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Den 19 maj 2014 överlämnades denna strategi till handelsminister Ewa Björling. Ministern tackade för det genom-
förda arbetet och underströk betydelsen av en svensk strategi för standardisering. Hon betonade också värdet av 
att det är en väl förankrad strategi kring vilken svensk standardisering och svenska intressen nu kan kraftsamla.
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Förord
Sveriges Standardiseringsförbund har tagit initiativ till att utveckla en strategi 
för svensk standardisering. Denna skrift är resultatet av detta arbete.

Standarder är viktiga såväl för svenskt näringsliv som för offentlig förvaltning 
och för Sverige som nation.  För ett exportberoende land som Sverige är 
standardiseringen en förutsättning för vår internationella konkurrenskraft. 
Standarder främjar innovation då de ger marknadstillträde för nyutvecklade 
produkter. I förhandlingar om frihandelsavtal utgör standarder en vital kompo-
nent. Standarder används i ökad omfattning för tjänster och som stöd för 
lagstiftning enligt ”nya metoden”.

Många framgångsrika länder har sedan länge uttalade strategier för sin 
standardisering. Tyskland har kanske den mest genomarbetade strategin med 
målsättningen att säkra Tysklands roll som ledande exportnation. Även länder 
som Kina, Sydkorea och USA har fastlagda strategier. 

Sverige behöver kraftsamla för att nå framgångar med standardisering 
nationellt och internationellt. Vi behöver klargöra olika roller och ansvar och vi 
behöver utmanande mål som ytterligare vässar Sverige som en ledande 
industrination och som ansvarstagande samhälle. Vår övertygelse är att denna 
strategi ger oss bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett 
standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Denna strategi ger vägledning för:

- hur vi ska hävda svenska intressen på den internationella  
standardiseringsarenan  

- hur vi på bästa sätt ska nyttja standarder som stöd för lagstiftningen  
och för en effektiv tillsyn

- hur vi ska agera för att standardiseringen ska fungera så effektivt som 
möjligt och möta kunders och samhällets behov, idag och i framtiden

Arbetet med att ta fram denna strategi har byggt på:

- öppenhet

- involvering av många

- en strategi för hela Sverige

Arbetet har genomförts i tre steg. En bred intervjuundersökning och  

omvärldsbevakning har följts av en workshop och slutligen en omfattande 

remissrunda. De som deltagit i de olika remisstegen representerar en stor 

bredd av organisationer i Sverige: myndigheter, intresseorganisationer, 

standardiseringsorganisationer, stora, medelstora och små företag, m fl.  

Sammantaget har över 70 olika intressenter varit involverade i detta arbete. 

Denna breda förankring gör att vi stolt kan säga att detta är en svensk strategi 

för standardisering.

Strategin vänder sig dels till de som idag är aktiva i standardiseringsarbete 

och som kanske deltagit i arbetet med strategin, men även till de aktörer som 

idag inte är aktiva, men som har en betydande roll för strategins förverkligande. 

Förbundets förhoppning är att denna strategi ska inspirera till handlingsplaner 

för standardisering inom företag, myndigheter, standardiseringsorganisationer, 

universitet och högskolor och många andra organisationer. Målsättningen är 

att svensk standardisering i världsklass ska skapa framgång för svenska 

intressen och på bred front bidra till samhällsnytta.

Stockholm i maj 2014 

Sveriges Standardiseringsförbund
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Standardisering för samhällsnytta 

Bidra till ökad hälsa och säkerhet, bättre miljö-
skydd och ett samhälle tillgängligt för alla
Standardisering är ett centralt verktyg för att utveckla ett gott samhälle 
med effektivt resursutnyttjande som präglas av hänsyn och säkerhet. 
Standardiseringens övergripande idé är att, på ett samhällsekonomiskt 
effektivt sätt, sätta kravnivåer för varor, tjänster och processer som leder 
till god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet, samt att bidra till ekono-
misk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. 

Standarder kan bidra till ett effektivare resursutnyttjande inom offentliga 
verksamheter och till ett samhälle som är tillgängligt för alla. Standarder 
påverkar vår livskvalitet som konsumenter och medborgare.

