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RAMVERK NATIONELL STANDARDISERINGSSTRATEGI 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland 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 satsning 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 be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. 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.  

Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation är ett av 
projekten som har genomförts inom programmets temaområde 
Informationsinfrastruktur. Projektet är av strategisk karaktär och har letts av Pontus 
Bengtson, Autodesk; Lars Harrie, Lunds universitet; Cristina Lázaro Morales, Plan B; 
Henrik Linderoth, Tekniska högskolan Jönköping; Anna Neidenström, Trafikverket; och 
Håkan Norberg, Plan B. Projektet har genomförts i samverkan med samfinansiärer 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur strategiarbetet kan bedrivas för aktuell 
strategiperiod och också hur nästkommande perioder ska hanteras.  

Stockholm, 30 juni 2021  
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ramverket för strategiarbetet kopplat till Sveriges arbete med 
standardisering av samhällsbyggnadsinformation inom ramen för projektet ”Nationell 
Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation”. Ramverket samt 
förvaltning och uppdatering av strategin kommer att ligga hos den nyligen skapade 
Samhällsbyggandets Regelforum, vilken har till uppgift att bidra till utvecklingen av 
befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer 
innovativt byggande.  

Ramverket innehåller principer för genomförande av strategin samt uppföljning och 
revidering för nästkommande strategiperioder. Vidare innehåller den en 
kommunikationsplattform som blir en viktig del i att kommunicera med intressenter 
samt för förankring. Ramverket omfattar också den strategiska färdplanen, dvs. den 
översiktliga planen med målsättningar och milstolpar att navigera efter. 

Ramverket är ett förslag och beslut avseende användning och justeringar ligger hos 
Samhällsbyggandets Regelforum  
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Summary 

As a result of the project “A National Strategy for Standardisation of Digital 
Information Management within the Built Environment”, this report describes the 
framework of the strategy. The responsibility of the framework, maintenance and the 
update will be handled by the newly created Samhällsbyggandets Regelforum. 
Samhällsbyggandets Regelforum aims to contribute to the development of new and 
existing regulations in order to enable a more modern, efficient and innovative 
construction sector. 

The framework contains several principles for strategy implementation and operation 
as well as a follow-up and revision processes for the upcoming strategy periods. 
Furthermore, it contains a communication platform that becomes an important part in 
communicating with stakeholders and for anchoring the changes. Last but not least, 
the framework does also include a strategic roadmap – a general plan with objectives 
and milestones for navigation. 

The framework is a proposal and decision regarding use and adjustments lies with 
Samhällsbyggandets Regelforum 
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RAMVERK NATIONELL STANDARDISERINGSSTRATEGI 

1 Inledning 
Denna rapport beskriver ramverket för strategiarbetet kopplat till Sveriges arbete med 
standardisering av samhällsbyggnadsinformation inom ramen för projektet ”Nationell 
Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation”. Dokumentet 
innehåller principer för uppföljning och revidering för nästkommande 
strategiperioder. Den omfattar den strategiska färdplanen, dvs. den översiktliga planen 
med målsättningar och milstolpar att navigera efter.  

För mer information kring strategin för den första perioden 2021-2023 hänvisas till 
rapporten ”Standardiseringsstrategi för 2021–2023”, och för bakgrund till NSS-
projektet, syfte, mål, metod, tidplan, organisation och de identifierade områden och 
processer som har legat till grund för framtagandet av innehållet i första 
strategiperioden hänvisar vi till ”Arbetsrapport Nationell Standardiseringsstrategi” 

1.1 Bakgrund 
Projektet ”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation” 
(nedan benämnt NSS) är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environments 
temaområde Informationsinfrastruktur. Projektet initierades av processledaren för 
temaområdet, Jan Byfors, och har grundats på resultat från fokusområdena 
Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built 
Environments programperiod 2016–2018. Underlag har också tagits fram genom ett 
trettiotal intervjuer av personer representerande av olika aktörer i byggsektorn samt 
från tre öppna workshops genomförda under maj 2019.  

Sammanställning av det samlade underlaget har tydligt visat att Sveriges insatser och 
deltagande kopplat till standardisering av samhällsbyggnadsinformation är dåligt 
koordinerade, och att samhällsbyggnadssektorn behöver en kraftsamling vad gäller 
standardiseringsarbete inom området. 

1.2 Syfte med ramverket 
Syftet med ramverket är att ange hur strategiarbetet kan bedrivas under 
strategiperioderna samt hur nästkommande strategiperioder ska tas fram. Den 
innehåller principer för hur framtagen strategi ska följas upp och revideras, samt 
omfattar den strategiska färdplanen, dvs. den översiktliga planen med målsättningar 
och milstolpar att navigera efter. Färdplanen innehåller i sin tur strategierna för 
kommande perioder (Figur 1.1). För en utförlig beskrivning av de åtta projekt som 
ingår i första strategiperioden hänvisar vi till dokumentet ”Standardiseringsstrategi 
för 2021–2023”. 
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Figur 1.1. Ramverk innehållande den strategiska färdplanen och strategier kommande perioder 
 

2 Vision och mission 
Nuvarande vision och mission (Figur 2.1) har arbetats fram tillsammans med 
referensgrupp och förankrats av styrgrupp. Vision och mission utvärderas efter 
avslutad period och kan vid behov revideras inför varje ny strategiperiod. 

 

Figur 2.1. Gällande vision och mission för nationell standardiseringsstrategi 
 

3 Organisation 
Projektets ramverk samt förvaltning och uppdatering av strategin kommer att ligga 

hos den nyligen skapade Samhällsbyggandets Regelforum.  

Syftet med Samhällsbyggandets Regelforum är att bidra till utvecklingen av befintliga 

och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt 

byggande som är till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande lagkrav 

med säkerhet uppfylls. Arbetet ska säkerställa både strategisk inriktning och 

kontinuerligt operativt arbete. Figur 3.1 illustrerar relationen mellan 

https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
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Samhällsbyggandets Regelforum och NSS, men det bör poängteras att detta i skrivande 

stund (juni 2021) är under utveckling. 

 

Figur 3.1.Preliminär organisationsstruktur inom Samhällsbyggandets Regelforum och förhållande till NSS 
 

Samhällsbyggandets Regelforum har initierats av sex branschorganisationer: 

• Byggföretagen 

• Byggherrarna 

• Byggmaterialindustrierna 

• Fastighetsägarna 

• Innovationsföretagen 

• Installatörsföretagen  

Även informations- och kunskapsföretaget Svensk Byggtjänst, ägt av ett 30-tal 

organisationer inom samhällsbyggnadssektorn, har spelat en aktiv roll i bildandet. 

Med dessa organisationer företräds en övervägande del av sektorns aktörer genom 

Samhällsbyggandets Regelforum, diskussioner om anslutning av ytterligare 

organisationer pågår. 

