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1 Utveckla digital samverkan 

Arkitekturen för digital samverkan omfattar tre huvudperspektiv; Processer, Information och Tjänster. 

När en digital samverkan ska beskrivas görs det utifrån dessa perspektiv och utmynnar i 

processbeskrivningar, informationsbeskrivningar och tjänstebeskrivningar. 

1.1 Syfte med dokumentet 

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en instruktion för beskrivningen av processer, 

information och digitala tjänster. Instruktionen bidrar till att säkerställa användning av gemensamma 

begrepp och notationer för beskrivningarna vilket ökar möjligheterna till återbruk och förståelse 

mellan olika aktörer. 

Instruktionen bidrar också till att säkerställa att relationen mellan perspektiven process, information 

och tjänst kan beskrivas på ett standardiserat sätt vilket bidrar till möjligheterna att skapa en 

sammanhängande arkitektur för digital samverkan. 

Ytterligare ett syfte är att säkerställa att beskrivningarna görs så att de kan delas och hittas på ett 

effektivt sätt genom att publiceras i katalogtjänster. 

1.2 Målgrupp 

Instruktionens primära målgrupp är verksamhetsutvecklare, informationsarkitekter, it-arkitekter och 

systemutvecklare hos myndigheter och andra offentliga aktörer. Sekundär målgrupp är motsvarande 

roller i privata företag. 

1.3 Översikt över beskrivningarna 

En processbeskrivning inom ramen för digital samverkan talar om hur en samverkan fungerar ur ett 

kund- och verksamhetsperspektiv. Detta kan vara både i form av ett framtida läge och ett nuläge. 

Beskrivningen fokuserar på de delar som handlar om hur aktörer samverkar med varandra, inte hur 

processerna ser ut internt. Exempelvis finns beskrivning av vilka utbyten som sker och vad som utbyts 

som en central del.   

En informationsbeskrivning innehåller beskrivningar och definitioner av de begrepp som används i 

samverkan och de informationsobjekt som utbyts mellan aktörerna. Informationsbeskrivningen kan 

också innehålla beskrivningar av begreppens och informationsutbytesobjektens attribut samt 

relationerna mellan olika begrepp och informationsutbytesobjekt. 

En tjänstebeskrivning talar om hur en tjänst fungerar och hur den är tänkt att användas. Den innehåller 

också information om var tjänsten kan hittas och vilken servicenivå som utlovas. Tjänstebeskrivningen 

är tänkt att publiceras i en tjänstekatalog där potentiella användare kan söka efter relavanta tjänster.   

1.3.1 Relation mellan beskrivningarna 

Arkitekturens centrala delar (process, information och tjänst) refererar till varandra genom de olika 

beskrivningar som tas fram. Genom dessa referenser kan man sedan via katalogtjänster skapa 

spårbarhet och möjlighet att hitta till de olika beskrivningarna oavsett vilken ingång som väljs. De 

olika beskrivningarna kopplas samman enligt nedan: 

 Process – Information: Verksamhetsobjekten som processerna förmedlar mellan sig är den 

verksamhetsmässiga beskrivningen av vilken information som ett processteg antingen 

producerar eller tar emot. Verksamhetsobjekten definieras sedan om till 

informationsutbytesobjekt och detaljeras med hjälp av attribut. Detta ger spårbarhet från 

processens resultat till beskrivningen av informationsutbytet. 
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 Tjänst – Process: I tjänstebeskrivningens profildel beskrivs vilka utbyten (dvs vilka 

verksamhetsobjekt) som tjänsten realiserar. I processbeskrivningen kan man via denna 

referens därmed utläsa vilka tjänster som realiserar de utbyten som processen definierat. 

 Tjänst – Information: Tjänstens logiska gränssnitt kopplas i tjänstebeskrivningen till den 

information som ska ingå i ett specifikt utbyte. Detta innebär att man via 

informationsbeskrivningen får spårbarhet från ett informationsutbytesobjekt till den tjänst som 

kan tillhandahålla informationen. 

1.3.2 Koppling till utvecklingsmetod 

Instruktionerna är utformade att vara oberoende av utvecklingsmetod, dvs de definierar vad som ska 

beskrivas, men inte hur man går tillväga för att skapa beskrivningen. Orsaken till detta är att det finns 

flera olika typer av utvecklingsmetoder inom och mellan de aktörer som kan skapa digitala tjänster och 

instruktionen ska kunna användas i alla dessa. 

1.3.3 Koppling till kataloger 

Om beskrivningarna tas fram enligt instruktionerna kan de publiceras via katalogtjänster. Genom detta 

får konsumenten av tjänsterna möjlighet att söka i och tillgängliggöra sig beskrivningarna både under 

utveckling och genomförande av digital samverkan.   

I instruktionerna finns sektioner för obligatoriska uppgifter som ska anges vid beskrivningen av 

processer, information och tjänster. Dessa uppgifter är tänkta att utgöra kärnan i de data som 

katalogerna innehåller och behöver därför beskrivas i en strukturerad form (tabeller) för att kunna 

lagras och presenteras på ett effektivt sätt. Utöver dessa obligatoriska uppgifter innehåller 

instruktionerna exempel på utökad information som kan vara i form av texter och bilder. Denna 

information är tänkt att finnas tillgänglig i form av dokument som kan nås från katalogerna, men inte 

nödvändigtvis lagras i själva katalogsystemen. 

1.3.4 Begrepp och underliggande metamodell 

I instruktionerna används ett antal centrala begrepp som exempelvis process, aktör, begrepp, 

informationsubytesobjekt och tjänst. Definitionen av dessa begrepp och hur de relaterar till varandra 

finns beskrivet i e-delegationens metamodell för digital samverkan (fördjupning Metamodell).  

I instruktionerna finns också avsnitt som beskriver hur de olika beskrivningarna kan göras med hjälp 

av modellbaserad arkitektur vilket är användbart om arkitekturen för samverkan är komplex. I dessa 

avsnitt finns utdrag ur metamodellen som förklarar vilka element som är applicerbara i respektive 

beskrivning. 
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2 Instruktion för processbeskrivning 

En processbeskrivning har följande syften: 

 Stötta beslut om att utveckla och förvalta samverkansprocesser genom att: 

o Beskriva kundvärde med processamverkan ur ett kundperspektiv 

o Beskriva kundens livshändelser och ageranden 

o Beskriva koppling till informationutbytesmodeller via verksamhetsobjekt 

o Dokumentera kvalitetskrav för processer och informationsutbyte 

 

 Stötta verksamhetsutveckling i samverkan genom att: 

o Prioritera utveckling utgående från kunders livshändelse och ageranden 

o Dokumentera vilka aktörer som samverkar 

o Dokumentera hur de olika aktörernas processer bygger upp en samverkansprocess 

o Dokumentera informationsutbyte mellan ingående aktörer och processer 

En processbeskrivning kan innehålla flera olika delar vilka tillsammans bildar en komplett 

processbeskrivning: 

 Samverkansprocess: Samverkansprocessen håller samman två eller fler processer som 

samverkar mot ett fastställt effektmål och fastställda kundvärden. 

