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Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur sam-
hällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt före-
gångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. 
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har 
fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam sats-
ning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen 
är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och 
bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela 
vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och proces-
ser. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver 
därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett 
samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en 
katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för 

nybyggnad och renovering 
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 

I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, 
myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. 
Tillsammans nyttiggör vi den kunskap som tas fram i programmet.  

IoT i hus och anläggning är ett av de projekt som har genomförts i 
programmet. Det har genomförts i samverkan mellan expertis inom IoT-teknik, 
byggande och fastighetsförvaltning; Sweco, 1A konsult, Svensk Byggtjänst, 
Familjebostäder, Akademiska Hus, Eurostep, V Tarandi AB, Åkej, Camfil och 
Systemair. 

Projektet har inriktats på tillämpningen av IoT i drift och användning av hus 
såväl som anläggningar för infrastruktur. Fokus har satts på hur information 
om IoT-system kan byggas upp under processen från kravställning över 
byggprojekt fram till användning, och hur IoT-system levererar data.  

Denna översikt och rekommendationer har författats tillsammans av 
projektets arbetsgrupp genom Östen Frånberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi, 
Klas Eckerberg, Andreas Persson, Per Samuelsson, Jan Anders Jönsson, Leif 
Sundbom, Jesper Rönnholm, Michael Strömgren och Jonas Rosén. Vi vill 
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dessutom framföra vårt innerliga tack till alla deltagare i referensgruppen, 
vilka givit värdefulla impulser och återkoppling. 

Stockholm, januari 2023 
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Sammanfattning 

Internet of Things (IoT) erbjuder stora och nya möjligheter till tjänster för 
användning, drift och underhåll av byggnader. Genom att utnyttja tekniken på 
ett systematiskt sätt kan man bl a spara energi, utnyttja byggnader och 
anläggningar mer effektivt, öka driftsäkerhet och minska kostnader för 
driftåtgärder, underlätta företagens och samhällets planering samt ge 
användare bättre möjligheter till service ochatt påverka sin situation som till 
exempel hyresgäster. 

Tekniken som används innebär att de fysiska komponenterna och nätverken är 
sammanlänkade med data som de kontinuerligt levererar och konsumerar för 
digitala tjänster.  

I planerings-, bygg och förvaltningsprocessen byggs information om 
byggnadsverket successivt upp, men tyvärr blir den ofta svår att föra vidare i 
processen därför att inte hänsyn tagits till vad som krävs i senare skeden. 
Avsikten är här att möjliggöra och stödja ett informationsflöde genom alla 
skeden. Det kan åstadkommas genom att tillämpa öppna standarder för IoT 
tilsammans med vedertagna informationsstandarder inom samhällsbyggnad. 
Därmed skapas ett ramverk för att inom byggprojektet även verifiera 
byggherrars, fastighetsägares och förvaltares krav och behov av en samlad 
digital beskrivning av byggnadsverket, användbar i drift och underhåll. 

Inledningsvis ges övergripande beskrivningar av samhällsbyggnadsprocessen 
(och parallellprocessen för informationshantering) och av IoT-konceptet. Det 
följs av en beskrivning av hur informationsmodellen byggs upp, bestående av 
objekt och deras egenskaper och relationer, sammankopplade i system. 
Rekommendationer ges för hur modellen struktureras för att kunna utväxlas 
mellan olika parter, olika IT-verktyg och olika delprocesser. 

Informationsanvändningen i de olika skedena beskrivs för att ge en gemensam 
förståelse för behov och hur informationshantering sker hos alla aktörer. 
Informationssäkerhet för IoT avhandlas i ett särskilt avsnitt. Avslutningsvis 
finns också en översikt med definitioner av centrala begrepp och termer på 
området. 
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Summary 

The Internet of Things (IoT) offers great and new opportunities for services for 
use, operation and maintenance of buildings. Using the technology in a 
systematic way can, among other things, save energy, utilize the use of 
buildings and facilities more efficiently, increase operational reliability and 
reduce operating costs, facilitate business and community planning and give 
users better opportunities for service and influence their situation as for 
example tenants. 

The technology used means that the physical components and networks are 
linked to data that they continuously supply and consume for digital services. 

In the planning, construction and facility management process, information 
about the construction entity is successively built, but unfortunately it often 
becomes difficult to carry on in the process, because requirements of 
subsequent phases were not considered. The intention here is to facilitate and 
support the information flow through all phases. It can be achieved by applying 
open IoT standards together with established standards for the built 
environment. Thus, a framework is created which allows for verification of 
client, owner and facility management requirements and demands for a unified 
digital description of the facility, that is useful in operations and maintenance. 

As an introduction, overarching descriptions of processes for the built 
environment (and the parallel processes for information management) as well 
as of the IoT concept are given. Then there is a description of how to build the 
information model, consisting of objects and their properties, relationships 
and system connections. Recommendations are given for structuring the 
model, making it exchangeable between parties, IT tools and processes. 

Use of information in the different phases is described in order to give a 
common understanding of the needs of different actors, and how information 
management is performed, Information security for IoT is dealt with in a 
separate section. Finally, an overview with key concepts and definitions is 
provided. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Internet of Things – sakernas internet – är relativt nytt som teknikområde för 
hus och anläggningar. Till skillnad från traditionella styr- och reglersystem 
innebär den nya tekniken nya möjligheter och utmaningar. Användningsfallen 
är också många fler, genom att data från olika givare kan göras tillgängliga för 
olika ändamål. Ett par exempel: lokalutnyttjande kan ske utifrån aktuell 
användning – vilka lokaler är tillgängliga just nu; monitorering av tillståndet 
för både byggnadsverket och dess installationer kan ske utan inspektion på 
plats och utifrån det kan underhåll behovsstyras på ett effektivt sätt; reglering 
av inomhusklimatet kan ske på användares villkor, efter aktuellt behov. 

Tillsammans med användning av byggnadsinformationsmodellering (BIM) 
innebär det också att dokumentationen som tas fram för byggnadsverket kan 
vävas samman med driftmiljön, förutsatt att information struktureras på ett 
medvetet och standardiserat sätt. Målet ska vara att informationen både är 
hållbar, så att den kan användas genom hela kedjan, och möjlig att integrera, så 
att den kan utnyttjas av olika system. I slutändan kan det tillföra bygg- och 
förvaltningsprocesserna stor nytta för alla inblandade parter.  

Avsikten med denna kortfattade handbok är att ge fingervisningar för hur 
information om IoT i byggnadsverk kan hanteras, från kravställning till 
användning.  Särskild hänsyn tas till kopplingen mellan modell och 
användning. Säkerhetsaspekter ges också särskild uppmärksamhet, eftersom 
de blir vitala när data inte längre hålls inom gränsen för ett specifikt system.  

Detta arbete bygger på ett projekt som bedrivits inom innovationsprogrammet 
Smart Built Environment. Projektet genomfördes i samverkan mellan ett antal 
parter som representerar såväl planering, byggande och förvaltning som IoT-
teknik. 

1.2 Avgränsning 
Fokus ligger på den information om IoT som behövs för att bygga huset eller 
anläggningen, och för att använda den fysiska tillgången. Det görs utifrån ett 
öppet synsätt, oberoende av IT-system eller organisationers interna 
datastrukturer. I grunden följer rekommendationerna några strategiska 
standarder för informationshantering. 

Skriften riktar sig primärt till kravställare, och användare av informationen. 
Den ska också vara till ledning för informationsproducenter; de som 
producerar och bearbetar information under ett projekts gång. Sammantaget 
är det en bred krets, som sträcker sig från byggherrar, projektörer, tillverkare 
och byggare till förvaltare och användare av den fysiska miljön. Detta både 
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med tanke på vars och ens specifika roll såväl som på att gemensamt 
åstadkomma ett obrutet informationsflöde och långsiktigt hållbar information. 

I första hand behandlas IoT-systemet, det vill säga givare och ställdon 
uppkopplade till internet samt kommunikationen dem emellan. Andra tekniska 
system och komponenter beskrivs bara i den mån det behövs som exempel på 
krav eller funktionalitet för att ge en förståelig helhetsbild.  

1.3 Läsanvisning 
Den här skriften avser att ge en orienterande grund som kan användas för att 
bygga information om IoT i hus och anläggningar, och för att använda den 
informationen tillsammans med de data som genereras i av IoT-system. 

Utifrån läsarens roll i bygg- och förvaltningsprocesserna kan olika avsnitt vara 
av särskilt intresse: 

Gemensamt för alla är de grundläggande begreppen som definieras i det 
avslutande kapitlet. De båda grundläggande kapitlen 2 Processen och 
3 Sakernas Internet och digitala tvillingar är också nyttiga för en allmän 
uppfattning om IoT:s roll i byggande och förvaltning nu och framöver. 

För byggherrar och andra kravställare på information är det viktigt att läsa 
kapitlen 2 Processen och 4 Informationsmodell, som ger en översiktlig bild 
av vilka krav på information som är relevanta för såväl byggande som 
förvaltning. 

För de som skapar information är kapitlen 4 Informationsmodell och 
6 Tillämpning i den digitala miljön särskilt relevanta för att utforma 
informationsstrukturer och metoder för att hantera informationen. 

De som använder information bör också ha nytta av att läsa 6 Tillämpning i 
den digitala miljön, liksom kapitlet 7 Informationssäkerhet och metadata 
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2 Processen 

2.1 Överblick – användning och byggande 
Här följer en översiktlig bild av hela livscykeln hos byggd miljö, med fokus på 
hanteringen av information. Syftet är att ge en gemensam ram för de mer 
specifika och tekniska resonemangen kring just information relaterad till IoT. 

2.2 Samhällsbyggnadsprocessen 
Samhällsbyggnadsprocessen inbegriper ett planskede, ett byggskede samt ett 
användnings- och förvaltningsskede. Livscykeln slutar med avveckling och 
återbruk av de resurser som ingått i den byggda miljön. 

 

Bild 1: Den generella planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen. Denna föregrips av offentlig 
planering på olika nivåer. 

Rakt igenom hela denna samhällsbyggnadsprocess och dess skeden flödar 
information utifrån olika typer av krav, på byggnadsverkets prestanda liksom 
på informationen i sig. Kraven formuleras och ställs under processens gång av 
myndigheter och intressenter, och behöver tolkas och översättas till det som 
ska realiseras, utifrån människans behov, till ett produktionsresultat, delar av 
den byggda miljön. Även kontroll av att kraven följs sker genom processens 
skeden av fastighetsägaren, myndigheter och intressenter. IoT utgör ett medel 
för att följa upp de verkliga prestanda hos byggnadsverket, genom att en stor 
mängd data kan samlas och analyseras. 

2.2.1 Byggprocessen 
Med den fysiska planeringen som förutsättning startar byggherren ett 
byggprojekt. Krav ställs på såväl byggnadsverkets funktion som informationen 
om det, utgående från de verksamhetsbehov som byggnaden förväntas 
uppfylla. Här kan krav ställas på styrning av byggnaden eller anläggningen 
baserat på kontinuerliga data från givare av olika slag. 

Informationen ska tillfredsställa behov både för byggskedet och för 
användningsskedet, därför behövs en helhetssyn som gör informationen 
användbar under lång tid, i princip hela byggnadsverkets livscykel. 

Projekteringen innebär att kraven omsätts till tekniska lösningar, som undan 
för undan detaljeras tills all information – i form av en digital representation – 
som är nödvändig för att producera byggnadsverket. Under processen ska en 
mängd parter tillföra information, och sammanställa den till det kompletta 
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produktionsunderlaget. På vägen dit sker också en myndighetsgranskning för 
att verifiera förslagen mot gällande planer och föreskrifter. 

Under produktionen används den projekterade lösningen för olika ändamål: 
upphandling, logistik och färdigställande av byggnaden eller anläggningen. 
Information från projekteringen kompletteras med detaljer om det färdiga 
byggnadsverket, för att uppfylla förvaltningens informationskrav. 

2.2.2 Användning och förvaltning 
Under användningsskedet kombineras information om det som byggts med 
data som kontinuerligt beskriver de aktuella förhållandena i och omkring 
byggnadsverket. Som exempel kan klimatet i en lokal optimeras baserat på 
mätdata om temperatur och koldioxidhalt, baserat på ställda krav. Antalet 
personer i rummet blir då inte avgörande för hur resurser används. 

2.2.3 Intressenter 
Genom processen medverkar ett stort antal intressenter och aktörer. För att 
information om byggnadsverket och dess användning ska kunna användas för 
deras alla ändamål behöver informationen vara enhetligt och konsekvent 
utformad. I botten behövs konventioner och överenskommelser som gör att 
alla intressenter och deras IT-system kan tolka informationen, till exempel 
standarder och maskinläsbara specifikationer. Nedan visas en översikt av olika 
intressenter och deras funktioner i processen. 

• Reglerande myndigheter på alla nivåer, från EU till Boverket och 

Lantmäteriet. 

• Tillståndsgivande myndigheter på kommunal och statlig nivå, för 

planering och bygglov med mera. 

• Tillgångsägare: målsättning, planering, projektgenomförande, drift och 

underhåll. 

• Konsulter: gestaltning och tekniska specifikationer av byggnadsverk inför 

produktion. 

• Byggvaruindustrin: tillverkning av varor och material. 

• Byggvaruhandeln: lagerhållning och leverans av varor och material. 

• Bygg- och anläggningsindustrin: produktionsplanering, inköp, 

produktion. 

• Förvaltningsbranschen: underhållsplanering, drift och underhåll av 

tillgångar, ombyggnader, tillgängliggörande av informations- och 

kommunikationstjänster. 

• Fastighetsbranschen: förmedling av tillgångar. 

 

2.3 Information – skapa, använda och uppdatera 
Bebyggd miljö kan bestå av både passiva och aktiva anordningar. Passiva 
anordningar är de komponenter som formar byggnader och anläggningar: 



 
 

16 

IOT I HUS OCH ANLÄGGNING 

väggar, tak, ventilationssystem, vägar, broar och så vidare. Information om 
komponenterna och de system de ingår i har länge hanterats och utväxlats på 
ett analogt sätt, där informationen har varit knuten till ett fysiskt medium i 
form av papper. Den metoden begränsar tillgängligheten men underlättar 
samtidigt säkerhet och pålitlighet. Man har här en ”en till en-funktionalitet”, 
innebärande att informationen finns på ett ställe i form av papper. 

Med successiva landvinningar inom digital teknologi har papperet alltmer 
ersatts av digitala dokument och databaser, vilket medger en lättare spridning 
av information. Resultatet är en ”en till flera-funktionalitet”, där data om ett 
objekt lagras på flera ställen. Säkerhet och pålitlighet har inte alltid beaktats i 
den hanteringen. 