I regelforumets uppdrag ligger bland annat att ta fram en strategi för sektorns 

standardisering och det nya regelverket. Alla parter är övens om att 

Samhällbyggandets Regelforum ska utgå från två aktuella, viktiga och sammanhörande 

frågor: regelverk och standardisering som i sin tur ska bidra till att ett nytt regelverk 

skapas som driver innovation och främjar byggandets slutkunder. 

I uppdraget ligger bland annat följande: 

• Upprätta strategi för sektorns standardisering och det nya regelverket 
• Skapa organisatoriska förutsättningar för löpande arbete med att prioritera 

och strategiskt hantera frågor inom området 
• Skapa långsiktig finansieringsmodell för det löpande arbetet 
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Samhällsbyggandets Regelforum ansvarar för att driva och följa upp strategin. Följande 
upplägg till struktur föreslås för den organisation som krävs för det löpande arbetet 
och för att revidera strategin (Figur 3.2). 

 

Figur 3.2.Förslag på organisation för att revidera strategi och driva arbete under strategiperiod 
 

3.1 Rollbeskrivningar 
För att tydliggöra förväntningar och ansvar för olika roller som bör ingå i 
organisationen, har följande rollbeskrivningar fastställts. 

Observera att detta är ett förslag och att Samhällsbyggandets Regelforum äger frågan 
gällande hur organisationen de facto kommer att se ut. 

Roll Beskrivning 

Styrgrupp Samhällsbyggandets 
Regelforum 

Säkerställer att arbetet med strategin fortgår och 
ligger linje med uppsatt vision och mål 

Strategiansvarig hos 
Samhällsbyggandets 
Regelforum 

Ansvarar för att initiera arbetet med att ta fram 
ny strategi samt att på operativ nivå hålla ihop de 
initiativ och intentioner som finns inom ramen 
för strategin. Nyckelord är initiera, driva, hålla 
ihop och kommunicera.  

Administration Stödfunktion för att administrera 

Referensgrupp Ska säkerställa att pågående och planerat arbete 
är förankrat i branschen 

Projektledare 1-X Ansvarar för att tillsammans med projektgrupp 
genomföra de projekt och aktiviteter som 
kommer att bedrivas under strategiperioden. 

Projektgrupp 1-X Arbetsgrupp underställd projektledare som 
tillsammans med projektledare utför de olika 
aktiviteter som ingår i respektive projekt. 
Varje projekt bör ha någon typ av projektgrupp 

Styrgrupp 
Samhällsbyggandets 

Regelforum

Strategiansvarig hos 
Samhällsbyggnadets 

Regelforum

Projektledare 1

Projektgrupp 1

Projektledare 2

Projektgrupp 2

Projektledare 3...

Projektgrupp 3...

Projektledare 
Revidering strategi

Projektgrupp

Referensgrupp
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4 Tidplan 
Genom att Samhällsbyggandets Regelforum tar ansvar för framtida strategiarbete 
kommer de följande perioderna att underordna sig den strategicykel som 
Samhällsbyggandets Regelforum kommer att sätta upp.  

Som utgångspunkt är ett uppföljnings- och revideringsmoment är inplanerat i slutet av 
varje strategiperiod. Momentet syftar till att följa upp generella samt projektspecifika 
indikatorer och utifrån resultatet eventuellt anpassa ramverket, arbetssättet m.m. om 
behov uppstår. Uppföljningen ska ge bättre kunskapsunderlag inför framtida beslut om 
prioriterade projekt och strategiska områden kopplade till standardiseringsarbetet i 
kommande perioder. NSS projektgrupp föreslår att uppföljning och 
revideringsmomentet sker som senast i mitten av 2023 respektive 2026 (Figur 4.1). 

Man bör dessutom starta planeringen av strategin inför nästa strategiperiod i god tid, 
samt identifiera vilka projekt som denna ska innehålla. Detta är tidskrävande och 
därför anser projektgruppen att arbetet bör startas senast i Q2 2023 respektive Q2 
2026. 

 

Figur 4.1. Ursprunglig plan för strategiperioderna avseende uppföljning, styrning och revidering 
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5 Förankring 
Förankring är ett nyckelord för framgång både avseende arbetet under 
strategiperioden och under processen för att ta fram en ny strategi. Kontinuerliga 
kommunikations- och förankringsinsatser bör genomföras. Dels via de olika grupper 
som är involverade i projektet (styrgruppen, referensgruppen samt 
expertstödsgruppen), dels genom samordning och samtal med viktiga aktörer och 
relevanta pågående initiativ.  

En särskilt lyckad förankringsaktivitet inom NSS har varit korta digitala 
informationsmöten, ca 30 minuter med ett intervall på 4-6 veckor mellan tillfällena. 
Mötena har riktat sig mot Referensgruppen, vilken har lyft en generell önskan att dessa 
möten ska fortsätta (Figur 5.1). 

 

Figur 5.1.Resultat från 23 röstande Referensgruppsdeltagare 
 

Exempel på aktiviteter och möten som genomfördes under arbetet med framtagande 
av första strategin: 

• Ett flertal möten med styrgruppen med syfte att diskutera 
förankringsprocessen och hur vi får till en bra signering av slutresultatet. 

• Löpande avstämningsmöten med referensgrupp för att hålla denna 
uppdaterad på status och framdrift. Ett antal workshops för att involvera 
referensgruppen har också genomförts. 

• Deltagande i Smart Built Environments koordineringsmöten för 
projektledarna inom temaområdet Informationsinfrastruktur. 

• Deltagande i BIM Alliance stora intressentsgruppsdagen 2020. 
• Samordningsmöte kring pågående arbete inom Nationella Riktlinjer och BIM 

Alliance Tekniskt Råd 
• Avstämningsmöten med Lantmäteriet kring regeringsuppdraget Smartare 

Samhällsbyggnadsprocess (SSB) och dess koppling till NSS. 
• Synlighet och allmän kommunikation via bland annat Smart Built 

Environment, BIM Alliances kommunikationskanaler (främst nyhetsbrev och 

hemsidan). 



 
 

13 

RAMVERK NATIONELL STANDARDISERINGSSTRATEGI 

6 Följa upp strategi 
Strategin ska följas upp löpande med utgångspunkt från de långsiktiga och kortsiktiga 
mål som är definierade. Uppföljning ska också ta hänsyn till Smart Built Environments 
effektmål och effektlogik för 2030, se Figur 6.1. Effektlogiken används strategiskt och 
operativt och nyttjas som styrmedel för alla projekt och insatser inom Smart Built 
Environment. Strategiarbetet kommer att direkt bidra till effektområdet förbättrat 
informationsflöde där bland annat de kortsiktiga effekterna “Branschpraxis och 
lagstiftning stödjer delning av digitala data” och “Enhetliga strukturer för BIM och GIS” 
ingår. De kortsiktiga effekterna kommer att kunna följas upp inom ramen för Smart 
Built Environments strategiska projekt programgeneriska mätmetoder där de 
kortsiktiga effekterna utvärderas vart annat år.  

