”Som exempel jobbar vi nu med ett projekt kring inomhussensorer och vi involverar verksamheten
från början och försöker utgå från vad de behöver. I motsats till att installera teknik och leverera
olika data som man sedan får anpassa sig efter.”
”Vi kommer ha fokus på att utbilda och hjälpa förvaltningarna med just beskrivning av
affärsnytta som sedan kan presenteras för beslutsfattarna.”
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Förvaltning

”..önskad fortsättning är att ta dessa erfarenheter hela vägen till ”rekommenderad hantering”, till
”kopieringsbart förvaltningsskede”. ”Någon typ av checklista för olika obligatoriska
steg/checkpoints i informationskedjan.”
”Som den beskrivning som finns med för våra livbojsdata, … Det vi inte har kommit till är
hantering vid återställande av livbojsstatus. Vi skapar i dagsläget en felanmälan men jag ser att
vi ska ha ett steg till med ett livbojsobjekt med (typ) status ok/ej OK. Det betyder att man behöver
en informationskedja även när bojen sätts tillbaka”
Samverkan inom kommunen

Företrädare för kommunens IT-service:
”Vi har ett bra samarbete mellan stadsnätet och kommunens IT-service”
Företrädare för kommunens energibolag:
”Mycket bra att samarbeta med Kommunen i denna fråga”
Digitaliseringsstrateg på kommunens stadsbyggnadskontor:
(om samverkan med stadsnätet) ”Bra här hos oss! Hoppas vi kan fortsätta”
Företrädare för kommunens IT-service:
”… det är lite svårt att få till strategiska beslut kring vem som ska göra vad. Kommunen har en
strategisk och styrande ledning i en kommunledningsförvaltning. Alla verksamheter har sin egen
planering utifrån sina direktiv och fastställer sina satsningar på digitalisering. Vi på kommunens
IT-service är en utförande organisation som är intäktsfinansierad. Vilket gör att det är många
som måste medverka.”
Samverkan och utbyte mellan kommuner

”Gällande erfarenheter skulle jag nog lyfta insikten att vi inte är ensamma om de utmaningar vi
stött på, och till följd av det vikten av att vi har ett forum där vi kan ”träffas”, dela erfarenheter
och hjälpas åt. Det är otroligt värdefullt att kunna ta hjälp av andra som gjort liknande saker,
från val av sensor till hantering av data och med allt däremellan”
” Min erfarenhet är att det var nyttigt att höra behov i andra kommuner med samma situation och
andra behov”
”… ingen brist på behov att fortsätta att samverka mellan flera kommuner och orter”
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3.7

Summering, diskussion och reflexioner kring PoC arbetet

I detta kapitel har vi sammanfattat arbete och resultat avseende ”Proof of Concepts” inom CaaP. Vi
har arbetat med tjänster inom sju olika ”PoCar” inom olika områden:
•
•
•
•
•
•
•

Presentation av (bad)vatten-temperatur
Mätning och analys av trafikflöden,
Analys av rörelsemönster hos fotgängare
Information om lastplats är ledig eller inte
Information om antal lediga P-platser
Larm om utrustning har flyttats
Rapportering om position och status hos utrustning

Arbetet innefattar dessa typer av aktiviteter och resultat:
•
•
•
•
•

Behovsanalys: beskrivning av behov och möjliga tjänster
Beskrivning av informationsflöden
Identifiering och beskrivning av datamodeller
Kommentarer om informationsklassning
Implikationer för IoT arkitektur

Observationer
Piloter och tester inom projektet visar att tekniken funkar och att det går att samla in data och erbjuda
tjänster. Dock finns det mycket kvar att göra för att enkelt och på ett generellt sätt kunna flytta data
och tjänster mellan förvaltningar inom en stad och mellan olika städer
En del i CaaP-projektet har ju varit att kunna enas om datamodeller och API:er. Det förefaller som
att detta är görbart, och om datamodeller skulle vara olika kan man lägga in olika översättare.
Dock verkar det vara så att även om man kan enas om datamodeller så är det andra saker som måste
vara på plats för att man ska kunna minska mängden olika system eller att ”enkelt” kunna flytta data
och tjänster. Nedan återfinns några observationer och reflexioner kring dessa omständigheter, detta
sett ur PoC-arbetets och projektledningens perspektiv.
•

Skalbarhet
Många tjänster i våra PoCar handlar om att samla in data från ett relativt begränsat antal sensorer.
Problem uppstår när man vill skala upp detta. Återkoppling från kommuner bekräftar detta och hänvisar till
tex kostnader, eller organisatoriska skäl som kompetens eller ”beredskap” hos kommun att hantera detta.

•

Verksamhetskoppling
I många fall börjar man tekniken, olika lösningar och dess möjligheter. Återkoppling från några kommuner
säger att man ”nästa gång” måste börja med verksamheten och dess behov och förutsättningar.

•

Siloproblemet
Det är fortfarande en mångfald av olika parallella lösningar och ”stuprör”. Olika delar av kommunen
(förvaltningar) utgår naturligen från sina egna behov, begränsningar och förutsättningar och skräddarsyr
lösningar efter detta. En kommentar från SKRs arbete med referensarkitektur för IoT (RefARK) är att även
om tanken på en enda stor kommunal ”IoT hub” ligger långt borta kan man sträva efter att reducera antal
IoT system.

Diskussion och reflexioner
PoC-arbetet illustrerar till en del orsaken till dessa utmaningar. Olika förvaltningar har sin egen
specifika verksamhet med sina system, användning och tjänster. Verksamheten utgår inte från att
man kan (eller ska kunna) dela på data, man designar och anpassar sina IT-system för att optimera
sin egen verksamhet. Kan man merutnyttja och dela data är det en bi-effekt. Vi kan ta parkering som
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ett exempel: Data som primärt ska användas för att utfärda biljetter, ta betalt och sköta övervakning
kan (åter) användas för att erbjuda informationstjänster om områden med lediga P-platser.
Man kan inte titta på en enda typ av data eller datamodell (tex badvattentemperatur eller indikation
på att en livboj flyttats). Alla verksamheter använder en uppsättning av olika typer av data som är
typisk för just denna verksamhet. Även om just vattentemperatur skulle kunna gå att dela och utbytas
mellan olika delar av en kommun är det ju inte troligt att detta gäller för alla övriga typer av data.
Inom en kommun finns ju vanligen lokalt knuten verksamhet som parkeringsbolag, stadsnät och
energibolag. Dessutom har man samarbeten och nära relationer med andra privata bolags, tex åkerier,
hemtjänstföretag och fastighetsbolag. Alla dessa har sina egna verksamhetssystem och det kan vara
svårt att hitta gemensamma nämnare och behov.
Exemplet med mätning av badvattentemperatur kan vara belysande. Många kommuner erbjuder
populära tjänster där man på en karta presenterar temperatur vid olika badplatser. Havs- och Vatten
Myndigheten erbjuder även de en tjänst där man anger information för olika badplatser benämnda
EU-bad2. För att en kommun ska kunna bidra räcker det dock inte att rapportera enbart temperatur,
man behöver även ange bakteriehalt(er), förekomst av algblomning samt info om själva badplatsen.
Notera att det i FIWARE finns en tillämplig datamodell som heter ”Water Quality Observed”, där
temperaturen utgör en parameter. Men om kommunen inte kan rapportera själva ”vattenkvaliteten”
(bakteriehalt, algblomning) så är man inte kvalificerad att medverka som en EU badplats.
Parkering är ett annat område som kan ge värdefulla insikter om problem och utmaningar.
Parkeringsbolag är i mycket en självständig och komplett verksamhet med många olika delar som
generar och använder olika typer av information: utfärdande av P-biljetter och tillstånd, hantering av
betalningar, övervakning samt informationstjänster. Information om var man kan hitta lediga
parkeringsplatser och inte baseras på data som redan finns i egna eller andra aktörers system, det är
således en form av mervärde eller en ”nyttig bi-effekt”. Dock kan man identifiera ett antal problem
och hinder för att uppnå en heltäckande lösning:
•
•
•

Avtal saknas med andra aktörer, typiskt privata P-bolag och fastighetsbolag som inte vill ingå i
eller medverka till denna typ av tjänst
Leverantörer av parkerings-appar som verkar i kommunen men som inte kan eller behöver lämna
ut eller dela sina data om pågående parkeringar
Vissa typer av traditionella biljetter som saknar ”aktiveringsfunktion”, ett exempel är tillstånd för
boendeparkering i form av en pappersbiljett eller dekal som finns i bilen.