Digital innovation och utveckling bygger på att frikoppla data från 
underliggande media, något som möjliggör att rikta och knyta ihop data, via 
olika gränssnitt, mot i princip vilket medium som helst för att förmedla 
information till både mänskliga och digitala användare (datorsystem). Här 
åstadkoms en ”flera till flera-funktionalitet”. Ett enkelt exempel är musik-
industrin, som gått från att presentera musik på LP-skivor och cd till att många 
aktörer tillhandahåller den på öppna plattformar, och att även privatpersoner 
kan nå en stor publik genom publicering på internet. 

Från att i ett säkerhetsperspektiv mest ha hanterat – och utformat regelverk 
för – information om den byggda miljön i dokumentform har det blivit av stor 
vikt att även hantera digital information med samma omsorg. 
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3 Sakernas internet (IoT) och 
digitala tvillingar 

Sakernas internet – hädanefter benämnt IoT (Internet of Things) – beskriver 
objekt i den fysiska världen genom givare, processorer, mjukvara och andra 
teknologier som utbyter data genom internet eller andra nätverk. Ett sådant 
system som är skapat i syfte att optimera funktionen hos ett visst objekt – till 
exempel en byggnad – kan benämnas en digital tvilling. Syftet kan också vara 
att varna för ett oönskat tillstånd, till exempel brand, eller att en viss anord-
ning inte fungerar som önskat. 

Tekniskt bygger IoT och den digitala tvillingen på givare som mäter något 
värde som levereras via ett nätverk till en programvara i en styrenhet, som i sin 
tur påverkar ett ställdon (också benämnt aktuator) eller en larmanordning. 
Givare finns av två typer: sensorer som avger en signal som följer det avlästa 
värdet, och detektorer som avger en fast signal först när ett inställt värde över-
skrids eller underskrids. Enkla exempel är den temperaturmätare och den 
frostvarnare som finns i de flesta moderna bilar. Båda dessa givare är kopplade 
till en sifferdisplay respektive en varningssymbol i form av en snöflinga – kan-
ske också en varningssignal – så att en människa kan avläsa signalen. 

Den digitala tvillingen behöver inte vara en ”komplett” beskrivning av objektet 
i fråga. Tredimensionella CAD-modeller kan vara en form av data, men syftar 
då primärt till att en människa enkelt kan visas var ett objekt är beläget. 
Viktigare är den strukturerade informationsmodell som beskriver de objekt 
som är relevanta att sköta via IoT. 

IoT och digitala tvillingar kan påverka såväl fysiska som digitala system. Nedan 
följer två exempel på tillämpningar: 

• Miljöövervakning: ett jordbruk får inte släppa ut mer fosfor än en viss 
procentsats. Ett IoT-system baserat på positionsdata via GNSS 
(satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem) kan 
beräkna hur mycket konstgödsel en lantbrukare får sprida på sin åker 
baserat på aktuell mättnadsgrad på åkern, väderprognos, och vilken gröda 
som kommer att sås. 

• Fastighetsförvaltning: ett flerfamiljshus kan ha många givare per lägenhet 
för till exempel mätning av varmvatten, energiåtgång, brand, vvs, och 
läckageövervakning. 

Varje givare rapporterar flera gånger per dag, timme och minut. Det blir snabbt 
stora volymer data bara för en enskild lägenhet. Operativt data som strömmar 
flera gånger per timme kan sparas historiskt som medelvärden och som 
spridning. Förvaltningen sätter gränsen för när operativt data ska sparas 
historiskt för att spara minnesutrymme. Historiskt data kan användas vid 
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analys, felsökning, jämförande beräkningar av till exempel energiåtgång vid ett 
viss tidsintervall flera år tillbaka. Datat kan ingå vid simuleringar på den 
digitala tvillingen om förändringar i underhåll, om- och tillbyggnad, 
reparationer, reklamation med mera. 

Det finns i dag ett stort antal givare i allmänna utrymmen för exempelvis 
övervakning, inbrottssäkerhet, brandskydd, hissar, lås och tvättstugor. I 
många fall har rondering från myndigheter upphört och ansvaret lagts på 
fastighetsägaren. För många av dessa kan manuell kontroll ersättas med 
IoT-system som mäter driftsstatus och slitage. Alla dessa data kan sparas 
historiskt till låg kostnad. 

När en fastighet byter ägare kan IoT-systemen anpassas så att de kan bli en 
del av den nya förvaltningens existerande system. Har en fastighetsägare 
använt internationell standard kan givares format översätta till andra 
fabrikat genom kommande internationell standard I ISO/IEC 30178. 

Data från IoT och digitala tvillingar kan också aggregeras till, och hämtas från, 
en övergripande nivå: en ”smart stad”, där inblandade datakällor och tillämp-
ningar hjälps åt. Mer om det i nästa avsnitt. 
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4 Informationsmodell 
Den övergripande informationsmodellen för en digital tvilling innehåller data 
som: 

• utgör en statisk modell av de fysiska objekten (byggnadsverk, deras delar 

och deras omgivande miljö) 

• beskriver ställda krav på prestanda, till exempel min- och maxtemperatur i 

ett utrymme 

• löpande beskriver aktiviteter i tvillingen från olika typer av givare – 

dynamiska data – till exempel aktuell temperatur i ett utrymme.  

Till denna plattform kan sedan olika typer av tjänster kopplas enligt Bild 2. 

 

Bild 2: Modell av byggnaden som en digital tvilling i ett ekosystem för staden och dess tjänster. 
Kravdata enligt den andra punkten ovan ingår i det som benämns Spatial Information. (Källa: 
buildingSMART) 

I bilden visas hur kopplingen mellan den geometriska beskrivningen av den 
byggda miljön tillsammans med aktivitetsbaserad information skapar digitala 
tvillingar av de fysiska tillgångarna. Detta kan aggregeras upp till nivån 
samhällsbyggnad. Här kan data kompletteras med spårning av individer, 
genom kameraövervakning och mobiltelefoner. 

Lokala myndigheter och förvaltningar kan sedan använda data för sin 
verksamhet till exempel genom att styra trafikflöden; optimera leveranser och 
användning av energi; hantera vatten, avlopp och avfall; planera akuta sjuk-
vårdsinsatser. 

Vad gäller information om den fysiska miljön byggs den upp över livscykeln för 
varje byggnad eller anläggning. Det kan starta med ett byggprojekt där infor-
mation om funktionella krav steg för steg konkretiseras fram till det färdiga, 
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levererade byggnadsverket, eller genom att en befintlig byggnad eller anlägg-
ning digitaliseras (vilket är ett projekt i sig). Informationshanteringen blir 
systematisk och kvalitetssäkras genom att följa anvisningarna i ISO 19650 med 
dess beskrivna processer, och datalagring i ett ”common data environment”, 
CDE, som håller de olika informationsslagen i öppna format, se Bild 3. 

 

Bild 3: Relationen mellan byggprocessen och BIM enligt SS-EN ISO 19650-1. Termerna i den 
övre raden (AsRequired med flera) visar status för egenskaperna i de tre huvudskedena enligt 
PLCS-standarden (se avsnitt 4.1). Termerna i den undre raden (”As specified” med flera) visar 
status för egenskaper under hela livscykeln enligt Nationella Riktlinjer, baserat på IEC 62569-
1:2017. 

4.1 Standarder bär information 
Digitala tvillingar innehåller en stor mängd information som ska förstås och 
användas av många olika användare, i många olika sammanhang, under lång 
tid. Information från olika källor ska kunna kombineras, och allt bör vara 
maskinellt läsbart.  

För att uppfylla alla de här behoven genom planering, byggande och förvalt-
ning, där ingen enskild organisation kan styra och kontrollera informations-
modellen, krävs gemensamma begrepp och gemensamma sätt att strukturera 
och dela data. Kort sagt behövs standarder som alla kan vara överens om. 
Genom att kravställa standardiserad information för modellen liksom för 
givare och andra IoT-komponenter kan man frigöra sig från leverantörsbund-
na lösningar; alla givare kan användas oavsett vad deras data ska användas för 
eller vad de ska styra, alla digitala modeller kan kombineras med varandra, och 
inga data behöver dubbellagras i olika IT-system. 

I Bild 4 presenteras ett urval av standarder för att göra modellen begriplig över 
gränserna mellan aktörer och mellan programvaror. 
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Bild 4: Översikt av standarder för den digitala informationsmodellen. 

De centrala standarderna för informationsmodellen ryms i fältet Modell. Dessa 
kan i sin tur relateras till Ramverksstandarder som definierar dels grundläg-
gande terminologi, dels processer för informationshantering. Dessutom finns 
Bakomliggande standarder, som modellstandarderna bygger på. 

4.1.1 Modellstandarder 

Objekt för infrastruktur 
Standarderna cityGML och infraGML används för att beskriva hela den fysiska 
miljö som omger byggnader, inklusive anläggningar på och under marken. 
Standarderna är framtagna av den internationella organisationen Open 
Geospatial Consortium (OGC) och använder det gemensamma utväxlings-
formatet GML, Geography Markup Language. 

Objekt för byggnadsverk 
IFC är internationell standard för att beskriva byggnadsverk med alla deras 
delar, framtagen av buildingSMART och formaliserad som ISO 16739. Standar-
den innehåller ett stort antal objektdefinitioner med tillhörande egenskaps-
uppsättningar (property sets) samt objektrelationer. I och med version IFC 4.3 
täcker standarden också en stor del av infrastrukturområdet, såsom vägar och 
järnvägar. I den delen är IFC harmoniserad med infraGML och cityGML.  

Objekt för förvaltning 
Utöver beskrivningen av den fysiska byggda miljön används i system för 
förvaltning olika typer av aktörs- och processbeskrivande objekt, till exempel 
kring hantering av underhållsärenden eller hyreskontrakt. För att beskriva 
dem på ett enhetligt sätt är standarden Fi2 användbar. Det är en svensk 
industristandard, framtagen och förvaltad av BIM Alliance. Den består av 
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informationsscheman för fastigheter och de processer och organisationer som 
involveras i en fastighets drift och underhåll. Det ingår också ett dataformat, 
Fi2xml, för att dela sådan information mellan olika system. 

Klassifikation 

För att skilja olika slag av byggdelar från varandra används klassifikations-
system. Klassifikation är användbart inte minst för att bestämma vilka egen-
skaper som krävs för en viss byggdel. Det svenska klassifikationssystemet 
CoClass förvaltas av Svensk Byggtjänst och innehåller utöver byggdelar även 
tabeller för bland annat byggnadsverk, produktionsresultat och egenskaper. 
Till skillnad från det tidigare systemet BSAB omfattar CoClass såväl hus som 
anläggning, är tillämpbar över hela byggnadsverkets livscykel och bygger på 
internationell standard (se nedan under Bakomliggande standarder). 

Kompletterande modellering 
När de mer generella standarderna inte riktigt räcker till kan de behöva komp-
letteras med ytterligare objekt eller egenskaper. Den europeiska standarden 
EN 16310 med anslutande handbok från SEK är ett exempel på en sådan 
standard, i detta fall för elektrotekniska system och tjänster i byggnadsverk. 

4.1.2 Ramstandarder 

IoT-standard 
Den gemensamma terminologin för IoT-domänen definieras i standarden 
ISO/IEC 20924. Grundläggande begrepp med svensk översättning återfinns 
sista kapitlet av denna skrift. 

Väsentligt för att kunna hantera IoT från olika leverantörer är standarder för 
nätverkskommunikation. Matter är en standard för meshnätverk som tagits 
fram tillsammans av en stor grupp leverantörer och är på väg att rullas ut. Den 
kan förväntas ersätta tidigare, mer leverantörsberoende specifikationer som 
Zigbee och Z-Wave. I bilaga A beskrivs dessa standarder utförligare.  

Produktinformation – ISO 10303–239 (PLCS) och EN 62569–1 

Akronymen PLCS står för Product Life Cycle Support, och är ett kortnamn för 
standarden ISO 10303–239. Standarden ger en övergripande modell för hur 
information om ett objekt kan hanteras över hela livscykeln, från idéskedet 
ända fram till avveckling. Standarden ger bland annat stöd för hantering av 
parallella modellobjekt med olika status – som kravställda (AsRequired), 
projekterade lösningar (AsDesigned) eller fysiskt i drift (AsBuilt) – och för 
historik med olika versioner. 

Ett mer omfattande förslag på indelning av egenskapernas livscykel finns i 
Nationella Riktlinjer, där de benämns ”kvalificerare” baserat på EN 62569–1. 
Här finns ”tidsstämplar” som SPE (som specificerat) och INQ (som efterfrågat), 
men bland annat också SUP (som levererat) och OP (under drift). Med hjälp av 
dessa kan man, förutom att kontrollera ursprungliga krav, också följa 
prestanda för ett objekt under dess användning.  
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I EN 62569–1 finns också en metodik för att beskriva erhålla värden från 
givare utifrån hur de är erhållna (momentant, medelvärde och så vidare) 
liksom deras pålitlighet.  

BIM 

Standardserien ISO 19650 ger grunden för hur BIM hanteras i projekt och i 
förvaltning, inklusive kravställning på information, leveranser och delning i en 
gemensam plattform (Common Data Environment, CDE). 

4.1.3 Bakomliggande standarder 

Måttenheter 
SI-systemet för måttenheter formuleras i standardserien ISO/IEC 80000. 
Genom att alltid använda enhetliga måttenheter för egenskapsvärden kan man 
undvika allvarlig förvirring och feltolkningar av värden. Det betyder bland 
annat att längd och avstånd alltid uttrycks som meter, tid alltid som sekund 
och temperatur alltid som Kelvin. Det gäller för den statiska modellinforma-
tionen, men alldeles särskilt viktigt blir det för den dynamiska information som 
levereras från givare och till styrdon.  

Produktdata 

Två relativt nya standarder definierar metoder och regler för att beskriva 
produkter med hjälp av BIM. ISO 23386 handlar om metodologi för att 
beskriva och underhålla objektegenskaper i sammankopplade datalexikon 
(interconnected data dictionaries). ISO 23387 ger principerna för att bygga 
produktmallar, det vill säga standardiserade uppsättningar av egenskaper för 
olika klasser av produkter. 

Klassifikation 

Terminologin och ett gemensamt schema för samband mellan olika klassifika-
tionstabeller för byggsektorn återfinns i standarden ISO 12006–2. Både 
CoClass och det äldre klassifikationssystemet BSAB 96 bygger på den 
standarden. 

Klasser med tillhörande underklasser återfinns i standardserien ISO/IEC 
81346, som är industriövergripande, det vill säga kan användas för olika 
sektorer. Förteckningar över disciplin-övergripande klasser för funktionella 
objekt och utrymmen finns i del 2, byggspecifika klasser för system i del 12 av 
standardserien. 