För att få en koppling mot Smart Built Environments långsiktiga effekter ska 
produktivitetsmätningar för samhällsbyggnadssektorn1 inkluderas i uppföljningen. De 
åtgärder och projekt som är föreslagna kommer på lång sikt att bidra till ökad 
produktivitet varför detta index är viktigt att följa. 

Figur 6.1. Översikt Smart Built Environment Effektlogik 

För fullständig processbild se bilaga A. 

Förslagsvis verkar Samhällsbyggandets regelforum för att den produktivitetsmätning 
som utförts vid två tidigare tillfällen, 2014 och 20182, under ledning av Christian Koch 
även genomförs 2022, 2026 samt 2030. Genom att engagera sig i detta arbete kan svar 
användas som indikatorer på hur mycket standards används och vilken effekt det ger.  

 
1 https://www.cmb-chalmers.se/2020/04/27/byggbranchen-1-procent-effektivare-
per-ar-rapporten-klar/ 
2 Mätningarna från 2018 återfinns på www.sbuf.se under ProjektID 13642 

http://www.sbuf.se/
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7 Kommunikation 
Kommunikation kring projektets vision, mål, resultat och framtida satsningar är av 
stor vikt för projektets långsiktiga framgång. Kommunikationen måste anpassas 
utifrån mottagarens kunskapsnivå och intresse. Det är därför viktigt att utgå ifrån olika 
personkategorier för att försöka kartlägga vilka behov avseende informations-
spridning kopplat till NSS-projektet olika intressenter kan ha, både vad gäller 
information att konsumera och att sprida själv.  

För att säkerställa ett kvalitativt och effektivt genomförande är en ”modern och digital 
kommunikationsplattform” en grundläggande förutsättning. 

7.1 Kommunikationsplattform 
Med en ”modern och digital kommunikationsplattform” för Samhällsbyggandets 
Regelforum avses en IT-lösning med funktioner, strukturer för databearbetning och 
informationslagring som via API och en webbportal möjliggör överföring av 
information mellan två eller flera aktörer. Visionen för denna digitala 
kommunikationsplattform är att möjliggöra en öppen och inbjudande dialog för 
samtliga intressenter, utifrån en tydlig och specifik kommunikation och information. 

Webbportalen ska möjliggöra att beskrivna processer ”körs” och kan uppdateras. För 
en mer detaljerad beskrivning av kommunikationsplattformen se Bilaga D 
“Beskrivning kommunikationsplattform”. 

Det bör eftersträvas att API-standard som ska användas utgår från det som DIGG 
specificerat på dataportal.se 
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8 Arbetsprocess under 
strategiperiod 

8.1 Allmänt 
Följande avsnitt beskriver processen för hur arbete kan bedrivas under aktuell 
strategiperiod. Varje delaktivitet är nedbruten och beskriven med ansvar tilldelat 
(Figur 8.1). 

 

Figur 8.1. Översikt arbetsprocess under strategiperiod 
 

För fullständig processbild se bilaga C 

8.1.1 Start 
Beskrivning 
Arbetet har gått in i drift- och förvaltningsfas och strategin följs upp löpande. Denna 
process upprepas under strategiperiodens genomförande. Var tredje år eller när 
Samhällsbyggandets Regelforum anser det lämpligt initieras en ny strategiperiod 
enligt Process för revidering av strategi. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

8.1.2 Genomföra och följa upp strategi 
Beskrivning 
Driva överenskommen strategi och löpande följa upp delmål och etappmål. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

8.1.3 Sammanställa och rapportera 
Beskrivning 
Med lämpliga intervall löpande sammanställa och rapportera till referensgrupp. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
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8.1.4 Remiss: Sammanställning 
Beskrivning 
Sammanställningar rapporteras till referensgrupp. Eventuella kommentarer och 
synpunkter arbetas in. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

8.1.5 Justera och uppdatera projektplan 
Beskrivning 
Projektplan uppdateras vid behov och eventuella synpunkter från referensgrupp 
arbetas in. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

8.1.6 Remiss: Projektplan 
Beskrivning 
Projektplan skickas efter uppdatering på remiss till styrgrupp. Eventuella 
kommentarer och synpunkter arbetas in. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

8.1.7 Fastställa projektplan 
Beskrivning 
Samhällsbyggandets Regelforum fastställer projektplan. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

  

https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
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9 Process för revidering av 
strategi 

9.1 Allmänt 
Följande avsnitt beskriver processen för hur strategin ska revideras. Varje delaktivitet 
är nedbruten och beskriven med ansvar tilldelat. Processen är uppdelad i fyra faser: 

1. Initiera 
2. Förbereda 
3. Genomföra 
4. Överlämna 

 

Figur 9.1. Översikt process för revidering av strategi 
 

För fullständig processbild se bilaga C. 

9.2 Processteg Initiera 
9.2.1 Start 
Beskrivning 
Start av process för att initiera ny strategiperiod. Start bör ske ca 6 mån innan ny 
strategiperiod startar för att säkerställa att alla aktiviteter hinner genomföras. 

Ansvarig: Strategiansvarig  

https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/
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9.2.2 Säkerställa finansiering 
Beskrivning 
Tillse att medel finns för att finansiera aktiviteter som ska genomföras inklusive 
kostnader för projektorganisation med mera 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.2.3 Utse organisation 
Beskrivning 
Utse organisation för projektet. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.2.4 Utse projektledare 
Beskrivning 
Utse projektledare som ska ansvara för att driva projektet och leda projektgruppen. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.2.5 Utse styrgrupp 
Beskrivning 
Utse styrgrupp som ansvarar för uppföljning av status och beslut vid avvikelser 
utanför projektets ramar. Styrgruppen ska verka som positiv ambassadör för projektet 
och förankra projektmålen i organisationen för att underlätta projektgruppens arbete.  

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.2.6 Utse ordförande för styrgrupp 
Beskrivning 
Utse lämplig ordförande för styrgrupp. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.2.7 Beslut ny strategiperiod 
Beskrivning 
Om förutsättningar för projektet är på plats (finansiering, organisation) ska beslut 
fattas av Samhällsbyggandets Regelforum att projekt kan starta. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.2.8 Initiera projekt 
Beskrivning 
Projektledare initierar projektet. 

Ansvarig: Projektledare  
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9.3 Processteg Förbereda 
9.3.1 Utse projektgrupp 
Beskrivning 
Projektledare utser lämplig projektgrupp som ska fungera som arbetsgrupp och 
tillsammans med projektledare driva arbetet och genomföra de olika aktiviteterna för 
att uppdatera och revidera strategin. 

