
Din röst är nödvändig!

Var med och bestäm vad som ska bli standard
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En standard är en gemensam regel eller 
lösning på ett problem. Syftet är att stan-
darder ska underlätta för både tillverkare 
och användare. Standarder är oftast  
frivilliga att använda, men ibland kopplas 
de till lagar, säkerhetsföreskrifter och  
upphandling.

Du är omgiven av standarder - 
hemma, på jobbet och på fritiden 
Standarder påverkar alla produkter och 
tjänster: Hur du tar dig till jobbet, elektriska 
apparater du använder hemma, varor du 
köper i butiken, tjänster i samhället.
Standarder påverkar säkerhet, hälsa och 
miljö utan att vi tänker på det. Du tar  
antagligen för givet att ett A4-papper alltid 
passar både i skrivaren och i pärmar precis 
som att ditt bankkort fungerar på banko-
mater runtom i världen.

Standarder kan bidra till att
+ etablera gemensamma sätt att arbeta   
internationellt
+ göra processer och produkter säkrare   
att använda
+ bättre samverkan mellan de som köper,  
säljer och använder varor och tjänster
+ skapa mer tillgängliga och användbara  
produkter och tjänster
+ förbättra information till konsumenter

Om det saknas representanter  
för konsumenter och funktions-
hindersorganisationer riskerar 
standarder att stoppa eller  
försämra tillgänglighet och  
användbarhet i samhället.

Vad är en standard? Varför ska jag delta?

Du behövs när det finns ett  
problem som ska lösas
Standarder är skrivna av en grupp  
intressenter tillsammans med experter 
inom ett visst område (kommitté/arbets-
grupp). Det kostar pengar att delta i stan-
dardiseringsgrupper, men konsument- och 
funktionshindersorganisationer kan få 
bidrag för att delta. 
Det finns ett stort behov av fler som  
representerar användare och konsumenter 
i standardisering.
Din erfarenhet av att använda en produkt 
eller tjänst kan inte ersättas av andra  
kunskaper.

Vad kan du göra?
Som deltagare i ett standardiseringsprojekt 
kan du:
• påverka innehållet i framtida standarder
• skaffa ett nätverk inom intresseområdet
• öka din kunskap om problemet
• ligga steget före i påverkansarbete
• höja kompetensen inom din egen 

organisation
• få gehör för framtida produktkrav,  

regler och trender
• göra användarens röst hörd

Konsumenternas representation är 
speciellt viktig inom vissa  
områden
• europeisk standard med koppling till  

lagar och konsumenter
• standardens ämne har hög prioritet för 

en organisation
• standarden omfattar ett område med 

hög risk för konsumenter
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Några områden med standarder  
som berör dig och ditt förbund

•  Barnsäkerhet  
•  Digitalt lärande  
•  Hållbara evenemang 
•  Skola
•  Utbildning

Barn och familj 

•  Arbetsmiljö 
•  Bedömningsmetoder i arbetslivet 
•  Ergonomi  
•  Kvalitetssäkring  
•  Säkerhet

Arbete och försörjning

•  Hjälpmedel  
•  Livsmedel 
•  Läkemedel 
•  Medicinsk utrustning  
•  Patientsäkerhet  
•  Tandvård
•  Vårdhundar 

Hälso- och sjukvård

•  Bildsymboler 
•  Byggd miljö 
•  Universell utformning 
•  Förpackningar och material
•  Information- och  
kommunikationsteknik 
•  Kommunikation 
•  Socialt ansvarstagande 
•  Transporter 

Tillgänglighet och MR

MR: Mänskliga rättigheter
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Vi har engagerat oss i standarder