Referensbeteckningar 
IEC/ISO 81346–1 beskriver en metod för att beteckna komponenter i bygg-
nadsverk och i industriella processer. En sådan referensbeteckning sätts 
samman av den klass som komponenten tillhör och dess löpnummer i 
systemet. Med hjälp av en uppsättning referensbeteckningar som visar 
objektet ur olika aspekter kan man visa dess: 
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• funktionella roll 
• läge i ett system 
• konstruktiva relationer till andra delar av systemet 
• konstruktiva typ 
• lokalisering och placering 
• andra relationer, till exempel funktionella och rumsliga 
• identifiera signaler och signalförbindningar 
• beteckningar för anslutningspunkter.  

CoClass använder de klasser som ISO-standarden innehåller, tillsammans med 
en mängd typer (underklasser) anpassade för svenskt bruk. 

4.2 Modellens delar 
Under planering och projektering används CAD och andra programvaror för 
att skapa statiska data i form av en modell som beskriver det tänkta byggnads-
verket. Modellen består av objekt med egenskaper, och varje egenskap har ett 
värde uttryckta med enheter (till exempel meter, grader eller kilogram) och en 
datatyp (till exempel heltal, decimaltal eller text). Objekten har relationer till 
varandra, och de är delar av tekniska system och/eller utrymmessystem. 
Dessutom ingår alla byggnadsverk i ett större sammanhang, det omgivande 
samhället och geografin. För att åstadkomma en hållbar modell, som är tolk-
ningsbar nu och i framtiden av olika parter och med olika programvaror, be-
höver alla de här delarna beskrivas på ett enhetligt sätt: 

• objekt 

• egenskaper 

• relationer 

• system – teknik och utrymmen 

• byggnader i omgivande samhälle 

• data – enheter och typer. 

Till modellens statiska data kommer så de dynamiska data som gör den till en 
digital tvilling. Här handlar det om data som beskriver vad som händer i den 
fysiska världen, strömmade av olika givare – sensorer och detektorer (och 
kanske en del data rapporterade av mänskliga observatörer...). Även dessa data 
behöver vara enhetliga på samma sätt för att kunna användas av olika mot-
tagare i olika system. Och för att kopplas till de statiska data i form av lokali-
sering, systemkopplingar med mera. 

I det följande görs ett försök att visa hur alla dessa data med hjälp av 
standarder kan beskrivas på ett enhetligt sätt. 
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4.2.1 Objekt 
För att modellera IoT-systemet behövs först och främst objekt för givare och 
ställdon. För att de ska förstås i sitt sammanhang behövs också de objekt som 
de befinner sig i eller på, samt de objekt som de styr eller kan styra (se 4.2.3 
Relationer och 4.2.4 System). 

I IFC 4.3-standardens nerbrytning i objektträdet finns under 
IfcDistributionControler ett antal objektklasser för givare (IfcSensor), ställdon 
(IfcActuator) och monitorer (IfcController). Se Bild 5. 

 

Bild 5: Klasser för IoT-relevanta objekt (nedersta raden) i IFC. 

I IFC 4.3-standarden finns följande givartyper (IfcSensorTypeEnum) som kan 
kopplas till IfcSensor, se Bild 6. 
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Bild 6: Typer av givare i IFC 4.3. 

Strukturen i begreppsmodellen är detaljerad för givare enligt Bild 7. Här visas 
begreppsmodellen för modellen AsRealized där de färdigbyggda objekten finns. 
De kan då ingå i en AIM, Asset Information Model (enligt standarden ISO 
19650). 

Objektklasserna och relationerna är generaliserade i PLCS-standarden och 
objekten får sin betydelse/definition genom klassifikationerna som används. 
PhysicalItem är alltså de fysiska företeelserna i verkligheten som avbildas i 
datorn. Här är de klassade som sliper och sensor.  

Som individer har kopplingar till sina typer (Item). Objektet Instrument är 
subklassat för att kunna lägga dit specifika givardata. 

Till den individuella givaren kopplas de inlästa mätvärdena, men också till 
slipern. Rapporterna kopplas också till typerna av sliprar och givare. Allt detta 
för att möjliggöra larm, erfarenhetsåterföring med mera som nämnts tidigare. 
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Begreppsmodellen i Bild 7utgör kärnan för givare och deras koppling till 
objekten och relationerna i byggnadsverket samt till rapporter av olika slag.  

 

 

Bild 7: Illustration av objekt och samband för givare och givardata. 

De färdigbyggda objekten har också en koppling till sin designversion, se 
Bild 8. Här ser vi slipern och dess koppling till sin typ (som oftast är en 
generisk sådan då entreprenören inte har beställt den slutliga artikeln i detta 
skede). Dessa designobjekt har i sin tur också möjligheten att ha krav kopplade 
till sig som kan användas för att verifiera att designförslaget uppfyller kraven. 

För att hantera mer än ett skede krävs mer omfattande verktyg, till exempel 
testbädden som använts i detta arbete. Många nöjer sig med att bara hålla reda 
på den aktuella objektinformationen och rapporter under drift- och under-
hållsskedet och då räcker det med en enklare informationsmodell och 
programvara. Den informationen kan med sina givardata utgöra en del av 
deras digitala tvilling. 

Senare kan informationshanteringen utökas till att utöver den aktuella 
AsRealized versionen också hålla kraven och designen. Om man inte har 
livscykelhantering så kan den här beskrivningen vara en vägledning för 
framtiden! 
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Bild 8: Samband över skedesgränserna. 

4.2.2 Egenskaper 
I tidiga skeden vet man inte vilka saluförda produkter (artiklar) som ska väljas 
av givare och andra komponenter. Funktionskrav kopplas i stället till de olika 
typer av givare och ställdon man behöver. Genom att klassa kraven enligt en 
gemensam klassifikationstabell kan kraven struktureras på ett sådant sätt att 
de senare kan användas för att verifiera de faktiska egenskaperna på valda 
produkter. 

Med ett hierarkiskt klassifikationssystem som CoClass kan kraven också ställas 
”uppifrån och ned”, det vill säga allmänna krav kan åsättas en övergripande 
klass, till exempel att alla givare (klassen B??) ska leverera värden i SI-enheter. 
För temperaturgivare (klassen BT?) kan man sedan ange vilket temperatur-
intervall de ska kunna mäta och med vilken noggrannhet. Om sedan olika krav 
också ska ställas för temperatursensorer och temperaturdetektorer används 
klasserna BTA respektive BTB. 

När sedan lösningar utformas vid projekteringen och artiklar väljs för 
produktionen kan deras egenskaper jämföras med de ställda kraven för 
respektive klass av komponent. 

I driftskedet slutligen används klasserna för att hitta en viss typ av komponent i 
ett givet utrymme eller system. Då kan ett märksystem med referensbeteck-
ningar enligt CoClass hjälpa till att identifiera komponenten både i utrymmet 
och i det system den tillhör, liksom dess relationer till omgivningen. 

För att göra kravställning och modelluppbyggnad enhetlig knyts lämpligen en 
egenskapsuppsättning till varje objekttyp. För IFC-objekt finns redan en sådan 
specifikation av egenskaper – property sets.  
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CoClass egenskaper är fortfarande under utveckling, men kommer med stor 
sannolikhet aldrig att omfatta alla de som ingår i IFC-schemat. Syftet med 
CoClass är primärt att beskriva objektens: 

• funktion genom deras klass 

• rumsliga och funktionella samband med system och utrymmen genom 

deras referensbeteckning(ar) 

• kravställda grundläggande egenskaper (As specified/AsRequired enligt 

Bild 3), främst ur ett brukarperspektiv. 

Som exempel kan en temperatursensor genom CoClass identifieras just som en 
sådan, liksom dess placering i ett visst utrymme. Kravet på inom vilka gränser 
till exempel värmen i en byggnad ska styras kan också lagras i en CoClass-
egenskap, men den läggs då på nivån byggnadsverk eller utrymme. Alla 
egenskaper som utöver detta som behövs för att exempelvis genom IoT 
optimera komplexa funktioner hos ett byggnadsverk får hanteras med annan 
systematik och metodik, till exempel Real Estate Core och IFC. 

För givare finns följande egenskapsuppsättningar definierade i IFC. Se Bild 9. 
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Bild 9: Egenskapsuppsättningar (property sets) definierade i IFC 4.3. 

Var och en av dessa har som exemplet nedan enskilda egenskaper, en eller 
flera, se Bild 10. 

 

Bild 10: Enskilda egenskaper för egenskapsuppsättningar i IFC 4.3. 

4.2.3 Relationer 
Givarna skapas som objekt i olika CAD-verktyg och kopplas till olika objekt i 
modellen. Kopplingarna – relationerna – är dels till de system som de sitter i, 
dels till de utrymmen och objekt av olika slag som de betjänar. Detta är avgö-
rande för den funktionalitet man önskar få ut med hjälp av givarinformationen 
i förhållande till deras plats i byggnadsverk och användarprocesser. Bild 11 
visar ett exempel från buildingSMART (2020). 
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Bild 11: Relationer till system, utrymmen och andra objekt i IFC 4.3. 

Givaren, som här är ett BIM-objekt IfcSensor, har sin placering, geometri och 
egenskaper. Givardata är det lästa värdet i form av skalär, binär eller bild. Det 
är kopplat till ett angivet BIM-objekt, givaren i det här fallet.  

Det sker inte helt automatiskt vilka relationer man får när man placerar ut sina 
givare med BIM-verktyget och vilka som kommer med ut i IFC-filen. Om en 
givare ska vara kopplad till ventilationsdonet i bilden, måste detta göras 
manuellt i BIM-verktyget.  

CAD-verktygen bör därför utvecklas så att de automatiskt skapar relationerna 
och får med dem i IFC-exporten. De ska vara fysiskt kopplade till något där de 
sitter, samtidigt som de kopplas till vad de mäter. Sådana beskrivningar av 
relationer kan uttryckas med metodiken i IEC/ISO 81346–1 (se avsnitt 4.1.3 
Referensbeteckningar), men denna är ännu inte fullt testad i byggd miljö. 

I bild 12 nedan visas strukturen i en IFC-fil 4.3 som exporterats från ett BIM-
verktyg. Där har relationen skapats med hjälp av handpåläggning för att få 
kopplingen till det rör som sensorn sitter på. Kopplingen till rummet kommer i 
detta verktyg automatiskt. 
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Bild 12:  Exempel på exporterad fil - i IFC version 4.3. 

Dessa relationer till utrymmessystem, tekniska system med flera måste 
komma från BIM-verktygen. Temperatursensorn på röret i figuren ovan ska 
också ha en relation till röret. Regler för vilka relationer som ska skapas och 
objektifieras behöver tas fram. Förslag på relevanta frågor avseende placering 
av givarna i byggnadsverken är att de bör: 

• placeras rätt i höjd- och sidled 
• ha en relation till den byggdel den sitter i/på (till exempel en vägg, ett 

bjälklag eller en järnvägssliper).  
• ha en relation till det utrymme som den sitter i 
• ha en relation till de system den mäter eller mäter i (betjänar) 

Många företag har idag egna objektmodeller för fastighetsförvaltning och 
några börjar utveckla företagsspecifika IoT-kopplingar. Ett exempel är 
nedanstående modell från Akademiska som är utformad för att passa deras 

organisation för drift och förvaltning, se Bild 13 
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Bild 13: Exempel på informationsmodell från Akademiska Hus  

Denna modell bygger på arbeten från fi2, Real Estate Core för IoT-begreppen 
och CoClass för klassifikationen. 

Objektmodellering är en enkel och säker metod för att beskriva information i 
en verksamhet. I modellen är varje objekt ett angeläget verksamhetsbegrepp, 
det har förekomster vilka kan urskiljas unikt och har egenskaper som 
beskriver objektet.  

Här finns byggnadsverk, utrymmen med mera från den ”statiska” sidan, och 
IoT-anordningar med mera från IoT-sidan. Dessa objekt och relationer 
beskriver ett nuläge i en driftsituation tillräckligt bra för aktuella behov. 

Till objekten adderas en schematisk beskrivning av hur de är sammankopplade 
– en så kallad topologi – med relationer. Genom att använda sig av öppna 
standardiserade format kan man också knyta in modellen av byggnadsverket i 
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ett större sammanhang som kvarteret, staden eller till och med landet. Därmed 
kan också data göras tillgängliga för olika IT-system utan konverteringar. 

Denna modell beskriver byggnadsverket och dess relationer till andra infor-
mationsobjekt och hierarkier den ingår i. Modellen för byggnadsverket kopplas 
ihop med informationsobjekten som beskriver IoT. Viktiga relationer är: 

• Ett byggnadsverk tillhör en fastighet (i Jordabalken är en byggnad ett 
tillbehör till fastighet). En fastighet har en ägare.  

• Ett byggnadsverk kan ingå i ett byggnadsverkskomplex, t ex ett 
geografiskt område såsom ett Campus. 

• Ett byggnadsverk består av våningsplan som har utrymmen. Utrymmen 
kan klassificeras enligt CoClass och/eller RealEstateCore (REC). 
Utrymmen kan grupperas till utrymmeskomplex (rumsgrupp, t ex 
hyresobjekt och lägenheter.  

• En IoT-device (IoT-anordning) är placerad i ett utrymme. Över tid kan 
den komma att vara placerad i flera utrymmen (om rumsindelningen 
förändras). En IoT-Device (IoT-anordning) kan även betjäna ett 
utrymme eller över tid flera utrymmen.   

• En IoT-device (IoT-anordning) kan också ha en placering på en byggdel 
och/eller komponent.  

• En IoT-device (IoT-anordning) kan vara kopplad till/ingå ett 
källsystem - ett verktyg eller IT-tjänst – som betjänar ett eller flera 
byggnadsverk. Ett källsystem kommunicerar med en Edge gateway 
(IoT-gateway). 

• En IoT-device (IoT-anordning) har en eller flera givare/sensorer.  
• En givare/sensor mäter ett mätvärde som är av en viss mätvärdestyp, t 

ex närvaro, temperatur, luftfuktighet och har en enhet. Relationen 
mellan enhet och mätvärdestyp kan kallas normerad enhet.  

4.2.4 System (tekniska system och utrymmen) 
Alla typer av byggnadsverk kan beskrivas som en uppsättning rumsliga och 
konstruktiva system. Delarna i systemen utgörs av utrymmen respektive 
byggdelar av olika grad av komplexitet. 

CoClass bygger på informationsmodellen i ISO 12006–2, och hämtar sina 
klasser av utrymmen och komponenter från IEC/ISO 81346–2 och sina klasser 
av funktionella och konstruktiva system från IEC/ISO 81346–12. Med hjälp av 
dessa kan en fullständigt strukturerad och objektbaserad informationsmodell 
över byggnadsverket åstadkommas. 