Ansvarig: Projektledare 

9.3.2 Säkerställa referensgrupp 
Beskrivning 
Projektgruppen säkerställer att referensgruppen har en representativ 
sammansättning. Vid behov kompletteras referensgrupp för att bättre representera 
branschens olika aktörer. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.3.3 Upprätta projektplan 
Beskrivning 
Projektgrupp upprättar projektplan som beskriver ingående aktiviteter baserat på 
ramverk och tidigare strategiarbete. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.3.4 Remiss: Projektplan 
Beskrivning 
Projektplan skickas efter färdigställande på remiss till Samhällsbyggandets 
Regelforum. Eventuella kommentarer och synpunkter arbetas in. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.4 Processteg Genomföra 
9.4.1 Fastställa projektplan 
Beskrivning 
Regelforum fastställer projektplan. 

Ansvarig: Strategiansvarig 

9.4.2 Genomföra aktiviteter 
Beskrivning 
Projektgruppen startar de olika aktiviteter som ska genomföras. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.3 Följa upp tidigare strategiperiod 
Beskrivning 
Tidigare strategiperiod följs upp för att säkerställa framdrift och se till att man följer 
planen. 

Ansvarig: Projektgrupp 
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9.4.4 Säkerställa vision/mission 
Beskrivning 
Revidera och vid behov uppdatera vision och mission. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.5 Remiss: Vision/mission 
Beskrivning 
Vision och mission skickas på remiss till referensgrupp. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.6 Fastställa vision/mission 
Beskrivning 
Styrgrupp fastställer mission och vision. 

Ansvarig: Styrgrupp 

9.4.7 Genomföra effektbedömning 
Beskrivning 
Att utifrån gällande processkarta genomföra en effektbedömning för att bedöma vilken 
påverkan fungerande informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen skulle ha med 
avseende på effektmål (till exempel Smart Built Environments effektlogik). 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.8 Remiss: Effektbedömning 
Beskrivning 
Effektbedömning skickas för remiss till referensgrupp. 

Ansvarig: Referensgrupp 

9.4.9 Identifiera områden och processer 
Beskrivning 
Att utifrån det analyserade materialet identifiera områden och processer som bör ingå 
i nästkommande strategiperiod. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.10 Remiss: Områden och processer 
Beskrivning 
Identifierade områden och processer skickas för remiss till referensgrupp. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.11 Identifiera projekt 
Beskrivning 
Att utifrån identifierade områden och processer skapa en bruttolista med projekt som 
ska genomföras under aktuell strategiperiod.  

Ansvarig: Projektgrupp 
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9.4.12 Remiss: Projekt 
Beskrivning 
Bruttolista med projekt skickas för remiss till referensgrupp. 

Ansvarig: Referensgrupp 

9.4.13 Prioritera projekt 
Beskrivning 
Prioritera projekt och eventuellt rensa bruttolista för att komma ner till ett lämpligt 
antal som är genomförbart. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.14 Remiss: Prioritering 
Beskrivning 
Uppdaterad lista med projekt skickas för remiss till referensgrupp. 

Ansvarig: Referensgrupp 

9.4.15 Sammanställa effektbedömning och prioritering 
Beskrivning 
Arbeta in synpunkter och kommentarer från referensgrupp och sammanställa arbetet 
med utgångspunkt från genomförda aktiviteter. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.16 Fastställa prioritering 
Beskrivning 
Fastställa prioritering och projektlista utefter redovisade förutsättningar. 

Ansvarig: Styrgrupp 

9.4.17 Sammanställa projekt 
Beskrivning 
Sammanställa slutlig lista för projekt och arbeta fram projektbeskrivningar. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.18 Definiera mål för strategiperiod 
Beskrivning 
Att utifrån Smart Built Environments effektlogik sätta upp kortsiktiga delmål samt 
långsiktiga etappmål. För projekt ska separata projektmål sättas upp som vart och ett 
ska bidra till effektlogiken. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.4.19 Remiss: Mål för strategiperiod 
Beskrivning 
Definierade mål för strategiperiod skickas för remiss till referensgrupp. 

Ansvarig: Referensgrupp 
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9.4.20 Fastställa mål 
Beskrivning 
Definierade mål ska fastställas av styrgrupp. 

Ansvarig: Styrgrupp 

9.4.21 Uppdatera ramverk 
Beskrivning 
När alla aktiviteter genomförts och vision, mission, mål och prioritering fastställts kan 
ramverket uppdateras. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.5 Processteg Överlämna 
9.5.1 Överlämna strategi 
Beskrivning 
Det uppdaterade ramverket tillsammans med övrig dokumentation överlämnas för 
godkännande till Samhällsbyggandets Regelforum. 

Ansvarig: Projektgrupp 

9.5.2 Avslut/godkänd strategi 
Beskrivning 
Samhällsbyggandets Regelforum godkänner uppdaterad strategi och avslutar 
projektet. Ny strategiperiod påbörjas och arbetet går in i drift- och förvaltningsfas. 

Ansvarig: Strategiansvarig 
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Bilaga A: Översikt Smart Built Environment Effektlogik 
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Bilaga B: Process för arbete under strategiperioden 
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Bilaga C: Process för revidering av strategi 
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Bilaga D: 
Kommunikationsplattform 

1 Definition 
Samhällsbyggandets Regelforum avser att ”Bidra till utvecklingen av befintliga och nya 
regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande som 
är till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande lagkrav med säkerhet 
uppfylls”. För att säkerställa ett kvalitativt och effektivt genomförande är en ”modern 
och digital kommunikationsplattform” en grundläggande förutsättning. 

Begreppet ”modern och digital kommunikationsplattform” ingående delar definieras 
enligt följande: 

• Kommunikation - processen att överföra information mellan två punkter, en 
sändare och en mottagare 

• Plattform (Digital, avseende datorteknik) – kombination av hårdvara och 
grundläggande mjukvara som bildar funktioner och strukturer för 
databearbetning och informationslagring. Denna IT-tekniska lösning möjliggör 
i sin tur att andra mjukvaror kan ”köras” inom plattformen, med hjälp av dess 
olika resurser 

• Modern digital miljö – IT-teknisk lösning som i grunden är byggd för att stödja 
interna- och externa informationsflöden via API-anrop. Anrop med API 
(Application Programming Interface) möjliggör att på ett strukturerat sätt läsa 
och skriva direkt till databaser. IT-lösningen består även av en webbportal där 
användare kan logga in och skapa, konsumera, uppdatera och ta bort 
information. 

Med en ”modern och digital kommunikationsplattform” för Samhällsbyggandets 
Regelforum avses en IT-tekniskt lösning med funktioner, strukturer för 
databearbetning och informationslagring som via API och webbportal möjliggör 
överföring av information mellan två eller flera aktörer. Webbportalen ska möjliggöra 
att beskrivna processer ”körs” och kan uppdateras. 
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2 Vision 
Visionen för en modern och digital kommunikationsplattform för Samhällsbyggandets 
Regelforum är att möjliggöra en öppen och inbjudande dialog för samtliga intressenter, 
utifrån tydlig och specifik kommunikation och information. 