 Process: Beståndsdel i en samverkansprocess som levererar eller tar emot ett 

verksamhetsobjekt (informationsutbyte). Leveransen av ett verksamhetsobjekt kan antingen 

ske till/från en annan aktörs process eller till/från kunden. 

 Verksamhetsobjekt: Ett objekt som återfinns inom verksamheten som kan avse styrande 

förutsättningar, information och underlag. Verksamhetsobjektet kan även utgöras av en resurs 

som tillförs eller ett förädlat resultat. Beskrivs initialt i samband med processutveckling och då 

på övergripande nivå. Innehållet detaljeras ytterligare i samband med att informations-

kartläggning genomförs, då i form av beskrivningar och modeller för begrepp och information. 

 Kundvärde: Beskrivning av hur kunden ska uppleva mötet med en samverkande förvaltning. 

Det innebär att fokusera på mjuka faktorer (delaktighet, insyn, förståelse, integritet, 

tillgänglighet) och på det kundvärde alla samverkande aktörer bidrar till att skapa. Detta skiljer 

sig från den nytta som en samverkan ska leverera, där nyttan baseras på processens 

förädlingsvärde i sig och där kundvärdet snarare är hur man som kund ska känna sig när man 

interagerar med processens aktörer. 

Beskrivningen av processer kan göras på tre nivåer. Respektive nivå tillför ytterligare detaljer och ger 

därmed en mer eller mindre utförlig beskrivning.   

 

Figur 1. Detaljeringsnivåer för beskrivning av samverkansprocess. 
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 Obligatorisk beskrivning  
Textuell beskrivning av processerna på en övergripande nivå. Respektive aktörs ansvar, samt i 

möjligaste mån i vilken ordning saker måste ske beskrivs textuellt. Beskriv även relationen 

mellan kunden och övriga aktörer, samt när och hur kunden behöver agera. För att skapa en 

bättre överblick kan ett aktörsdiagram vara ett stöd för att beskriva samverkan.  

 Fördjupad textuell beskrivning  
Fokusera på utbytet och identifiera verksamhetsobjekt och beskriv dessa utifrån vad de 

innehåller. Koppla sedan verksamhetsobjekten mot den process som levererar, samt den 

process som tar emot objektet. Identifiera och beskriv kundvärden som samverkansprocessen 

bidrar till, samt beskriv vad (vilken aktivitet eller vilket verksamhetsobjekt) som uppfyller 

dessa.  

 Kompletterande modellbeskrivning 
En grafisk processmodell där det går att utläsa vilken aktör som ansvarar för vilken process, 

vilka verksamhetsobjekt som levereras ur respektive process samt vem mottagaren är. 

Modellera även kundvärden kopplade till vilken process som är tänkt att leverera detta. Det 

finns olika grafiska notationer för processer och verksamhetsobjekt.  

Det är upp till respektive utvecklingsinitiativ att bedöma till vilken nivå det är nödvändigt och 

värdeskapande att beskriva samverkansprocessen. 

2.1 Beskrivning av samverkansprocess 

2.1.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Förklaring 

Namn Namn på samverkansprocess. 

Ägare Namngiven part som är utpekad som ansvarig att hålla samman 

utveckling och förvaltning av samverkansprocessen. 

Ingående aktörer Vilka aktörer ska delta i samverkansprocessen? 

Kund Vem/vilka är den primära kunden för samverkansprocessen? 

Syfte Beskrivning av samverkansprocessens syfte och omfattning. 

 

Aktörstabell 

En tabell som visar vilka aktörer som är inblandade och vilka verksamhetsobjekt som utbyts mellan 

dem. Se nedanstående exempel där Aktör 1 lämnar V-objekt 1 till Kund och V-objekt 5 till Aktör 2 , 

Aktör 2 lämnar V-objekt 2 till Kund och V-objekt 6 till Aktör 3 samt Aktör 3 lämnar V-objekt 4 till 

Aktör 1. Observera att en aktörstabell kan användas även om det är frågan om informations-

samverkan, det vill säga att det inte finns samverkande processer. I det fallet ersätts verksamhets-

objekt med informationsutbytesobjekt. 

 

Aktörer Till Kund Till Aktör 1 Till Aktör 2 Till Aktör 3 

Från Kund  [V-objekt 3]   

Från Aktör 1 [V-objekt 1]  [V-objekt 5]  

Från Aktör 2 [V-objekt 2]   [V-objekt 6] 

Från Aktör 3  [V-objekt 4]   

 

2.1.2 Kompletterande textuell beskrivning 

Egenskap Förklaring 

Agerande Beskrivning av kundens agerande som triggar samverkans-

processen. 

Trigger Finns det andra triggers förutom kundens agerande? Trigger 

kan vara resultat från annan utomstående aktörs process eller 
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datum/tid.  

Kvalitetskrav Ange kvalitetskrav som ställs på samverkansprocessen. 

Servicenivåer kan behövas för att bidra till uttalade 

kundvärden. 

Beskriv också juridiken som styr och möjliggör samverkan. 

Nytta Beskriv nyttan som uppnås med samverkan. 

Mål Beskriv konkreta och mätbara mål med samverkan. 

 

2.2 Beskrivning av process 

2.2.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Förklaring 

Namn Processens namn. 

Aktör Namngiven aktör som ansvarar för utförandet av processen. 

Aktören ska finnas namngiven i beskrivningen av 

samverkansprocessen. 

Beskrivning Beskrivning av processens syfte. 

V-objekt in Vilket eller vilka verksamhetsobjekt är input till processen? 

Observera att det kan vara flera objekt som kan vara 

korrelerade enligt följande – minst ett V-objekt behövs för att 

starta processen eller alla V-objekt behövs för att starta 

processen. Samma V-objekt kan vara input till en eller flera 

processer. 

V-objekt ut Vilket eller vilka verksamhetsobjekt producerar processen? 

Observera att det kan vara flera olika V-objekt som är output 

från en process. 

 

2.2.2 Kompletterande textuell beskrivning 

Egenskap Förklaring 

Kvalitetskrav Ange de kvalitetskrav som ställs på processen. Observera att 

servicenivåer på enskild process kan behövas för att uppfylla 

den totala servicenivån för samverkansprocessen och för att 

bidra till uttalade kundvärden. 

Beskriv också juridik och säkerhetskrav för processen. 

2.3 Beskrivning av verksamhetsobjekt 

2.3.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Förklaring 

Namn Namn på verksamhetsobjektet. 

Beskrivning Verksamhetsnära beskrivning av verksamhetsobjektet och dess 

innehåll. 

Input till Vilken eller vilka processer är mottagare av detta verksamhets-

objekt? 

Output från Vem (om aktör) eller vilken process producerade objektet? 

 

2.3.2 Kompletterande textuell beskrivning 

Egenskap Förklaring 

Kvalitetskrav Ange kvalitetskrav på informationsäkerhet i utbytet av 
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verksamhetsobjekt. 

Beskriv också juridiska krav för utbyte av verksamhetsobjektet. 

2.4 Beskrivning av kundvärde 

2.4.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Förklaring 

Namn Namn på kundvärde. 

