
 

 

Remiss: 
En svensk strategi fö r standardisering 

Varför en svensk strategi för standardisering? 
Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam 

målsättning riskerar vi att andra länder tar kontroll över områden som är strategiskt viktiga för 

oss, och att de standarder som tas fram inte anpassas efter våra förutsättningar och behov.  

Bakgrund 
Utrikesdepartementet arrangerade en workshop på temat ”Standardisering för innovation och 

konkurrenskraft”, 10 december 2012. På denna workshop lyftes behovet av en Svensk 

nationell strategi för standardisering. Sveriges Standardiseringsförbund tog på sig uppdraget 

att ta fram en sådan strategi. Den remiss du nu fått skickad till dig utgör sista steget i 

utvecklingsarbetet. 

Strategin har tagits fram genom ett trettiotal djupintervjuer med företrädare för företag, 

myndigheter, departement, intresseorganisationer och standardiseringsorganisationer. 

Resultatet från intervjuerna sammanfattades i ett första utkast till strategi, som sedan 

diskuterades på en workshop. Ett fyrtiotal organisationer deltog och föreslog ändringar, 

många av dessa har införts i det utkast som nu cirkuleras för remiss. 

Du kan påverka! 
Vi välkomnar dina kommentarer och ändringsförslag. Ta chansen att påverka och säkerställ 

att Sveriges nationella standardiseringsstrategi motsvara din organisations behov. 

Instruktioner 
Använd tabellen på nästa sida för att föreslå ändringar i strategitexten. 

1. Notera namn, organisation och mailadress i sidhuvudet 

2. Skriv radnummer för det stycke du vill ändra i första kolumnen 

3. Kopiera den text du har synpunkter på till kolumnen för ”Strategitext” 

4. Beskriv varför en ändring behövs i kolumnen ”Kommentar” 

5. Föreslå ny text i kolumnen ”Förslag till ny text” 

6. Maila ditt svar till stina.wallstrom@teknikforetagen.se  

Denna remiss når flera hundra intressenter. Därför kan vi inte behandla ofullständiga 

ändringsförslag, ändringsförslag som skickas i fritext, eller förslag till ändringar direkt i word-

dokument. Kontakta gärna Stina Wallström (stina.wallstrom@teknikforetagen.se,             

072-508 00 85) om ni har frågor. 

Vi ser fram emot att få ta del av din organisations synpunkter!  

Med vänlig hälsning  

Sveriges Standardiseringsförbund  

http://standardiseringsforbundet.se/
mailto:stina.wallstrom@teknikforetagen.se
mailto:stina.wallstrom@teknikforetagen.se


Namn: Mia Ahlgren  Organisation: Handikappförbunden Mailadress: mia.ahlgren@hso.se  

 

Rad Nr Strategitext Kommentar Förslag till ny text Svar från Sveriges 
standardisertingsförbund 

19-24 Sveriges har en offensiv 
standardiseringsstrategi som 
är väl förankrad nationellt och 
speglad i konkreta 
handlingsplaner. De 
internationellt ledande 
organisationerna inom 
näringsliv, samhälle, 
standardisering och akademi 
ser Sverige som ett 
föregångsland inom utveckling 
och effektiv användning av 
standard. Sverige har en 
mycket stark och proaktiv roll 
internationellt och svenska 
intressenter är föredömen i att 
dra nytta av standarder för att 
stärka landets konkurrenskraft 
och skapa samhällsnytta 

En mer stringent kortare 
formulerad vision skulle göra 
den enklare att sprida och 
förankra. Ett förslag skulle 
kunna vara… 

Svensk standardisering är ett 
internationellt föredöme för 
utveckling och effektiv 
användning av standarder som 
stärker konkurrenskraft och 
skapar samhällsnytta med en 
mångfald av intressenter. 

 

Efter 45 
(205-212) 

Standarden kommer att 
lanseras med en bred 
informationskampanj och 
erbjudande om utbildningar för 
att ge användarna största 
möjliga nytta 

Förstärk de två delarna i 
visionen – konkurrenskraft 
och samhällsnytta genom att 
ha två exempel. Flytta 
exemplet om kvalitet i 
äldreomsorg från rad 205 – 
212 till att ligga efter Ericson 
exemplet ( 35-45 ).  
Lite ändrad text och rubrik. 