3 Syfte och Mål 

3.1 Syfte 
Syfte med plattformen är att: 

• Stödja Samhällsbyggandets Regelforums kommunikationsprocesser 
• Agera ett samordnande nav för frågor som rör Samhällsbyggandets 

Regelforums vision, mål, genomförande resultat och framtida satsningar  
• Säkerställa att samtliga intressenter får tillgång till relevant information vid 

specifika tidpunkter  
 

3.2 Mål 
Mål med plattformen är att: 

• Säkerställa att beskrivna ledningsprocesser kan efterlevas 
• Tillhandahålla information om specifika projekt och aktiviteter 
• Tillhandahålla vägledande icke tidsberoende information, såsom definitioner 

och vägledningsdokumentation 
• Enkelt för användare att lägga till och uppdatera information 

 

4 Avgränsningar 
Plattformen avser att internt hantera informationsmängder som rör genomförandet av 
projekt och aktiviteter, som syftar till att kommunicera vad som händer. Plattformen 
avser inte att internt hantera faktisk projektdokumentation. Denna dokumentation 

avses refereras till som externa länkar eller tillgängliggörs via API från Teams (IQS) från 

publicerade dokument ur Samhällsbyggandets Regelforums team och kanaler. 
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5 Intressenter 
För plattformens nyttjande har olika intressenter identifierats. Dessa kännetecknas av 
olika informationsbehov, i olika omfattningar. 

• Intressent 1: Potentiellt nyfiken men oinformerad 
Generellt informationsbehov: Övergripande och generell 
Generell omfattning: Kortfattad 
 

• Intressent 2: Nyfiken på vad om händer 
Generellt informationsbehov: Övergripande, generell med möjlighet att enkelt 
hitta specifik information 
Generell omfattning: Kortfattad och vid intresse utförlig 
 

• Intressent: 3 Nyckelperson för implementation av standardisering inom en 
organisation 
Generellt informationsbehov: Specifik information med fokus på relevans för 
aktuell organisation 
Generell omfattning: Kortfattad och utförlig 
 

• Intressent 4: Jobbar med standardiseringsarbete (Punktinsats) 
Generellt informationsbehov: Specifik information med fokus på relevans för 
aktuell punktinsats 
Generell omfattning: Utförlig och fokus externa beroenden 
 

• Intressent 5: Jobbar med standardiseringsarbete (Kontinuerligt) 
Generellt informationsbehov: Övergripande och specifik information med 
fokus på relevans för aktuellt kontinuerligt arbete 
Generell omfattning: Utförlig och fokus på externa beroenden 
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6 Behov 
Behov är identifierade utifrån ifall intressenten har behov av att sprida/delge (A) 
information eller att få till sig/hämta in (B) information enligt Figur 1. 

 

Figur 1 Kommunikationsflöden för plattform 
 

Vid workshop inom NSS identifierades behov, per intressent. Utifrån dessa behov har 
informationsmängder och kommunikationsprocesser identifierats. 

I nedanstående sammanställning har behov som förekommit på flera ställen tagits bort 
då syftet med sammanställningen främst är att identifiera olika 
kommunikationsprocesser och informationsmängder. Det innebär att behov som 
beskrivs nedan kan finnas hos övriga intressenter. 

6.1 Behov A. Sprida/Delge information 
6.1.1 Intressent 1. Potentiellt nyfiken men oinformerad 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vilket behov man har av 

standarder/anvisningar i sin roll. 

• Behov utifrån roll 

• Lista över standarder 

• Lista över anvisningar 

• Behovsidentifiering 

Problem man haft med 

informationshantering 

• Problem utifrån process • Erfarenhetsåterföring 

Vad är det som gör mig nyfiken? • Önskelista 

• Behov utifrån roll 

• Behovsidentifiering 

• Erfarenhetsåterföring, generell 

Uppföljning från byggprojektresultat • Implementation av regel, 
standard och/eller 
bastillämpning, utifrån typ av 
byggprojekt 

• Erfarenhetsåterföring, utifrån 
projekttyp 

• Statistikinsamling 

• Effektmätning 

Att standarden finns • Identifiering och beskrivning av 
standard 

• Omvärldsbevakning 

Tjänster baserade på standarder • Identifiering och beskrivning av 
tjänst, utifrån relationer till 
standarder 

• Omvärldsbevakning 

Kunna ställa generell fråga till någon 

som tar emot 

• Frågor och svar 

• FAQ 

• Administration 
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6.2 Intressent 2. Nyfiken på vad om händer 
Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vilka behov har man av standarder och 

etcetera i sitt arbete 

• Behov utifrån 
arbete/arbetsuppgifter 

• Behovsidentifiering 

Förmedla att man är nyfiken. Lämna en 

intresseanmälan 

• Intresseanmälan att 
medverka i aktiviteter 

• Organisation 

 

6.2.1 Intressent 3. Nyckelperson för implementation av 
standardisering inom en organisation 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vad som krävs av en organisation att 

hantera standarden.  

• Tillämpningsanvisning 
utifrån organisationstyp 

• Implementationsstöd 

Egna erfarenheter av standardtillämpning • Implementation av regel, 
standard och/eller 
bastillämpning, utifrån 
organisationstyp 

• Erfarenhetsåterföring, utifrån 
organisationstyp 

Uppdaterad Information och data 

avseende kravställning utifrån standards, 

avtal, lagar till praxis 

• Status för 
informationsmängder och 
aktiviteter 

• Uppföljning av aktiviteter 

• Statusrapportering 

Kommunicera helhetssyn för organisation. 

Vad standard/standardisering bidra till.  

• Implementationsstrategi 

• Nyckeltal 

• Beslutsstöd 

Kunna ställ detaljerad fråga till någon som 

tar emot och expertstöd som hanterar 

frågan - Fokus på implementation 

• Frågor och svar 

• FAQ 

• Kontakt med expertstöd 

• Administration 

• Expertstöd 

Kravställning • Krav på regel, standard 
och/eller bastillämpning, 
utifrån organisationstyp 

• Kravidentifiering 

Behov av nivå av implementation av 

standard 

• Implementationsnivåer 
utifrån organisationstyp 
och standard 

• Implementationsstöd 

Se till att standarden kommer till nytta • Positiva effekter av 
standardimplementation 

• Beslutsstöd 

• Erfarenhetsåterföring 
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6.2.2 Intressent 4. Jobbar med standardiseringsarbete 
(Punktinsats) 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Att ett projekt/aktivitet pågår • Identifiering och beskrivning 
av projekt och aktivitet 

• Status för projekt/aktivitet 

• Projektplanering 

• Projektuppföljning 

• Statusrapportering 

Hur standarden påverkar organisationen 

och dess verksamhet 

• Positiva och negativa 
effekter av 
standardimplementation 

• Förbättringsförslag 

• Erfarenhetsåterföring 

Anteckningar och slutsatser från 

deltagande på internationell samordning 

• Anteckningar och slutsatser 
från deltagande på 
internationell samordning 

• Beroenden till nationella 
initiativ 

• Omvärldsbevakning 

• Projektplanering 

Vilka till exempel remisser jag jobbar med 

just nu 

• Identifiering och beskrivning 
av remiss 

• Status för remiss 

• Remisshantering 

Resultatet av min punktinsats. 