Kund Beskriv vilka kunder eller grupper av kunder som ska uppleva 

kundnyttan. OBS att det kan finnas olika kundgrupper som kan 

uppleva och ha behov av olika kundnyttor. 

Upplevelse Bakgrund, hur har kunderna tidigare upplevt kontakten med 

dessa aktörer? Vad vill vi förbättra genom samverkan?  

Önskat resultat Om vi kan uppfylla kundvärdet vad hoppas vi på? 

 

2.4.2 Kompletterande textuell beskrivning 

Egenskap Förklaring 

Uppfylls av/genom Beskriv det koncept som gör att ett kundvärde kan realiseras. 

Är det: 

- Kundvärde som alla bidrar till i samverkansprocessen 

- Ett kundvärde som en viss aktör bidrar till 

- En viss interaktion som bidrar till kundvärdet  

Identifierat genom Koppling till analys där detta kundvärde identifierats. 

 

2.5 Kompletterande modellbeskrivning 

Om så önskas kan en modellbaserad beskrivning av samverkansprocesser tas fram. Modellen nedan 

visar ett antal rekommenderade element som kan användas i en sådan beskrivning. 
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Figur 2. Modellbeskrivning av samverkande processer. 

2.6 Förslag på grafisk notation för processbeskrivningen 

Genom att använda samverkande processers symboler tillsammans med symbolerna för livssituation 

och livshändelse kan man modellmässigt beskriva en helhet som har kunden och kundnyttan i fokus 

och hur aktörerna bör samverka för att bidra med nytta och värde till kunden. Det är lämpligt att 

beskriva varje aktörs process i egna simbanor. 

 

Process: Beståndsdel i en process som levererar eller tar emot ett 

verksamhetsobjekt (informationsutbyte). Leveransen av ett verksamhetsobjekt 

kan antingen vara till/från en annan aktörs process eller till/från kunden. 

 

Kundvärde: Beskrivning av hur kunden ska uppleva mötet med en 

samverkande förvaltning. Det innebär att fokusera på mjuka faktorer 

(delaktighet, insyn, förståelse, integritet, tillgänglighet) och på det kundvärde 

alla samverkande aktörer bidrar till att skapa. Detta skiljer sig från den nytta 

som en samverkan ska leverera, där nyttan baseras på processens 

förädlingsvärde i sig och där kundvärdet snarare är hur man som kund ska 

känna sig när man interagerar med processens aktörer. 

 

Verksamhetsobjekt (i Vägledningens figurer representeras detta av en gul 

ruta med texten ”V-objekt”): Ett objekt som återfinns inom verksamheten 

som kan utgöras av styrande förutsättningar, information eller underlag. 

Verksamhetsobjektet kan även utgöra en resurs som tillförs eller ett förädlat 
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resultat. Beskrivs initialt i samband med processutveckling och då på 

övergripande nivå. Innehållet detaljeras ytterligare i samband med att 

informationskartläggning genomförs, då i form av beskrivningar och modeller 

för begrepp och information. 

 

Interaktion som avser utbyte mellan kund och offentliga och privata aktörer 

samt mellan de senare. 

 

Relation: Kopplar samman processer i processen för att synliggöra flöden, 

beroenden, samverkan eller liknande. 

 

Samverkansprocess: Samverkansprocessen håller samman två eller fler 

processer som samverkar mot ett fastställt effektmål och fastställda 

kundvärden. 

 

Agerande: Kundens agerande baserat på en specifik livshändelse. Agerandet 

kan antingen trigga en samverkansprocess eller vara ett led i kundens 

interaktion med de övriga aktörerna i processen. 

 

Process: En enskild aktörs process inom en samverkansprocess hålls samman 

inom en simbana. 

Figur 3. Förslag på grafisk notation för processbeskrivning 

Detta är ett förslag, det finns olika varianter på notation som kan användas för att beskriva 

samverkansprocesser i enlighet med det som beskrivs i huvuddokumentet. Det är upp till varje 

utvecklingsinitiativ att komma överens om grafisk notation (möjliga notationer kan vara BPMN 2.0, 

EpC, IDEF 0, Astrakan processnotation, etc). 
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3 Instruktion för informationsbeskrivning 

För att få informationsbeskrivningar som är användbara, förvaltningsbara och jämförbara behöver de 

beskrivas på ett stringent och likartat sätt. Detta kapitel ska vara till stöd för dig som ska arbeta med att 

dokumentera begrepp och information (antingen textuellt eller grafiskt).  

En informationsbeskrivning har följande syften: 

 Stötta beslut om att dela, nyttja och gallra information: 

o Stöttar beslut om delning, nyttjande och gallring av information genom att: 

 Beskriva ägare och primär källa för begrepp och information 

 Beskriva status och giltighet för begrepp och informationsutbytesobjekt 

 Beskriva vilka tjänster som tillgängliggör informationen 

o Stötta i beslut om lämpligheten att initiera en digital samverkan (ur ett 

informationsperspektiv) 

 Stötta utveckling och förvaltning av digital samverkan genom att: 

o Beskriva gemensamt språkbruk, inom samverkansgruppen eller området, som 

minimerar kostsam begreppsförvirring 

o Beskriva komplexa informationssamband som är gemensamma för en samverkans-

grupp eller ett område 

o Beskriva verksamhetens informationsbehov – koppling till processmodeller och 

tjänstebeskrivningar 

Informationsbeskrivningen har två huvuddelar, begrepp och informationsutbytesobjekt. Begreppen 

beskriver den mentala föreställningen om ett objekt eller grupp objekt, dvs förklarar de bilder som 

människor associerar till när de hör eller ser ett begrepp. Begrepp förklaras ofta genom beskrivningen 

av hur de relaterar till andra begrepp. Informationsutbytesobjekt är beskrivningen av den information 

som utbyts mellan aktörer i en digital samverkan. De beskriver vilka delar verksamhetsobjekten består 

av och används sedan för att beskriva meddelanden som kan utbytas genom tjänster.  

Utöver själva begreppen och informationsutbytesobjekten finns det också möjlighet att beskriva 

attribut för både begreppen och informationsutbytesobjekten. Instruktionen ger vägledning av vilka 

metadata som bör beskrivas för attributen.  

Informationsbeskrivningen kan göras på tre nivåer. På respektive nivå tillförs ytterligare detaljer och 

ger därmed en mer eller mindre utförlig beskrivning.   

 

Figur 4. Detaljeringsnivåer för informationsbeskrivning. 

Det är upp till respektive utvecklingsinitiativ att bedöma till vilken nivå det är nödvändigt/ 

värdeskapande att beskriva begreppen och informationen. Det är utifrån den samverkan som ska 

utvecklas, den information som ska beskrivas och mognaden inom samverkansgruppen som det avgörs 

vilken detaljeringsnivå som är nödvändig. 
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3.1 Beskrivning av begrepp 

3.1.1 Obligatorisk beskrivning 
Dessa egenskaper ska beskrivas för ett begrepp på denna detaljeringsnivå. 

Egenskaper Tänkt innehåll 

Identifierare Unik identifierare för begreppet (ska om möjligt vara en URI (Uniform 

Resource Identifier). 