Mission 
Sveriges standardiseringsstrategi är offensiv och väl förankrad nationellt. 
Den är omsatt i konkreta handlingsplaner som bidrar till att ge Sverige en 
stark och drivande roll i internationellt standardiseringsarbete. Svenska 
intressenter är föredömen i att dra nytta av standarder för att stärka landets 
konkurrenskraft och skapa samhällsnytta.

Stimulera Sveriges innovations- och  
konkurrenskraft
Standardisering är ofta en förutsättning för att nå en internationell 
marknad. För ett exportberoende land som Sverige är det viktigt att våra 
varor, tjänster och processer lever upp till de krav som den globala mark-
naden ställer. Dessutom måste vi aktivt driva på för att svenska innovationer 
ska utgöra basen för nya standarder. Det ger oss konkurrensfördelar, 
tillträde till större marknader, stärker vår position i den globala kunskaps- 
ekonomin och skapar fler jobb i Sverige.

Vision 
Svensk standardisering är ett internationellt föredöme och bidrar till stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling.
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Proaktivitet och fokus
 

För att ett litet land som Sverige ska 
uppnå stort internationellt inflytande 
krävs aktiva intressenter, strategiska 
satsningar och proaktivitet. När stan-
dardiseringsprojekt som är, eller kan bli, 
viktiga för Sverige identifierats ska det 
finnas förutsättningar för att snabbt 
kunna fatta beslut om att ta en ledande 
roll internationellt.

Tillgängligt och användbart 
 

Standarder är exceptionellt goda 
verktyg för en effektiv resursanvänd-
ning. De sparar såväl tid som pengar. 
Sverige har därför mycket att vinna på 
att näringsliv, samhälle, standardisering 
och akademi använder standarder som 
stöd i sina verksamheter. Standarder 
ska därför präglas av enkelhet, tillgäng-
lighet och användbarhet.

Kunskap och engagemang 
 

God kunskap om standarders effekt och 
nytta spelar en central roll för ett 
effektivt svenskt standardiseringsarbete. 
För att standarder och standardisering 
ska bli strategiska verktyg som stärker 
vår innovations- och konkurrenskraft 
behövs ett brett, gemensamt engage-
mang och starkt stöd bland ledare och 
beslutsfattare. 

De tre pelarna
 
Denna strategi är indelad i tre olika huvudområden. Ett område berör förutsättningarna för standardiseringen, 
ett berör tillgängligheten för standarder och ett berör kunskapen om standarder och standardisering.  
För att lyckas med införandet av strategin behöver standardiseringens olika aktörer gemensamt arbeta med 
samtliga tre av dessa områden, de tre pelarna i den svenska standardiseringsstrategin.
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Proaktivitet och fokus
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Systemorienterat arbete i en komplex värld
Mål: Svenskt standardiseringsarbete möter de tvärfunktionella krav 
som samhällsutvecklingen ställer 

Utveckling av varor, tjänster och processer förutsätter i allt större 
utsträckning integration och samarbete över olika kunskapsområden. 
Dessutom ökar kraven på socialt ansvarstagande för en hållbar utveckling. 
När standarder från skilda områden fungerar bra tillsammans, och nya 
skapas för de gränssnitt som uppstår mellan tekniker och discipliner, blir 
standardisering ett effektivt verktyg och en katalysator för samordning, 
samsyn, säkerhet och hållbar utveckling. 

För att uppnå ett mer systemorienterat standardiseringsarbete krävs 
aktiva insatser för en ökad svensk samordning. På ett övergripande plan 
måste alla berörda parter i Sverige – näringsliv, samhälle, standardisering 
och akademi – utveckla och verkställa individuella handlingsplaner för att 
uppfylla de gemensamma målen i denna strategi. 

Sverige har förutsättningar att – och bör vara – ledande i systemorienterat 
arbete i den internationella standardiseringen. Sverige kan i den rollen 
även aktivt verka för att minimera överlappande standardiseringsinitiativ 
och för att standarder från områden med gemensamma beröringspunkter 
görs kompatibla. 

