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Sammanfattning 

Detta white paper beskriver samhällsbyggnadssektorns generella förutsättningar för att åstadkomma 
värdeskapande datadelning. Innehållet återger de generella förutsättningarna som fungerat som 
utgångspunkter i projektets användarfall samt resultaten från deras tester och utveckling av 
utgångspunkterna. Projektet hade ambition att ta fram mer konkreta lösningar och behov kring 
värdeskapande datadelning men upptäckte att det i samhällsbyggnadsbranschen saknas samsyn kring vad 
datadelning är och skulle kunna vara, vilket gör att konkret värdeskapande uteblir. Projektet främsta 
resultat är därför ett bidrag till att underlätta samsyn genom förtydligande nomenklatur, modell, process 
och förutsättningar för värdeskapande datadelning.  

Utgångspunkter omfattar: 
• Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  
• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Reflektion utifrån modell för delning data i projekt 

 
Projektets resultat består av begrepp, processer och modeller som krävs för att samhällsbyggnadssektorn 
skall kunna åstadkomma värdeskapande datadelning vilket betyder: 
Delning av kvalitetssäkrat data för tänkt ändamål i ett sammanhang med tillhörande ramverk som 
tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, datastruktur, typ av datadelning, 
digital infrastruktur mm. Sammanhanget är avgörande för ramverkets innehåll. 
Projektet tog också fram en generell modell för värdeskapande datadelning i byggprojekt samt process med 
tillhörande begrepp för skapande av datadelningstjänst i ekosystem (datadelning under 
användning/förvaltning).  
 
Värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, hur de ingående delarna skapar mer värde 
tillsammans än delarna för sig, 1+1=3. För att uppnå en effektiv och värdeskapande datadelning genom ett 
förvaltningsobjekts hela livscykel krävs: 

• Långsiktiga ambitioner kring cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter 
• Kunskap, förmågor och förståelse för hur den digitala infrastrukturen bidrar till värdeskapande 

datadelning under en fastighets livscykel, i samhällsplaneringsskedet, i byggprojekt och under 
användning/förvaltning 

• Stöd att skapa nödvändigt ramverk exempelvis gemensamma informationsstrukturer som främjar 
datadelning inom och mellan de tre olika sammanhangen (samhällsplanering, byggprojekt och 
användning/förvaltning) 

• Kravställning av den digitala infrastrukturen som säkrar cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla 
aspekter  

 
De specifika rekommendationerna från detta användarfall består av sex punkter: 

1. Skapa en gemensam begreppsmodell och målbild i branschen kopplat till cirkulärt byggande och 
hållbarhet ur alla aspekter för byggprojekt och under användning/förvaltning 

2. Satsa på utveckling av kompetenser och förmågor för värdeskapande datadelning och digitalt 
ledarskap 

3. Utveckla ramverk för värdeskapande datadelning under användning/förvaltning samt stöd och 
kompetens för processen ”Datadelningstjänst i ekosystem”  

4. Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta värdeskapande datadelning ur ett 
livscykelperspektiv med prioritering på sådant som stöttar en snabb höjning av lägsta nivån 
exempelvis begreppsmodell och pedagogiska modeller samt metodik 

5. Konkretisera och kommunicera samverkansformer och ansvarsfördelning kring värdeskapande 
datadelning i samhällsbyggnadssektorn mellan olika offentliga organisationer, akademin och 
näringslivet 

6. Frigör resurser för att skapa förutsättningar för öppna plattformar för datadelning 



 

  Sida 3 (21) 
 
 

Inledning 

Värdeskapande datadelning 

Alla är överens om att data är en viktig källa för värdeskapande, innovation och förbättring av 
byggprocesserna. Bakom ett sådant uttalande ligger en tro på att data ska hjälpa oss adressera 
gemensamma utmaningar, minska kostnader och skapa nya intäktsströmmar. En förutsättning 
för sådant värdeskapande är bland annat att det finns tydliga ramverk där ansvarsfördelning, 
datastruktur med mera är reglerat. Vidare krävs en gemensam nomenklatur som bidrar till ökad 
förståelse mellan parter och snabbare utveckling av värdeskapande datadelning.  