I en sådan modell kan utrymmen ingå som delar i andra utrymmen, till 
exempel rum som delar i en lägenhet. Funktionella system kan bestå av ett 
eller flera konstruktiva system, till exempel ett dagvattensystem som har 
delsystem för buffring, transport, pumpning och rening. Komponenter kan 
vara fysiskt inbyggda i ett system men ha funktion i ett annat, som till exempel 
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en värmedetektor som sitter i ventilationssystem men som hör till brandsäker-
hetssystemet, och som därmed kan vara en del av IoT-systemet. 

 

Bild 14: Exempel på informationsmodell över ett flerbostadshus i CoClass Studio. Pilarna 
illustrerar relationer mellan delar som konstruktivt tillhör olika system. 

IoT-komponenterna tillhör alltså IoT-systemet, och har en koppling till 
utrymmessystemet genom sin relation till det utrymme de befinner sig i, och 
till byggnads- och installationssystem genom de byggdelar de mäter eller styr 
(betjänar). Dessa systemrelationer är väsentliga för hanteringen i 
användningsskedet, till exempel ska man kunna identifiera sensorer i ett givet 
utrymme eller för ett visst installationssystem, och omvänt vilket/vilka 
installationssystem som använder en viss sensor. Bild 14 visar exempel på 
kopplingar mellan byggdelar i olika system. 

4.2.5 Byggnaderna i sin omgivning 
Här beskrivs hur modellen för byggnader är del av den större modellen av 
verkligheten m h a geodata (jfr Smartare Samhällsbyggnadsprocess Nationell 
informationsspecifikation Byggnad (lantmateriet.se)) 

Enligt Svensk Geoprocess Nationell informationsspecifikation Byggnad 
(lantmateriet.se) ser informationslagringsmodellen ut enligt bild 15 nedan. 
Möjligheten att, enligt den modellen, kunna länka in sensordata är begränsad 
till att man endast kan knyta Byggnadstillbehör till Byggnad, det vill säga inte 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/f2150347c3bb46389e044675304ec02d/informationsspecifikation-byggnad-1.0-test-3.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/f2150347c3bb46389e044675304ec02d/informationsspecifikation-byggnad-1.0-test-3.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/f2150347c3bb46389e044675304ec02d/informationsspecifikation-byggnad-1.0-test-3.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/f2150347c3bb46389e044675304ec02d/informationsspecifikation-byggnad-1.0-test-3.pdf
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till en bestämd del av en byggnad. De kan klassas enligt CoClass, men inte 
detaljeras och kopplas till rum, system eller byggdelar. Tillbehörstyp begränsar 
också användningsområdet beträffande givare. 

 

Bild 15: Modell för byggnad ur ett juridiskt perspektiv - Lantmäteriet 
(förenklad bild av testmodell, fullständig specifikation finns på 
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/E134D436-
11D7-4389-BEE1-1AFFF06DCD64.htm) 

4.2.6 Data och datatyper 
Alla data som förekommer i digitala system består på lägsta nivå av bitar, dvs. 
ettor och nollor. Skillnaden mellan hur textbaserade och numeriska data 
uttrycks programmatiskt är enligt vilken datatyp de tolkas, och hur dessa 
datatyper tillsammans bildar dataobjekt. 

En datatyp är ett väldefinierat stycke information som ett datorprogram kan 
använda. Datatypen talar om vilka dataobjekt som ingår i typen (vilken domän 
som typen har) samt vilka operationer som är tillåtna. Datatypen beskriver 
alltså hur objekten ser ut och vad man kan göra med dem. De flesta program-
språk har ett antal inbyggda datatyper (som ofta är ganska lika) samt 
möjligheter för programmeraren att definiera egna typer.  

Den minsta mängden adresserbara data som förekommer är en ’byte’, vilket 
motsvarar en 8-bitars sekvens (8 ettor och nollor). Data kan förekomma i 
godtyckliga antal bytes. Datatyper avgör i sin tur hur dessa bytes utläses av ett 
digitalt system. 

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/E134D436-11D7-4389-BEE1-1AFFF06DCD64.htm
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/E134D436-11D7-4389-BEE1-1AFFF06DCD64.htm
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Nedan visas en uppställning över de datatyper som är vanligast förekomman-
de. I vissa fall finns ordet unsigned framför datatypen vilket i praktiken innebär 
strikt positiva värden. Float och double kännetecknas av att de accepterar 
reella tal medan övriga datatyper är begränsade till heltal.  

Char motsvarar ett värde som omfattas av en enda byte, men används även att 
representera teckenvariabler och kan, som tabellen antyder, representera ett 
av 256 unika tecken. Dess numeriska värde översätts då som ett index i en 
teckentabell. 

 

Större och mer komplexa grupperingar av data förekommer också. Utöver 

olika kombinationer av datatyperna i ovanstående tabell så kan tecken 

kombineras i sekvens i form av text, vilka benämns som ’strängar’.Strängar 

utgörs helt av symboliska data, och dess data kan inte behandlas numeriskt av 

en dator utan en ändring i dess datatyp. 

Datatyperna ’Float’ och ’Double representerar reella tal, och kan till skillnad 

från de övriga datatyperna även representera numeriska värden som är 

mycket små eller mycket stora. Detta ger dem en numerisk flexibilitet som de 

övriga datatyperna inte har. 

Representation 
Ett stycke information kan ha oändligt många möjliga tolkningar. Datatyper 
begränsar detta till ett mindre antal numeriska och symboliska 
representationer, men trots detta så kan även tillämpningen utgöra en implicit 
representation. 

Det numeriska värdet 10 och strängen ’10’ representeras därför på helt olika 
sätt i datorminnet, även om de för en mänsklig läsare har samma betydelse. 
Det numeriska värdet 10 skulle dessutom, om det angivits som ett heltal men 
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representerar ett tal med en underförstådd decimals noggrannhet, kunna 
betyda 1,0 istället för 10. 

Identiska strängar kan också, om den metadata som avgör deras respektive 
tolkningar skiljer sig, representera olika information – vilket utgör ett tekniskt 
problem. Beroende på notation så kan även olika strängar representera 
samma information. 

Strömmade data kräver oundvikligen ett val av notation och underliggande 
representation för att utväxling av data skall vara möjlig. Avsändare och 
mottagare av strömmade data måste även använda sig av samma 
representation och notation för att denna data skall kunna tolkas. 

Det är alltså viktigt vid valet av teknik att strömmad data följer en enhetlig 
standard för hur data uttrycks, så att antalet möjliga tolkningar begränsas. 

Konvertering 
För att omvandla data att passa ett annat format så behöver en förändring i 
representation ske. Det är inte ovanligt att detta inkluderar en förändring i 
datatyp, vilket i värsta fall öppnar för en möjlig förlust av information. 

Ett sätt att minimera risken för detta är att tillämpa s.k. ’typsäkerhet’, vilket 
innebär att varje stycke data måste behandlas konsekvent enligt en och samma 
datatyp, och inte genomgå några förändringar när det förs vidare. 

Detta är mycket vanligt vid utvecklingen av program, men är fortfarande 
mindre vanligt vid överföringen av data mellan separata system.För att öka 
interoperabiliteten inom det digitala landskapet så är det därför mycket viktigt 
att typsäkerhet tillämpas även där. 
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4.3 Exempel: Modellstruktur i ett testfall 

 

Bild 16: En högnivåstruktur baserad på PLCS-nerbrytning, tillämpad i den 
testbädd som använts för projektet. 
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I projektet har praktiska tester att modellera en byggnad och en anläggning 
tillsammans med objekt för IoT. Den övergripande rumsliga strukturen i 
projektets testbädd visas i Bild 16. Utöver den rumsliga strukturen finns också 
en nätverksstruktur för objekten och deras relationer, som visas i Bild 17 
nedan. Givare och andra objekt kan därmed placeras in i modellen av 
byggnaden på flera olika sätt enligt bland annat IEC/ISO 81346 och IFC. 

 

Bild 17: En högnivåstruktur för Testbädden baserad på PLCS-nätverk. 
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Varje objekt har alltid en förekomst i modellen för de olika skedena – som till 
exempel design – och till den en kopplad typ. Bild 18 visar relationerna för 
design och realiserat. Typifieringen av både designobjekt och realiserade 
objekt är viktig, för att kunna identifiera och hantera flera förekomster av 
samma typ. 

 

Bild 18: Typobjekt för design respektive realiserat, baserad på PLCS-standarden 

I den använda testbädden populeras informationen för sina respektive skeden 
i de rumsliga strukturer som finns för den aktuella byggnadsverkstypen. För 
byggnader används våningar och rum, och för till exempel broar används 
körbana, överbyggnad och bärande struktur i enlighet med IFC-standarden 
version 4.3. 

I testbädden kompletteras informationen med sådan som inte kan hanteras i 
IFC-formatet. Ett exempel är livscykelhantering med strukturer från andra 
standarder som IEC/ISO 81346 med sina olika funktionella, fysiska och 
rumsliga nerbrytningar.  

I dessa strukturer finns också givarna inkopplade, då också ofta i flera ner-
brytningar för till exempel system och utrymme. I Bild 19 visas också de 
kopplingar som finns till de olika fysiska givarnas dataströmmar och hur data 
lagras, bearbetas och kopplas till enskilda givare. Här ser vi de tre huvud-
skedena AsRequired, AsDesigned och AsRealized. De har sina strukturer, och 
längst ut i några av dem sitter givare. Alla objekt har – eller kan ha – kopplingar 
till tidigare skeden för spårning av krav till designen, till designförslag till 
produktionen med mera. 

Givardata samlas in – helst med öppna format – och processas och lagras 
tillgängligt för testbädden. Några valda data – som #1 i Bild 19 – bearbetas och 
lagras kopplade till respektive givare. 
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Bild 19: Kopplingar från givare till respektive datakälla. 

I projektet togs tre prototyper fram för att testa och demonstrera kopplingen 
mellan modell och IoT. I Bild 20 har prototyperna lagts in som externa 
datakällor. De är Tunnel för järnväg med slipers som har sensorer för 
vibrationer, smart Luftrenare med partikel-sensorer och Brandsäkerhet som 
omfattar branddörrar och brandsläckare med sensorer. En närmare 
beskrivning av prototyperna kan läsas i projektrapporten på smartbuilt.se. 

 

Bild 20: Kopplingar från sensorer i de tre tillämpningsexemplen till respektive datakälla. 

Alla objekt i CAD-modeller och i plattformen har koordinater angivna, både 
absoluta och relativa. I Bild 21 visas de tre olika typerna som kan hanteras. De 
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är ingenjörssystemets koordinatsystem med x, y och z, kartprojektion enligt till 
exempel SWEREF 99 18 00 med E- och N-koordinat samt latitud, longitud och 
höjd över havet för georeferering. Koordinater i georeferensform är viktiga för 
att kunna hitta givare av intresse för olika tillämpningar som sträcker sig över 
större områden, också utanför det enskilda byggnadsverket. 

 

Bild 21: Tre sätt för koordinatsättning av givarna i BIM-modellerna (Jaud et al. 2021). 
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5 Tillämpning i den digitala 
miljön 

5.1 Beställning / Kravdata 
För att rationalisera processen bör beställarens krav på funktioner och 
prestanda vara baserade på samma informationsmodell som sedan används i 
projektering, produktion och användning. Ett verktyg för att åstadkomma 
detta är AMA Funktion, där varje objekt och varje krav får en unik identitet, 
och där informationsmodellen baseras på CoClass. För att testa och 
demonstrera AMA Funktion har Svensk Byggtjänst lagt upp kravstrukturen för 
ett kök med IoT-anordningar, ”IoT-köket”.  

En enhetlig och global kravidentifiering är också av betydelse, bland annat för 
att kunna återanvända krav från olika källor (t ex myndighetskrav eller 
företagsgemensamma krav) med spårbarhet och utan att skapa kopior. För det 
ändamålet utvecklar organisationen GS1 en standardiserad metod. 

5.2 Projektering / CAD-modell och databas 
Projektering innebär att omsätta beställarens krav i tekniska lösningar för att 
bygga eller förändra byggnadsverk. En viktig del av projektörens verktyg är 
CAD-system, vilka används för att bygga den huvudsakliga (geometriska) 
modellen för projektet. All information kan eller bör dock inte ingå i CAD-
delen, utan mycket kan med fördel hanteras i anslutande databaser och 
dokument. Tillsammans utgör dessa informationskällor hela modellen, vilket 
bildar basen för den kollektiva och digitala understödda beslutsprocess som 
benämns BIM. 

De olika källorna kan kopplas samman med hjälp av egenskaper som beskriver 
objekten. Egenskaperna lagras i form av ”attribut” i CAD-delen av modellen, 
som återfinns i dokument och som fält i databaser. De viktigaste attributen är 
klassifikation och identiteter.  

Klassifikation 
Genom att varje objekt har ett eller flera klassifikationsattribut kan de kopplas 
samman med beskrivningar och annan dokumentation som gäller alla objekt 
av klassen. Attributet kan också användas för att ur modellen filtrera alla 
objekt i klassen, för kalkyler, upphandling och många andra ändamål under 
processen från förslag till färdigt projekt. Klassen kan också användas som 
bärare av krav på byggdelen eller utrymmet.  

Rekommenderat system för klassifikation är CoClass, med tabellerna för 
byggdelar (kombination av funktionellt system, konstruktivt system och 
komponent), utrymmen och produktionsresultat. På övergripande nivå kan 
projektet klassificeras som byggnadsverk och (del av) byggnadsverkskomplex. 
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Under en övergångsperiod kan även BSAB-systemet behöva användas för 
kompatibilitet. I dessa fall är det värdefullt om objekten även klassificeras 
enligt CoClass. 

Identiteter 
För att knyta samman information om ett enskilt objekt eller en enskild typ av 
objekt (till exempel en viss produkt) behövs en identitet. Varje objekt bör ha 
ett attribut med en globalt unik identitet (GUID) som följer med genom alla 
skeden. Därutöver kan objekt ha identifierande attribut för olika ändamål. Det 
kan vara produktnummer för inköp och logistik eller referensbeteckningar för 
drift och underhåll. Även sökvägar (URI/URL) som pekar på externa dokument 
eller webbresurser är användbara. Alla sådana kompletterande identiteter kan 
ligga utanför CAD-delen förutsatt att GUID är stabilt, det vill säga inte kan 
ändras under processens gång. Referensbeteckningar kan enligt CoClass-
systematiken genereras utifrån klassifikation samt löpnummer för system 
respektive komponent. 

Kravinformation 
De lösningar som tar fram under projekteringen syftar till att uppfylla ställda 
krav. Lösningarna behöver då verifieras mot kraven genom en metod för att 
koppla varje byggdel och utrymme till krav som är relevanta. Kopplingen görs 
lämpligen genom att samma klassifikation som sätts för objekten återfinns i en 
kravdatabas. 