Informationsleverans av 

standardiseringsarbete, kopplat till aktuell 

aktivitet 

• Extern länk till resultat, 
utifrån specifikt 
projekt/aktivitet 

• Resultatpresentation 

Hur få in synpunkter från andra? • Förbättringsförslag styrning 
av arbete 

• Utveckling av ramverk 

Detta kan vara en person med god inblick 

i andra områden, till exempel finansiella, 

affärsmässiga eller juridiska. Det är viktigt 

att personen kan delge aspekter av 

standarder i förhållande till sitt 

specialområde. 

• Expertkompetensomfattning 

• Identifiering och beskrivning 
av roller 

• Organisation 

Tillgänglighet för arbete i supportteam • Tillgänglighet för resurs, 
generellt 

• Tillgänglighet för resurs, 
utifrån specifikt 
projekt/aktivitet 

• Kalenderinformation 

• Organisation 

• Projektplanering 
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6.2.3 Intressent 5. Jobbar med standardiseringsarbete 
(Kontinuerligt) 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vad är syftet med det 

standardiseringsarbete som utförs? Måste 

kopplas till den oinvigdes (och andras) 

behov. 

• Identifiering och 
beskrivning av syfte 

• Projektplanering 

• Beslutsstöd 

Hur standarden interagerar med andra 

standarder och hur detta påverkar en 

organisation. 

• Beroenden mellan 
standarder utifrån 
organisationstyp 

• Omvärldsbevakning, beroenden 

Fallgropar och framgångsexempel med 

standardiseringsarbete. Viktigt att tipsa om 

hur man undviker fallgropar. Lyfta upp 

problem, motvind och behov av 

förbättring. 

• ”Best practice” för 
implementation. 

• Erfarenhetsåterföring  

Kommunicera att man håller på att 

standardisera:  Viktigt att man tänker efter 

vilka kanaler som är relevanta för olika 

budskap  

• Identifiering och 
beskrivning av 
kommunikationskanaler  

• Kommunikationsstrategi 

Kommunikation och förankring med 

organisationen. 

• Beslut • Förankring 

• Beslutandeprocess 

Goda exempel där tillämpningar visar på 

nyttoeffekter i lämpligt format som 

personer kan visa beslutsfattare. 

• Nyttoeffekter av 
implementation 

• Nyckeltal 

• Beslutsstöd 

Behov som man själv identifierar och kan 

delge andra. Nå utanför sin organisation 

blir nödvändigt. Samla in denna lärdom. 

Referera till Nationella Riktlinjer och 

arbete inom SIS och ISO/IEC. 

• Beroenden till andra 
nationella/internationella 
initiativ 

• Extern länk till nyheter, 
aktiviteter och 
projektresultat 

• Omvärldsbevakning 

Uppföljning på arbete med 

projekt/aktivitet 

• Kontinuerlig uppföljning av 
projekt/aktiviteter 

• Statusrapportering 

• Projektuppföljning 

Ge perspektiv på standardiseringen. Det är 

viktigt att förstå hur standardiseringen 

påverkas oss idag, för att kunna ta rätt steg 

i framtiden. 

• Påverkan av 
standardisering 

• Strategiska beslut 
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6.3 Behov B. Få till sig/hämta in information 
6.3.1 Intressent 1: Potentiellt nyfiken men oinformerad 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Att man har möjlighet att påverka • Hur man engagerar sig i 

projekt/aktivitet 

• Organisation 

Att Nationella Riktlinjer sammanställer 

projektresultat och berättar om hur man 

använder standarder.  Definitivt och inte 

bara nationella riktlinjer utan andra 

sammanhållande instanser som till 

exempel LM, Boverket, SIS och etcetera. 

Även bransch- och intresseorganisationer 

för medverkande parter  

• Externa länkar till var man 

hittar projektresultat  

• Omvärldsbevakning 

Vilka är de viktigaste aktörerna inom 

standardiseringsområdet? Hur kan jag få 

den information som berör mitt arbete 

från dem? 

• Prioritering av standarder, 

utifrån roll och 

organisationstyp 

• Strategiska beslut 

Att standarden finns • Lista över standarder • Omvärldsbevakning 

Behov att lita på att det finns en 

organisation som säkerställer att "allt" 

fungerar för att jag ska kunna förändra min 

verksamhet. 

• Öppen information om 

genomförande 

 

• Kvalitetsarbete 

Uppgifter om vart man kan vända sig • Kontaktinformation • Organisation 

Vad är en specifikation! Vad är en 

standard! 

• Definitioner av vanligt 

förekommande begrepp 

• Implementationsstöd 

Att det finns projekt som pågår • Projekt/aktivitetsplanering 

• Projekt/aktivitetsstatus 

• Projektplanering 

• Projektuppföljning 

Ta del av framgångsrika tillämpningar. Bra 

exempel på hur standarder använts inom 

mitt eget verksamhetsområde. 

• Erfarenhet av 

tillämpningar, utifrån roll, 

organisation och 

verksamhetsområde 

• Erfarenhetsåterföring 

Enkelt förstå nyttan och ha möjligheten att 

kunna lyfta frågan vidare inom sin 

verksamhet/ organisation. 

• Nyttoeffekter av 

implementation 

• Nyckeltal 

• Beslutsstöd 

Tips om standarders nytta i mina vanliga 

kanaler 

• Nyheter/Artiklar 

publicerade i vanliga 

kanaler 

• Kommunikation i sociala medier 

Övergripande organisation lokalt-

nationellt-eu-internationellt. 

Vilka som deltar på olika nationella 

tillställningar. 

• Tydlighet kring organisering 

av arbete - 

organisationskarta 

• Organisation 
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Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vilka som deltar på olika internationella 

tillställningar. 

Var börjar jag? Få ett ställe att gå till • Identifiering av intressent 

och dess behov – till 

exempel quiz ”Starta här” 

 

• Implementationsstöd 

Påverkan på mig? • Identifiering av påverkan 

utifrån roll och 

organisationstyp 

• Implementationsstöd 

 

6.3.2 Intressent 2: Nyfiken på vad om händer 
Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Metoder och verktyg för att använda 

standarder 

• Lista metoder 

• Lista verktyg/tjänster 

• Omvärldsbevakning 

Bevisat värde av standardisering i min typ 

av verksamhet 

• Statistik, värdering av 

standardisering utifrån 

verksamhetsområde, 

organisationstyp 

• Strategiska beslut 

Gränsdragning mellan projekt -> om man 

kollar på ett projekt behöver man kunna 

hitta i vilka andra projekt som viktiga 

beroenden finns -> Pågående projekt och 

vem som gör var. I projekt: leverabler och 

mål, tider 

• Beroenden mellan projekt 

• Leveraler, mål och tider för 

projekt/aktiviteter 

• Omvärldsbevakning 

• Projektplanering 

Enkelt sätt att hitta rätt • Guide för att hitta rätt 

information 

• Sökresultat 

• Implementationsstöd 
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6.3.3 Intressent 3: Nyckelperson för implementation av 
standardisering inom en organisation 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Hjälp med att tolka nya lagar och 

föreskrifter med exemplifieringar och 

tillämpningar så de blir begripliga för 

branschen. Exempelvis hur skall man tänka 

kring §2018:585 och tillämpa med de 

standarder vi har? 