Vi kan konstatera att det finns ett tryck från teknikleverantörer och en drivkraft från branschen 
att skapa hållbara värden med hjälp av datadelning. Samtidigt finns det utmaningar och 
möjligheter som både stoppar upp och accelererar utvecklingen, se bild nedan.  

 

Syftet med SBE-projektet Delning av data har varit att tydliggöra förutsättningarna ovan, för att 
tillgängliggöra efterfrågad och kvalitetssäkrad information till de som har behov av den vid rätt 
tidpunkt och på rätt och säkert sätt.  

Målet har varit att förtydliga gemensam nomenklatur inom området datadelning, principer och 
rekommendationer för framtida tekniska lösningar samt förslag på metoder och processer för 
datadelning som inkluderar ägarskap, klassificering, ansvar och förtroende.  

Följande frågor har varit vägledande i projektarbetet: 

1. Hur ser förutsättningarna ut för effektiv värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn? 

2. Vilka utmaningar finns det med effektiv värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn? 

3. Vad behöver utvecklas för att skapa effektiv värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn? 

För att svara på frågorna har projektet arbetat parallellt med generella förutsättningar och tre 
användarfall med olika utgångspunkter. Förutsättningar har konkretiserats för generella 
förutsättningarna och parallellt testats och utvärderats i användarfallen. Resultaten från dessa 
utvärderingar har sedan reflekterats tillbaka till generella förutsättningar. Användarfallen har 
skett inom områdena fastighetsdata, produkt- och miljödata, samt infrastrukturplattform för 
datadelning.   
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Detta White Paper (WP) ingår som en av följande publiceringar från projektet: 

• WP 1: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Generella förutsättningar 
• WP 2: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Användarfall Produkt- och miljödata 
• WP 3: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Användarfall Fastighetsdata 
• WP 4: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Användarfall Infrastruktur-plattform 

för datadelning 

Närliggande projekt 

I syfte att fokusera på rätt saker i projektet inleddes arbetet med en kartläggning av pågående av 
initiativ nationellt och internationellt. Resultatet dokumenterades i en Excelfil, som också 
fungerat som underlag i andra sammanhang, till exempel inom förstudien Digital tvilling. 
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Bilden ovan visar grafiskt vilka projekt enbart inom Smart Built som delning data relaterar till. I 
enlighet med styrgruppens råd valdes några få ut att samverka närmare med. Samverkan har 
bestått av avstämningar av respektive projekts resultat. Samverkan har varit speciellt tät med 
följande projekt: 

- Nationella riktlinjer 

- POC product data template 

- Regelbaserade klimatberäkningar från BIM-modell 

 

Utgångspunkter 

Syftet är att utreda hur datadelning ser ut inom samhällbyggnadssektorn och ta fram 
rekommendationer för ökat värdeskapande med hjälp av datadelning.  

Värdeskapande datadelning kräver data som är kvalitetssäkrat för tänkt ändamål och 
ramverk som tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, datastruktur, typ av 
datadelning, digital infrastruktur mm. Sammanhanget är avgörande för ramverkets innehåll. 

Oavsett sammanhang så uppstår värdeskapande datadelning vid delning i ett filformat eller 
genom programvarubaserade gränssnitt (API). En förutsättning är att datainnehållet och 
datastrukturen är kvalitetssäkrat för specificerat ändamål. 
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Datadelning i filformat 

I byggprojekt används ofta en gemensam filbaserad projektportal för delning av underlagsdata 
mellan olika parter i projekten enligt bild nedan. Datadelning sker via översättning till/från 
programspecifika format (ex. dwg, revit, dgn) och till/från överföringsformat (ex. IFC, BCF, 
XML). Vid varje översättning sker export och import som behöver kvalitetssäkras. Kopplingen 
till originaldata bryts 
normalt.  

Någon form av 
klassifikationssystem 
(exempelvis coclass, BIP, 
BSAB) kan kravställas för 
kodning av filnamn 
och/eller data i filerna (på 
objekt) i syfte att skapa 
struktur för olika 
värdeskapande 
datadelningsändamål 
exempelvis kalkyl eller 
användning i förvaltning. 