Det är viktigt och värdefullt att kraven följer med vidare i processen, dels för 
att ändringar och detaljerade val i senare projektskeden ska kunna verifieras, 
dels för att förutsättningar vad gäller prestanda ska vara tillgängliga i drift- och 
förvaltningsskedena. Därför bör varje leverans av modellen också bibehålla 
kopplingen till kraven. 

De egenskaper som beskriver objekten har alltså en egen livscykel (se 4.1.2). 
Stödet för detta i byggsektorns IT-miljö är ännu mycket begränsat, men kan 
komma att utvecklas i framtiden. Se även avsnittet om Informationsmodellen. 

5.3 Byggande / Planering, inköp, logistik 
Under produktionsskedet blir givare aktuella dels som något som kravställts i 
projekteringsskedet, dels det som för entreprenören används för olika typer av 
mätningar av det pågående arbetet.  

Från projekteringen beskrivs vilka funktioner som ska stöttas i drift- och 
underhållsskedet, till exempel temperaturhållning. För det definieras vilken 
typ och hur många och var givare ska placeras i byggnadsverket. Produkter för 
dessa givare bestäms, handlas upp, levereras samt installeras.  

För entreprenörens egna behov under produktionen, till exempel att följa 
temperatur- och fuktförlopp vid betongens härdning för att kunna veta när 
formar kan rivas, bestäms vad som är lämpligt att beställa och sedan installera 
och även flytta runt allt eftersom de utfört sina mätningar. 
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För att ta tillvara möjligheterna med det digitala informationsflödet bör 
informationsstrukturen under produktionen vara densamma som under 
beställning och projektering. Kravdata kan då enkelt kompletteras med alltmer 
detaljerad och produktbaserad information i form av prestandadeklarationer 
och annat. Genom att koppla kravställda generiska objekt till faktiska artiklar 
genom dess GTIN uppnår man spårbarhet under produktionsplanering, inköp, 
transport och installation. Logistikstandarden BEAst har flera verktyg för att 
åstadkomma detta. 

5.4 Förvaltningssystem för drift och underhåll 
Under användningsskedet med dess drift och underhåll behöver data om 
installerade produkter kontinuerligt uppdateras, inklusive deras prestanda 
över tid. De data som IoT-systemets givare avger kan användas för att 
analysera byggnadens och dess olika tekniska systems status. Resultatet 
används för att korrigera driften (automatiskt och manuellt) och att signalera 
behov av underhåll. I funktioner som upprätthålls genom IoT kan detta i hög 
grad ske automatiskt genom styrning, reglering och felrapportering. Idealt 
signaleras risk för fel redan innan de uppstår. 

5.5 Informationsgränssnitt för slutanvändare av hus 
och anläggningar 

I dag finns flera kommersiella tjänster för styrning av utrustning i form av 
smart belysning, vitvaror och mycket annat. Här ligger en utmaning för 
fastighetsägaren om – och i så fall hur – sådan funktionalitet kan samordnas 
med byggnadens system för fastighetsautomation. För slutkunden kan 
möjligheten att själv påverka detta vara värdefull, men innehåller samtidigt 
risker för ägaren om möjligheterna blir för vidlyftiga.  

Ett exempel på sådana gränssnitt kan vara att slutanvändaren kan se hur de 
egna inställningarna påverkar energiförbrukning, att det går att se både 
”fastighetsinställningen” och den egna inställningen. 

5.6 Delning och överlämning av data 
Precis som vid mänsklig konversation, där språkets ord, grammatik och 
innebörd måste vara kompatibla för att muntligt eller skriftligt utbyta data, så 
behöver datorer ha en grundläggande kompatibilitet i allt de utbyter. 

Till skillnad från människor så gör datorer ingen tolkning av data, utan bear-
betar bara vad de förses med enligt en serie instruktioner i form av mjukvara. 
Därför krävs att de data som tas emot är väl formaterade, och i ett format som 
gränssnittet är anpassat till att hantera. För att kunna validera riktigheten på 
data behöver de använda gemensamma och dokumenterade strukturer. 

Förutsättningar 
Delade informationsmodeller är en av de viktigaste faktorerna för att 
underlätta delning av data. En grundläggande metod för detta är att använda 
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sig av standardiserade filformat, som strukturerar data enligt en uppsättning 
regler (jämför avsnitt 4.1). 

Informationsmodeller omfattar även enklare data som genereras via 
webbtjänster eller digital utrustning, såsom givare och annan intelligent 
elektronik. 

Kompatibilitet råder när den mjukvara som körs på datorn korrekt kan 
bearbeta en given mängd data i ett särskilt format utan modifikation vare sig i 
data eller mjukvara innan den tillgodoses. Detta är fallet när filer delas mellan 
två användare som använder sig av samma PC-verktyg, som till exempel något 
av Autodesks program för modellering eller visualisering. PDF-formatet är ett 
annat välkänt exempel, som numera har nästan universellt stöd i PC-mjukvara. 
Detta format är dessutom formellt standardiserat för att maximera kompati-
biliteten. Genom att använda öppna och standardiserade format gör man sig 
alltså oberoende av en specifik mjukvara, data kan läsas och tolkas både nu och 
i framtiden av olika programvaror. 

En prioritering med nya projekt är således att hålla sig till vedertagna format 
och filformat. Det är dock inte bara i val av filformat som man bör sträva efter 
kompatibilitet; även sådan data som utväxlas i realtid av system bör tillämpa 
informationsmodeller med hög interoperabilitet. 

Interoperabilitet är sin tur ett mått på hur väl två system kan interagera. Ofta 
förutsätts också kompatibilitet, eftersom ett utbyte av data krävs. Interopera-
bilitet avser dock i högre grad de delar av digitala system med en viss 
autonomi, där beslut och interaktioner drivs av systemen själva snarare än av 
mänskliga användare. 

Detta görs vanligtvis med hjälp av protokoll som formaliserar interaktion. I 
större IT-system är detta centralt för att koordinera och styra tjänster och 
dataflöden. Protokoll driver datautbyte inom ramen för en viss informations-
modell. 

Domänspecifik data 
En vanlig (och naturlig) egenskap hos de flesta informationsmodeller som 
existerar idag är att de begränsar sig till en enskild domän. I bilindustrins 
informationsmodeller används begreppsdefinitioner och dataformat som är 
anpassade till att bära data relaterat till tillverkning, underhåll och användning 
av fordon. Inom vård och omsorg tillämpas en internationellt överenskommen 
begreppsmodell benämnd SNOMED-CT som bas för informationsmodeller 
vilka kräver definitioner för klinisk terminologi. I byggbranschen förekommer 
bland annat, som nämns i denna handbok, den internationella standarden IFC 
och CoClass-systemet, som i sin tur är baserad på internationell standard för 
klassifikation. 

Det är viktigt att förstå att sådana informationsmodeller typiskt sett inte 
överlappar i någon större utsträckning. Medicinsk terminologi saknar av 
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naturliga skäl begrepp för byggbranschen. Att utbyta data i stor skala mellan 
dem ter sig därför svårt. 

Medvetenhet 
När man utvecklar digitala system med avsikt att göra dem interoperabla är 
det viktigt att känna till vilka informationsmodeller som finns, så att man vet 
vilka generella strukturer det finns att organisera data kring. Det är alltså 
viktigt att förstå vilka domäner ens egen verksamhet tillhör, och se vilka 
standarder som går att tillämpa. 

Ett vanligt misstag inom IT-utvecklingsprojekt är att uppfinna egna, 
improviserade sätt att strukturera data. Detta ger en fördel för småskaliga 
projekt, men riskerar att skapa långt större kostnader på längre sikt. Problem 
uppstår framför allt när strukturerna behöver växa, och i slutändan anpassas 
till att fungera med en annan, befintlig informationsmodell. Man bör alltså 
sträva efter att följa vedertagna standarder även i mindre projekt. 

Domänoberoende data 
Det finns få informations- och datamodeller idag som tillåter data att utväxlas 
mellan olika domäner. En orsak är just den bristande överlappning i hur data 
(och datatyper) är definierat på en fundamental nivå som går att förflytta 
säkert över domängränser, utan att riskera degradering i och med den 
konvertering mellan format som normalt behöver äga rum. 

En standard som utvecklas i svensk regi är ISO/IEC 30178, vilken definierar 
grundläggande datapunkter för fysikaliska storheter som kan mätas och 
representeras på ett enhetligt sätt. Standarden frikopplar data med fysisk 
mätbarhet från dess informationsmodell. 

Dataformaten är framtagna för att underlätta mappning mellan datadefini-
tioner inom olika domäner som har en potentiellt gemensam grund, men 
saknar en referensram att översätta dem genom. En central prioritering har 
kretsat kring just hur man garanterar datakvalitet. Detta skapar en möjlighet 
till förtroende i datadriven verksamhet. 

Kvalitetssäkrade data 
Data kräver ofta anpassning för att kunna delas. Vanligen har dessutom den 
data som delas inte några inneboende kvalitetsgarantier. För varje datamängd 
krävs därför en utvärdering av alla datakällor för att kunna utväxlas. 

Det finns få mekanismer idag för att kunna bygga in sådana kvalitetsgarantier 
som kan verifieras utifrån data i sig, snarare än datakällorna. 

Långlivade data 
En av de viktigaste prioriteringarna vid skapandet av nya data bör vara att 
göra dem lätta att dela. Detta är inte enbart för att kunna låta dem skapa värde 
i nya sammanhang, utan också för att kunna återanvända dem över lång tid. 
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Data som är lätta att dela är ofta även lätta att förvalta, då de redan är 
uppbyggda enligt ett flexibelt format. 

Ett fint exempel på långlivade data är de mätningar som tillåtit statistikföring 
flera hundra år bakåt i tiden för att förstå variationer i temperatur och neder-
börd under årstiderna. Tack vare att dessa mätvärden är tillgängliga idag 
möjliggör de insikter som blir beständiga över tid. 

Den största kostnaden associerad med data är att skapa dem. Det innebär 
bland annat att ju längre deras livslängd tillåts vara, desto mer potentiellt 
värdefulla blir de över tid. 
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6 Informationssäkerhet och 
metadata 

För att undvika dataintrång, stöld av konfidentiella data, digital skadegörelse 
med mera krävs att informationssäkerhet utgör en grundsten i utvecklingen av 
en digital plattform. Bland systemutvecklare råder konsensus att det är mycket 
svårt att bygga in säkerhet i slutskedet av ett utvecklingsprojekt. För att kunna 
åstadkomma en heltäckande säkerhetsarkitektur krävs att en systemarkitekt 
tar det i beaktan från början av designprocessen. 

6.1 Informationssäkerhet 
Det finns många tekniska koncept som informationssäkerhet idag vilar på. 

Kryptering är grunden till nästan all digital säkerhet. En av de vanligaste 
kategorierna är asymmetrisk kryptering, som bygger på att kryptering följt av 
dekryptering görs med två separata krypteringsnycklar, där en “publik” nyckel 
går att dela öppet och en hålls privat. 

Den publika nyckeln används för kryptering av data, medan den privata 
används för dekryptering. Tack vare att den privata nyckeln hålls hemlig så 
kan alla med den publika nyckeln kryptera data som endast kan dekrypteras 
av innehavaren av den privata nyckeln. För att skicka krypterade data i 
motsatt riktning delar även motparten sin egen publika nyckel. 

Detta system för publika nycklar är känt som “public key infrastructure” eller 
“PKI”, och är en vedertagen standard inom internet och nätverkade system. 

Autentisering bygger på att verifiera identiteten hos olika parter som utväxlar 
data med varandra. Tack vare asymmetrisk kryptering så utnyttjar man 
nyckel-innehavarnas förmåga att kryptera och dekryptera information som ett 
bevis för avsändarens och mottagarens identiteter. 

Tack vare att den privata nyckeln per definition hålls hemlig, och därför bara 
kan nyttjas av endast en möjlig mottagare, utgör detta ett bevis på identitet. 

Som en mekanism för denna verifieringsprocess används digitala certifikat, 
som “signeras” med samma nycklar som förekommer vid asymmetrisk 
kryptering. 

Auktoriserade, betrodda organisationer – så kallade “certificate authority” 
eller “CA” – utfärdar sedan digitala certifikat som ett verifierbart bevis på den 
privata nyckelinnehavarens identitet. Certifikaten, som registreras i publika 
databaser, går sedan att använda av alla som vill verifiera en mottagares 
identitet. 

Den vanligaste sortens digitala certifikat följer X.509-standarden. 
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Behörighet kan byggas på certifikat- eller nyckelbaserad identifiering. 
Certifikat används oftare när en mottagare vill säkerställa att en avsändare är 
autentisk, som till exempel vid hämtning av data från en publik server eller 
hemsida. Det hindrar bedragare från att förse mottagare med förfalskad 
information som exempelvis e-post eller webb-innehåll. 

Nyckelbaserad identifiering används ofta i stället för – eller i kombination med 
– lösenord för inloggning på servrar. Ett vanligt exempel är SSH-protokollet, 
som bland annat låter systemadministratörer interagera med serversystem. 
Där behöver en publik nyckel registreras hos servern på förhand av en redan 
behörig part för att möjliggöra inloggning. 

Samma princip förekommer också vid användningen av VPN-serversystem, 
som i sig är en viktig hörnsten inom IT-säkerhet. 

VPN är en förkortning av “Virtual Private Network”, och bygger på samtliga av 
de ovanstående principerna. VPN-lösningar används för att kryptera all 
nättrafik som sker mot ett stängt nätverk. Två vanligt förekommande 
tillämpningar är: 

1. Att maskera all trafik som skickas mellan nätverket och mottagaren 

2. Att endast ge behöriga system tillgång till nätverket 

För större företag kan väldigt många nätverkade resurser vara geografiskt 
utspridda över olika platser i världen. För att säkerställa att kommunikationen 
mot- och mellan dessa resurser är behörig så låter man alla system som vill 
ansluta genomgå en verifiering som ofta ger en väldigt hög säkerhet. 

All trafik som går mellan mottagaren och nätverket blir således privat, 
eftersom kommunikationen är krypterad mellan alla parter, och omöjlig att 
dekryptera för alla utanför nätverket. 

Vid kommunikation över osäkra nätverk, där inledande handskakningar kan 
riskera att sprida detaljer som helst vill hållas hemlig för att bibehålla total 
säkerhet, används VPN-lösningar. 

Ett välkänt exempel är öppna wifi-nätverk på till exempel kaféer eller 
flygplatser, som inte är lösenordsskyddade, och därför går att avlyssna. Även 
om data som skickas krypteras så kan vissa metadata bli tillgängliga som ger 
en angripare användbar information för ett annat intrång. Med otillräckligt 
skydd i övriga aspekter så kan det dock räcka för att en angripare ska kunna 
genomföra en lyckad attack. 