• Tolkning av lagar och 

föreskrifter 

• Exempel och 

tillämpningsanvisningar 

• Expertstöd 

Detaljerade tillämpningsanvisningar med 

förslag på roller och aktiviteter (inkl. 

budget) 

• Tillämpningsanvisningar 

med förslag på roller, 

aktiviteter och budget 

• Implementationsstöd 

Information eller kunskap från andra 

organisationer som har arbetat med 

liknande frågor:  Möjliggöra att man 

enklare kan nätverka.  

• Information om nätverk 

utifrån roll eller 

verksamhetsområde 

• Omvärldsbevakning 

Kopplingen mellan alla standarder som 

finns tillgängliga och min organisations 

behov: Bra tanke. Det finns ju flera 

standarder som påverkar, de inom BIM 

men också andra som hanterar 

affärsmeddelanden såsom BEAst och 

Peppol. Vad innebär "alla standarder"? Är 

det om man till exempel är entreprenör 

och sen få en lista på de aktuella 

standarder (och kanske till och med texter i 

dessa) som påverkar? 

• Lista på branschstandarder 

såsom BIM-standarder, 

BEAst, Peppol. Utifrån 

organisationstyp och 

verksamhetstyp 

• Omvärldsbevakning 

• Implementationsstöd 

Vem som kan hjälpa mig att tillämpa 

standard 

• Kontaktlista 

• Partnerlista 

• Expertstöd 

Ge exempel via modeller på hur man kan 

jobba med hela livscykelperspektivet med 

hjälp av standarder och hur de fungerar 

tillsammans och det förväntade resultat 

man får 

• Tillämpningsanvisningar 

med fokus på 

livscykelperspektiv 

• Implementationsstöd 

Likställda digitalt krav genom avtal och 

regelverk, AB/ ABT: Betyder detta att 

AB/ABT/ABK behöver tillgängliggöras på 

annat sätt än PDF/papper?  

• Juridiska krav tillgängliga 

digitalt 

• Integrationer 
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6.3.4 Intressent 4: Jobbar med standardiseringsarbete 
(Punktinsats) 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vad personer inom framför allt kategori 3 

tycker om förslag 

• Prioritering utifrån 

nyckelpersoners perspektiv 

• Beslutsstöd 

Resultat från tidigare remissarbete • Remissdokumentation, 

dokumentation och svar 

• Remisshantering 

Vilka är de ansvariga 

myndigheterna/organisationerna inom 

"mitt" standardiseringsområde 

• Beroenden till 

regeringsuppdrag och 

ansvariga myndigheter för 

olika sakfrågor 

 

• Omvärldsbevakning 

Vilka remisser som pågår just nu • Lista på aktuella remisser • Omvärldsbevakning 

 

6.3.5 Intressent 5: Jobbar med standardiseringsarbete 
(Kontinuerligt) 

Behov Informationsmängder Kommunikationsprocesser 

Vilka behov finns det i organisationen och 

branschen 

• Tydliga behov utifrån 

organisationstyp och 

verksamhetstyp 

• Implementationsstöd 

Information för att kunna veckoplanera 

arbete 

• Detaljerad information om 

aktuella aktiviteter och 

resurser 

• Projektplanering 

• Projektuppföljning 

 

7 Identifierade 
kommunikationsprocesser  

7.1 Tidsberoende kommunikationsprocesser 
Följande tidsberoende kommunikationsprocesser har identifierats: 

A. Projektledning 
o Expertstöd 
o Projektplanering 
o Projektuppföljning 
o Statusrapportering 
o Uppföljning av aktiviteter 

B. Remisshantering, se 7.3 Remisshantering 
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7.2 Icke-tidsberoende kommunikationsprocesser 
Följande icke-tidsberoende kommunikationsprocesser har identifierats: 

C. Administration 
D. Behovsidentifiering 
E. Beslut 

o Beslutandeprocess 
o Beslutsstöd 
o Strategiska beslut 
o Förankring 

F. Effektmätning 
G. Erfarenhetsåterföring 

a. Generell 
b. Utifrån organisationstyp 
c. Utifrån projekttyp 

H. Implementationsstöd 
I. Integrationer 
J. Kommunikation i sociala medier 
K. Kommunikationsstrategi 
L. Kravidentifiering 
M. Kvalitetsarbete 
N. Omvärldsbevakning 

d. Generell 
e. Beroenden 

O. Organisation 
P. Resultatpresentation 
Q. Statistikinsamling 
R. Utveckling av ramverk 

7.3 Remisshantering 
En effektiv och tydlig remisshantering är avgörande för Samhällsbyggandets 
Regelforum.  

Nuläge 
En remiss som omfattar mycket text och framför allt ett tekniskt innehåll kan uppfattas 
svår att ta till sig. Ibland krävs expertkompetens för att kunna svara på en delmängd av 
innehållet. Bakomliggande en remiss sker också mycket administration avseende 
utskick av filer samt insamling och sammanställning av kommentarer. 

Önskeläge 
Ett önskeläge för remisshantering vore att inom kommunikationsplattformen skicka ut 
mindre avgränsade och specifika remisser, förberedda med länkar till aktuella 
beroenden. Remissvar lämnas direkt i webbportalen och sammanställning av svar sker 
automatiskt. Då det uppskattas att stora mängder tekniskt innehåll kommer skickas på 
remiss inom Samhällsbyggandets Regelforum föreslås att utveckla en helt digital 
remisshantering i webbportalen som möjliggör att väldigt specifika remisser kan 
skickas till specifika mottagare. Detta skulle innebära en effektivare och mer öppen och 
transparent remisshantering.  
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8 Metodik för kravidentifiering 
för plattformen 

För att identifiera krav på kommunikationsplattformen används metodik enligt Figur 2 
Metodik för kravidentifiering för kommunikationsplattform 

 

Figur 2 Metodik för kravidentifiering för kommunikationsplattform 
 

8.1 ”1. Identifiera behov” 
Identifiera behov görs utifrån beskrivna intressenter enligt 3 Intressenter. 
Dokumentationen enligt 6 Behov (kolumn ”Behov”) är de behov som identifierats vid 
workshop inom NSS. 

8.2 ”2. Identifiera kommunikationsprocess” 
Utifrån identifierade behov identifieras vilka kommunikationsprocesser som uppfattas 
utryckas genom behovet. Dokumentationen enligt 6 Behov (kolumn 
”Kommunikationsprocesser”) 

Identifierade kommunikationsprocesser är de kommunikationsprocesser som 
identifierats vid workshop inom NSS. 