 

Kvalitetssäkring av datadelning i filformat sker via tydlig ansvarsfördelning av olika aktiviteter 
kopplade till kravställning av digitala leveranser (skede, syfte, innehåll, struktur) enligt bild 
nedan: 

 

 

Datadelning genom programvarubaserade gränssnitt (API) 

Nyttjande av API för datadelning ökar kontinuerlig i branschen genom att det möjliggör 
integrationer mellan olika system utan att systemen behöver frångå sina egna format. Data 
tillgängliggörs istället genom mappning mellan datafält och konfigurering sker utifrån tänkt 
produkt (exempelvis rumsbeskrivning, dörrkort).  Med datadelning genom API bibehålls 
kontakten med originaldata. Inom detta område är frågor kring datasäkerhet av stor vikt samt 
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möjligheten att snabbt kunna bygga flexibla och fullt distribuerade lösningar över 
organisationsgränser med nya affärsformer.  

Datadelning via API sker i alla delar av livscykelprocessen såväl i byggprojekt som i förvaltning. I 
byggprojekt kan då datadelningen ske via en så kallat ”Common data Environment” se bild 
nedan. Kvalitetssäkringen fungerar följaktligen på samma logiska sätt med andra verktyg som 
stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsstruktur 

En dataproduktspecifikation beskriver de krav som ställs på en datamängd och metadata 
beskriver hur en faktisk datamängd är beskaffad samt hur den eventuellt avviker från 
dataproduktspecifikationen. För att kunna kvalitetssäkra data behöver dataproduktspecifikation 
finnas för de datamängder som delas och metadata som beskriver kvaliteten utifrån denna. 

 

En dataproduktspecifikation bör även beskriva vad dataprodukten är avsedd att användas till 
och av vem. 
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Dataproduktspecifikationen bör även innehålla uppgifter om: 

- Datastruktur och innebörd 
- Geografisk utsträckning 
- Kvalitetskrav 
- Referenssystem 
- Presentationsform 
- Insamlings- och underhållsmetod 
- Medföljande metadata 
- Tillhandahållande  

 

Relation mellan DPS, PDT och leveransspecifikation se bild nedan: 
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Digital infrastruktur 

 

Digital infrastruktur är det som skapar förutsättningar för värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadsbranschen. Den digitala infrastrukturen omfattar allt från (hårda) fysiska 
ledningar till (mjuka) logiska system för trafikhantering. Hård infrastruktur är bland annat 
kablar, master, basstationer, det vill säga det som transporterar data. Mjuk infrastruktur är 
bland annat lagar, standarder, dataformat, begreppsanvändning och protokoll, det vill säga det 
som gör att data kan utbytas. Relationerna mellan värdeskapande, mjuk och fysisk infrastruktur 
visualiseras i bilden nedan: 
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En värdeskapande digital infrastruktur har grundläggande fokus på spårbarhet och integration 
och innehålla följande kravställningsområden: 

- Digital fysisk infrastruktur med kablar, Wifi, 5G, med mera 
- Styrsystem och övriga system 
- Sakernas internet (IoT) med tillhörande dataströmmar 
- Digital förvaltningsmodell (BIM-modell) 
- Drift och underhållsinstruktioner 
- Krav på mottaglighet (system, förmågor, processer mm) 

 

Digital kompetens och förmågor 

Enligt regeringens digitaliseringsstrategi är digital kompetens avgörande för att realisera 
digitaliseringens möjligheter och utveckling av människor och verksamheter. En viktig 
förutsättning för värdeskapande datadelning är att det finns rätt digital kompetens och 
ledarskap. 

Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som 
ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att 
stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.  
 