Trådlös kommunikation såsom WiFi och Bluetooth bygger också på en egen 
sorts kryptering på radioprotokollnivå för att ge en grundläggande, men mer 
sårbart lager av säkerhet, eftersom radiosignalerna som bär informationen går 
att avlyssna, och därför också måste kunna maskeras. 
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Eftersom den är mer sårbar för avlyssning så rekommenderas att ingen 
konfidentiell information är tillgänglig på trådlösa nätverk som inte är 
lösenordsskyddade då det trådlösa nätverket inte kan garantera att 
datakryptering sker mellan de kommunicerande parterna. 

Trådbundna nätverk har ingen kryptering på länknivå, och är därför beroende 
av en solid säkerhetsarkitektur för att hindra obehöriga från att kunna 
avlyssna trafik. Det enda säkra skyddet är där att göra närverket fysiskt 
otillgängligt för obehöriga. Servrar, switchar och annan hårdvara bör därför 
hållas inlåst. Utöver det brukar även nätverksadministratörer se till så att 
oanvända nätverksportar i allmänna byggnaders nätverk är avstängda, eller 
bara tillåter enheter med kända fysiska adresser att upprätta trådbundna 
länkar. 

Informationssäkerhet utgår från informationens behov: att skyddas för 
obehöriga, samtligt som den ska vara öppen för behöriga att läsa respektive 
uppdatera. 

6.2 Metadata 
För såväl statisk modellinformation som strömmande data behövs särskild 
information för dess hantering. Dessa metadata (data om data) bör kravställas 
precis som direkta egenskaper för komponenter. Det kan röra sig om data 
kring informationssäkerhet, men även till exempel data som gör informationen 
lättare sökbar eller överhuvudtaget möjlig att läsa. 

En sammanställning av metadata för alla slag av teknisk information finns i 
standarden IEC/ISO 82045, med ytterligare anvisningar om tillämpning för 
bygg och förvaltning i Sverige på https://metadata.se: Metadata har här 
indelats i några huvudgrupper som visar på användningen: 

• Identifikation 
• Klassifikation 
• Representation 
• Förklaring 
• Relationer 
• Säkerhet 
• Parter 
• Förberedelse (beredning) 
• Händelser 
• Tjänster 
• Prenumerationslistor 

Metadata för strömmade IoT-data saknar ännu en officiell standard, men det är 
under framtagande på internationell nivå inom ISO och IEC. Den preliminära 
beteckningen är ISO/IEC 30178. I avsnitt 6.3 beskrivs egenskaper för 
strömmade data mer ingående. 

https://metadata.se/
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Informationsklassning 
Ett slag av metadata som är väsentlig ur säkerhetssynpunkt är 
informationsklassning. Den som äger informationen klassar den enligt en skala 
som till exempel är följande: 

0 = öppen information 
1 = intern information (telefonkatalog, organisationsscheman) 
2 = konfidentiell information (löner, personuppgifter, 
utvecklingsplaner) 
3 = strängt konfidentiell information (behörighetskoder, lösenord, 
strategiska planer) 
4 = hemlig information, (data förvaras i kassaskåp, lagras ej i nätverk 
eller på fast hårddisk) 
 

För att avgöra vilken information som till hör vilken klass, behöver man först 
bedöma hur viktig är den verksamhet som omfattas för ägarna av 
organisationen ifråga. Är det familjerådgivningen i Täby eller är det Stures Fisk 
& data i Ånge. Hur stor skada får det för verksamheten (Täby kommun eller 
Sture) om information kom ut till allmänheten, hur sannolikt är det att den 
kommer ut?  Om det ändå händer, vilka är konsekvenserna; drabbas tredje 
man, får Täby skadeståndsprocesser emot sig, och tappar Sture intäkter, 
kunder eller leverantörer? 

Som följd av klassningen ska konsekvenserna för alla system som hanterar 
information analyseras och åtgärder för att skydda informationen vidtas. 
Säkerhetsklassningen behöver ses över och uppdateras regelbundet 
(varje/vart annat år) med hjälp av säkerhetsansvarig inom organisationen.  

En systematisk metodik för säkerhetsklassning av information, KLASSA, har 
tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att tillämpas av 
kommunala myndigheter. Mer information med exempel och vägledning finns 
på KLASSA-sajten (klassa.skr.se). ISO 27000-serien, ledningsstandarder för 
informationssäkerhet behandlar informationsklassning i SS-EN ISO/IEC 
27002:2017: avsnitt 8.2 Informationsklassning. 

6.3 Strömmade data 
Ett centralt koncept inom IoT är den data som samlas in kontinuerligt. Ur 

mottagarens perspektiv (endpoint) så kan detta betraktas som strömmad data 

- dvs. data som mottas vartefter den genereras av fysiska enheter. 

De två vanligaste kategorierna omfattar givare och ställdon, vilka använder sig 

av en nätverksanslutning för att möjliggöra utväxling av data med en endpoint. 

OSI-modellen 
Hos internetbaserad teknik, inklusive kategorin IoT så förekommer, , sju 

tekniska lager som gör datautväxling möjligt. Dessa definieras av OSI-modellen 

(ISO/IEC 7498), vilken är allmänt vedertagen av branschen: 

https://klassa.skr.se/
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 kategori skikt syfte 

7 Data Applikation Nätverksprocess till program 

6 Data Presentation Dataframställning och kryptering 

5 Data Session Kommunikationssamordning 

4 Segment Transport Sändning, mottagning och ankomstkontroll 

3 Paket Nätverk Logisk adressering och routing (IP) 

2 Ramar Datalänk Fysisk adressering (MAC) 

1 Bitar Fysiskt Media, signal och binär överföring 

Längst ned bland dessa lager finns strikt hårdvarubunden signalering, vilken 

uttrycker sig i form av t.ex. trådbunden eller trådlös kommunikation. Denna är 

vanligtvis lokal, och definierar hur elektronisk utrustning ska signalera för att 

utväxla data med varandra. 

Ju längre upp bland skikten man går, desto mer oberoende av den fysiska 

utrustningen blir man. En internetleverantör möjliggör t.ex. lager 1-3 mot 
resten av internet, medan alla kommunicerande entitet inom ramen för IoT 

(och internetbaserade tjänster eller program i allmänhet) tillämpar lager 4-7. 

För att kunna kommunicera över internet (oavsett om det är lokalt eller 

globalt) så krävs kompatibilitet i samtliga lager, kan OSI-modellen hjälpa att 

välja rätt teknik. 

Serialisering 
En vanligt förekommande utmaning i takt med att mjukvarubaserad 
infrastruktur blivit mer komplex och nyanserad är att variationen hos dess 
data också är större. 

Variationen i hur data utformas och används blir också större ju längre upp 
bland OSI-lagren man kommer, vilket försvårar möjligheten att uppnå 
kompatibilitet mellan olika system. 

Ett samlingsbegrepp för hur data paketeras och representeras när det skickas 
till en mottagare är ”serialisering”, och innebär att data omvandlas till ett antal 
fördefinierade datatyper. Så kan till exempel text serialiseras som JSON eller 
XML och därmed inordnas i en maskinläsbar struktur. 

Egenskaper för data 
Data som samlas in av givare motsvarar typiskt en fysisk mängd. Medan 
givarens främsta uppgift är att genomföra en mätning så omfattar 
rapporteringen till mottagaren även serialisering. 

Givaren måste således ange komplett information för hur mätvärdet skall 
tolkas, vilket förekommer i form av metadata, alltså egenskaper för data. 
Värden för dessa metadata är också användbara för att ställa krav på givare. 

Följande metadata krävs för att data skall göras otvetydig för en mottagare: 
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• Upplösning 
• Precision 
• Mättid (tidsupplösning) 
• Mätfrekvens 
• Mätintervall 
• Exakthet 
• Enhet 
• Datatyp 

Upplösning 
Upplösning anger den minsta förändringen i värde som en sensor kan mäta. En 
högre upplösning innebär att mindre förändringar kan urskiljas. 

Förändringar hos det uppmätta objektet som är mindre än denna mängd 
kommer således inte att ge ett förändrat mätvärde. Valet av sensor måste 
därför anpassas så att dess upplösning alltid är minst så hög som den minsta 
variation som en tillämpning kräver för en mätning. 

Vid upprepade mätningar så blir upplösning särskilt viktig att känna till, då 
kumulativa mätfel på sikt skulle kunna summera till stora avvikelser i 
uppmätta värden. 

Precision 
Precision är relaterad till upplösning i att den anger hur nära det verkliga 
värdet ett mätvärde är möjligt att komma. En hög precision ger typiskt fler 
signifikanta siffror i mätvärdets numeriska representation. 

Enkelt uttryckt så ger högre precision fler decimalers noggrannhet i mätvärdet. 

Denna metadata är viktigt för en mottagare att känna till för att kunna tolka 
numeriska värden korrekt. Numeriska datatyper har alltid en konstant 
precision, vilken inte nödvändigtvis motsvarar sensorns precision. 

Vid beräkningar kommer en felaktigt antagen precision att ge upphov till 
beräkningsfel, vilket är varför den också är viktig för tillämpningar av data att 
känna till. 

Mätfrekvens 
Mätfrekvens anger den tid som separerar individuella mätvärden. Detta är inte 
att förväxla med mättid, och anger endast hur tätt mätningar sker.  

Det motsvarar också hur många mätvärden som en sensor genererar över en 
given tidsperiod. 

Mättid (tidsupplösning) 
Mättid motsvarar den tid under vilken en mätning genomförs. Förändringar 
som sker under tiden går därför inte att ange entydigt. 
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När mättid och mätfrekvens är likvärdiga så innebär det att sensorn påbörjar 
nästa mätning direkt efter föregående mätning är slutförd. 

När mättiden är mindre än mätfrekvensens periodtid så innebär det att en 
sensor väntar innan nästa mätning påbörjas. Detta är ofta fallet med trådlösa 
sensorer, som drivs av batterier. För att förlänga batteritiden så låter man ofta 
en sensor spara energi genom att sova fram tills nästa mätning ska ske. 

Det innebär också att förändringar som sker under tiden inte kan registreras, 
vilket är information som är viktig för tillämpningar att kunna avgöra. 

Mätintervall 
Mätintervall anger mellan vilka värden som en sensor kan genomföra 
mätningar. Detta är en begränsning som alla sensorer besitter, och därför är 
viktig att ange. 

En sensor som bara kan mäta temperaturer mellan +40℃ och -40℃ kommer 
därför inte att kunna avgöra när temperaturen faller utanför detta intervall, 
och att mätvärden som faller utanför det intervallet är felaktiga. 

Det kommer också ge mottagaren av sådana mätvärden möjlighet att upptäcka 
tekniska fel. Ett mätvärde som anges som +50℃ kan därför innebära att 
sensorn är skadad, eller att den är felkalibrerad och att det verkliga mätvärdet 
är något annat. 

Eventuella tillämpningar kommer behöva ha tillgång till denna information för 
att kunna upptäcka felaktiga mätningar. 

Exakthet 
Exakthet anger den träffsäkerhet som ett mätvärde har mot det verkliga 
värdet. En sensor kan ha en väldigt hög precision, men samtidigt sakna en 
motsvarande exakthet. Till exempel kan en temperaturmätning ske med 
precisionen 0,1 grader, men exaktheten hos mätutrustningen kan vara +-2 grad 
mot verklig temperatur 

I sådana fall så behöver detta vara tydligt, så att tillämpningar inte felaktigt 
antar att det angivna mätvärdet är mer exakt än det egentligen är. 

Enhet 
Något som alla sensorer har gemensamt är att de mäter någon fysikalisk 
mängd som går att kvantifiera genom mätning. Detta innebär att de varierar i 
någon fysikalisk (inte nödvändigtvis rumslig) dimension, och är inte att 
förväxla med kvalitativa mätningar, som görs av detektorer. 
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Mängden anges med en, eller en kombination, av följande grundenheter: 

Dimension Enhet Symbol 

Längd meter m 

Massa  kilogram kg 

Tid sekund s 

Elektrisk ström ampere A 

Termodynamisk temperatur kelvin K 

Substansmängd mol mol 

Ljusintensitet candela Cd 

 

Den rapporterade enheten bör för maximal interoperabilitet anges uttryckt i 
SI-systemets grundenheter, utan prefix som mA eller km. 

Datatyp 
För att kunna behandla alla mätvärden på ett enhetligt sätt så behöver digitala 
system ange en entydig datatyp att representera mätvärdet i. 

De två datatyperna med högst flexibilitet är flyttalen ’float’ och ’double’, vilka 
kan representera alla sorters numeriska intervall som kan förekomma utan att 
kräva konverteringar vid överföring. 

Detta är inte alltid möjligt på grund av givares tekniska begränsningar, men 
bör vara något som formuleras i kravställningen på nya system och 
komponenter. 

Tack vare att en gemensam datatyp används för numeriska värden så kommer 
mätvärden att kunna vara universellt jämförbara. Vid användning av 
datatyperna ’float’ och ’double’ så kan man även integrera det prefix som ofta 
anges i samband med mätvärdets enhet utan förlust i precision. Det 
underlättar för mottagaren, eftersom mängden symboler som annars måste 
tolkas numeriskt och sedan multipliceras in redan har hanterats. 

Det är också nödvändigt för mottagare att känna till datatyp, så att mottagande 
program kan importera data korrekt. Genom att känna till datatyp på förhand 
så blir integrationen långt säkrare, mer pålitlig och billigare. 
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7 Grundläggande begrepp 
I bygg- och fastighetssektorn ska många olika parter samverka, med väldigt 
varierande yrkesbakgrund. För att kunna hantera informationsprocessen på 
ett sammanhållet sätt är en grundförutsättning att alla medverkande är 
överens om viktiga begrepp och termer, att man talar samma språk. 

På följande sidor finns en sammanställning som är en översättning till svenska 
av de internationella termer för sakernas internet (IoT) som används som 
standard som är publicerade i standarden för IoT publicerade av ISO/IEC 
20924:2018, kompletterat med ytterligare termer relevanta för Smart Built 
Environment-projektet IoT för bygg och anläggning. 

Avsikten med sammanställningen är att använda den i Sverige för att 
harmonisera definitioner och begrepp inom IoT. Den kan dessutom underlätta 
export och import av svenska produkter och tjänster. 

3.1 General terms Allmänna termer 

3.1.1 address 

value that can be used to identify an 

endpoint, which can designate the 

originating source or destination of data 

being transmitted 

adress 

värde som kan användas för att identifiera 

en ändpunkt som kan ange ursprungskäl-

lan eller destinationen för data som 

överförs 

Svensk alternativ definition: 

identifierande beteckning på 

ursprungskälla eller slutdestination för 

överförda data 

3.1.2 application 

software designed to fulfil a particular 

purpose 

[SOURCE: ISO/IEC 24713-2:2008, 4.1, modified – 

“program or piece of” has been removed from the 

beginning of the definition.] 

program 

mjukvara utformad för att uppfylla ett visst 

syfte 

[KÄLLA: ISO/IEC 24713-2:2008, 4.1, modifierad – 

“program eller del av program” borttaget från inledningen 

av definitionen.] 