Sammanfattningsvis kan vi peka på vikten av man har avtal mellan olika aktörer om att dela data
samt att man vid upphandling ställer krav på att beställaren har äganderätt till data.
Slutligen vill vi återigen kommentera detta med mångfald av lösningar i form av att dataflöde och
uppbyggnad av IoT-system vilka kan ha helt olika utformning. Verkligheten ser inte ut som den
ideala bilden för det tänkta CaaP-ramverket där data samlas in på ett ställe och tjänster sedan kan
erbjudas genom att utnyttja dessa data. I en del fall lagras och tillgängliggörs data, i en eller flera,
kommunala data- och/eller IoT-plattformar. I andra fall går sensordata direkt till ett
verksamhetssystem i en viss förvaltning, se exempel i figur 3.7.

2

Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)
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4 Ramverk och tekniska förutsättningar
4.1

Minimiramverk

Nedan illustreras det ”minimiramverk” (minimum viable framework) för en data/IoT-plattform som
projektet utgår ifrån. Med minimiramverk menas en minsta gemensam nämnare som tillfredsställer
alla städers tankar eller konkret arbete runt plattformsarkitektur. Vi använder oss här av en treskiktad
modell. Längst ned ett datalager där data kan vara från en sensor (eller snarare ett sensornätverk), en
databas eller en annan plattform. I mitten en dataväxel (även kallad IoT core, middleware,
datamäklare, tjänstemäklare, context broker eller liknande). Överst databearbetning eller förädling,
vilket kan vara någon typ av dataanalys eller en tjänst.

Bilden visar en treskiktad modell med ett data längst ned. Data kan komma från en sensor, en databas
eller en annan plattform. I mitten finns en dataväxel - alltså själva kärnan i plattformen – som gör alla
inkommande data tillgängliga för alla mottagare. Överst finns all förädling av data i form av dataanalys,
tjänster, appar, etc. Mellan de två lager längst ned finns ett gränssnitt i form av datamodeller, alltså
formatet på data. Mellan de två övre lager finns gränssnitt i form av API, alltså instruktioner för hur man
kan komma åt data. Observera att detta är ett ramverk: För en plattform i produktion behövs flera
funktioner som bland annat någon typ av accesskontroll för åtkomst till data, det behövs olika typer av
säkerhetsmekanismer, etc.

Mellan de olika lagren bör det finnas väldefinierade gränssnitt vilket underlättar för interoperabilitet,
utbytbarhet och skalbarhet. Mellan datakälla och dataväxel bör det finnas ett gränssnitt i form av
datamodeller, och mellan dataväxel och processering är gränssnittet API (application programming
interface). Det är inget kontroversiellt i bilden, så ser i princip alla data- och IoT-plattformar ut om
man abstraherar bort alla icke-grundläggande funktioner.
Det ska exempelvis vara möjligt att byta en sensor (eller annan datakälla) mot en annan sensor som
mäter samma sak men kanske är från en annan leverantör och levereras över en annan typ av
sensornät – därav standarder för datamodeller. Det ska dessutom vara möjligt att enkelt kunna
komma åt data för en tjänsteleverantör – här krävs API. Och slutligen ska det vara möjligt att byta
dataväxel mot en annan leverantör som följer samma standarder runt datamodeller och API utan för
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mycket besvär. I praktiken är detta en förenkling, men om det är i princip åtminstone möjligt att byta
dataväxel om man följer en skiktad modell, och det gör det betydligt enklare om man använder sig av
samma standarder.
Om alla kommuner dessutom använder sig av ett gemensamt ramverk och följer samma standarder
för datamodeller och API blir det enklare för kommunerna upphandling av datakälla, dataväxel och
tjänster, det blir möjligt för tjänsteleverantörer (och dataförädlare) att erbjuda samma tjänst i varje
kommun i stället för att göra specialanpassningar för varje kommun. En tjänst som utvecklas i en
kommun kan alltså i så fall relativt enkelt flyttas till en annan kommun även om denna använder en
dataväxel från en annan leverantör.
Man bör vara uppmärksam på att man hamnar i en potentiell inlåsning om man tillåter en aktör att
vara aktiv i flera skikt samtidigt, t ex om plattformsleverantören erbjuder tjänster på sin egen
plattform eller inte delar med sig av data.
Beroende på målgrupp och vilka funktioner man vill inkludera kan bilden av en data/IoT- plattform
se ut på många olika sätt; denna bild är alltså ritat utifrån principen om att separera de olika lagren.
En IT-arkitekt hade typiskt ritat en bild som illustrerar dataflöde från vänster mot höger, en
tjänsteleverantör hade fokuserat mycket mer på övre delen, och så vidare.
Bilden är långt ifrån en komplett produktionsplattform. Det fattas många funktioner, men det finns
idag ingen konsensus för hur dessa ska lösas. Det behövs accesskontroll, marknadsplats,
säkerhetslösningar på olika nivåer, lokal och global lagring av data, lokal processering för att t ex
rensa data, etc. Kommersiella leverantörer har egna lösningar, men de skiljer sig åt. Idén är under
projektet att tillsammans identifiera vilka extra funktioner som eventuellt kan göras nationella, alltså
användas i många städer, och vilka som är lokala eller kanske knutna till specifika tjänster.
Här är en film som illustrerar de tekniska aspekterna bakom CaaP inklusive ramverk och standarder
och möjligheter med en IoT-plattform3.
4.2

Standarder för API och datamodeller

Vi pekar i City as a Platform på standarden NGSI (next generation service interface). Det är vad den
europeiska sammanslutningen Open Agile Smart Cities (OASC) också rekommenderar i sina så
kallade minimum interoperability mechanisms (MIMs)4. Dessa MIMs påminner mycket om
ramverket som City as a Platform förespråkar. Det finns olika versioner av NGSI som t ex ETSI:s
standard ”Context Information Management (CIM); NGSI-LD API5”.
NGSI är egentligen en standard för ett API. Den tillåter JSON-baserade datamodeller men inte alla
JSON-datamodeller; det finns t ex vissa attribut som måste vara inkluderade för att säkerställa
interoperabilitet.
Det finns olika ”familjer” av datamodeller som accepterats av NGSI. Det inkluderar alla
datamodeller från Smart Data Models (tidiga Fiwares datamodeller). Vidare accepteras datamodeller
från schema.org, och man kan utveckla sina egna datamodeller som stödjas av NGSI – t ex genom att

Film som visar de tekniska aspekterna kring CaaP: https://youtu.be/5n376ZYNzc8
https://oascities.org/wp-content/uploads/2019/06/OASC-MIMs.pdf
5 https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/CIM/001_099/009/01.04.02_60/gs_CIM009v010402p.pdf
3

4
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utgå ifrån en mall från Smart Data Models. Dessutom finns det ett aktivt internationellt arbete för att
anpassa datamodeller från olika organisationer och domäner så de blir kompatibla med NGSI.

4.3

Observationer från projektarbetet

CaaP-projektet baserades på minimiramverket som har beskrivits ovan. Här följer ett avsnitt med
observationer och reflektioner från arbetet med ett gemensamt ramverk med gemensamma
standarder och hur rekommendationerna förfinades under projektets gång.
Miniramverket är ganska naturligt (och ibland även något försimplat) för en arkitekt och innehåller
egentligen inget som är nytt eller kontroversiellt. Däremot är det användbart för en icke-datatekniker
att kunna förstå logiken i hur data ska flöda genom kommunens olika system. Minimiramverket ger
samtidigt en uppfattning om vilka aktörer som ska vara inblandade och kan bidra till att förstå vem
som ansvarar för vilka delar i hela processen.
Vid projektets början var det mycket fokus på de tekniska aspekterna runt minimiramverket, men det
fanns en medvetenhet om att organisatoriska aspekter var minst lika viktiga. Det var dock inte tydligt
formulerat på vilket sätt. Detta diskuteras i kapitel 5, Organisatoriska förutsättningar.
Det var initialt stort fokus på Fiware eftersom Fiware hade en liknande filosofi runt gränssnitten och
det modulära tänket, och dessutom fanns det där redan utvecklade datamodeller och API som kunde
matchas mot minimiramverket. Fiware var alltså en bra startpunkt för konkretisering. Det visade sig
dock snabbt att många aktörer (kommuner, leverantörer, akademi) fick dåliga associationer kring
Fiware som bland annat uppfattades som ofärdigt, krångligt och svårt att begripa.
Fiware kan ses som ett jättestort open source projekt med massor med komponenter (enablers) som
gradvis förfinas över tid. Inte alla komponenter fungerar perfekt och det finns inte den plug’n’play
möjlighet att enkelt koppla ihop olika komponenter som kanske utlovades från Fiware, så det är
förståeligt att många har haft dåliga erfarenheter eller hört dåliga rykten om Fiware. Det vara lite
olyckligt för CaaP eftersom det just var minimiramverket och de viktigaste gränssnitten vi
fokuserade på, inte hur man byggde upp en plattform eller ett system. Med andra ord: Om en
leverantör följer miniramverket och gränssnitten spelar det mindre roll om det är ”Fiware inside”
eller om man har implementerat sin lösning på ett annat sätt.
Tidigt under CaaP började OASC att producera rekommendationer som matchade minimiramverket
ganska väl genom de så kallade minimum interoperability mechanisms, MIMs. Dessutom
standardiserade ETSI ett API kallat NGSI (next generation service interface) som bland annat OASC
pekade på. Därmed började projektet att rekommendera MIM’s och NGSI också, dels eftersom det
var bredare och mer inkluderande än bara Fiware men även för att undvika de missuppfattningar som
fanns runt Fiware’s kopplingar till projektet.
I projektets slutskede inkluderas OASC’s MIMs i Living-in.EU’s MIMs Plus6 som utöver de
tekniska kraven från OASC även syftar till att skapa ett ekosystem och en fingerande marknad och
bland annat omfattar organisatoriska och legala utmaningar. Det är linje med vad vi har erfaret i
CaaP, även om man löser de grundläggande kraven runt datahantering och datadelning måste allt
”runt om” vara på plats också