Modell för delning data i projekt 

Locum har skapat en kostnadsstyrningsmodell i BIM-projekt som kallas ”Riktlinje BIM Kalkyl”. 
Syftet är att konkretisera vilken information som ska finnas tillgänglig för olika kalkylarbeten i 
de olika skedena i ett byggprojekt. Det blir tydligt, enligt bilden nedan, att informationsmängden 
som behövs och finns tillgänglig ökar i senare skeden i projektet. Denna modell är relevant som 
utgångspunkt för att beskriva värdeskapande datadelning i projekt. Modellen saknar dock 
skedena Produktion och Förvaltning, som den behöver kompletteras med. 
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Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  

Övergripande benämns processen för värdeskapande datadelning under användning och 
förvaltning; Datadelningstjänster i ekosystem. Under användning och förvaltning handlar 
datadelning till stor del om att skörda och tillgängliggörande data för olika tjänster som skapar 
värde för olika intressenter exempelvis driftsoptimering eller maximerad utnyttjandegrad. 
Dessa tjänster är exempel på datadelningstjänster i ekosystem.  

För att underlätta framtagande av datadelningstjänster i ekosystem behövs en process med 
aktiviteter som stöttas av metodik, mallar, definitioner och avtal med mera. Projektet har utgått 
från en befintlig process och troligt blivande standards gällande definitioner av centrala 
begrepp.  

Datadelningstjänster i ekosystem – process 

Projektet har utgått från den process som beskrivs i WBCSD:s rapport om värdeskapande 
datadelning för hållbar mobilitet. Deras beskrivning av processen ligger till grund för 
formulering av projektets ramverk för värdeskapande datadelning under 
användning/förvaltning - skapande samt tillgängliggörande av datadelningstjänster i ekosystem.  

I processen beskrivs följande steg för utveckling av datadelningstjänst i ekosystem: 

 

 

Datadelningstjänster i ekosystem – definitioner centrala begrepp  

Vi har valt att följa IDSA:s definition av ekosystem, roller, relationer och ansvar på grund av 
följande: 
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- IDSA är en ideell organisation med bred förankring.  
- IDSA-standarden definierar roller, relationer och ansvar i ett ekosystem. 
- IDSA-standarden styr relationer mellan betrodda partner för säkert och suveränt 

datautbyte, certifiering och styrning 
- IDSA-standarden definierar roller och certifiering av deltagande organisationer för att 

etablera förtroende mellan deltagare i deras respektive roller  
- IDSA:s vision är att skapa en global standard som säkerhetsställer att data utbyts enligt 

de exceptionellt höga säkerhets- och integritetskrav som europeiska användare kräver  

Följande ekosystemsbeskrivning har projektet utgått ifrån: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudaktörer: 

- Data Owner / Provider 
o Tillhandahåller / erbjuder data 
o Ställer krav på produktion av data  
o Har ansvar för att definiera / skapa  

• Kvalitetsbeskrivning och metadata  
• Villkor (kontrakt) för användning 
• Modell/villkor för återanvändning  
• Betalningsmodell 

- Data Consumer / User 
o Behöver/använder data och definierar behov  

- Data Producer (inte explicit definierad av IDSA)  
o Producerar data för att möta krav från beställare (Data Owner)  
o Kopplat till kvalitetsbeskrivning och metadata (t.ex. semantik)  

 

Distributörer: 

- Broker Service Provider  
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o Erbjuder sökfunktion  
- Clearing House   

o Logg och betalningsfunktion  
- Vocabulary Provider  

o Ramverk för begrepp  
och informationsstruktur   

Stödfunktioner: 

- Service (infrastructure) Provider   
(kan skötas av data Owner / Provider / Consumer / User) 

o Teknisk infrastruktur för datadelning  
o Omfattar support och förvaltning  
o Ytterligare datatjänster såsom   

• Dataanalys  
• Dataintegration  
• Datarensning  
• Semantisk  
• … med mera  

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av tester och utvärderingar av beskrivna utgångspunkter i 
användarfall inom områdena produkt- och miljödata, fastighetsdata och infrastruktur-plattform 
för datadelning som kan hänföras till generella förutsättningar för värdeskapande datadelning. 

 

Definition värdeskapande datadelning 

Projektet tog fram följande definition av värdeskapande datadelning:  
Delning av kvalitetssäkrat data för tänkt ändamål i ett sammanhang med tillhörande 
ramverk som tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, datastruktur, typ av 
datadelning, digital infrastruktur mm. Sammanhanget är avgörande för ramverkets innehåll. 