3.1.3 architecture 

set of fundamental concepts or 

properties of a system in its environment 

embodied in its elements, relationships, 

and in the principles of its design and 

evolution 

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 3.2, modified – 

arkitektur 

uppsättning grundläggande begrepp eller 

egenskaper hos ett system i dess miljö 

realiserade i dess element, relationer och i 

principerna för dess design och utveckling 

[KÄLLA: ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 3.2, modifierad – 

"uppsättning" har lagts till inledningen av definitioner.] 



 
 

59 

IOT I HUS OCH ANLÄGGNING 

  

"set of" has been added to the beginning of the 

definition.] 

3.1.4 asset 

entity which has value and is either 

owned by or under the custody of an 

individual, organization, a government, 

or other group 

tillgång 

enhet som har värde och som antingen 

ägs av eller förvaltas av en individ, 

organisation, en myndighet eller annan 

grupp 

3.1.5 availability 

property of being accessible and usable 

upon demand by an authorized entity 

Note 1 to entry: IoT systems can include both human 

users and service components as "authorized entities". 

[SOURCE: ISO/IEC 27000:2018, 3.7] 

tillgänglighet 

egenskapen att vara åtkomlig och 

användbar på begäran av en behörig part 

Not 1: IoT-system kan inkludera både mänskliga 

användare och tjänstekomponenter som ”behörig part”. 

[KÄLLA: ISO/IEC 27000:2018, 3.7] 

3.1.6 characteristic 

abstraction of a property of an Fel! 

Hittar inte referenskälla. or of a set of 

entities 

[SOURCE: ISO 18104:2014, 3.1.4] 

karakteristisk 

abstraktion av en egenskap hos en enhet 

eller en uppsättning enheter 

[KÄLLA: ISO 18104:2014, 3.1.4] 

3.1.7 cloud computing 

paradigm for enabling Fel! Hittar inte 

referenskälla. access to a scalable and 

elastic pool of shareable physical or 

virtual resources with self-service 

provisioning and administration on-

demand 

[SOURCE: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.5] 

datormoln 

tjänstemodell för nätverksåtkomst till en 

skalbar och flexibel uppsättning av 

delningsbara fysiska eller virtuella resurser 

med självbetjäning och med administration 

på begäran 

[KÄLLA: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.5] 

3.1.8 cloud service 

one or more capabilities offered via 

cloud computing invoked using a defined 

interface 

molntjänst 

en eller flera funktioner som erbjuds via 

datormoln med hjälp av ett definierat 

gränssnitt 

3.1.9 Fel! Hittar inte referenskälla. 
provider 

party which makes Fel! Hittar inte 

referenskälla.s available 

[SOURCE: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.15] 

leverantör av molntjänst 

part som gör molntjänster tillgängliga 

[KÄLLA: ISO/IEC 17788:2014, 3.2.15] 
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3.1.10 compliance 

conformance to rules, such as those 

defined by a law, a regulation, a 

standard, or a policy 

efterlevnad 

överensstämmelse med regler, till 

exempel de som definieras i en lag, en 

förordning, en standard eller en policy 

3.1.11 component 

modular, deployable, and replaceable 

part of a system 

[SOURCE: ISO 14813-5:2010, B.1.31] 

komponent 

modulär, distribuerbar och utbytbar del av 

ett system 

[KÄLLA: ISO 14813-5:2010, B.1.31] 

3.1.12 confidentiality 

property that information is not made 

available or disclosed to unauthorized 

individuals, entities, or processes 

[SOURCE: ISO/IEC 27000:2018, 3.10] 

sekretess 

egenskapen att information inte görs 

tillgänglig eller avslöjas för obehöriga 

individer, enheter eller processer 

[KÄLLA: ISO/IEC 27000:2018, 3.10] 

3.1.13 data store 

persistent repository for digital data 

Note 1 to entry: A data store can be accessed by a 

single entity or shared by multiple entities via a network 

or other connection. 

datalager 

långlivad lagringsplats för digitala data 

Not 1: Ett datalager kan vara åtkomligt av en enda enhet 

eller delas av multipla enheter genom ett nätverk eller 

annan koppling. 

3.1.14 digital entity 

computational and/or data element 

Note 1 to entry: A digital entity can exist in several 

forms, including a Fel! Hittar inte referenskälla. or as a 

service in a data centre, or as a Fel! Hittar inte 

referenskälla. element or as an IoT gateway. 

digital enhet 

beräknande enhet och/eller dataenhet 

Not 1: En digital enhet kan existera i åtskilliga former, 

inkluderande en molntjänst eller som en tjänst i ett 

datacenter, eller som en nätverkskomponent eller som en 

IoT-gateway. 

Svensk kommentar: En digital enhet som representerar en 

fysisk enhet benämns virtuell enhet. Engelska standarden 

använder termen ”element” istället för ”entity” (”enhet”). 

Alternativ definition: 

enhet som existerar digitalt eller som utför 

digitala processer 

3.1.15 digital user 

digital entity that uses an IoT system 

Note 1 to entry: Digital user includes automation 

services that act on behalf of human users. 

digital användare 

digital enhet som använder ett IoT-system 

Not 1: Digitala användare inkluderar automatiska tjänster 

som agerar på uppdrag av mänskliga användare. 
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3.1.16 discovery service 

service to find resources, entities or 

services based on a specification of the 

desired target 

Note 1 to entry: Discovery service can be used by a 

human user or a digital user. 

söktjänst 

tjänst för att hitta resurser, enheter eller 

tjänster baserade på en beskrivning av 

önskat mål 

Not 1: Söktjänster kan användas av en mänsklig 

användare eller en digital användare. 

3.1.17 endpoint 

component that exposes or uses one or 

more network interfaces 

endpoint 

komponent som visar eller använder ett 

eller flera nätverksgränssnitt 

Svensk kommentar: en endpoint är en fysisk komponent 

som utför en funktion i en internetansluten tjänst. 

Översättning av termen har undvikits för att inte antyda 

placering i ”änden på något”. 

3.1.18 entity 

thing (physical or non-physical) having a 

distinct existence 

[SOURCE: ISO/IEC 15459-3:2014, 3.1] 

enhet 
entitet 

sak (fysisk eller icke-fysisk) som har en 

otvetydig existens 

[KÄLLA: ISO/IEC 15459-3:2014, 3.1] 

Svensk kommentar: Båda termerna enhet och entitet kan 

användas. I detta dokument används genomgående 

enhet. 

3.1.19 functional component 

functional building block needed to 

engage in an activity, backed by an 

implementation 

Note 1 to entry: See also “Fel! Hittar inte 

referenskälla.”, which is a superset containing all 

functional components and other types of Fel! Hittar 

inte referenskälla. that are deployable. 

[SOURCE: ISO/IEC 17789:2014, 3.2.3, modified – Note 

1 to entry has been added.] 

funktionell komponent 

funktionell byggsten som behövs för att 

delta i en aktivitet, med stöd av en 

implementering 

Not 1: Se även ”komponent”, som är en överordnad 

uppsättning som innehåller alla funktionella komponenter 

och andra typer av komponenter som är möjliga att 

använda. 

[KÄLLA: ISO/IEC 17789:2014, 3.2.3, modifierad – Not 1 

tillagd.] 

3.1.20 human user 

natural person who uses a system 

mänsklig användare 

fysisk person som använder ett system 

3.1.21 identifier 

information that unambiguously 

distinguishes one entity from other 

entities in a given identity context 

[SOURCE: ISO/IEC 20924:2018, 3.1.21] 

identifierare 

information som otvetydigt skiljer en enhet 

från andra enheter i ett visst sammanhang 

[KÄLLA: ISO/IEC 20924:2018, 3.1.21] 
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3.1.22 identity context 

environment where an entity can be 

sufficiently identified by a certain set of 

its attributes and values 

Svensk kommentar: Termen har bedömts som onödig 

eftersom context (sammanhang) tillhör allmänspråket. 

3.1.23 interface 

shared boundary between two functional 

Fel! Hittar inte referenskälla.s, defined 

by various Fel! Hittar inte 

referenskälla. pertaining to the 

functions, physical interconnections, 

signal exchanges, and other Fel! Hittar 

inte referenskälla. 

[SOURCE: ISO/IEC 13066-1:2011, 2.15, modified – In 

the definition, "units" has been replaced by "Fel! Hittar 

inte referenskälla.s".] 

gränssnitt 

delad gräns mellan två funktionella 

komponenter, definierade av olika 

egenskaper som rör funktionerna, fysiska 

sammankopplingar, signalutbyten och 

andra egenskaper 

[KÄLLA: ISO/IEC 13066-1:2011, 2.15, modifierad – I 

definitionen har "enheter” ersatts av "komponenter”.] 

3.1.24 interoperability 

ability of two or more systems or Fel! 

Hittar inte referenskälla.s to exchange 

information and to mutually use the 

information that has been exchanged 

[SOURCE: ISO/IEC 17788:2014, 3.1.5] 

interoperabilitet 

förmåga hos två eller flera system eller 

program att utväxla information och att 

ömsesidigt utnyttja denna 

[KÄLLA: ISO/IEC 17788:2014, 3.1.5] 

3.1.25 network 

infrastructure that connects a set of Fel! 

Hittar inte referenskälla.s, enabling 

communication of data between the 

digital entities reachable through them 

nätverk 

infrastruktur som ansluter en uppsättning 

ändpunkter, vilket möjliggör 

kommunikation av data mellan de digitala 

enheterna som kan nås genom dem 

3.1.26 physical entity 

entity that has material existence in the 

physical world 

Note 1 to entry: In the Internet of Things reference 

architecture, the physical entity is the thing to be sensed 

and/or actuated by IoT devices or IoT systems. 

fysisk enhet 

enhet som har materiell existens i den 

fysiska världen 

Not 1: I IoT-referensarkitekturen är den fysiska enheten 

det objekt som ska avkännas eller aktiveras av IoT-

anordningar eller IoT-system. 

3.1.28 service 

distinct functionality that is provided by 

an entity through interfaces 

[SOURCE: ISO/IEC TR 14252:1996, 2.2.2.46, modified 

– In the definition, "on one side of an interface to an 

entity on the other side of the interface" has been 

tjänst 

specifik funktionalitet som tillhandahålls av 

en enhet via gränssnitt 

[KÄLLA: ISO/IEC TR 14252:1996, 2.2.2.46, modifierad – I 

definitionen har “på en sida av ett gränssnitt till en enhet 
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replaced by "through interfaces".] på andra sidan av gränssnittet” ersatts av ”via gränssnitt”]. 

3.1.29 service provider 

organization or part of an organization 

that manages and delivers a service or 

services to the customer 

[SOURCE: ISO/IEC TR 20000-10:2015, 2.32] 

tjänsteleverantör 

organisation eller del av en organisation 

som hanterar och levererar en tjänst eller 

tjänster till kunden 

[KÄLLA: ISO/IEC TR 20000-10:2015, 2.32] 

3.1.30 stakeholder 

individual, team, organization, or classes 

thereof, having an interest in a system 

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 3.10] 

intressent 

individ, grupp, organisation eller klasser 

därav, som har intresse för ett system 

[KÄLLA: ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 3.10] 

3.1.31 tag 

human- or machine-readable mark, or 

digital identity used to communicate 

information about an Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

Note 1 to entry: A tag can contain information that can 

be read by sensors to aid in identification of the physical 

entity. 

etikett 

mänskligt eller maskinläsbart märke eller 

digital identitet som används för att 

kommunicera information om en enhet 

Not 1: En etikett kan innehålla information som kan läsas 

av givare för att underlätta identifieringen av den fysiska 

enheten. 

3.1.32 trustworthiness 

property of deserving trust or confidence 

pålitlighet 

egenskapen att förtjäna tillit eller 

förtroende 

3.1.33 virtual entity 

digital entity that represents a Fel! Hittar 

inte referenskälla. 

virtuell enhet 

digital enhet som representerar en fysisk 

enhet 

Svensk kommentar: En virtuell enhet kan vara till exempel 

en digital tvilling, eller en simulerad enhet som skapas 

med hjälp av data från andra källor. 

3.2 Internet of Things specific terms Termer specifika för Sakernas 
internet 

3.2.1 internet of Things 
IoT 

infrastructure of interconnected entities, 

people, systems and information 

resources together with services which 

processes and reacts to information from 

the physical world and virtual world 

Sakernas internet 
IoT 

infrastruktur av sammankopplade enheter, 

personer, system och informationsresurser 

tillsammans med tjänster som bearbetar 

och reagerar på information från den 

fysiska och den virtuella världen 
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3.2.2 actuator 

IoT device that changes one or more 

properties of a Fel! Hittar inte 

referenskälla. in response to an input 

Note 1 to entry: The change may be nonmechanical in 

nature. 

ställdon 

IoT-anordning som ändrar en eller flera 

egenskaper hos en fysisk enhet som svar 

på en inmatning 

Not 1: Ändringen kan vara icke-mekanisk. 

3.2.3 IoT conceptual model 

common structure and definitions for 

describing the concepts, relationships, 

and behaviour within an IoT system 

konceptuell IoT-modell 

gemensam struktur och definitioner för att 

beskriva begrepp, relationer och beteende 

inom ett IoT-system 

3.2.4 IoT device 

entity of an IoT system that interacts and 

communicates with the physical world 

through sensing or actuating 

IoT-anordning 

enhet i ett IoT-system som interagerar och 

kommunicerar med den fysiska världen 

genom avkänning eller aktivering 

3.2.5 IoT domain 

major functional group of an IoT system 

Note 1 to entry: Every entity in an IoT system 

participates in one or more IoT domains and is said to 

be included or contained by that domain. 

Note 2 to entry: The IoT domain consists of six domains: 

user domain, operation & management domain, 

application & service domain, resource access & 

interchange domain, sensing & controlling domain, 

physical entity domain. 

IoT-domän 

funktionell huvudgrupp i ett IoT-system 

Not 1: Varje enhet i ett IoT-system medverkar i en eller 

flera IoT-domäner, och kan sägas vara inkluderad eller 

inrymd i den domänen. 

Not 2: IoT-domänen består av sex domäner: 

användardomänen, drift- och underhållsdomänen, 

tjänstedomänen, åtkomst- och utbytesdomänen, 

avkännings- och kontrolldomänen, den fysiska 

enhetsdomänen. 