Susanne Berg
Tillgänglighet till hissar
Independant Living

Reumatikerförbundet hade under flera år sett problemet med 
svåröppnade förpackningar och utvecklade en metod för 
att testa förpackningar. Som ett led att påverka kontaktade 
Reumatikerförbundet SIS (Swedish Standards Institute) som 
var öppna för att starta ett europeiskt standardiseringsarbete 
efter godkännande av den europeiska förpacknings- 
kommittén. 
Standardiseringsarbetet innebär att olika parter som är 
berörda av förpackningar deltar. Branschorganisationer och 
företag blir medvetna om problemet, vilket i sig kan leda till 
förbättringar. Arbetet innebär att hitta kompromisser både 
för konsumenter och för industrin. Att man kan enas om en 
standard. Här mötte vi ett motstånd som ledde till att det i 
stället blev en teknisk specifikation (som är en nivå lägre än 
standard – en beskrivning hur man kan göra mer lättöppnade 
förpackningar).
Reumatikerförbundets metod påverkade. Vi har kommit en 
bit på vägen för det finns idag fler lättöppnade förpackningar. 
Men det finns ännu mer att göra och inom två år kan vi driva 
frågan vidare för att nå ända fram till standard.

Leif Hansson
Lättöppnade förpackningar
Reumatikerförbundet

 ”Man medvetandegör problemet”

Vår medverkan garanterar vår delaktighet till samhällslivet. 
För att påverka standarder krävs naturligtvis att man kan 
delta i förhandlingarna, men det räcker inte. Det krävs också 
kunskap om vilka funktionskrav som behöver tillgodoses och 
övertygande argument. Det krävs också att du kan ”spela 
spelet” som ingår i en förhandling, att ge och ta och ibland 
också vara litet ”tricksig”. 
När jag deltog i hisstandardiseringen argumenterade jag 
mig blå i ansiktet för en halv centimeter mindre mellanskill-
nad mellan hiss och trapphus för att lättare få igenom större 
hisskorgar. Medan mina ”hissfarbröder” funderade över kost-
naderna för det första togs fokus bort från hisstorlekarna. 
Du måste också ha känsla för hur långt du kan gå i  
argumentationen och genomdrivandet av funktionskrav. Går 
du för långt kommer en EU-standard inte att godkännas och 
då börjar hela processen om igen. Accepterar du för låga 
krav blir resultatet en dålig standard. Det är en balansakt.
Jag satt i arbetsgruppen för tillgänglighet till hissar för per-
soner med funktionsnedsättningar tillsammans med andra 
representanter från funktionshindersrörelsen, för hisstillver-
kare, myndigheter med flera. Hisstandarden EN81-70  
antogs år 2003.

”Standarder bestämmer hur vårt samhälle 
kommer att se ut i framtiden”
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Bildsymboler för många fler är ett nationellt standardiserings-
projekt som lett fram till en ny standard: Grafiska symboler 
- Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån 
konceptet Design för alla. 
Jag kom med i standardiseringsprojektet genom Autism- och 
Aspergerförbundet och satt med i en teknisk kommitté i två 
år. I den designtävling som projektet arrangerade deltog  jag 
i juryn och bedömde bidrag och var också med i arbets- 
gruppen som utvärderade de vinnande symbolerna. Vi var 
en salig blandning i gruppen; experter som till exempel  
formgivare, personer med synnedsättning och personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar. Jag har kunnat påverka 
och fick gehör för vårt förbunds argument till förändringar.
Jag fortsätter nu arbeta ideelt i kommittén av eget intresse. 
Och jag tror man ska ha ett brinnande intresse för frågan när 
man är med i standardiseringsarbete. Det är också bra att ha 
ett förbund som backar upp en.
Jag är stolt över att ha deltagit i ett arbete som kanske kan 
leda till något ännu större - en världsstandard. 
Nu ser jag fram emot att se att symbolerna börjar användas!