Samhällsbyggnadssektorn består, utifrån perspektivet datadelning av tre olika sammanhang; 
samhällsplanering, byggprojekt inklusive produktion samt användning/förvaltning. I respektive 
sammanhang är förutsättningarna och ramverket olika för värdeskapande datadelning därav 
indelningen. Samtidigt hänger dessa sammanhang ihop och datadelningen måste därför fungera 
dubbelriktad mellan dessa sammanhang för att säkra cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla 
aspekter. Projektet har avgränsat arbetet till byggprojekt inklusive produktion och 
användning/förvaltning. 

Projektets sammanhang för värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn är därmed: 

- i byggprojekt 
- i förvaltning/användning.  

Med användning avses användning av fysisk byggd/miljö eller nyttjande av dataprodukt i 
samhällsbyggnadssektorn exempelvis som en tjänst in i byggprojekt.  
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Den övergripande uppdelningen bygger på att byggprojekt har en tydlig början och ett tydligt 
slut samt ett etablerat ramverk för samverkan i projektens ekosystem genom exempelvis 
kontrakt och förordningar.  

När det gäller datadelning i förvaltning/användning finns inget givet slut eller ramverk. Denna 
typ av datadelning kan delas in i två kategorier: 

1. Datadelningstjänst i ekosystem - myndighetsdata  
2. Datadelningstjänst i ekosystem – privata data.  

Ramverk för myndighetsdata tas fram av DIGG och Lantmäteriet och berörs inte i denna 
rapport. Projektet har fokuserat på att beskriva ramverk för datadelningstjänst i ekosystem – 
privatdata och stämt av resultaten avseende med Lantmäteriet och DIGG. 
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Generell modell för datadelning i byggprojekt 

Utifrån Locums modell för datadelning i BIM-projekt avseende kalkyl har projektet inom ramen 
för användarfall produkt & miljödata samt till viss del de övriga två användarfallen tagit fram en 
generell beskrivningsmodell för värdeskapande datadelning i projekt, se bild nedan. Syftet med 
beskrivningsmodellen är att underlätta förståelsen av förutsättningar för värdeskapande 
datadelning i olika projektskeden för olika syften. Modellen har visat sig fungera utmärkt som 
ett pedagogiskt stöd i att beskriva vikten av att ställa specifika krav för att uppnå ett specifikt 
värde i användarfall produkt- & miljödata, ett tydligt komplement till nationella riktlinjer. 

 

Beskrivningsmodellen bygger på att projektets mål, lagar och behov tydliggör syften för 
datadelning i projektets olika skeden, exempelvis energiberäkning, kalkyl eller inköp. Genom 
projektet olika skeden ökar datamängden successivt.  

Informationsleveranser preciseras i leveransspecifikation per skede och syfte i enlighet med 
rekommendationer och hjälpmedel i Nationella riktlinjer. 

Sammanfattningsvis stödjer denna modellspecifikation av datainnehåll för delning av data, för 
olika syften, ur den digitala design- och förvaltningsmodellen (BIM-modell) under byggprojekt 
eller användning/förvaltning. 

Process för skapande av datadelningstjänster i ekosystem 

Framtagning av en process för att skapa datadelningstjänster i ekosystem – privata data, i 
förvaltning/ användning är ett resultat från arbete i framför allt användarfall fastighetsdata men 
även till viss del infrastruktur-plattform för datadelning utifrån samtliga utgångspunkter. 

Syftet med processen är att underlätta skapandet av datadelningstjänster i ekosystem i 
sammanhanget ”Användning – Förvaltning”. 
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Parallellt, integrerat och iterativt arbetar man med att definiera vision, ekosystem och 
relevanta data. Resultatet av dessa tre aktivitetsområden utgör ramverket för 
datadelningstjänsten det vill säga en beskrivning av: 

- vision/grunderna, varför, för vem, datasäkerhet, affärsmodell 
- ekosystemet, aktör, roller, relationer, dataflöden, pengaflöden 
- dataproduktspecifikation, typ av data, egenskaper, kvalitet, struktur 

Ramverket etableras därefter genom beskrivning och definition i överenskommelser och 
avtal, exempelvis i användarvillkor, kontrakt och SLA. 

I realiseringsfasen sker lansering, etablering och underhåll 

Processens olika steg finns beskriven med relevanta hjälpmedel i separat dokument. 