Namn Begreppets namn i klartext. 

Beskrivning Förtydliganden och förklaringar av ett begrepp, som inte är definiton 

eller exempel. 

Begreppsägare Aktör som ansvarar för begreppet. 

 

3.1.2 Kompletterande textuell beskrivning 
I fall av en mera komplex informationssamverkan räcker det kanske inte att enbart göra en 

grundläggande beskrivning. Begreppen behöver då kläs på med mera beskrivande egenskaper.  

Nedanstående egenskaper ska beskrivas för ett begrepp på denna detaljeringsnivå. Dessa egenskaper är 

utöver de som beskrivits gällande begrepp på den föregående beskrivningsnivån. 

Egenskaper Tänkt innehåll 

Definition Språkligt utformad beskrivning av ett begrepp som ska avgränsa detta 

mot andra begrepp. 

Källa för definition  Anger ursprung till definitionen, exempelvis lagrum (lag, förordning, 

paragraf, stycke), organisation, Rikstermbanken. 

Rekommenderad 

term för begreppet 

Det ord som används för att tala eller skriva om begreppet. 

Status  Vilken status begreppet har. Kan anta något av värdena: under 

utveckling, godkänd, inaktuell. 

Giltighet Från och till vilket datum begreppsbeskrivningen är giltig. Giltighet fylls 

i olika beroende på status: 

”Under utveckling”: behöver inte giltighet fyllas i  

”Godkänd”: fyll i giltig från 

”Inaktuell”: fyll i giltig från och till 

Om det finns 

synonymer till termen 

Samtliga ord som har samma betydelse som vald term. 

Exempel Om det finns exempel som ökar förståelsen av begreppet. 

Begreppsägare Aktör som ansvarar för begreppet. 

Länk till källa eller 

begreppsmodell  

Hyperlänk. 

 

Begreppsbeskrivningen kan också fördjupas ytterligare genom att definiera attribut vilka beskriver 

egenskaper som är unika för begreppet.  

3.1.3 Kompletterande modellbeskrivning 
Om begreppsanalysen påvisar en komplexitet som är svår att reda ut med hjälp av textuella 

beskrivningar kan det vara värt att ta fram en begreppsmodell. Begreppsmodellens ingående delar ska 

beskrivas med samma metadata som används vid en fördjupad textuell beskrivning. 

Som stöd för att ta fram en grafisk beskrivning i form av en begrepps- eller informationsmodell kan 

man utgå ifrån metamodellen (se fördjupning Metamodell). Nedan visas ett utsnitt ur metamodellen 

för begrepps- och informationsutbytesmodeller. 
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Figur 5. Metamodell för begreppsmodell. 

Modellen visar att en informationsbeskrivning utifrån ett begreppsperspektiv innehåller begrepp som 

genom relationer till varandra skapar en begreppsmodell. Ett begrepp har ett antal attribut (läs 

egenskaper) som beskriver begreppet och gör det möjligt att särskilja från andra likartade begrepp. 

3.2 Beskrivning av informationsutbytesobjekt 

3.2.1 Obligatoriska uppgifter 
Grundläggande textuell beskrivning av samverkansområdets informationsutbytesobjekt (informations-

utbytesobjekten kan vara detaljerade med centrala attribut, men detta är inte obligatoriskt på denna 

nivå). Om en samverkansprocess tagits fram ska man här utgå ifrån processens definierade 

verksamhetsobjekt. Centralt att beskriva är namn och en beskrivning av de olika begreppen och 

informationsutbytesobjekten. 

Dessa egenskaper ska beskrivas för ett informationsutbytesobjekt på denna detaljeringsnivå. 

Egenskaper Tänkt innehåll 

Identifierare Unik identifierare för informationsutbytesobjektet (ska om möjligt vara 

en URI (Uniform Resource Identifier). 

Namn Namnet på informationsutbytesobjektet. 

Informationsägare 

(utifrån ett 

samverkans-

perspektiv) 

Aktörer som håller informationen som genom informationsutbyte 

tillhandahålls till andra aktörer.  

En informationsägare kan ha egenskapen primär/bästa källa. Detta blir 

relevant då flera informationsägare tillhandahåller samma information. 

Läs mer om informationsägarrollen i fördjupningdelen Roller och 

Överenskommelser. 

Begrepp Referens till det begrepp som informationsutbytesobjektet 

implementerar. 

Beskrivning Förtydliganden och förklaringar av ett informationsutbytesobjekt. 

3.2.2 Kompletterande textuell beskrivning 
I fall av en mera komplex informationssamverkan räcker det kanske inte att enbart göra en 

grundläggande beskrivning. Informationen behöver då kläs på med mera detaljer. På denna nivå 

fördjupas beskrivningen av informationsutbytesobjekten och informationsutbytesobjektens attribut.  

«strereotyp»

Begrepp

tags

Källa = Rikstermbanken

UMl Metaclass = Class

«stereotyp»

Attribut

tags

UML Metaclass = Property

«stereotyp»

Begreppsmodell

tags

Källa = NARRR

UML Metaclass = Package

«stereotyp»

Informationsbeskriv ning

tags

UML Metaclass = Package

har

ingår i
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3.2.2.1 Egenskaper för informationsutbytesobjekt 

Dessa egenskaper ska beskrivas för ett informationsutbytesobjekt på denna detaljeringsnivå. Dessa 

egenskaper är utöver de som beskrivits gällande informationsutbytesobjekt på den föregående 

beskrivningsnivån. 

Egenskaper Tänkt innehåll 

Ingående attribut  Referens till de ingående attributen. 

Status  Något av värdena: under utveckling, godkänd, inaktuell. 

Giltighet Från och till vilket datum beskrivningen av 

informationsutbytesobjektet är giltig. Giltighet fylls i olika 

beroende på status: 

”Under utveckling”: behöver inte giltighet fyllas i  

”Godkänd”: fyll i giltig från 

”Inaktuell”: fyll i giltig från och till 

Används inom  Länk till referens- eller informationsutbytesmodeller där 

informationsutbytesobjektet används. 

Tjänst Beskrivning av vilka tjänster som tillhandahåller 

informationsutbytesobjektet.  

3.2.2.2 Egenskaper för attribut 

Dessa egenskaper ska beskrivas för ett attribut på denna detaljeringsnivå.  

Egenskaper Tänkt innehåll 

Identifierare Unik identifierare för attributet (ska om möjligt vara i form av en 

URI (Uniform Resource Identifier).  

Informationsägare (utifrån 

ett samverkansperspektiv) 

Aktör som håller information som genom informationsutbyte 

tillhandahålls till andra aktörer. En informationsägare kan utses till 

primär/bästa källa. Detta blir relevant då flera informationsägare 

tillhandahåller samma information. Läs mer om informations-

ägarrollen i fördjupningsdelen Roller och Överenskommelser. 

Primär källa Den aktör som är ansvarig då flera aktörer tillhandahåller samma 

information. Om informationen behöver korrigeras, uppdateras eller 

tas bort ska detta göras hos den primära källan. Den primära källan 

ansvarar sedan för att tillhandahålla den uppdaterade informationen 

till övriga informationsägare. 