6

https://living-in.eu/sites/default/files/files/MIMs-Plus-v4-0-Final.pdf
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Det är fortfarande så att system som har Fiware som ursprung automatiskt passar in i såväl projektets
minimiramverk, ETSI’s NGSI, OASC’s MIMs och Living-in.EU’s MIMs Plus – åtminstone vad
gäller den tekniska interoperabiliteten. Och alla datamodeller från Fiware (alltså nu i stället Smart
Data Models – se avsnitt 3.4) är likaledes kompatibla med dessa.
Det finns idag ingen kommun i Sverige (och troligen inte heller i Europa eller resten av världen) som
fullt ut använder sig av CaaP’s minimiramverk eller OASC’s MIMs. Ett fåtal svenska kommuner har
upphandlar en IoT-plattform som följer ramverket och flera kommuner håller på med tester och
piloter. Sättet som man använder sig av ramverket och IoT-plattformen i piloterna varierar. I vissa
piloter använder man sig av ramverket i sin helhet, i andra piloter använder man sig av andra
datamodeller eller API och/eller använder sig av IoT-plattformen för att föda in IoT-data i andra
system som i sin tur kopplas mot ett verksamhetssystem eller direkt mot en egenutvecklad tjänst.
Detta kommenterades även i kapitel 3: Verkligheten ser inte ut som den ideala bilden för det tänkta
CaaP-ramverket. Det finns mängder med befintliga system man måste anpassa sig mot i en verklig
situation som dessutom kan skilja sig betydligt mellan olika kommuner och även olika förvaltningar i
samma kommun. Dessa insikter under projektet att verkligheten är så otroligt spretig understryker
dock vikten av att ha minimiramverket som en målbild om man som kommun vill kunna bygga upp
förmågan att kunna samla in och tillgängliggöra data på ett säkert, kontrollerat och skalbart sätt.
Vi observerade under hela projektet att kommunerna önskar sig tydliga regler och guidelines för de
gemensamma delarna och det har ofta uttryckts en frustration över att ingen nationell aktör som SKR
eller DIGG har pekat med hela handen. Det betyder inte att SKR och DIGG är passiva, tvärtom har
det speciellt under andra hälften av projektet hänt mycket där, men det går inte tillräckligt fort. Det är
dock inte bara SKR’s fel. Man kan argumentera för att SKRs medlemmar, kommunerna och
regionerna, bör ställa högre och mer tydliga krav på SKR vad de ska fokusera på, men då krävs i sin
tur en markant ökat förståelse av området i kommunerna om det ska hända, och den insikten finns
inte riktigt på bred front. Det är alltså lite en moment 22-situation. På liknande sätt kan DIGG inte
heller göras ansvariga för att de inte stöttar kommunerna tillräckligt mycket eftersom de får sina
uppdrag i form av regleringsbrev och regeringsuppdrag från Regeringskansliet, och samtidigt är den
decentrala svenska förvaltningsmodellen (eller kanske snarare sättet den tolkas på?) ett hinder för att
en central, nationell aktör pekar med hela handen på hur kommunerna ska agera.
Inte bara kommunerna är frustrerade över brist på tydlighet och gemensamma komponenter som
exempelvis standarder, även leverantörerna efterfrågar tydlighet. Under hela projektet har projektledningen regelbundet kontaktats av leverantörer som har hört om CaaP och vill veta mer om
projektet och hur utvecklingen går i kommunerna. I flera fall har det efterfrågats en certifiering eller
validering av att en leverantör följer CaaP-ramverket, men projektet har inte haft något mandat att
kunna göra detta. Fördelen för en leverantör om det hade funnit ett nationellt vedertaget ramverk
vore möjligheten att leverera samma tjänst till alla kommuner som följer ramverket i stället för att
specialanpassa sig mot varje kommun.

4.4

Referensarkitektur för IoT (RefARK)

ReferensArkitektur för IoT (RefArk) och Strategisk paketering (StratPAK) är båda initiativ av SKR
men i nära samverkan med CaaP. Arbetet inom RefArk utförs sedan mars 2020 inom INERA:s
arkitekturgemenskap. RefArk inriktas på ”vad” som ska ingå i ett IoT-system medan StratPAK ska
belysa ”varför” man behöver ett IoT system och ”hur” man kan gå tillväga vid specificering och
upphandling. StratPAK tas i föreliggande rapport upp i kapitel 6, Organisatoriska förutsättningar”.
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Allmänt om RefARK
Arbetet har pågått från januari 2020 och avslutas senare delen av 2021. Flera CaaP kommuner har
deltagit i rollen som ”Utförare”, dvs de som skapar resultat. Andra kommuner har medverkat som
”Följare” och tagit del av resultat. Vidare har CaaP projektets deltagare bjudits in till regelbundna
start/stopp möten i RefARK.
Några motiv för att genomför arbete inom RefARK är dessa:
•
•
•
•

Möjlighet att ensa såväl begrepp som principer och krav mellan kommuner och regioner.
Undvika att hjulet återuppfinns i varje enskild kommun eller region
Förankra en gemensam referensarkitektur för IoT som är baserad på etablerade standarder.
Underlätta för kommuner/regioner att införskaffa och förvalta IoT lösningar

Arbetet handlar om att hjälpa till att svara på frågeställningar såsom; Vilka krav är rimliga att ställa?
Hur kan man tänka och resonera kring insamlade data och informationssäkerhet, integrationer och
långsiktig förvaltning? samt vad är “best-practice”?
Resultat
Resultaten utgörs av 10 principer för hur ett IoT system anskaffas samt 40 beskrivningskrav att ställa
kring IoT system. De olika kraven ska bidra till att uppfylla principerna. De tio principerna listas
nedan.
1. IoT-Systemet möjliggör för byte av moduler oberoende av varandra
2. Data, information och kontextmedvetenhet (Context-awareness) i IoT-systemet bevaras vid modul
och systembyten
3. IoT-systemets informationsmodeller bygger på standarder i horisontell övergripande nivå och
specifika vertikala nivåer
4. IoT-systemet möjliggör styrning och orkestrering av händelsedrivna informationsflöden
5. IoT-Systemet möjliggör bearbetning och berikning av information [på olika sätt]
6. IoT-Systemet stöder att data lagras på olika sätt utifrån informationens karaktär och
användningsbehov
7. IoT-systemet klarar att möta en definierad risk- och konsekvensnivå [för att uppnå avsedd
informationssäkerhet]
8. IoT-systemet klarar digital hantering av fysiska IoT-enheter och deras koppling till IoT-systemet
9. IoT-systemet klarar att hantera virtuella IoT-enheter och deras länkning till fysiska enheter
10. IoT-systemets information, tjänster och data är tillgängliga för applikationer och användare

Notera att dessa krav inte kan användas ”rakt av” vid en upphandling utan måste bearbetas innan de
används i upphandlingstext. Se vidare på Se INERA:s webplats7.
Dessutom finns en engelsk version av RefARK IoT som en officiell del av “MIMs Plus technical
specifications version 4”. Initiativet Living-in.EU är Europeiska Kommissionens, Europeiska
Regionkommittens och de stora nätverken Eurocities, OASC, Living Labs gemensamma initiativ för
knyta samman städernas innovation och policyarbete med relevanta Europeiska initiativ och
specifikationer tex INSPIRE, ISA2, CEF, osv.”