Datadelningstjänster i ekosystem är en typ av tjänster som även kan erbjudas och förekomma i 
ett byggprojekt samtidigt som datadelning i filformat kan förekomma i förvaltningsskedet. 
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Som stöd till genomförande av användarfallen påbörjade projektet ett arbete med att 
konkretisera stöd för de olika aktiviteterna. Resultatet så långt om projektet kom har 
sammanställts enligt principen nedan.  

Hjälpmedel till Process ekosystem datadelningstjänst – en början 
Aktivitet Beskrivning Stöd 
A.1  
Definiera 
vision  
 

Motiv / behov  
Varför behövs datadelningstjänsten, för vilka 
intressenter, och vad ska den åstadkomma?  

• Syfte, mål, resultat, risker, användning och 
aktörer  

 
Värden / påverkan   
Vilka värden skapar tjänsten och vilka relationer 
finns mellan aktörer?  

• Enskilda deltagare, gemensamt, och utanför 
ekosystemet  

 
Visionen bör fånga behov, värden och påverkan 
utöver det omedelbara syftet med tjänsten. Detta 
för att göra en bedömning av det sammanlagda 
värdet på kort och lång sikt för det data som 
delas.  
 
Risker bör identifieras och bedömas utifrån 
aspekter såsom informations- och datasäkerhet, 
tillgänglighet och skalbarhet.  
 

Underlag som konkretiserar olika typer av risker, t.ex.:  

• Informationsklassning 

• KLASSA SKR 

• KLASSA IoT 
o https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-

844-9.pdf 
 
Sjyst data! (RISE projekt, Vinnova Utmaningsdriven 
innovation, 2017 – 2019, d.nr. 2017-01312): 
https://sjystdata.se/ 
 
Råd om viktiga komponenter for framgångsrika 
datadelningsmodeller: 
https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-
industrial-ecosystems-part-4-of-4/  
 
 

A.2 
Definiera 
ekosystem 

Roller-aktör, data. Beskriv också förmågor som 
krävs i olika roller för att ekosystemet för 
datadelningstjänsten skall fungera. (Kan vara 
samma ansvar på flera roller) 
 
Se till att få med ägandet i roll! 

Ekosystemsmodell (Roller ISDA) med tillhörande 
definitioner  
 
Användarfall som exempel på konkreta ekosystem 
 
Underlag som stöd för att beskriva förmågor   

 
 

A.4 
Specificera 
data 

Struktur – metadata, attribut 
klassifikationssystem 
 
Användningsområde med koppling till värdet 
(syfte)  
 
Typ av data: realtid/historisk 
 
Kvalitetsnivå 
 
Säkerhet inkl. integritet  
 
Konvertering data 
 

Policys, standards, lagar 
 
Data templates 
 
Ex. SIS 17412,  
19131 DPS (Data Produkt Specifikation) 
 
Beskrivning av datamängder: 

DCAT-AP-SE version 2.0.0 (dataportal.se) 

 
Program för att konvertera data:  
NIFI, https://speckle.systems/ 

B. Etablera 
ramverk för 
ekosystem 

användarvillkor, affärskontrakt – se till att 
ägandet blir tydligt. 
 
 

Referensavtal som underlag  
 
Villkor att utgå ifrån: 
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-
forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-
aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt  

C.Lanserings-
plan 

  

D.Lansering 
och vidare 

  

https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-industrial-ecosystems-part-4-of-4/
https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-industrial-ecosystems-part-4-of-4/
https://docs.dataportal.se/dcat/sv/#intro
https://docs.dataportal.se/dcat/sv/#intro
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
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Värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, hur 1+1=3 

För att uppnå en effektiv och värdeskapande datadelning genom ett förvaltningsobjekts hela 
livscykel krävs: 

• Långsiktiga ambitioner kring cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter 
• Kunskap, förmågor och förståelse för hur den digitala infrastrukturen bidrar till 

värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, i samhällsplaneringsskedet, i 
byggprojekt och under användning/förvaltning 