Primär källa pekas ofta ut genom lagstiftning, men kan även baseras 

på överenskommelser. 

Begrepp Referens till det begrepp som attributet implementerar. 

Bestånd Här anges om det finns en begränsning i informationsmängden för 

attributet. 

Beskrivning Beskrivning av attributet. 

Status  Något av värdena: under utveckling, godkänd, inaktuell. 

Giltighet Från och till vilket datum beskrivningen av attributet är giltig. 

Giltighet fylls i olika beroende på status: 

”Under utveckling”: behöver inte giltighet fyllas i  

”Godkänd”: fyll i giltig från 

”Inaktuell”: fyll i giltig från och till 

Informationsutbytesobjekt Referens till det informationsutbytesobjekt som attributet tillhör. 

Informationsutbytesmodell  Länk till informationsutbytesmodell där attributet förekommer. 

3.2.3 Kompletterande modellbeskrivning  
Om det finns ett behov av att bättre förstå hur olika informationsmängder relaterar till varandra kan 

detta göras med hjälp av en informationsmodell. Informationsmodellens ingående delar ska beskrivas 

med samma metadata som används vid den fördjupade textuella beskrivningen. 
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Som stöd för att ta fram en grafisk beskrivning i form av en begrepps- eller informationsmodell kan 

man utgå ifrån metamodellen (se fördjupning Metamodell). Nedan beskrivs ett utsnitt ur metamodellen 

för begrepps- och informationsutbytesmodeller. 

 

 

Figur 6. Metamodell för informationsutbytesmodell. 

Modellen visar att en informationsbeskrivning utifrån ett informationsutbytesperspektiv består av 

informationsutbytesobjekt som genom relationer till varandra skapar informationsutbytesmodeller. Ett 

informationsutbytesobjekt är en implementation av ett begrepp och har sitt ursprung i ett identifierat 

verksamhetsobjekt. Informationsutbytesobjekt har attribut som beskriver objektet och gör det möjligt 

att särskilja från andra likartade informationsutbytesobjekt.  

3.3 Val av notation för grafisk beskrivning 

När man ska beskriva begrepps- och informationsmodeller finns det ett antal olika notationer att välja 

mellan. Här är det viktigt att man följer eventuell standard som gäller inom exempelvis samverkans-

gruppen eller den sektorn man tillhör. Finns ingen fastslagen standard så kan man använda den 

notation man känner sig bekväm med. 

Exempel på notation för begreppsmodellering kan vara Stanli eller RDF och för informations-

modellering kan man använda sig av exempelvis UMLs Klassdiagram eller ER-diagram.  

Det kan också här vara relevant att diskutera vilket verktyg man ska använda sig av för att 

dokumentera sina modeller. För att undvika besvärlig konvertering mellan olika verktyg är det bra om 

man kommer överens inom samverkansgruppen vilket verktyg som är lämpligt att välja. Val av 

verktyg kan också ha påverkan på hur man framöver kan tillgängliggöra materialet. 

3.4  Exempel på informationsbeskrivning 
De exempel som används för att exemplifiera hur dessa olika metadata kan tillämpas kommer 

ursprungligen från Bolagsverkets modell för Grundläggande uppgifter för företag, men har här i vissa 

hänseenden modifierats för att bättre belysa olika aspekter.  

3.4.1 Exempel på begreppsbeskrivning 
Exemplet nedan visar hur begreppet Arbetsställe skulle kunna beskrivas enligt de metadata som är 

framtagna för ett begrepp. 

Referenser
«stereotyp»

Attribut

tags

UML Metaclass = Property

«stereotyp»

Informationsbeskriv ning

tags

UML Metaclass = Package

«stereotyp»

Informationsutbytesmodell

tags

UML Metaclass = Package

«stereotyp»

Informationsutbytesobjekt

tags

UML Metaclass = Class

«stereotyp»

Processer::

Verksamhetsobjekt

tags

UML Metaclass = Class

«strereotyp»

Begrepp

tags

Källa = Rikstermbanken

UMl Metaclass = Class

implementation av

har

ingår i

l iggerTil lGrundFör

0..*
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Begrepp Arbetsställe 

Identifierare Unik identiferare, kan vara i form av en URI. 

Definition ett företag eller en del av ett företag som ligger på en geografiskt identifierad 

plats (belägenhetsadress) och bedriver ekonomisk verksamhet inom en eller 

flera näringsgrenar 

Källa Celexnr 31993R0696 1F 

Beskrivning Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli 

verksamma för ett företag: 

 det ska förekomma någon typ av verksamhet (näringsgren) 

 det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt avgränsad) 

 verksamheten ska bedrivas under en längre tid (stadigvarande) 

 det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 

Rörlig personal, t ex försäljare som bedriver verksamheten från hemmet, förs till 

det arbetsställe som verksamheten administreras ifrån. 

Endast företag som uppfyller SCB:s aktivitetskriterier (registrering för moms, 

arbetsgivare eller F/FA-skatt) omfattas av definitionen. Med företag avses här 

alla förekommande juridiska former i det allmänna företagsregistret. 

Vald term Arbetsställe 

Status Godkänd 

Synonymer - 

Exempel Ett företag kan t ex ha ett kontor på en adress och en fabrik på en annan adress. 

Företaget har då två arbetsställen. Skulle företaget ha ett lager på ytterligare en 

adress blir lagret företagets tredje arbetsställe. 

Giltighet Fr o m 2014-11-11   (Datum då godkänd) 

T o m___________ (Här kommer datum fyllas i då status ändras till inaktuell) 

Begreppsägare Statistiska centralbyrån 

Länk  https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/  

 

3.4.2 Exempel på beskrivning av informationsutbytesobjekt 

Exemplet nedan visar hur informationsutbytesobjektet Arbetsställe skulle kunna beskrivas enligt de 

metadata som är framtagna för ett informationsutbytesobjekt. 

Informationsutbytesobjekt Arbetsställe 

Identifierare Unik identifierare, kan vara i form av en URI. 

Informationsägare Statistiska centralbyrån 

Implementerat begrepp Arbetsställe 

Beskrivning Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen 

ska bli verksamma för ett företag: 

 det ska förekomma någon typ av verksamhet (näringsgren) 

 det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt 

avgränsad) 

 verksamheten ska bedrivas under en längre tid 

(stadigvarande) 

 det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 

https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/
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Ingående attribut  arbetsställe antal anställda 

 arbetsställets status 

 arbetsställe typ 

 arbetsställe benämning  

 

Status Inaktuell 

Giltighet Fr o m 2014-11-10 (Datum då godkänd) 

T o m 2014-11-12  (Datum då inaktuell) 

Länk  https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/  

3.4.3 Exempel på beskrivning av attribut 

Exemplet nedan visar hur begreppet Arbetsställets status skulle kunna beskrivas enligt de metadata 

som är framtagna för ett informationsutbytesobjekts attribut. 

Attribut Arbetsställets status 

Identifierare Unik identifierare, kan vara i form av en URI. 