7

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AR/pages/2491024925/Referensarkitektur+f+r+IoT
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Figuren visar ett exempel från RefARK på en princip och därtill kopplade krav

4.5

Koppling mellan IoT-plattform och öppna data-portal

I avsnitt 2.2 beskrevs NSÖD som ett systerprojekt till CaaP. I NSÖD arbetar man med en öppna
data-portal - eller egentligen en katalogtjänst - från MetaSolutions. Frågan är hur en sådan plattform
relaterar sig till en IoT-plattform och en kommuns övriga system.
I kapitel 3 finns flera exempel på hur en IoT-plattform relaterar sig till kommunens system, och det
fanns bara inom CaaP-projektet flera olika arkitekturer och sätt att använda sig av en IoT-plattform.
Det går inte att ge ett entydigt svar på hur en öppna data-portal och en IoT-plattform bör användas
inom en kommun tillsammans med övriga system. Men om man isolerar frågan till kopplingen
mellan en IoT-plattform och en öppna data-portal och dessutom utgår ifrån ett IoT-plattformsperspektiv blir det enklare.
En IoT-plattform enligt CaaP-ramverket kan ses som en dataväxel. Alla data som kommer in ska
kunna göras tillgängliga för alla som vill kunna ta emot data och som har rätt behörighet. Data kan
användas på massor med olika sätt: Data kan förädlas genom dataanalys, man kan kombinera data
från olika källor och skapa nya datamängder, data kan användas i ett verksamhetssystem eller ett
beslutsstöd eller någon annan kommuninternt eller extern tjänst, och man kan helt enkelt nöja sig
med att tillgängliggöra data för andra.
En IoT-plattform kan alltså växla stora mängder data mellan en dataproducent och en
datakonsument, men den visar inte vilka data som finns tillgängliga. Det går alltså inte att söka på
data direkt i IoT-plattformen, det finns med andra ord behov av att exponera data. Detta kan göras på
olika sätt. En digital tvilling (eller en karta) är ett verktyg for att visuellt visa upp var det finns data
och vilken typ av data som finns tillgängligt – man kan alltså populera en digital tvilling med data
från en IoT-plattform. De digitala tvillingar som finns idag är ofta ganska begränsade i sin
funktionalitet och det kan ändå vara svårt att lokalisera data. Det kommer det troligen framöver bli
en standardfunktion för kommunerna att tillhandahålla såväl en IoT-plattform som en digital tvilling,
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men varken IoT-plattformar eller digitala tvillingar (eller kommunerna) är tillräckligt mogna för
detta än.
En öppna data-portal är ett sätt att på ett sökbart sätt visa upp vilka typer av data som finns
tillgängliga och peka på var data finns. Man kan på det sättet se en öppna data-portal som en tjänst på
en IoT-plattform. Det är samtidigt en nödvändig tjänst eller funktion om en kommun hanterar stora
datamängder som man önskar att exponera internt och/eller externt. Nedan illustreras hur en öppna
data-portal kan kopplas mot en IoT-plattform. Om man utgår ifrån ett öppna data-portalperspektiv
kommer bilden att se annorlunda ut, och om man utgår från ett specifikt verksamhetsperspektiv blir
det en annan representation som behövs, om man utgår ifrån ett enterprise arkitektperspektiv ser det
annorlunda ut, och så vidare. Poängen är att illustrationen beror på vad man vill belysa och vem det
är som är mottagaren av en illustration. Flera sådana illustrationer från olika perspektiv kommer att
produceras inom NSÖD-projektet.

Bilden illustrerar hur en öppna data-portal (eller egentligen en (meta)datakatalog) kan betraktas som en
tjänst ovanpå en IoT-plattform. IoT-plattformen samlar in dynamiska data från olika håll som ska
exponeras och tillgängliggöras för andra. Ett sätt att tillgängliggöra data är genom en katalogtjänst, men
det kan finnas andra sätt också. En katalogtjänst samlar i sin tur in data från olika källor inom en
kommun där en IoT-plattform bara är en av flera källor.

NSÖD arbetar som sagt konkret med MetaSolutions plattform EntryScape som dessutom är den som
står bakom Sveriges Dataportal8. Flera svenska kommuner använder sig av EntryScape för att
exponera sina egna data, men det finns flera konkurrerande bolag som andra kommuner använder sig
av. Gemensamt är att Sveriges Dataportal ska kunna skörda data från kommunernas plattformar.
De typer av data som kommunerna exponerar på Sveriges Dataportal är i dagsläget övervägande
statiska data. Det är ínte nödvändigtvis öppna data som exponeras, men själva exponeringen är öppen
för alla. Vid exponeringen pekas det mot det stället där data finns tillgängligt, och här kan en

8

https://www.dataportal.se/
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kommun välja att publicera som öppna data eller att ha restriktioner i tillgången till data. Begreppet
öppna data-portal (engelska: open data portal) är alltså egentligen missvisande.
På Sveriges Dataportal finns det möjlighet för att publicera annat än data/information. Man kan
exempelvis söka på specifikation och datamodeller. Om man väljer ”specifications” på huvudsidan
och sedan söker på CaaP dyker det upp datamodeller som har använts i POC:arna i CaaP. Här kan
man ladda ner själva datamodellen som dessutom är länkad till relevant Github, och man kan klicka
på ”vägledning” där man blir länkat till CaaP-hemsidans korta beskrivning av POC’en. Syftet är att
skapa exempelbibliotek för olika användningsområden av IoT-data så att en kommun som ska
komma i gång med IoT-baserade tjänster kan kolla på Sveriges Dataportal vad som har gjorts på
andra platser och vilka datamodeller man har använt sig av.
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5 Organisatoriska förutsättningar
5.1

Observationer från projektarbetet

Vid projektets början var det mycket fokus på de tekniska aspekterna runt minimiramverket, men det
fanns en medvetenhet om att organisatoriska aspekter var minst lika viktiga. Det var dock inte tydligt
formulerat på vilket sätt. I detta avsnitt beskrivs hur insikterna runt de organisatoriska aspekterna
utvecklades under projektet.
De flesta förstår intuitivt att det kommer att leda till stora förändringar i kommunerna när data börjar
flöda på ett mycket smidigare sätt än idag och man därmed kan effektivisera och förbättra
verksamheten genom användning av data och datadrivna verktyg. Däremot var en ny insikt för
många att det även är så organisatoriskt komplext att överhuvudtaget komma till ett läge där man kan
dela med sig själv (inom kommunen) eller med andra. Det handlar alltså om organisatoriska
utmaningar på två nivåer: a) runt tillgängliggörandet av data och b) runt den digitala
transformationen.
Dessa insikter kom från olika håll och bearbetades på olika sätt, men det var genom POC-arbetet att
det ”upptäcktes” att komplexiteten runt tillgängliggörandet av data var så stor. Andra bidrag till
denna insikt kom från individuella samtal med kommunerna, från erfarenhetsdelningarna på
projektets månadsmöten och från andra projekt, inte minst Connected SRS-projektet.
Insikterna ska det kort exemplifieras genom det konkreta arbetet i vatten-POC:en samt genom ett
generiskt exempel om (åter)användning av data som en leverantör samlar in.
Vatten-POC:en
Det finns ofta olika funktioner inom en kommun som mäter vattentemperatur. På fritidsförvaltningen kan
det finnas ett önska om att publicera badvattentemperatur för kommuninvånarna. På miljöförvaltningen
mäter man vattenkvalité för att rapportera till Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) som i sin tur rapporterar
vidare till EU för att en badplats kan få EU’s blå flagga. När man gör provtagningar mäter man ofta
temperaturen samtidigt och rapporterar till HAV. Det kan även finns ett hamnkontor som mäter
vattentemperatur. Det finns alltså olika förvaltningar inom en kommun som mäter exakt samma sak, och
de är oftast inte koordinerade.
Ett första steg blir alltså att bestämma vem i kommunen som är ansvarig för att mäta badvattentemperatur.
Den funktionen kan med fördel välja att använda en gemensam mätmetod vilket inkluderar val av
datamodell samt vilka data och metadata som ska ingå. Om inte det görs blir det mer komplext att dela
data mellan olika delar av kommunen. Det ska dessutom utses en informationsägare av datamängden
”vattentemperatur” som i sin tur ansvarar för att göra en informationsklassning. Ansvaret kan distribueras
och delegeras, men det måste finnas en samordnande funktion vilket kräver att flera förvaltningar måste
koordinera sig och att någon kan komma att förlora ansvar och befogenheter. Redan här blir det komplext
om det inte finns processer och rutiner för hur detta ska göras inom en kommun, och då är
badvattentemperatur ändå en ganska ofarlig datamängd.