• Stöd att skapa nödvändigt ramverk ex. gemensamma informationsstrukturer som 
främjar datadelning inom och mellan de tre olika sammanhangen (samhällsplanering, 
byggprojekt och användning/förvaltning) 

• Kravställning av den digitala infrastrukturen som säkrar cirkulärt byggande och 
hållbarhet ur alla aspekter  

Projektets modell för datadelning i byggprojekt och process för datadelningstjänster i 
ekosystem stöttar värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel enligt följande 
beskrivning: 

 

 

 

 

 

 

 

Byggherren har konkretiserade mål för vad den digitala infrastrukturen skall bidra med 
avseende cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter kopplat till verksamhetens 
övergripande visioner och mål. Dessa mål är översatta till kravställning på den digitala 
infrastrukturen i exempelvis BIM-krav, AF-delar och projekteringsanvisningar. 
Kravställningarna implementeras och säkras i byggprojekt samt vid överlämning till 
användning/förvaltning, Byggherrens organisation för förvaltning säkrar underhåll av den 
digitala infrastrukturen och vidare värdeskapande och måluppfyllnad under 
användning/förvaltning genom datadelningstjänster i ekosystem.  
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Reflektion/Analys 

Potentialen till värdeskapande med datadelning är obegränsad. Det är egentligen bara fantasin, 
gamla (läs icke-mänskligt eller ej digitalt anpassade) normer, kulturer och ramverk som hindrar 
en obegränsad värdeskapande datadelning.   

Projektet hade ambition att ta fram mer konkreta lösningar och behov kring värdeskapande 
datadelning men upptäckte att det i samhällsbyggnadsbranschen saknas samsyn kring vad 
datadelning är och skulle kunna vara, vilket gör att konkret värdeskapande uteblir. Projektet 
främsta resultat är därför ett bidrag till att underlätta samsyn genom förtydligande 
nomenklatur, modell, process och förutsättningar för värdeskapande datadelning.  

Samhällsbyggnadsbranschen är till stor del filbaserad vilket tydliggörs i byggherrars 
kravställning och till viss del i nationella riktlinjer som är uppsatt för att i första hand stötta 
värdeskapande datadelning via filer. Branschen behöver stöd att tänka och agera utifrån 
värdeskapande datadelning utifrån detta projekts bas för detta. 

Projektet har identifierat begrepp, nomenklatur,  som är centrala för förståelsen av 
värdeskapande datadelning. Dessa begrepp används ofta slarvigt i branschen, dvs utan att 
förklara vilken betydelse aktuellt begrepp har i sammanhanget. Nedan följer några exempel på 
begrepp som projektet definierat i syfte att förenkla samsyn kring värdeskapande datadelning i 
branschen: 

- Värdeskapande datadelning 
- Sammanhang 
- Ekosystem 
- Datadelning 
- Datadelningstjänster 
- Ramverk  
- Informationsstruktur 

Utan en överenskommelse kring vad centrala begrepp liknande de nyss nämnda kan det ta 
orimligt med tid och resurser att få till värdeskapande datadelning.  

Nomenklaturproblematiken indikerar att den digitala kompetensen och digitala ledarskapet i 
samhällsbyggnadsbranschen behöver utvecklas avseende delning data. 

Det finns ett tydligt ramverk i byggprojekt men dess ingående delar är inte anpassade för 
värdeskapande datadelning varken i byggprojekt eller användande/förvaltning. Allmänna 
bestämmelser, föreskrifter, byggherrars kravställningsdokumentation med mera saknar idag 
tydligt stöd för att skapa värdeskapande datadelning i byggprojekt och under 
användning/förvaltning. Det innebär att realiseringen av digitaliseringens möjligheter ofta 
uteblir.  

Det saknas helt ett ramverk för värdeskapande datadelning under användning/förvaltning vilket 
innebär att många byggherrar skapar sina egna lösningar, ofta utan transparens till andra i 
branschen. Det finns också en risk att byggherrarna låter sig styras av trycket från IT-/proptech 
leverantörer och satsar på en icke integrerbar lösning. Båda dessa förutsättningar kan leda till 
att branschen inte lär av varandras misstag och framgångar och därmed förlora både tid och 
pengar. Det icke existerande ramverket tydliggörs också avseende handlingsförlamning eller 
ensidigheten kring utveckling av nya affärsmodeller. 