8.3 ”3. Identifiera informationsmängd” 
Utifrån identifierade kommunikationsprocesser identifieras vilka 
informationsmängder som uppfattas utryckas genom behov och 
kommunikationsprocess. Dokumentationen enligt 6 Behov (kolumn 
”Informationsmängder”) är de behov som identifierats vid workshop inom NSS. 

8.4 ”4. Identifiera krav” 
Utifrån identifierade behov, kommunikationsprocesser och informationsmängder 
identifieras krav för kommunikationsplattformen. Kraven specificeras enligt 
kravdefinitioner enligt https://www.kravterminologi.se/: 

1. Användbarhetskrav - Krav som reglerar användbarhet. 
2. Assuranskrav - Krav som syftar till att skapa assurans. 
3. Funktionella krav -Krav som beskriver konkret och påtaglig funktionalitet i ett 

system. 
4. Härledda krav - Krav som inte har uppstått genom nedbrytning eller förfining, 

utan som i stället har skapats för att täcka en lucka som annars skulle uppstå i 
kravmängden. 

5. Informationssäkerhetskrav - Krav som reglerar riktighet, tillgänglighet, 
konfidentialitet och oavvislighet för ett system eller en process. 

https://www.kravterminologi.se/
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6. Intressentmål - Mål som beskriver essensen av systemet-i-fokus. Dessa är av 
sådan dignitet att om de inte uppfylls, kommer systemet helt eller till stor del 
att sakna värde för den eller de intressenter som äger målen. 

7. It-säkerhetskrav - Krav som reglerar tekniska aspekter av 
informationssäkerhetskrav i ett system. 

8. Kvalitetskrav - Krav som beskriver inneboende kvaliteter för ett system eller 
en artefakt. 

9. Lagkrav - Krav som är uttryckta direkt i, eller härledda från, lagar och 
förordningar. 

10. Mål - Ett krav på den högsta abstraktionsnivån i en given kontext. 
11. Organisationskrav - Krav som ställs på den organisation som ska använda eller 

förvalta systemet-i-fokus. 
12. Processkrav - Krav på processen som används för att konstruera och 

producera systemet-i-fokus. 
13. Projektmål - Mål som ett projekt ska uppnå. 
14. Regelverkskrav - Krav som är uttryckta i, eller nedbrutna alternativt härledda 

från, ett regelverk. 
15. Systemkrav - Krav som gäller för ett system som en helhet, det vill säga när 

man betraktar systemet som en svart låda. 
16. Systemsäkerhetskrav - Krav som syftar till att uppnå systemsäkerhet. 
17. Säkerhetskrav - Krav som reglerar en eller flera aspekter av säkerhet. 
18. Tvingande krav - Krav som inte är förhandlingsbara till sin existens eller 

uppfyllnad. 
19. Verksamhetsmål - De mål en given organisation har för sin verksamhet. 

8.4.1 Exempel på kravidentifiering 
Exempel 1 

Behov: ”Uppgifter om vart man kan vända sig” 

Kommunikationsprocess: ”Organisation” 

Informationsmängd: ”Kontaktinformation” 

Krav på plattform: Kravtyp ”9. Lagkrav” – Personuppgiftshantering enligt GDPR 



 
 

 
 
 

RAMVERK NATIONELL STANDARDISERINGSSTRATEGI – BILAGA D: KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 

8.5 Övergripande systemarkitektur 

 

Det bör eftersträvas att API-standard som ska användas utgår från det som DIGG 
specificerat på dataportal.se 

8.5.1 L1 Webbportal 
En webbportal gör att all information kan kommuniceras med alla intressenter. 
Webbportalen tillgängliggör olika informationsmängder beroende på om man är 
inloggad eller ej.  

8.5.2 L2 API – Hämta/lämna information 
Informationsflöde som kopplar ihop webbportalen med API-server. 

8.5.3 L3 API-server 
API-server som tillgängliggör informations både via webbportal och direkt i externa 
organisationers egna plattformar. 

8.5.4 L4 API - Hämta/lämna information 
Informationsflöde som kopplar ihop API-serverns anrop med databasen. 

8.5.5 L5 Databas 
Databas för lagring av samtliga informationsmängder som ingår i de aktuella 
kommunikationsprocesserna. 

8.5.6 L6 API – Hämta/lämna information 
Informationsflöde som kopplar ihop API-serverns anrop med externa organisationers 
plattformar 
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8.5.7 L7 Organisationers plattformar 
Externa organisationers plattformar som tillgängliggör information intern inom 
organisationen. 

8.5.8 L8 Hämta/lämna information 
Inom organisationer interna informationsflöden för medarbetare. 

8.5.9 L9 API – Hämta/lämna information 
Informationsflöde som kopplar ihop API-serverns anrop med dokumenthanteringen. 

8.5.10 Dokumenthantering Teams IQS 
För arbete inom Samhällsbyggandets Regelforum används IQS Teamsmiljö med ett 
specifikt team ”Samhällsbyggandets Regelforum”.  

Kanaler 
Inom detta team skapas kanaler för dokumenthantering av arbetet som genomförs. 
Kanaler kan vara öppna för alla att se inom teamet (till exempel för projekt) och 
stängda (till exempel för ledningsgrupp). 

Tillgång team och kanaler 
Tillgång till dokumenthantering ges till personer som arbetar aktivitet inom 
Samhällsbyggandets Regelforum.  

Tillgång till dokument utanför teams 
Via API-anrop från kommunikationsplattformen kan publicerade dokument 
tillgängliggöras för intressenter via webbportalen. Intressenter kan via webbportalen 
endast läsa dokument. 

9 Diskussion 
Visionen för en modern och digital kommunikationsplattform för Samhällsbyggandets 
Regelforum är att möjliggöra en öppen och inbjudande dialog för samtliga intressenter, 
utifrån tydlig och specifik kommunikation och information. En ”modern och digital 
kommunikationsplattform” en också grundläggande förutsättning för att säkerställa 
ett kvalitativt och effektivt genomförande är.  

Även om en lösning som möjliggör visionen för kommunikationsplattformen inte går 
att implementera från starten inom Samhällsbyggandets Regelforum är det viktigt att 
redan från början implementera en sådan lösning. Det är okej att 
kommunikationsflöden från starten baseras på dokument för att snabbt komma i gång, 
dock är det viktigt att sträva efter att så snart det går att i stället övergå till 
informationsbaserade kommunikationsflöden. Allt eftersom fler aktiviteter påbörjas 
inom Samhällsbyggandets Regelforum kommer kommunikationsbehovet öka snabbt, i 
samma takt som den bakomliggande administrationen. För att minimera inlåsning av 
information i dokument och i stället säkerställa att branschen kan fokusera på 
värdeskapande uppgifter ses beskriven kommunikationsplattform som avgörande. 

 

 