Data från en leverantör
Det finns mängder med data som genereras inom en kommun varje dag. Det inkluderar data som olika
leverantörer till en kommun samlar in för att använda i ett system eller tjänst eller lösning som kommunen
har upphandlat. Om man i kommunen har identifierat att en viss datamängd kan leda till nytta på en annan
plats än i leverantörens lösning är en vanlig uppfattning att man enkelt kan komma åt data från
leverantören. Generellt är detta en missuppfattning av flera anledningar: För det första äger man inte de
data som en leverantör använder i sin lösning bara för att man har upphandlat lösningen om man inte
uttryckligt har ställt krav på detta i upphandlingen. Det betyder att man måste betala extra för att kunna
komma åt dessa data. Dessutom har man inte nödvändigtvis de tekniska förutsättningarna (t ex i form av
en IoT plattform om det rör sig om IoT-data) för att kunna ta emot data, och det finns inga processer för att
kunna ta emot data från en leverantör: Kommunen måste utse en informationsägare och genomföra en
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informationsklassning vid överlämning av data, och om data ska användas i en ny tjänst kan det behövas
kvalitetssäkring av data samt någon typ av service level agreement (SLA).
En anledning till att kommunerna inte rutinmässigt kräver tillgång till data som en leverantör samlar in och
använder sig av i en tjänst är (utöver att man ofta inte tänker på att data kan ha ett värde annanstans) att
kommunen ändå inte har förmågan att kunna ta emot data. En rekommendation från CaaP är dock att alla
kommuner i alla sina upphandlar bör kravställa om ägande eller nyttjande av data – annars får man först
möjligheten att kräva rätten till data vid nästa upphandling.

Kommunerna måste alltså ta kontroll över sina data. Det börjar alltid med ägandeskapet; om
kommunen inte äger data eller har rätt att använda det får man inte tillgängliggöra dessa data för
andra, varken internt eller externt. Om kommunen äger data (eller äger rätten att använda data) måste
det utses en informationsägare vilket blir extra komplext om det är mera än en förvaltning som är
berört. Denna informationsägare måste göra en informationsklassning för att förstå risker och
konsekvenser runt konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet av data. Varje gång data förädlas eller
byter ägare måste samma process genomföras igen.
En observation från projektet är att i vissa delar av en kommun finns det personer som förstå dessa
aspekter och arbetar med dem rutinmässigt. Däremot måste kunskapen spridas till andra delar av
kommunen som hanterar data som potentiellt kan ha ett värde någon annanstans och där man därmed
behöver tillgängliggöra data för andra. Här behövs såväl verktyg (som SKR’s Klassa) som massiv
kunskapsspridning i kommunerna för att åstadkomma a) insikten om vikten med infoklassning, och
b) förmågan att kunna genomföra infoklassningar.
I andra delen av CaaP blev det allt större fokus på de organisatoriska förmågorna. Bland annat
genom kommunernas individuella deltagande i StratPAK men också i gemensamma workshops som
var öppna för alla projektpartners (se avsnitt 5.2). Dessutom drogs i gång flera insatser runt
informationsklassning som t ex individuella och gemensamma infoklassningsworkshops där
infoklassningar gjordes på konkreta datamängder efter kommunernas önskemål. Det var flera CaaPkommuner som bidrog till SKR’s arbete med att ta fram och verifiera Klassa 4.0, och CaaP bidrog
till att ta fram vägledningen Klassa för IoT (se avsnitt 5.3).

5.2

StratPAK

Det övergripande syftet med StratPAK är stödja beställare så att man kan sätta IoT i ett affärsmässigt
och organisatoriskt sammanhang. Som tidigare nämnts så inriktas RefArk på ”vad” som ska ingå i ett
IoT-system medan StratPAK ska belysa ”varför” man behöver ett IoT system och ”hur” man kan gå
till väga vid specificering och upphandling.
Arbete har skett första halvåret 2021 med en arbetsgrupp med “sakkunniga” med erfarenhet från
krav-ställning, specificering och upphandling, och arbetet skall fortsätta 2022.
Resultat
Arbetet har hittills resulterat i utkast till tre ”StratPAK-principer”:
1. Formulera varför ett IoT-system ska anskaffas och håll den idén vid liv under hela IoTsystemets livstid
2. Skapa flexibilitet i relation till intressenterna för att säkra tillgång till data, information och
tjänster och minimera teknisk och affärsmässig inlåsning
3. Ha holistiskt perspektiv så att ett IoT-system kan stödja flertalet verksamheter/tillämpningar
med data, tjänster och information
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5.3

Klassa och Klassa för IoT

SKR utvecklar och tillhandahåller sedan ett antal år tjänsten ”Klassa” för att underlätta kommuner
och regioners arbete med att klassa information utifrån aspekten informationssäkerhet. Under CaaPs
projekttid startades ett utvecklingsarbete för version 4 av Klassa och det fanns intresse från SKR att
göra en insats kring IoT kopplat till klassning av informationssäkerhet. Detta passade även CaaP väl
då det var ett område där vi identifierat brister i kommunernas kunskaper och nya utmaningar som:
•
•
•
•

Infrastruktur placeras ofta utanför kommunens kontor och kontroll vilket skapar osäkerhet
Ofta genereras stora datamängder kontinuerligt
Data kombineras ofta med befintliga verksamhetsdata
Kraven på tillgång till data i användbara format ökar

CaaP anslöt till ett utvecklingsarbete som var under uppstart inom SKR för ”Klassa för IoT” med
fokus på projekts område och aktiviter. Leverabeln var en vägledning för hur man kan och borde
använda Klassa i samband med IoT-lösningar.
Kontakt och huvudansvarig från CaaP var Björn Hagström och kontakten på SKR var Bo Baudin.
Huvuddelen av arbetet utfördes av företagen Governo och Certezza som anlitades av SKR. Certezza
är även huvudkonsult för hela projektet Klassa 4 som gick samtidigt. Detta borgade för att resultatet
skulle komma att passa väl in i floran av stöd runt Klassa.
Arbetssättet var iterativt och byggde på två serier av workshopar där CaaP-kommuner genomförde
informationsklassningar för IoT-lösningar med hjälp av Klassa och stöd av Governo. Det fanns flera
syften med workshoparna:
•
•
•
•

Genomförande av informationsklassningar av hög kvalitet som de deltagande kommuner kunde
använda sig av i verksamheten
Inspiration eller startpunkt för mindre mogna kommuner
Kommunerna blir förtrogna med konceptet informationsklassning
Ge inputs till Klassa för IoT

Governo och Björn var med och fångade upp utmaningar och svårigheter och utifrån dessa insikter
togs vägledningen ”Klassa för IoT9” fram från första serien av workshopar, och andra serien har gett
inputs till en kommande Klassa för IoT version 2 på SKR. Resultatet stämdes av med de deltagande
kommunerna och Certezza. Vägledningen är nu en del av Klassa och kommer underhållas och
uppdateras när Klassa gör det. Genom detta är den långsiktiga förvaltningen av vägledningen
säkerställd.
Under workshopparna med kommunerna deltog typiskt representanter från flera förvaltningar i
kommunen – och vid flera tillfällen var kommunens informationssäkerhetsansvariga med - vilket
bidrog till generell spridning och kunskapshöjning runt IoT och hantering av IoT-data.
Nedan beskrivs i kondenserat form på vilket sätt vägledningen Klassa för IoT stöttar kommuner och
även regioner och kommunala bolag:
•

9

Viktiga termer från ISO/IEC 20924 finns översatta till svenska: Det finns stora vinster med att använda
samma begrepp för samma saker så man inte talar förbi varandra.

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/klassa-for-iot.html
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•

Koppling till generell informationsklassning tydliggörs

•

Tillämpbar generell lagstiftning har identifierats och vägledning ges: För personuppgifter och
kamera/multisensor finns även två bilagor med extra fokus på dessa frågor.

•

Aspekter extra viktiga för IoT-system som belysas
o

Var information behandlas: Rent fysiskt skiljer det sig ofta från traditionella system då sensorer
ofta finns ute i stadsmiljön.

o

Detaljnivå och aktualitet: Hur information slås ihop och hålls över tid påverkar hur känslig den är

o

Modularitet: Om en IoT-lösning består av många mindre moduler påverkar det
informationsklassningar som behöver ske vid förändring i någon modul

o

Informationsägarskap: Information flödar ofta mellan olika system som kan ha olika
informationsägare och det blir utmanande att hantera informationssäkerheten.

o

PoC:er och piloter: Det är vanligt att testa sig fram i början. Det finns olika sätt att minska
riskerna kring säkerheten.

•

Sex fallstudier och resonemang om gjorda och lämpliga avvägningar: Tre av dessa är av PoC:ar från
CaaP och har bedömts utifrån aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i nivåerna 0-4
som Klassa bygger på. Läs mer om fallstudierna på CaaP-PoC:ar under 6.3.2 nedan.

•

En bilaga om avidentifiering lyfter fram en del viktiga och ofta förbisedda aspekter: Att avidentifiera
information är inte lätt och denna bilaga är ett värdefullt verktyg som visar på utmaningar och möjliga
lösningar. Riskerna består främst i att det kan vara möjligt att återskapa personuppgifter i
informationsmängden, att man kan identifiera enskilda individer genom samkörning med andra
informationsmängder och att man kan göra tillräckligt bra gissningar om personers identitet genom att
vrida och vända på informationen.