Exempel: Svensk standard för 
kvalitet i äldrevård skapar brett 
engagemang och 
samhällsnytta 
Under våren 2015 får Sverige 
sin första standard för vård och 
omsorg av äldre. Den tas fram 
för att säkerställa en jämn och 
god vårdkvalitet i hela landet. 
Ambitionen är att standarden 
ska etableras snabbt och vara 
till stöd för hela sektorns 
utvecklingsarbete. Den 
framtida standarden blir fritt 
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tillgänglig för alla användare 
och formuleras på ett så 
begripligt sätt att den kan 
användas av alla typer av 
verksamheter och på alla 
nivåer i dessa. Standarden 
lanseras med en bred 
informationskampanj och 
erbjudande om utbildningar för 
att ge användarna största 
möjliga nytta. 

46 ff 
Allmän 
kommentar 

Proaktivitet och Fokus 
Sverige eller Svensk 
standardisering? 

Sverige och svenskt används 
på olika sätt i strategin. 
Särskilt i denna del väcker 
begreppen frågor om vilka 
som står bakom strategin.  

Byt ut Sverige mot Svensk 
standardisering 

 

52-53 Mål: Sverige arbetar proaktivt 
och långsiktigt för ett stärkt 
svenskt inflytande inom 
internationell standardisering. 

Skilj mellan mål och metod. Mål: Att det finns ett stort 
svenskt inflytande över 
politiska beslut med bäring på 
internationell standardisering. 

 

54-56 Sverige ska ha stort inflytande 
över politiska beslut med 
bäring på internationell 
standardisering. 

Stryk första meningen – det 
är målet. Metoden kommer i 
nästa mening (att arbeta 
proaktivt och långsiktigt) 
Eventuellt lyfta in exempel – 
när till exempel europeisk lag 

Mål Att svensk standardisering 
har stärkt inflytandet inom 
internationell standardisering 
 
Proaktivt svenskt engagemang 
när till exempel europeisk lag 
skrivs med stöd av standard är 
ett sätt att påverka vilka 
standarder som blir viktiga i 
framtiden. 

 

63-64 Mål: Sveriges standardisering 
möter de tvärfunktionella krav 
som samhällsutvecklingen 
ställer.  

Byta ut Sverige mot svensk 
för konsekvens. 

Mål: Att svensk standardisering 
möter de tvärfunktionella krav 
som samhällsutvecklingen 
ställer 

 

66 Dessutom ökar kraven på Lägga till universell Dessutom ökar kraven på  



 

 

socialt ansvarstagande och 
miljöhänsyn. 

utformning eller tillgänglighet 
som ger bättre koppling till 
hållbarhet. 

socialt ansvarstagande, 
universell utformning och 
miljöhänsyn. 

77-78 Att grupperna i vissa fall är 
verksamma inom olika 
standardiseringsorganisationer 
ska inte utgöra ett hinder 

Bättra vända till något 
positivt. 

Det gäller även samarbete 
mellan olika 
standardiseringsorganisationer. 

 

89 Ett produktutförande och en 
provning ger tillgång till 
världsmarknaden 

Svårt att förstå rubriken – och 
koppling till texten under. 
Produktutförande och en 
provning är inte bra rubrikord. 
Förslaget till ny rubrik är 
långt, men mer begripligt? 

Svenska innovationer som 
omsätts i global standard ger 
tillgång till världsmarknaden 

 

90-91 Mål: Sverige arbetar för att 
global standard ska vara ett 
förstahandsalternativ när ny 
standard tas fram.  

Skilj mellan mål och metod. Mål: Att global standard ska 
vara ett förstahandsalternativ 
när ny standard tas fram- 

 

124 - 127 standarden används, får 
inflytande. Det är även 
nödvändigt att myndigheter 
prioriterar aktivt deltagande i 
standardiseringsarbete och 
förfogar över de resurser som 
behövs för ändamålet. 

Ideella organisationer som 
företräder de som påverkas 
av standarder behöver 
förutsättningar liksom 
myndigheter som får 
prioriteringar i 
instruktion/regleringsbrev etc. 
Det är särskilt betonat i flera 
artiklar i EU:s 
standardiseringsförordning, 
se särskild bilaga med citat 
från artiklarna 17, 22 och 24 
Kostnadsfritt granska… 

standarden används, i 
synnerhet representanter från 
ideella organisationer får 
förutsättningar att utöva 
inflytande. Det är även 
nödvändigt att myndigheter 
aktivt deltar i 
standardiseringsarbete och får 
förutsättningar som behövs för 
ändamålet. 

