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• Utveckla strukturer och arbetssätt för att:

– Uppnå ett obrutet flöde av objekt/modellbaserad information från 

tidiga skeden över produktion till förvaltning

Målsättning SBE Produkt- och miljödata

– Hålla informationen uppdaterad och tillgänglig under hela livscykeln



Krav på organisation för hantering av 
produkt inkl miljödata i förvaltning
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Hur gå tillväga?

1. Ta fram en modell för styrning av informationshantering

2. Gruppera informationen

3. Utse informationsägare

4. Tydliggör ansvaret

5. Informationsägaren fördelar ut arbetet



Organisation



Informationsägare

Ansvarar för att:

• organisationen har resurser och hjälpmedel som 

krävs för att upprätthålla rätt kvalitet på 

informationen utifrån verksamhetens behov

• en aktiv och kvalitetssäkrad förvaltning sker 

• detaljnivån av informationen som ska ajourhållas 

ligger på rätt nivå

• informationskvalitet som ska eftersträvas ligger på 

rätt nivå

• mätning sker av resultat avseende kvalitet, kostnad 

och ledtid med beslutad informationskvalitet



Informationsstrateg

Ansvarar för att:

• det finns en etablerad organisationsmodell och 

organisationsstruktur med rollfördelning gällande 

informationshantering

• samordna informationshantering inom organisationen

• kommunicera med informationsägarna och utförarna

• bevaka regelverk

• följa upp verksamhetens behov av IT-stöd

• kravställd information från ny- och ombyggnadsprojekt 

levereras till förvaltningsorganisationen

• identifiera och utveckla ambitionsnivå med krav för 

eventuella ytterligare informationsegenskaper och 

detaljeringsnivåer

• kontakta leverantörer vid tekniska frågeställningar



Informationsförvaltare

Ansvarar för:

• praktisk ajourhållning dvs bör ligga där behovet 

av kvalitetssäkrad och uppdaterad information 

uppkommer, dvs där aktiviteter i arbetsprocessen 

kräver information och där kunskapen finns.



Administratörer

Stödjande administrativ funktion till informations-

förvaltarna, tex vid uppdatering i IT-stöd



Verktyg
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Verktyg

Ny säkerhetsskyddslag - april 2019. 

Tydligare och mer omfattande krav på organisationer som 

bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den innebär bland 

annat krav på att man inventerar och klassificerar IT-system 

och information.

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) 

publicerade en metod som en vägledning till 

informationskartläggning 2012 för att ge stöd åt Sveriges  

myndigheter (ISBN 978-91-7383-291-5) 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26410.pdf

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26410.pdf