•

En bilaga om kamerabevakning ger vägledning i detta område ofta är relevant för IoT: Många
kommuner har fastnat på denna fråga i sina IoT-projekt. Denna bilaga ger inte ett heltäckande svar på
hur frågan ska hanteras då ett separat projekt jobbar vidare med frågan men flera viktiga
grundläggande frågor identifieras och vägledning ges.

Fallstudie 1 från CaaP - Mäta rörelsemönster i en stadsmiljö

Rörelsemönster identifieras utifrån hur mobiltelefoner rör sig.
Konfidentialitet - Försumbar (nivå 0)
Informationen i sig är personuppgifter men genom hanteringen i systemet avidentifieras dem och kan
spridas.
Riktighet - Måttlig (nivå 1)
Riktigheten är inte så viktig då det är rörelsemönster på populationsnivå som är det viktiga och då är
inte enskilda felaktiga datapunkter så viktiga.
Tillgänglighet - Måttlig (nivå 1)
Informationen används inte i realtid för beslutsfattande så ett driftavbrott får inga stora konsekvenser.
Fallstudie 2 från CaaP - Kartläggning av rörelsemönster i torgmiljö

En multisensor med kamera används för att identifiera personer. Anonymisering sker i anslutning till
multisensorn och inga personuppgifter sprids. Multisensorn kan skilja på barn, vuxna och
rullstolsbundna men detta används inte i det aktuella fallet.
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Konfidentialitet - Försumbar efter anonymisering (nivå 0) men allvarlig (nivå 3) innan
Om informationen skulle spridas innan anonymisering får det allvarliga konsekvenser för klassningen
och detta påverkar hur den behöver skyddas.
Riktighet - Betydande (nivå 2)
Likartad information som i fallet ovan med rörelsemönster i stadsmiljö men den tänka användningen
skiljer sig lite åt och det påverkar bedömningen.
Tillgänglighet - Försumbar (nivå 0)
Den tänkta användningen (planering) är inte beroende av hör tillgänglighet.
Fallstudie 3 från CaaP - Mäta badvattentemperatur

Som en service till badgäster är många kommuner intresserade av att mäta och sprida information
om temperaturen vid kommunala utomhusbad främst under sommartid. Målet är att publicera
informationen som öppna data.
Konfidentialitet - Försumbar (nivå 0)
Det är bara om temperatur mäts nära en vattentäkt som bedömningen skulle kunna bli annorlunda.
Riktighet - Försumbar (nivå 0)
Felaktig information kan eventuellt påverka kommunens varumärke negativt men risken bedöms ändå
vara försumbar.
Tillgänglighet - Försumbar (nivå 0)
Brister i tillgängligheten kan i stort får samma konsekvenser som de för riktighet.

Observera att fallstudierna inte nödvändigtvis är lika för alla kommuner. Andra kommuner kan
mycket väl värdera konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet på olika sätt beroende på applikation
och lokala förhållanden. Resultatet från fallstudierna ovan kan fungera som en startpunkt för nästa
kommun för att komma i gång, och de kan även medverka till att avdramatisera konceptet
informationsklassning. Dessutom är en informationsklassning inte statisk inom kommun eftersom
omständigheterna kan ändra sig runt lagstiftning, policies, hur data används, etc. Man bör alltså med
jämna mellanrum upprepa eller åtminstone bekräfta informationsklassningen för samma datamängd,
förslagsvis årligen.
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6 Mjuk digital infrastruktur
Som det tidigare har diskuterats blev det under projektet tydligt att det fattas mängder med tekniska
och organisatoriska komponenter inom en kommun innan den i stor skala kan få så bra kontroll på
sina data at man kan tillgängliggöra dem för sig själv och för andra. Inom ett begränsat område kan
man publicera data och använda sig av resultatet i verksamheten, men det måste hänga ihop med hela
kommunens digitaliseringsarbete om det ska vara skalbart och man inte vill digitalisera i silos. Och
på högre nivå måste kommunerna samverka runt de komponenter som fattas och inte uppfinna dessa
på 290 olika platser.
I takt med att vi inom projektet bättre förstod komplexiteten runt hantering av data (i första hand IoT
men även alla andra typer av data) men samtidigt identifierade vilka komponenter som fattades samt
insåg att dessa komponenter är nästan identiska oberoende av en kommuns storlek eller
användningsområde för data, då började vi använda oss av begreppet ”mjuk digital infrastruktur”.
Alltså en gemensam infrastruktur som skiljer sig från den ”hårda digitala infrastrukturen” och som
behöver finnas på plats i alla kommuner.
Mjuk digital infrastruktur syftar till det som ligger mellan den hårda digitala infrastrukturen och
tjänster som nyttjar data. Den hårda digitala infrastrukturen består av fiber, mobilnät,
frekvensspektrum, mobilmaster, bredbandsnät, sensornät – allt det som behövs för att transportera
data från A till B. Den mjuka digitala infrastrukturen inkluderar dataplattformar,
mjukvarukomponenter, standarder, ramverk, processer, juridik, policy, IT-säkerhet, lagring, med
mera – alltså allt det som krävs för att kunna tillgängliggöra och förädla data på ett till digitala
tjänster.
Vi ska här exemplifiera vad vi menar med mjuk digital infrastruktur: När man pratar om ”smarta
städer” får många en association till sensorer och sensornät och de tjänster man tänker använda sig
av. Det kan vara allt från att mäta badvattentemperatur över digitala tvillingar till avancerat
beslutsstöd. Det är en bra association på det sättet att man behöver automatiserad insamling av data
(den hårde digitala infrastrukturen) och att det viktigaste inte är data i sig men det sättet man
använder data på (alltså tjänster och digitala verktyg). Ofta glömmer man dock bort det som krävs
mellan data och tjänster och som alltså är den mjuka digitala infrastrukturen. Nedan ses Sveriges
kommuner och regioners (SKR) illustration av den mjuka digitala infrastrukturen som ett lager
mellan den hårda infrastrukturen och tjänsterna (”smart välfärd”).
I många IoT-projekt abstraherar man bort den mjuka digitala infrastrukturen och går direkt från
sensorer och sensornät till en tjänst, men om man ignorerar den mjuka digitala infrastrukturen lyckas
man i bästa fall att åstadkomma något som inte är skalbart och i sämsta fall tar man aldrig steget från
pilot till verksamhet för att organisationen inte kan ta emot projektresultatet.
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Den mjuka digital infrastrukturen är allt det som är mellan den hårda infrastrukturen och alla tjänsterna.
Kraven på den mjuk digitala infrastrukturen är ganska lika i alla kommuner och det vore därför
fördelaktigt att utveckla den tillsammans.