Det finns visst stöd i nationella riktlinjer för filbaserad datadelning men hjälpmedel för att få till 
värdeskapande digital infrastruktur med datadelningstjänster saknas. Det innebär att det kan bli 
omständligt, tidkrävande och kostnadsdrivande att få till värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadsbranschen. 
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Det pågår en mängd olika initiativ med koppling till delning data. Många av dessa initiativ har 
stor potential men samordning mellan dem sker utifrån personligt engagemang. Detta innebär 
att man riskerar dubbelarbete, långsammare utveckling eller att man missar essentiella 
aspekter. 

Utmaningar 

Övergripande utmaning är att få till en samsyn, gemensam nomenklatur och arbetssätt i 
samhällsbyggnadssektor gällande värdeskapande datadelning på en övergripande nivå. 
Specifika utmaningar som projektet identifierat är: 

- Det saknas inte standarder utan digital kompetens, förmågor, pedagogiska modeller, 
vägledning, metodik och tillämpningar, exempel hur man skapar nya affärsmodeller, 
applicerar strukturer och tjänster kopplat till datadelning. 

- Det är svårt att hålla ihop alla delar i en värdeskapande digital infrastruktur (samtliga 
kravställningsområden för att säkra värdeskapande datadelning ur ett 
livscykelperspektiv) när kravställningen är fragmenterad och splittrad i olika styrande 
dokument. Det gör att krav kan vara motstridiga eller saknas för att uppnå möjligt 
värdeskapande. 

- Den låga digitala kompetensen och det digitala ledarskapet avseende datadelning 
hindrar nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. 

- Samverkan mellan olika initiativ med koppling till delning data, förvaltning av resultat 
från initiativen saknas eller sker inte systematiskt. 

- Otydlig ansvarsfördelning gällande grundläggande förutsättningar för värdeskapande 
datadelning som exempelvis nomenklatur, datastruktur, affärsmodeller, avtal med mera. 
Vem/vilka är ansvariga för beslut om dessa förutsättningar? 

Rekommendationer till SBE´s programstyrelse, generella 
förutsättningar 

Utifrån identifiering och analys av branschens utmaningar kring datadelning har projektet 
formulerat följande rekommendationer avseende generella förutsättningar för värdeskapande 
datadelning: 

1. Skapa en gemensam begreppsmodell och målbild i branschen kopplat till cirkulärt 
byggande och hållbarhet ur alla aspekter för byggprojekt och under 
användning/förvaltning 

2. Satsa på utveckling av kompetenser och förmågor för värdeskapande datadelning och 
digitalt ledarskap 

3. Utveckla ramverk för värdeskapande datadelning under användning/förvaltning samt 
stöd och kompetens för processen ”Datadelningstjänst i ekosystem”  

4. Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta värdeskapande datadelning ur ett 
livscykelperspektiv med prioritering på sådant som stöttar en snabb höjning av lägsta 
nivån exempelvis begreppsmodell och pedagogiska modeller samt metodik 

5. Konkretisera och kommunicera samverkansformer och ansvarsfördelning kring 
värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn mellan olika offentliga 
organisationer, akademin och näringslivet 

6. Frigör resurser för att skapa förutsättningar för öppna plattformar för datadelning 

 



 

  Sida 21 (21) 
 
 

 

 

Referenser  

Nationella riktlinjer 

ISO 19650 

IDSA 

WBCSD:s rapport om värdeskapande datadelning för hållbar mobilitet 

riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf (locum.se) 

Policy making for datashareing/datadelningstjänster i ekosystem 

Regeringens digitaliseringsstrategi 

https://www.nationella-riktlinjer.se/
https://internationaldataspaces.org/wp-content/uploads/IDS-Reference-Architecture-Model-3.0-2019.pdf
https://www.locum.se/globalassets/global/3.verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/bim/riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Cities-and-Mobility/Transforming-Urban-Mobility/Digitalization-and-Data-in-Urban-Mobility/Policy-to-Enable-Data-Sharing/Resources/Sustainable-mobility-Policy-making-for-data-sharing
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/