3.2.6 IoT gateway 

entity of an IoT system that connects 

one or more proximity networks and the 

IoT devices on those networks to each 

other and to one or more access 

networks 

IoT-gateway 

enhet i ett IoT-system som ansluter ett 

eller flera lokala nätverk och IoT-

enheterna i dessa nätverk till varandra och 

till ett eller flera åtkomstnätverk 

3.2.7 IoT system 

system providing functionalities of IoT 

Note 1 to entry: An IoT system can include, but not 

limited to, IoT devices, IoT gateways, sensors, and 

actuators 

IoT-system 

system som tillhandahåller IoT-

funktionalitet 

Not 1: Ett IoT-system kan innehålla, men är inte begränsat 

till, IoT-anordningar, IoT-gateways, givare och ställdon. 
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3.2.8 IoT user 

user of an IoT system 

Note 1 to entry: An IoT user can be a human user or a 

digital user. 

IoT-användare 

användare av ett IoT-system 

Not 1: En IoT-användare kan vara mänsklig eller digital. 

3.2.9 sensor, <Internet of Things> 

IoT device that measures one or more 

properties of one or more physical 

entities and outputs digital data that can 

be transmitted over a Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

sensor, <Internet of Things> 

IoT-anordning som mäter en eller flera 

egenskaper hos en eller flera fysiska 

enheter och matar ut digitala data som kan 

överföras via ett nätverk 

3.2.10 IoT trustworthiness 

trustworthiness of an IoT system with 

characteristics including security, 

privacy, safety, reliability and resilience 

IoT-pålitlighet 

pålitlighet för ett IoT-system med 

egenskaper inkluderande trygghet, 

integritet, säkerhet, tillförlitlighet och 

motståndskraft 

 Andra relevanta termer 

 BIM 
building information modelling 

use of a shared digital representation of 

a built asset to facilitate design, 

construction and operation processes to 

form a reliable basis for decisions 

[Source: EN ISO 19650-1:2019, 3.3.14] 

BIM 
building information modelling 

användning av en delad digital 
representation av en byggd tillgång för att 
möjliggöra utformnings-, bygg- och 
driftsprocesser för att utgöra ett pålitligt 
underlag för beslut 

[Källa: SS-EN ISO 19650-1:2019, 3.3.14, egen 

översättning] 

 device 

object with technical function, created by 

man and often consisting of identifiable 

parts 

[SOURCE: TNC] 

anordning 

objekt med teknisk funktion, skapat av 

människan och ofta bestående av 

urskiljbara delar 

[KÄLLA: TNC] 

 data 

representation of information in a 
formal manner suitable for 
communication, interpretation, or 
processing by human beings or 
computers 

data 

formaliserad representation av 
information på ett sätt lämpligt för 
kommunikation, lagring, tolkning eller 
behandling av människor eller datorer 

[ISO 10303-1:1994] 
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 information 

data that within a certain context has a 

particular meaning 

information 

data som i ett visst sammanhang har en 

bestämd betydelse 

 data acquisition functional system 

IoT system for gathering required data 

from a group of sensors, and assembling 

them into messages for delivery to 

another component 

system för datainsamling 

IoT-system för att samla in efterfrågade 

data från en grupp givare och förpacka 

dem i form av meddelanden för leverans 

till en annan komponent 

 transport interoperability 

interoperability where information 

exchange uses an established 

communication infrastructure between 

the participating systems 

Note 1 to entry: The word ‘transport’ does not refer to 

the transport layer of the OSI standard model. 

[SOURCE: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.3] 

transportinteroperabilitet 

interoperabilitet där utväxlingen av 

information använder en etablerad 

infrastruktur för kommunikation mellan de 

deltagande systemen 

Not 1: Ordet ”transport” syftar inte på transportlagret i 

standardmodellen enligt OSI. 

[KÄLLA: ISO/IEC 19941:2017, 3.1.3] 

 safety 

state in which the risk of harm (to 

persons) or damage is limited to an 

acceptable level 

[SOURCE: ISO 21101:2014 (en), 3.34] 

säkerhet 

tillstånd där risken för skada är begränsad 

till en acceptabel nivå 

[KÄLLA: ISO 21101:2014 (en), 3.34] 

 trustworthiness 

ability to meet stakeholder expectations 

in a verifiable way 

[SOURCE: ISO/IEC TR 24028:2020] 

pålitlighet 

förmåga att uppfylla intressenternas 

förväntningar på ett verifierbart sätt 

[KÄLLA: ISO/IEC TR 24028:2020] 

 wearable device 

electronic device intended to be located 

near to, or on or in a body 

Note 1 to entry: Wearable devices often have a variety 

of sensing abilities, but limited power capacity 

constraining communication and data processing 

abilities. As critical devices of the IoT, it is considered 

that the communication between wearable devices and 

network may not require any human intervention. 

Wearable devices include devices usable by humans, 

animals and other organisms. 

kroppsburen anordning 

elektronisk anordning avsedd att vara 

belägen nära, på eller i en kropp 

Not 1: Kroppsburen teknik har ofta en mängd möjligheter 

till avkänning, men begränsad energikapacitet hämmar 

förmågan till kommunikation och beräkning. Eftersom detta 

är kritiska anordningar för IoT anses att kommunikationen 

mellan kroppburna anordningar och nätverk inte ska 

behöva mänskliga ingripanden. Kroppsburna anordningar 

inkluderar anordningar användbara av människor, djur och 

andra organismer. 
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 digital twin 

digital representation of a physical object 

which communicates with the physical 

object and its surroundings in order to 

optimize its function 

Note 1 to entry: The optimization is achieved through 

control and regulation of the object and/or its 

surroundings. 

Note 2 to entry: The communication can take place 

through Internet of Things (IoT). 

Note 3 to entry: The digital twin can be self-learning 

though artificial intelligence (AI). 

digital tvilling 

digital representation av ett fysiskt objekt 

som kommunicerar med det fysiska 

objektet och dess omgivning i syfte att 

optimera dess funktion 

Not 1: Optimeringen uppnås via styrning och reglering av 

objektet och/eller dess omgivning. 

Not 2: Kommunikationen kan ske via Sakernas internet 

(IoT). 

Not 3: Den digitala tvillingen kan vara självlärande genom 

artificiell intelligens (AI). 

 sensing object 

object signalling a state or a change 

givare 

objekt som signalerar ett tillstånd eller en 

förändring 

 sensor 

sensing object signalling a state 

Note 1 to entry: A sensor produces a signal that varies 

with the value read; a “meter”. 

Note 2 to entry: For human reading, an indicator needs 

to be connected to the sensor. 

sensor 

givare som signalerar ett tillstånd 

Not 1: En givare avger en signal som varierar med det 

avlästa värdet; en “mätare”. 

Not 2: För mänsklig avläsning behöver en visare kopplas 

till sensorn. 

 detector 

sensing object signalling a change 

Note 1 to entry: A detector produces a signal when 
a certain value is reached, or when something 
occurs; an “alarm”. 

Note 2 to entry: For human reading, a signalling 
object needs to be connected to the detector.  

detektor 

givare som signalerar en förändring 

Not 1: En givare avger en signal när ett visst värde 
uppnås eller när något inträffar; ett “larm”. 

Not 2: För mänsklig avläsning behöver ett signalerande 

objekt kopplas till detektorn. 
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Källor 
Standarder 

ISO 16379-1, Industry Foundation Classes (IFC) – Part 1: Data schema 
https://www.iso.org/standard/70303.html 
Även tillgänglig på 
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ 

ISO/IEC 20924, Information technology — Internet of Things (IoT) — 
Vocabulary 
https://www.iso.org/standard/82771.html 

ISO 10303-239, Product life cycle support (PLCS) 
https://www.iso.org/standard/54791.html 

ISO/IEC 81346, Structuring principles and reference designations: 
Part 1: Basic rules 
https://www.iso.org/standard/82229.html 
Part 2: Classification of objects and codes for classes 
https://www.iso.org/standard/75265.html 
Part 12: Construction works and building services 
https://www.iso.org/standard/63886.html 

ISO 12006-2, Building construction — Organization of information about 
construction works — Part 2: Framework for classification 
https://www.iso.org/standard/61753.html 

CoClass,  
https://coclass.byggtjanst.se 

Fi2 
https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-
for-digital-informationshantering/fi2xml/,  

Matter  
https://csa-iot.org/all-solutions/matter/ 

 

Övriga källor 

SKR: Vägledning för IoT-tjänster  
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyrad
igitalisering/internetofthingsiot.57538.html 

KLASSA  
https://klassa.skr.se 

https://www.iso.org/standard/70303.html
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/
https://www.iso.org/standard/82771.html
https://www.iso.org/standard/54791.html
https://www.iso.org/standard/82229.html
https://www.iso.org/standard/75265.html
https://www.iso.org/standard/63886.html
https://www.iso.org/standard/61753.html
https://coclass.byggtjanst.se/
https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/fi2xml/
https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/fi2xml/
https://csa-iot.org/all-solutions/matter/
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/internetofthingsiot.57538.html
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/internetofthingsiot.57538.html
https://klassa.skr.se/
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CoClass – informationshantering för byggd miljö, utgivare Svensk 
Byggtjänst 
https://byggtjanst.se/bokhandel/lagar--regler/coclass---
informationshantering-for-byggd-miljo 

AMA Funktion 22, utgivare Svensk Byggtjänst 
https://byggtjanst.se/ama/amafunktion 

buildingSMART Data Dictionary (bSDD),  
https://bsdd.buildingsmart.org 

  

https://byggtjanst.se/bokhandel/lagar--regler/coclass---informationshantering-for-byggd-miljo
https://byggtjanst.se/bokhandel/lagar--regler/coclass---informationshantering-for-byggd-miljo
https://byggtjanst.se/ama/amafunktion
https://bsdd.buildingsmart.org/
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Bilaga A 

A.1 Meshnätverk 
I vissa sammanhang där flera trådlösa enheter med låg energiförbrukning 
kommunicerar används så kallade ”meshnätverk”. Där vanliga ”centraliserade” 
nätverkstekniker som t.ex. wifi, bluetooth eller cellulärt baserade 
uppkopplingar utnyttjar en central anslutningspunkt så bygger meshnätverk 
på en peer-to-peer-baserad överföring där anslutna enheter vidarebefordrar 
data från punkt A till B genom närmaste granne. 

Meshnätverk bygger typiskt sett på trådlös överföring med lägre bandbredd, 
och är därför mer energieffektiv. För installationer som kräver batteridrivna 
enheter så är detta ofta attraktivt, eftersom livslängden per batteri ofta är 
längre. 

Det finns ett antal olika alternativ när man överväger att tillämpa meshteknik, 
och dessa är i regel inte ovillkorligt kompatibla trots att de tillhör samma 
kategori av nätverk. 

A.2 Zigbee 
En av de vanligast förekommande meshteknikerna idag är Zigbee. Zigbee har 
existerat i över 20 år, och har sett nya versioner släppas med jämna mellanrum 
i avsikt att utöka funktionalitet och förbättra interoperabiliteten. 

Zigbee bygger på att en central ”nod” koordinerar nätverkets struktur, men att 
själva överföringen av data sker via s.k. ”peer-to-peer”. Detta innebär att när en 
nod i utkanten av nätverket vill skicka data till en annan enhet så 
vidarebefordras den i en kedja från granne till granne, tills den har nått sin 
destination. Mekanismer i zigbee-protokollet har designats för att detta ska 
vara så effektivt som möjligt för att spara på batteriet. 

Utöver själva överföringsprotokollet så finns även mer funktionella aspekter 
av Zigbee som är inriktade på att stötta specifika funktioner som komplement 
till själva överföringen. Detta är känt som applikationsprofiler, och definierar 
den data som särskilda kategorier av enheter kan förväntas producera eller 
konsumera. (T.ex. hur temperaturdata ska utväxlas mellan en 
temperatursensor och en termostat, eller mellan en trådlös lampa och 
lampknapp.) 

Zigbee är i sig ett vanligt protokoll jämfört med sina konkurrenter, men trots 
detta så är fullkomlig kompatibilitet inte alltid garanterad - beroende på 
tillämpningen så krävs därför en viss varsamhet när enheter från olika 
tillverkare kombineras. 
Oftast så krävs en viss grad av extrautrustning eller särskilda anpassningar för 
att två zigbee-enheter av olika fabrikat ska bli helt kompatibla. 
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På lägsta nivå så är nätverken dock helt identiska – samma radioteknik sköter 
överföringen av meddelanden, och denna är oberoende av tillverkare. 

A.3 Z-wave 
Ett vanligt förekommande alternativ till Zigbee är Z-wave, som använder sig av 
samma principer för överföring (med samma mål i att få en energisnål 
överföring) men som bygger på en annan underliggande radioteknik. 

Z-wave är mindre utbrett än Zigbee, och har inte en lika stor variation i 
utbudet som Zigbee. Mycket av detta beror på att Z-wave som plattform inte är 
lika öppen som Zigbee, men ger samtidigt en något bättre sammanhållning 
mellan olika märken. 

A.4 Matter 
En förhållandevis ny meshteknik som utvecklats med erfarenhet från både 
Zigbee och Z-wave är Matter. 

Matter kan i många avseenden ses som nästa generations meshnätverk. Den 
utvecklas av Connectivity Standards Alliance (tidigare Zigbee Alliance), dvs. 
samma organisation som tog fram Zigbee-standarden. Connectivity Standards 
Alliance (CSA) utgörs av ett konsortium av företag där flera av de stora 
hemelektronikleverantörerna är representerade. 

Likt övriga meshnätverksbaserade plattformar så är Matter främst inriktat på 
nischen ”Smarta Hem”, men det är ändå realistiskt att förvänta sig att detta kan 
omfatta även industriella tillämpningar i takt med att tekniken etableras. 

Matters tekniska egenskaper påminner mycket om de hos Zigbee. Det 
underliggande radioprotokollet är detsamma, men nätverkets sammansättning 
och överföringen av meddelanden bygger på nyare, mer modern teknik. 

Matters meddelande-routing är uteslutande baserad på Thread-protokollet, 
som till skillnad från de tidigare i sin tur bygger på IPv6, vilken gör den mer 
förenlig med internetteknik i allmänhet och bättre anpassad till framtida 
nätverksteknik. Thread-protokollet ger dessutom en mer effektiv routing av 
meddelanden, vilket utnyttjar den befintliga bandbredden på ett bättre sätt. 

Detta gör Matter både säkrare och mer stabilt än Zigbee, samtidigt som det 
väntas ha en högre grad av kompatibilitet än Zigbee. 

Det funktionella lagret i Matter stammar dock direkt ur Zigbee, och eftersom 
radioprotokollet är samma som används i Zigbee så väntas många Zigbee-
baserade produkter ha någon grad av kompatibilitet med Matter-baserade 
nätverk, beroende på vilken central koordinator som används. 

Ett uttalat mål med Matters framtagning är dock främst att kunna erbjuda en 
generell interoperabilitet mellan plattformens produkter, så att även utbud 
från olika tillverkare inte ska kräva lika mycket extra utrustning eller 
anpassning. 
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