Den mjuka digitala infrastrukturen när vi pratar ”smarta städer” innehåller flera komponenter. Från
ett tekniskt perspektiv behövs dataplattformar som exempelvis IoT-plattformar. Om man vill
åstadkomma skalbarhet och interoperabilitet behövs dessutom ramverk för plattformar och
standarder för data och API, alltså exakt det som projektet har arbetat med runt ramverk och tekniska
förutsättningar och förmågor. Det finns även andra tekniska komponenter som bland annat
säkerhetsmekanismer och molnlagring som vi har berört under projektet men inte undersökt djupare.
Det räcker dock inte med dessa tekniska komponenter, det behövs även organisatoriska
komponenter i den mjuka digitala infrastrukturen. Och det inkluderar just de delarna som har
diskuterats i kapitel 5. Som med de tekniska komponenterna finns det organisatoriska komponenter
som har berörts under projektet men inte behandlats i djupet, som juridik, policyhinder, etc.
Först när den mjuka infrastrukturen med dess tekniska och organisatoriska förutsättningar och
förmågor är på plats kan man börja dela data på ett skalbart, kontrollerat och säkert sätt således att
man själv eller någon annan kan börja nyttja data i någon typ av tjänst eller lösning.
Det som är intressant med de olika komponenter i mjuka digitala infrastrukturen är att alla
kommuner behöver dem för att kunna tillgängliggöra sina data. Det finns således stora vinster i att
utveckla dem på ett sätt så att alla kommuner gemensamt kan använda sig av dem. Det betyder dels
att hanteringen av data kan harmoniseras på tvärs av kommunerna, dels att alla kommuner inte
behöver utveckla den mjuka digitala infrastrukturen var för sig.
Många (kanske alla?) komponenter i den mjuka digitala infrastrukturen behöver förvaltas av en
nationell och/eller internationell aktör, i alla fall de komponenter som är kommungemensamma. I
nästa kapitel exemplifierar vilka komponenter det kan vara och vad det betyder att förvalta en
komponent.
De tekniska och organisatoriska komponenterna kan vara mer eller mindre utvecklade, och de kan
behöva hanteras på helt olika sätt. Ibland behövs omfattande utveckling för en komponent, och
ibland behövs minimal utveckling men däremot snarare att man blir överens om vilka komponenter
som man vill använda sig av. Även detta exemplifieras i nästa kapitel.
Det räcker dock långt ifrån alltid att en komponent är ”färdigutvecklat” eftersom hantering och
tillgängliggörande av data i kommunerna ännu är ett omoget område. Kommunerna behöver i många
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fall hjälp till att förstå hur man använder komponenterna i den mjuka infrastrukturen och hur man
skapar nytta av data och kopplar ihop data och datadrivna verktyg med de omfattande transformation
som samhället och alla kommuner står inför för att lösa och hantera de stora utmaningar som
exempelvis klimatförändringar och en åldrande befolkning. Det är dessa aspekter som ligger till
grund för Smart City Lab som kan ses som fortsättningen på City as a Platform, alltså vad är det som
behöver utvecklas nationellt för kommunerna i den mjuka digitala infrastrukturen, hur kan Smart
City Lab bidra till den utvecklingen, på vilket sätt kan man hjälpa kommunerna och forvaltningarna
lokalt för att ta nästa steget, hur blir digitaliseringen en integrerat del av hanteringen av
samhällsutmaningarna i stället för en isolerat utmaning för sig. Smart City Lab beskrivs ytterligare i
kapitel 8.
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7 Förslag till förvaltning
Ett från början uttalat mål i CaaP var att säkra långsiktig förvaltning av alla ingående delarna eller
komponenterna av projektresultaten. För vissa komponenter har projektet bidragit till långsiktig
förvaltning, men generellt har vi inte lyckats göra detta. Det finns flera orsaker till detta men den
viktigaste är att den kollektiva mognaden fortfarande inte är tillräckligt hög. Projektet har
förhoppningsvis bidragit till att höja den kollektiva mognaden genom att identifiera dessa
komponenter och initiera diskussionen om långsiktig förvaltning.
Nedan följer en lista där de ingående komponenterna beskrivs samt ett förslag på vilken (eller vilken
typ av) aktör som kan eller borde ta ett förvaltningsansvar.

API
Automatiskt utbyte av data och information kräver ett API (application programming interface)
mellan aktören/systemet som lämnar över data och aktören/systemet som tar emot data. Inom CaaP
förespråkar vi att för IoT-data använda NGSI som har standardiserats av ETSI. Det exkluderar på
inget sätt att andra APIn kan eller bör användas. ETSI har ett förvaltningsansvar för NGSIstandarden och kan eventuellt producera en uppdaterat version eller en tilläggsstandard framöver.
Det finns alltså en stabil förvaltare av standarden.
Det finns dock ingen nationell aktör i Sverige som pekar på att NGSI bör användas av kommuner för
IoT-data. Om en aktör som DIGG, Inera eller SKR hade pekat på NGSI som API hade det väsentligt
förenklat kommunernas upphandlingar och för leverantörer av plattformar och tjänster för IoT. Från
ett europeiskt perspektiv pekar båda OASC och Living-in.EU på NGSI-gränssnittet.
Ett annat sätt att från nationellt håll accelerera är att myndigheterna som samlar in olika typer av data
från kommunerna möjliggör automatiserat datainsamling över ett API. Med den takt som
myndigheterna digitaliseras idag krävs troligen att ett sådant krav inskrivas i myndigheternas
regleringsbrev.

Datamodeller
Som det har beskrivits tidigare finns det ingen brist på datamodeller från olika initiativ och
organisationer. Det finns dock ingen svensk samsyn runt vilka datamodeller som bör användas fört
ex IoT i städerna och det finns ingen hjälp att få från nationella aktörer. Dessutom är befintliga
internationella datamodeller inte alltid optimala för svenska kommuner och svenska förhållanden.
Bland de datamodeller som tillåtas av NGSI-API finns för IoT i städerna en ”familj” av datamodeller
från Smart Data Models. Smart Data Models förvaltas av de internationella aktörerna Fiware, IDUX,
OASC och TM Forum, och det finns en aktiv Github där de nyaste versioner av datamodellerna är
tillgängliga och där i princip vemsomhelst kan föreslå ändringar.
Smart Data Models är alltså ett exempel på en familj av datamodeller med en långsiktig förvaltning.
Som med API finns det dock ingen svensk nationell aktör som pekar på att man bör använda sig av
dessa datamodeller, och frågan är vem den eller dessa aktörer bör vara. Ett alternativ är att en
relevant myndighet tar ett ansvar som att exempelvis Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) pekar på
datamodeller (inom Smart Data Models eller annanstans) som rör vattenkvalitet – och på samma sätt
för andra myndigheter där det finns en relevans för att peka på datamodeller.
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Det finns dock data som användas eller kommer att användas inom städerna där det inte alltid finns
en relevant myndighet som borde ta ansvaret för att peka på datamodeller. Det kan vara tracking av
utrustning, fyllnadsgrad av sopkärl, etc, och frågan är vem som i så fall ska peka på datamodeller
här.
Dessutom kan det som sagt behövas anpassningar efter svenska förhållanden. Exempel: Om
datamodellen för vattenkvalitet behöver metadata som inte finns i datamodellen från Smart Data
Models och det behövs en svensk variant av datamodellen, vem ansvarar då för att det ska hända om
inte Smart Data Models vill tillhandahålla nationsspecifika datamodeller? En variant är att HAV
(eller annan ansvarig myndighet) förvaltar en Github för svenska datamodellen där svenska
kommuner kan ge inputs.
Ramverk för IoT och data

CaaP pekar på projektets minimiramverk och även OASCs MIMs som är lite bredare och som
dessutom inkluderas i Living-in.EU’s MIMs Plus som Europeiska Kommissionen står bakom.
Frågan om vem som ska peka på ett ramverk är nära besläktad med frågan om vem som ska peka på
ett API, och som med API:t är förslaget ett det är DIGG, Inera eller SKR som bör peka på OASC
eller Living-in.EU – och/eller andra ramverk.
RefARK som finns inom ramen för Ineras arkitekturgemenskap är ett steg åt det hållet där det finns
olika principer som ska säkerställa öppenhet och modularitet, etc, och som är i linje med filosofin
bakom såväl minimiramverket som OASC’s MIMs. Dock kan det behövas att man pekar specifikt på
OASC’s MIMs för att bli mer konkreta. Dessutom behöver resultatet från RefARK på längre sikt
lyftas från arkitekturgemenskapen till en mer central funktion på Inera.
StratPAK, som likaledes finns under Inera, är ett exempel på hur man använder sig av RefARK och
är på det sättet också en viktig komponent.
Informationsklassning
SKR är med sitt Klassaverktyg ett exempel på en nationell aktör som har tagit ett förvaltningsansvar.
Klassa har utvecklats och förbättrats genom åren. Det är inte alla kommuner som använder sig av
Klassa och det finns andra aktörer som erbjuder verktyg för informationsklassning, men med Klassa
finns det ett konkret verktyg som regioner och kommuner kan använda sig av.
För att underlätta för kommunerna vore det praktiskt med ett ”exempelbibliotek” som innehåller
genomförda informationsklassningar som exempelvis de fallen som redovisades i avsnitt 5.3. Det
handlar alltså om hur en kommun använder ett verktyg. Det finns många datamängder som användas
i varje kommun och om man kan se hur andra kommuner har resonerat skulle det kunna underlätta
betydligt och dessutom leda till bättre infoklassningar. Den ansvariga aktören för ett
infoklassningsbibliotek vore rimligen SKR (eftersom de tillhandahåller Klassa), och de har också
planer om att tillhandahålla ett sådant bibliotek.
I ett bredare perspektiv behövs en överordnad process med flera delprocesser i varje kommun för
hela kedjan från ägandet till tillgängliggörande av data i linje med god praxis för informationssäkerhet. Även här har SKR påbörjat en sådan processbeskrivning så att inte varje kommun själv ska
behöva utveckla den själv från grunden.
Summering
Det finns ytterligare många exempel på komponenter som kan behöva nationell förvaltning. Men de
som nämns ovan är troligen de viktigaste för att kommunerna på riktigt kan komma i gång med sitt
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IoT-arbete eftersom de skulle kunna reducera mycket osäkerhet inom kommunerna och dessutom
skicka en signal till leverantörerna om vad man kan förhålla sig till i Sverige. Samtidigt är det viktigt
att förhålla sig till vad som händer i övriga Europa för att så långt som möjligt undvika
Sverigespecifika lösningar.
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8 ”Smart City Lab”
I projektet har vi använt oss av begreppet Smart City Lab. I början av projektet menades en plats för
bland annat utbildningspaket och interoperabilitetstestar. Mot slutet av projektet fick Smart City Lab
en delvis annan innebörd. Denna glidning av begreppet Smart City Lab har inte varit helt lyckosam,
men vi ska nedan redovisa vad som har åstadkommits inom Smart City där vi beskriver de två olika
innebörderna var för sig.
8.1