Informationsägare Statistiska centralbyrån 

Producent Statistiska centralbyrån 

Bestånd Endast företag som uppfyller SCB:s aktivitetskriterier (registrering för moms, 

arbetsgivare eller F/FA-skatt) omfattas av definitionen. Med företag avses här alla 

förekommande juridiska former i det allmänna företagsregistret. 

Beskrivning Anger kod för om arbetsstället är verksamt eller har varit verksamt.  

Koder som anger möjlig status: 

AE-status 1: Ett aktivt arbetsställe förutsätter ett verksamt företag som är registrerat 

för antingen moms, F-skatt eller som arbetsgivare. 

AE-status 2: Ej aktivt arbetsställe enligt ovan, men där företaget har stora 

finansiella tillgångar eller skulder på mer än 20 miljoner kronor.  

AE-status 7: Ej aktivt arbetsställe då dubblett. När ett arbetsställe flyttat från ett 

företag till ett annat och SCB redan registrerat ett nytt arbetsställe för det 

mottagande företaget dit det identifierade arbetsstället ska flytta får det nya 

arbetsstället AE-status 7. Alltså ej nedlagt utan markerat som dubblett till det som 

har flyttats.  

… 

Status Under utveckling 

Giltighet Fr o m ________ (Här fylls datum i då status ändras till godkänd) 

T o m _________ (Här fylls datum i då status ändras till inaktuell) 

Tillhör 

informations-

utbytesobjekt 

Arbetsställe 

Informations-

utbytesmodell 
https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/  

Tjänst - 

 

https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/DataEntity/c26b629c-a41a-41e0-8f3f-f71984b4f311.htm
https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/DataEntity/c26b629c-a41a-41e0-8f3f-f71984b4f311.htm
https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/DataEntity/c26b629c-a41a-41e0-8f3f-f71984b4f311.htm
https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/DataEntity/c26b629c-a41a-41e0-8f3f-f71984b4f311.htm
https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/
https://uppgiftskrav.bolagsverket.se/gu/
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4 Instruktion för tjänstebeskrivning 

En tjänstebeskrivning har följande syften: 

 Stötta beslut om att utveckla/bruka/avveckla en tjänst genom att: 

o Beskriva nyttan med tjänsten – ur ett användarperspektiv 

o Beskriva i vilken verksamhet tjänsten är avsedd att användas – koppling till 

processmodeller och informationutbytesmodeller 

o Beskriva villkor för nyttjande och betalningsmodell 

o Dokumentera krav för tjänster, t ex lagar och förordningar 

 Stötta utveckling/implementation av tjänster (producent och konsument) genom att: 

o Dokumentera hur tjänsten är tänkt att fungera – anrop, sekvenser etc 

o Dokumentera det data tjänsten hanterar 

o Dokumentera vilka tekniska protokoll och standarder tjänsten ska använda 

o Ge hänvisning till tjänstens tekniska gränssnittsbeskrivning 

 Stötta drift av tjänster genom att: 

o Beskriva ansvariga ägare, support, öppettider och servicenivåer 

En komplett tjänstebeskrivning innehåller tre delar som beskriver tjänstetypen och en del som 

innehåller beskrivningar av samtliga tjänsteinstanser. 

 Profil 
Profildelen av tjänstebeskrivningen innehåller en övergripande beskrivning av tjänsten och 

dess sammanhang. Detta omfattar saker som namn och 

textuell beskrivning av tjänsten men även vilka krav 

tjänsten uppfyller, vilken verksamhetsnytta den ger, vilka 

begrepp som används i tjänsten mm. 

 Logiskt gränssnitt 
Det logiska gränssnittet innehåller en beskrivning av 

samtliga gränsytor som producenten och konsumenten av 

tjänsten ska implementera. Här återfinns i huvudsak 

beskrivningar av anrop, meddelanden och sekvenser som 

ska tas hänsyn till vid implementation av tjänsten. Notera 

att denna del av beskrivningen är logisk, dvs utan koppling 

till specifik teknik. 

 Tekniskt gränssnitt 

Här beskrivs samtliga tekniska gränssnitt. En tjänst kan ha 

flera olika tekniska gränssnitt vilka kan utformas för olika kanaler som exempelvis 

smartphone/app, webbläsare, xml-data etc. Det tekniska gränssnittet omfattar beskrivning av 

teknikval för de olika implementationerna som t ex protokoll och standarder. 

 Instans 

Här beskrivs en specifik instans av tjänsten, dvs en verklig tjänst som kan hittas via en 

tjänstekatalog. I denna del av beskrivningen återfinns mycket information som relaterar till 

drift av tjänsten som t ex tillgänglighet, kontaktperson etc. 

Instruktionen innehåller tre olika detaljeringsnivåer som kan användas för att beskriva tjänsten: 

 Obligatoriska uppgifter 
Denna nivå innehåller sådan information som är obligatorisk att dokumentera för varje tjänst. 

Denna information görs tillgänglig i tjänstekatalogens databas och är hårt strukturerad. De 

obligatoriska uppgifterna dokumenteras i tabellform. 
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 Kompletterande textuell beskrivning 
Denna nivå innehåller ytterligare information som är viktig för att ge läsaren en god förståelse 

av tjänsten, men inte nödvändig för registrering i tjänstekatalogen. Tjänstebeskrivnings-

instruktionen ger vägledning till vilken typ av information som bör finnas i denna nivå, men 

ställer inga krav på hur arkitekten/designern 

av tjänsten beskriver detta. Både fri text och 

bilder kan användas på denna nivå. 

 Kompletterande modellbeskrivning 

I vissa organisationer och samarbeten finns en 

utvecklad användning av modeller för att 

beskriva arkitektur och design. En 

modellbaserad arkitektur ger många fördelar 

då arkitekturer av stor komplexitet tas fram, 

genom att definiera en formaliserad notation 

och ge större möjligheter att hantera relationer 

mellan olika delar i arkitekturen än vid ett 

dokumentbaserat arbetssätt. För dessa 

organisationer ger tjänstebeskrivnings-

instruktionen vägledning för vilka typer av element  

som bör användas och vilka notationer som är tillämpbara. 

4.1 Beskrivning av tjänstens profil 

4.1.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Datatyp Förklaring 

Namn Text 100 Tjänstens marknadsmässiga och mänskligt läsbara namn, som den skall 

heta/heter. 

Exempel: folkbokföringsInfoSKV 

Beskrivning Text 1000 Detaljerad beskrivning av tjänsten.  

Beskrivningen ska vara av verksamhetsmässig karaktär snarare än en 

teknisk beskrivning.  

Exempel: Tjänsten XXX är en tjänst för att hämta 

folkbokföringsinformation om privatpersoner bosatta i Sverige. Den 

innehåller information om namn, adress och relationer. Det finns även 

information om sekretessmarkerade individer men för att få tillgång till 

den krävs särskild behörighet. 

Version Text 100 Tjänstetypens version 

Exempel: Version 1.1.2 

Livscykelstatus ENUM Tjänstens nuvarande livscykelstatus utifrån något av nedanstående 

alternativ.  