Jenny Ström
Bildsymboler för många fler
Autism- och Aspergerförbundet

Nils Duwähl
Utformning av tåg och 
stationer
DHR - Förbundet för ett  
samhälle utan rörelsehinder

”Det är av stor vikt att vara med från början”

Jag har sedan ett antal år tillbaka deltagit i arbete med att ta 
fram nya standarder för utformning av fordon för personer 
med begränsad rörlighet och att finna bra lösningar för hur 
tåg ska utformas i framtiden. 
Det är av stor vikt att man har en bred sakkunskap i de  
frågor man driver så att man kan presentera en lösning på 
de hinder man vill undanröja. Och att man har uppbackning 
och stöd från den organisation man företräder
Arbetet för att ta fram en global standard för tillgängliga 
taxibilar pågick med såväl hårda som sega förhandlingar och 
såg inte ut att leda till någonting. Men alla som har åkt färd-
tjänstbuss av nyare modell och nya typen av rullstolstaxi som 
idag rullar i Stockholm vet hur bra tillgängligheten är i dessa 
fordon. Att det finns en enhetlig modell är av stor betydelse 
eftersom möjligheten att resa i hela Sverige då öppnas. 
Arbetet med att finna en gemensam standard kring dessa 
fordon kommer att fortsätta och kan i framtiden leda till en 
global standard.
Det som sysselsätter mig nu är arbetet med att ta fram en 
gemensam standard för tåg inom EU. Arbetet har pågått  
sedan början av 2002. DHR kom med först 2009 och  
bristerna som måste rättas till var därför många. 

”Bildsymboler kan göra olika platser i  
samhället tillgängliga för alla människor”

Vi har engagerat oss i standarder
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Hur går det till?

Idé
Vem som helst kan lämna förslag till en ny 
standard. Den nationella standardiserings-
organisationen tar hand om ett förslag.  
I Sverige är Swedish Standards Institute, 
SIS, den största organisationen.

Projekt startas
Om medlemmarna i standardiserings- 
organisationen bestämmer sig för att starta 
ett projekt utarbetas en plan för arbetet.
En teknisk kommitté bildas, om det inte 
redan finns inom området.
Kommittén ansvarar för projektet och en 
arbetsgrupp sköter det praktiska arbetet.
Om det är en internationell standard utser 
den svenska tekniska kommittén experter 
till arbetsgruppen.

Förslag utarbetas
Arbetsgruppen utarbetar ett förslag till en 
standard inom området

Förslaget går på remiss
Remiss skickas till myndigheter och andra 
sakkunniga. Remissvaren behandlas och 
arbetsgruppen utarbetar ett nytt förslag.

Röstning
Internationella standardförslag skickas till 
medlemsländer för röstning.

Standarden fastställs
Ett nationellt reviderat förslag fastställs 
direkt. Är det ett internationellt förslag ska 
standardiseringen i varje land rösta.

Användning
Standardiseringsorganen och nätverk 
ordnar utbildningar och seminarier för att få 
fler att använda standarder.

Branscher Forsk
are

Orga
nis

ati
on

er 
Företag

Myndigheter

Användare



6 7

— Lär dig spelreglerna!

— Se hinder och möjlig-
heter, ge projektet tid!

— Koncentrera dig på 
kärnfrågan - du är expert!

— Låt ingen prata över 
huvudet på dig!

— Förbered dig innan 
möten!

— Var nyfiken och  
ställ frågor!

— Förtroendeskapande 
är viktigt!

— Var beredd på att  
kompromissa!

Tips att använda vid arbete med standardisering!



Vill du ta fram nya och  
förbättrade standarder?

Det område som du och din organisation prioriterar är säkert 
kopplat till en standard. Eller också saknas det en standard. 
I standardiseringsgrupper möts representanter för näringsliv, 
organisationer och myndigheter. 

Ta chansen att påverka! 
Om inte användare är med blir det andra intressen som styr 
framtiden. Genom att delta får du direkt inflytande. 

Hör av dig så berättar vi mer om standarder och hur man 
kan få bidrag för att delta.

Kontakt: 
Handikappförbunden 
Mia Ahlgren
e-post: mia.ahlgren@hso.se
telefon: 08 546 404 52 

Mer information om standardisering:
SIS Swedish Standards Institute - www.sis.se 
SSR Konsumentråd -  www.ssrkonsument.se
Sveriges Konsumenter - www.sverigeskonsumenter.se

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
www.handikappforbunden.se