Smart City Lab (ursprungsbetydelsen)

I den ursprungliga projektansökan lyftes behovet av ett ”smart city lab” som tekniskt kan bistå städer
och teknikleverantörer, där städerna kan träffas och byta erfarenheter men också för att få praktisk
hjälp. Vidare beskrevs att plattforms- och tjänsteleverantörer kommer att behöva ”en plats där man
kan få hjälp samt att göra “interoperabilitetstester”, med en hänvisning till Europa och initiativ såsom
t ex iHub (tidigare Fiware Labs). En uppgift i projektet har varit att ta fram en beskrivning på hur ett
sådant labb kan uppbyggas och administreras i Sverige, på svenska premisser.
Mobile Heights har genomfört en omvärldsbevakning där internationella och nationella exempel på
vad som kan kallas ”Smart city labs” (alltså enligt ursprungsbetydelsen) presenteras. Denna finns i
Appendix – Omvärldsbevakning smart city-initiativ. Delar av ursprungsbetydelsen av smart city lab
har lyfts in i nya projektet Smart City Lab som kort beskrivs nedan.

8.2

Smart City Lab (nya betydelsen)

Som det har diskuterats tidigare blev det tydligt i CaaP att projektet blott har skrapat på ytan vad
gäller IoT och hantering av data i kommunerna. Fokus i projektet har varit på att samla in och
tillgängliggöra data på ett säkert, kontrollerat och skalbart sätt. När väl data kan insamlas och
tillgängliggöras börjar den viktiga delen av digitalisering; nämligen hur använder man sig av data
och digitala verktyg i den digitala transformationen. På en överordnad nivå har CaaP bidragit till den
kollektiva mognaden inom IoT och datahantering och projektet har tillsammans med alla 18
kommuner och övriga partners varit med att identifiera och ”förstå vad vi inte förstår”.
När CaaP slutar har det trots mängder av resultat blivit tydligt att det är ännu mer som måste
adresseras inom området. Projektet Smart City Lab som beviljades november 2021 kommer att
förvalta och vidareutveckla resultaten från CaaP. Dels i form av ett grundpaket som ska hjälpa
kommunerna med guidelines och som även inkluderar en mötesplats i form av månadsmöten,
workshopar, etc, som i CaaP. Dessutom i form av ett internationaliseringspaket som bland annat ska
interagera med OASC och Living-in.EU. I senare skeden är planen att koppla in ytterligare paket.
Bakgrunden till CaaP och till fortsättningen Smart City Lab är behovet av en samverkansyta där
kommunerna tillsammans och enhetligt tar till sig av rådande kunskap, standarder och
rekommendationer och utvecklar förmågan att kunna samla in och tillgängliggöra data (internt, till
näringslivet, till myndigheter m.fl.) vilken i sin tur kräver nationella, tekniska och organisatoriska
verktyg och guidelines. Samtidigt måste kommunernas behov och krav kanaliseras till leverantörerna
för att på ett betydligt mer effektivt sätt säkerställa en samordnad och behovsstyrd utveckling.
Dessutom behöver lagstiftningen inom flera områden moderniseras och spegla en alltmer
digitaliserad värld så den utgör ett stöd för kommunerna och inte som nu där den ofta kan vara ett
förvirrande och svårtolkat hinder.
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Smart City Lab är samverkansytan som adresserar de viktigaste komponenter och förmågor som
måste finnas på plats för att kommuner ska kunna jobba datadrivet på ett gemensamt och skalbart
sätt. Vissa delar är direkt kopplade till den mjuka, digitala infrastrukturen (inkl. komponenter såsom
standarder, dataplattformar, juridik, policy, behörighet, etc.) medan andra kan ses som
stöd¬funktioner för att kunna använda sig av den mjuka digitala infrastrukturen. Alla pusselbitar
nedan måste adresseras i ett Smart City Lab, och alla pusselbitar måste arbetas fram tillsammans med
de relevanta aktörerna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardisering och gemensamma ramverk kring data och datahantering samt förvaltning av dessa.
Certifiering och självvalidering av standarder, teknik och interoperabilitet.
Organisatoriska förmågor och förutsättningar runt dataägandeskap, informationsklassning,
ansvarskedjor, etc.
Datadriven innovation, tjänsteutveckling och tillämpningar.
Upphandlingsfrågor, affärsmodeller, juridik, policyutveckling och digital etik.
Omvärldsbevakning och Internationalisering.
Verklighetsnära testning och utvärdering av tekniker processer och leverantörer.
Marknadsplatser för data och för tjänster.
En digital och ”glokal” mötesplats av, med och för kommuner, näringsliv, akademi och medborgare.
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9 Sammanfattning
City as a Platform (CaaP) har adresserat de tekniska och organisatoriska förmågor som en kommun
behöver tillägna sig för att kunna tillgängliggöra data på ett säkert och kontrollerat sätt och som är
skalbart för såväl kommun som leverantörer. Det handlar om komponenter i den så kallade ”mjuka
digitala infrastrukturen” samt vägledning i hur man använder sig av dessa komponenter. Först när
den mjuka infrastrukturen med dess tekniska och organisatoriska förutsättningar och förmågor är på
plats kan man börja dela data på ett skalbart, kontrollerat och säkert sätt således att man själv eller
någon annan kan börja nyttja data i någon typ av tjänst eller lösning.
De tekniska delarna inkluderar ett minimiramverk för en data/IoT-plattform med standarder för
datamodeller och API samt principer runt modularitet/utbytbarhet och öppenhet. De organisatoriska
delarna har fokuserats på ägandeskap av data samt informationsklassning inkl risk- och
konsekvensanalys av vad som kan hända när man delar data. Utan de organisatoriska delarna kan en
kommun inte dela data trots att alla tekniska förutsättningar är på plats, vilket var en kollektiv
ögonöppnare i projektet. En lärdom var att det berömda ”helhetsgreppet” visade sig vara enormt
omfattande och man måste vara ödmjuk inför det faktum att det är mycket svårt och komplext för
alla kommuner att bygga upp de tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar för att
komma till ett läge där man kan tillgängliggöra data för sig själv och för andra.
Konkret rekommenderar projektet på att använda sig av ett ramverk för en IoT-plattform med tydliga
gränssnitt mot applikationslagret i form av API-standarden NGSI samt användning av
standardiserade datamodeller som accepteras av NGSI. I projektet har vi främst utgått ifrån
datamodeller från Smart Data Models (som tidigare utvecklades inom Fiware Foundation för ”smart
city” tillämpningar) men det finns många andra datamodeller som accepteras av NGSI. Vi
rekommenderar dessutom inom projektet att följa MIMs (minimum interoperability mechanisms)
från OASC vilka på många sätt påminner om det miniramverk och de rekommendationer som vi har
använd oss av inom projektet.
Det som är intressant med de olika komponenter i mjuka digitala infrastrukturen är att alla
kommuner behöver dem för att kunna tillgängliggöra sina data. Det finns således stora vinster i att
utveckla dem på ett sätt så att alla kommuner gemensamt kan använda sig av dem. Det betyder dels
att hanteringen av data kan harmoniseras på tvärs av kommunerna, dels att alla kommuner inte
behöver utveckla den mjuka digitala infrastrukturen var för sig.
Komponenterna i den mjuka digitala infrastrukturen behöver förvaltas av en nationell och/eller
internationell aktör, i alla fall de komponenter som är kommungemensamma. Utöver SKR’s arbete
med informationsklassning finns det stor brist på nationella förvaltare av komponenter i den mjuka
digitala infrastrukturen som behövs när kommunerna ska arbeta med IoT. För att få tydlighet inom
området för såväl kommunerna som deras leverantörer måste nationella aktörer börja ta ett ansvar
och vägleda och om nödvändigt börja peka med hela handen.
Den kanske viktigaste åtgärden på kort sikt vore troligen att antingen DIGG eller Inera började
rekommendera NGSI som ett API för kommunernas hantering av IoT-data. Det skulle leda till att
kommuner börjar kravställa om ett konkret API och att myndigheter som samlar in data från
kommuner blir tvungna att relatera sig till detta API. Dessutom skulle det underlätta betydligt för
såväl tjänste- som plattformsleverantörer med den typen av tydlighet. Och slutligen skulle det skapa
ett momentum för användning av gemensamma datamodeller eftersom NGSI accepterar vissa
familjer av datamodeller – som exempelvis från Smart Data Models och Schema.org som har
använts inom CaaP.
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