Alternativ: 

- Planerad 

- Under utveckling 

- I drift 

- Under avveckling 

- Avvecklad 

Nyckelord 

(klassificering) 

Sträng, 

separation”;” 

Nyckelord som är relevanta för tjänsten. Nyckelorden är till hjälp vid 

sökning och kategorisering. Nyckelorden beskrivs i en sträng som 

separeras med ”;” 
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Tjänstearkitekt Text 500 Beskrivning av den organisation som är ansvarig för tjänsten och 

relevant kontaktinformation som exempelvis telefonnummer, mailadress 

och hemsida som arkitekter eller utvecklare kan använda för att ställa 

frågor om designen. 

4.1.2 Kompletterande textuell beskrivning 

4.1.2.1 Verksamhetskontext 

Här beskrivs den kontext som tjänsten är tänkt att fungera i och vilken nytta den ger. Genom att 

beskriva vilken verksamhet tjänsten ska stödja ges ett motiv för att lägga resurser på att utveckla och 

realisera tjänsten. 

En verksamhetskontext uttrycks enklast som en beskrivning av vilka livshändelser och processer 

tjänsten är tänkt att stödja. Det är också rekommenderat att definiera de specifika utbyten 

(interaktioner) som tjänsten realiserar samt vilka verksamhetsobjekt som hanteras i dessa utbyten. 

Verksamhetsobjekten är den verksamhetsmässiga beskrivningen av vilken information som en aktör 

antingen producerar eller tar emot i ett utbyte. Utbyten och verksamhetsobjekt kan dokumenteras 

enligt Instruktion för Processbeskrivning, se kapitel 2. 

Även referenser till nyttorealiseringsutredningar och affärsmodeller är användbara i detta 

sammanhang. 

4.1.2.2 Tänkbara producenter och konsumenter 

Under denna rubrik beskrivs vilka aktörer som är den tänkta målgruppen för tjänsten, både i termer av 

vilka som kan tänkas tillhandahålla (producera) respektive använda (konsumera) tjänsten. Aktörerna 

hämtas med fördel från en processbeskrivning. 

Det är viktigt att påpeka att ett av syftena med tjänsteorientering är att tjänsterna ska kunna 

återanvändas i olika verksamheter och organisationer. Detta behöver beaktas i designarbetet när 

tjänsten utvecklas och därför är ordet tänkbara i rubriken för detta kapitel viktig. 

4.1.2.3 Uppfyllda krav 

I detta kapitel beskrivs de krav som tjänsten uppfyller. Detta kan omfatta krav på informationsutbyte 

som beskrivs i process- och verksamhetsbeskrivningar, lagar, förordningar etc. Se Instruktion för 

Processbeskrivning, kapitel 2 ovan.  

Kraven bör fokuseras på kvalitetsaspekter runt informationsutbyte, även kallat icke-funktionella krav.  

Krav som rör informationshantering är också aktuella, dvs krav runt lagring, vidarespridning av 

information etc. 

Det är viktigt att dokumentera källan för respektive krav, men om sådan inte finns dokumenteras 

kravet som ett antagande. 

4.1.2.4 Funktionsbeskrivning och säkerhetsmekanismer 

Här dokumenteras vilka funktioner tjänsten har, dvs vad som händer då tjänsten anropas. Detta kan 

vara t ex beräkningar, analyser och sökningar i data. Funktionerna bör vara beskrivna på ett sådant sätt 

att en potentiell brukare förstår vad som händer när tjänsten används. 

Det är också möjligt att beskriva vilka säkerhetsmekanismer tjänsten använder sig av, både för att 

skydda data som lagras och för att säkerställa ett säkert informationsutbyte. 
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4.1.2.5 Policys och attribut 

En policy är en uppsättning överväganden framtagna för att vägleda beslut om handling
1
. Detta kan 

innefatta t ex vem som får använda en tjänst och när användandet får ske eller vad tjänsteproducenten 

måste göra när en tjänst anropas. Policys kan också användas för att beskriva betalningsmodeller, dvs 

om och hur betalning ska ske för att kunna utnyttja tjänsten och i vilken omfattning utnyttjandet får 

ske.  

Attribut är egenskaper som används för att beskriva egenskaperna hos en tjänst. Detta omfattar oftast 

kvalitetsattribut som svarstider, kapacitet, tillgänglighet etc. Attributen bör härledas från icke-

funktionella krav specificerade i verksamhetsbeskrivningar eftersom de kan vara kostnadsdrivande i 

implementationen. Med andra ord bör försiktighet iakttas när attributen definieras för att undvika 

onödigt kostsamma implementationer. Ibland kan det vara tillräckligt att definiera själva attributen 

utan att ge dem värden, dvs att definiera vilka aspekter som är viktiga att mäta för tjänsten. 

4.1.3 Kompletterande modellbeskrivning 

Om så önskas kan en modellbaserad beskrivning av tjänstens profil göras. Modellen nedan visar ett 

antal rekommenderade element som kan användas i en sådan beskrivning. 

 

  

Figur 7. Modellbeskrivning av tjänstens profil. 

4.2 Beskrivning av tjänstens logiska gränssnitt 

En tjänsts logiska gränssnitt syftar till att beskriva hur en tjänst fungerar och används som vägledning 

både till arkitekter och utvecklare. Det logiska gränssnittet beskrivs oberoende av teknikval för 

eventuella implementationer för att möjliggöra olika tekniska implementationer.  

                                                      

1
 Definition av M. J. Masullo and S. B. Calo, Policy Management: An Architecture and Approach. IEEE First 

International Workshop on Systems Management, Los Angeles, CA, April 14-16, 1993 
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4.2.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Datatyp Förklaring 

URI till 

information 

om tjänsten 

URI Ange URI till en informationssida/dokument där det finns mera detaljer 

om tjänsten. För bastjänster (maskin-till-maskin) bör denna information 

omfatta det som möjliggör för utvecklare att skapa konsumenter. För e-

tjänster (människa-till-maskin) bör informationen omfatta det som 

möjliggör för en användare att använda tjänsten. 

Om ingen URI anges kommer detta dokument att utgöra 

tjänstebeskrivningen då det delges för infogande i tjänstekatalogen. 

 

4.2.2 Kompletterande textuell beskrivning 

4.2.2.1 Gränssnitt 

Varje typ av gränssnitt som ingår i tjänsten beskrivs här. Både producentgränssnitt och 

konsumentgränssnitt bör beskrivas vid asynkrona interaktioner. 

4.2.2.1.1 Operationer 

För varje operation som kan utföras i gränssnittet ges en kort beskrivning. Samtliga operationer som är 

publikt tillgängliga i gränssnittet ska beskrivas. 

4.2.2.1.1.1 Meddelande 

De meddelanden som utväxlas genom operationerna beskrivs i detta avsnitt. Meddelanden bör brytas 

ner i sina beståndsdelar för att vara fullständigt beskrivna. Detta görs genom att beskriva de logiska 

informationsutbytesobjekt som meddelanden består av. Själva informationsutbytesobjekten beskrivs 

enligt Instruktion för Informationsbeskrivning, se kapitel 3 ovan, men mappningen mellan 

meddelandet och informationsutbytesobjektet beskrivs i tjänstebeskrivningen. Mappningen är mycket 

viktig eftersom den möjliggör sökning av tjänster utifrån ett informationsperspektiv, dvs vilka tjänster 

tillhandahåller en viss typ av information. 