 

154 övervägas när ny lagstiftning Det kanske inte är relevant i 
alla lägen. 

övervägas när det är relevant i 
samband med ny lagstiftning 

 

176  Lägg till exempel om på krav 
på tillgänglighet i upphandling 
av IT, mandat 376 

Exempel: Ny europeisk 
standard för krav i offentlig 
upphandling av IT. 

 



 

 

I ett mandat till de europeiska 
standardiseringsorganen har 
EU-kommissionen beställt en 
standard för krav på 
tillgänglighet i upphandling av 
IT, med direkt koppling till EU:s 
reviderade 
upphandlingsdirektiv. Svenska 
standardiseringsorganisationer 
har samarbetat för att påverka 
den europeiska standarden. 

177 Tillgängligt och användbart Bra text 192-197! Om 
exemplet inom vården har 
flyttats fram kan man fundera 
på om det bör vara ett annat 
exempel som behövs. Viktigt 
att tillgängligt inte bara 
betyder gratis utan även 
läsbart. 

  

183 Mål: I Sverige är det enkelt 
att få tillgång till, förstå och 
använda relevant standard. 

Målformuleringar rakt över 
börja med att? 

Mål: Att enkelt att få tillgång till, 
förstå och använda relevant 
standard. 

 

188 genom väl fungerande e-
tjänster och kompetent 
rådgivning 

Även svenska språket är 
viktig. 

genom väl fungerande e-
tjänster, svensk översättning 
och kompetent rådgivning. 

 

192-193 Sverige ska bidra till mer 
lättläst och användbar 
standard  

Begreppet lättläst kan tolkas 
olika. 

Sverige ska bidra till att 
standarder blir lättare att förstå 
och använda  

 

218-219 Mål: Svenska intressenter 
vet att standarder och 
standardisering kan 
användas för att stärka den 
egna verksamheten 

Det saknas ett mål som går i 
linje med EU:s 
standardiseringsförordning 
och SKA-rådets verksamhet 

Mål: Att svenska intressenter 
vet att standarder och 
standardisering kan 
användas för att stärka den 
egna verksamheten 

 

234 behöver även myndigheter, 
akademi, 

Lägg till ideella organisationer  behöver även myndigheter, 
akademi, 

 



 

 

branschorganisationer och 
företag 

branschorganisationer, företag 
och ideella organisationer 

Efter 245  Det saknas ett mål som går i 
linje med EU:s 
standardiseringsförordning 

Mål: Att representanter från 
ideella och fackliga 
organisationer som 
företräder användarintressen 
har förstärkta förutsättningar 
att delta aktivt i 
standardisering. 

Företrädare för konsumenter, 
miljörörelse, 
funktionshindersorganisationer 
och arbetstagare har en 
avgörande roll för att skapa 
standarder som bidrar till 
samhällsnytta. En successivt 
utvecklad svensk modell för att 
främja användarinflytande från 
ideella organisationer ska vara ett 
föredöme internationellt.  
Fakta ruta: EU:s 
standardiseringsförordning slår 
fast att ”Samhällsintressenterna 

måste få större inflytande vid 
utveckling av standarder genom stärkt 
stöd till organisationer som företräder 
konsument- och miljöintressen och 
sociala intressen.” 

 

246 ff  Det förefaller vara en 
blandning mellan 
intressenter, målgrupper och 
områden som räknas upp i 
slutet av strategin. Skulle 
behöva renodlas så att det 
blir enhetligt. Beslutsfattare, 

  



 

 

Forskare, Innovatörer, osv 
Eller riksdag, regering, 
forskning, utbildningsväsende 
etc. 

274 Användare 
Med ökad kunskap om hur 
standarder kan användas för 
att effektivisera och utveckla 
den egna verksamheten eller 
vardagen för medborgarna 
frigörs resurser för 
verksamhetsutveckling och 
innovation. Det stärker 
Sveriges konkurrenskraft.  

Är det användare eller ideella 
organisationer, eller 
företrädare för civilsamhället 
som åsyftas? 
 

  

 