En enkel tabell kan med fördel användas för att beskriva mappningen: 

Tjänstemeddelande Meddelandebeskrivning Informationsutbytesobjekt Länk 

Meddelande 1 Beskrivning Objekt 1 URI 1 

Objekt 2 URI 2 

Meddelande 2 Beskrivning Objekt 3 URI 3 

Objekt 4 URI 4 

Objekt 5 URI 5 

 

Information i kolumnen Länk ska leda till det ställe där informationsutbytesobjektet beskrivs i sin 

helhet. Om informationsutbytesobjektet är registrerat i en informationsutbyteskatalog bör länken peka 

dit, annars direkt till relevant källa. 

För att illustrera kopplingen finns här ett exempel som använder sig av det informationsutbytesobjekt 

som finns i Instruktion för informationsbeskrivning, kapitel 3.4.2 ovan. Observera att exemplet är 

förenklat, normalt sett finns även andra typer av dataentiteter i sökfrågor. 
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Gränssnitt 

/Operation 

Tjänste-

meddelande 

Meddelande-

beskrivning 

Informations-

utbytesobjekt 

Länk 

FTGinfoProducent 

- hämtaFöretagsinf

ormation 

FöretagsFilter Filter som anger 

vilken information 

som efterfrågas. 

Slagning kan ske på 

företagsnamn eller 

typ av arbetsställe. 

Företagsnamn https://uppgiftsk

rav.bolagsverke

t.se/gu/ 

Arbetsställe https://uppgiftsk

rav.bolagsverke

t.se/gu/ 

FTGinfoKonsument 

- svarFöretagsfråga 

Företagsinfor

mation 

Meddelandet som 

skickas tillbaks till 

konsumenten som 

resultat av en fråga 

om företags-

information. 

Företag https://uppgiftsk

rav.bolagsverke

t.se/gu/ 

 

4.2.2.1.2 Interaktionsmönster 

I de fall operationerna i gränssnittet måste utföras i en speciell ordning för att kunna använda tjänsten 

på ett korrekt sätt beskrivs ordningen här. Ett effektivt sätt att beskriva dessa interaktioner är att 

använda interaktionsdiagram i UML. 

4.2.3 Kompletterande modellbeskrivning 

Om så önskas kan en modellbaserad beskrivning av tjänstens logiska gränssnitt göras. Modellen nedan 

visar ett antal rekommenderade element som kan användas i en sådan beskrivning. 

 

Figur 8. Modellbeskrivning av tjänstens logiska gränssnitt. 

4.3 Beskrivning av tjänstens tekniska gränssnitt 

Det tekniska gränssnittet beskriver i detalj hur tjänsten realiseras i informationssystem. Det kan finnas 

flera tekniska gränssnitt per logiskt gränssnitt, dvs flera olika tekniska implementationer. 
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4.3.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Datatyp Förklaring 

URI till 

bindningsbeskrivning 

URI Ange URI till en informationssida/dokument där det finns en 

teknisk beskrivning av tjänstens implementation. Informationen ska 

vara tillräcklig för att en utvecklare ska kunna realisera en 

konsument- eller producentinstans. 

Om ingen URI anges kommer detta dokument att utgöra bindnings-

beskrivningen då det delges för infogande i tjänstekatalogen. 

Exempel på bindningsbeskrivning är en WSDL utan port-

beskrivningen som innehåller den faktiska ändpunkten. 

 

4.3.2 Kompletterande textuell beskrivning 

4.3.2.1 Bindning 

För varje typ av teknisk realisering beskrivs en bindning. Denna beskriver de protokoll som används 

för att en konsument och en producent ska kunna interagera. 

4.3.2.2 Protokoll 

Detta kapitel beskriver vilka protokoll som används och hur dessa tillämpas. Företrädesvis refereras 

till öppna standarder och dessas tillämpning, dvs vilka delar av standarderna som används och 

eventuella tolkningar och realiseringsbeslut som tagits vid implementation av producenten. 

4.3.2.3 Dataschema 

För att kunna realisera tjänsten behöver de data som används i interaktionerna beskrivas. Här beskrivs 

dataformat (t ex XML) samt strukturer (t ex XML Schema) och det är även rekommenderat att 

inkludera en beskrivning av hur respektive fysisk entitet i strukturen mappar mot informations-

utbytesobjekten i det logiska gränssnittet. Detta för att åstadkomma en spårbarhet till den teknik-

oberoende logiska designen och i förlängningen informationsutbytesmodeller. Denna mappning 

dokumenteras med fördel i tabellform. 

Fysisk entitet Informationsutbytesobjekt (Logisk entitet) 

Entitet 1 Informationsutbytesobjekt 1 

Informationsutbytesobjekt 2 

Entitet 2 Informationsutbytesobjekt 3 

 

4.3.3 Kompletterande modellbeskrivning 

Om så önskas kan en modellbaserad beskrivning av tjänstens tekniska gränssnitt göras. Modellen 

nedan visar ett antal rekommenderade element som kan användas i en sådan beskrivning. 
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Figur 9. Modellbeskrivning av tjänstens tekniska gränssnitt. 

4.4 Beskrivning av tjänstens instanser 

När en tjänst realiseras ska instanserna beskrivas för att möjliggöra för konsumenter att hitta och 

koppla sig till producenter.  

4.4.1 Obligatoriska uppgifter 

Egenskap Datatyp Förklaring 

Tjänsteproducent Text 100 Ange organisationen som tillhandahåller tjänsten 

Exempel: Jordbruksverket 

Organisationsnummer Text 100 Ange organisationens organisationsnummer 

Exempel: 202100-4151 

Telefon - organisation Text 100 Ange organisationens telefonnummer. 

Exempel: 08-456 780 

Hemsida URI Ange organisationens hemsida. 

Exempel: http://www.organisation.se/ 

URI till tjänsten URI Ange URI till tjänsten (End point). 

Exempel: https://organisationen:8080/tjanster/minTjanst 

 

4.4.2 Kompletterande textuell beskrivning 

4.4.2.1 Öppettider 

Här anges öppettider för tjänsten.  

Exempel: Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar förutom ett servicefönster kl 05.00 

måndagar varannan månad (Jan, Mar, Maj, Jul, Sept, Nov). 
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4.4.2.2 Specifika villkor för nyttjande 

Beskrivs om det finns villkor för instansen som frångår de som är beskrivna under kapitlet 4.1.2.5 

Policys och attribut ovan. 

4.4.2.3 Kontakter 

Här kan eventuell kontaktperson eller grupp, t ex support, beskrivas. Det är rekommenderat att 

inkludera namn, roll, telefon samt e-post. 

4.4.2.4 Testtjänst 

Här anges URI till eventuella ändpunkter (End points) för test och utveckling. 

4.4.3 Kompletterande modellbeskrivning 

Om så önskas kan en modellbaserad beskrivning av tjänstens instanser göras. Modellen nedan visar ett 

antal rekommenderade element som kan användas i en sådan beskrivning. 

 

Figur 10. Modellbeskrivning av tjänstens instans. 
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