En förutsättning för framgång är att samarbetet och kunskapsutbytet 
mellan olika svenska expertgrupper effektiviseras. Övergripande frågor 
som miljö, hälsa, säkerhet och ett samhälle tillgängligt för alla ska beaktas 
i allt arbete, och grupper som hanterar närliggande områden ska utbyta 
information och samverka. Vid systemövergripande frågeställningar ska 
nära samarbete och samordning inom och mellan olika standardiserings-
organ vara självklart.
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Fakta 
Standard nyckel till Sveriges mobila försprång
Genom ett samarbete mellan Ericsson, dåvarande Televerket och forskare 
från universitet och högskolor lyckades Sverige initiera och driva igenom 
standardiseringsprocessen för mobiltelefonsystemet GSM. Den europeiska 
GSM-standarden blev världsledande för andra generationens mobiltelefoni 
och bildar basen för 3G och 4G. Att Ericsson direkt tog ledningen på 
GSM-marknaden har bedömts som helt avgörande för bolagets utveckling.
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Global standard ger tillgång till världsmarknaden
Mål: Globala standarder ska vara förstahandsalternativ för   
svensk standardisering

Sverige är en stark exportnation med världen som marknad. När regler 
och standarder tillämpas globalt blir handelshindren färre och det blir 
enklare för företag i Sverige att etablera sig på världsmarknaden. Det 
stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar svenska jobb.

Europeiska standarder har en särställning som stöd för implementering av 
europeisk lag och som rekommenderad referens vid offentlig upphand-
ling. Svensk standardisering bör därför verka för att europeisk standard så 
ofta som möjligt tas fram i samarbete mellan europeiska och globala 
standardiseringsorganisationer. Standarderna kommer då att gälla både 
som europeisk och global standard. 

Bara när en konsekvensanalys tydligt visar att global standard inte är 
bästa sättet att bevaka svenska intressen, ska europeiska eller – i de fall 
det särskilt kan motiveras – svenska standarder utvecklas. Sverige bör 
dock alltid förorda att internationella frihandelsavtal refererar till globala 
standarder.

Dagens innovation är morgondagens standard
Mål: Svenska innovationer blir nya globala standarder 

Standarder fungerar som gemensam referens i internationell handel och 
underlättar marknadstillträde. Att skapa nya standarder för ett område är 
ett sätt att leda utvecklingen och bidra till att svenska idéer formar framti-
dens marknad. Därför lyfter Sveriges nationella innovationsstrategi fram 
standarder som ett verktyg som, tillsammans med immaterialrätt, är 
viktigt för att stödja innovation.

Forskare, innovatörer och utvecklare bör få stöd i form av kompetent 
rådgivning i ett tidigt skede för att kunna värdera potentialen för och 
nyttan av framtida standardisering. Om det underlättar marknadstillträde 
ska Sverige, när tiden är mogen, föreslå ny global standard. Ett strategiskt 
samspel mellan innovation, immaterialrätt och standardisering stärker 
Sveriges konkurrenskraft. 
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Fakta 

Smarta elnät
Smarta elnät är ett begrepp som tar fasta på kunden som utgångspunkt i 
ett alltmer komplext och sammanlänkat elsystem. Framtidens nät ska 
integrera beteenden och beslut hos alla anslutna användare, för att bland 
annat kunna styra såväl konsumtion som produktion av el på ett resursef-
fektivt sätt. 

För att det ska fungera måste ett stort antal standarder från vitt skilda 
områden vara kompatibla, exempelvis elöverföring, energieffektivisering, 
miljökrav, samhällssäkerhet, byggteknik, IT och mätteknik. 

Sverige har bra förutsättningar för att bli ett föregångsland inom smarta 
elnät, mycket tack vare det stora antal installerade smarta mätare, det vill 
säga elmätare med avancerade funktioner som distansavläsning och 
styrning. Tekniken finns på plats för att börja utveckla och utnyttja använ-
darvänliga tjänster i elnäten, vilket bidrar till effektivare energilösningar som 
spar resurser och kan göra smarta elnät till en svensk tillväxtbransch. 

Svenska experter deltar som en ledande kraft i internationellt arbete för att 
bygga upp ett komplett och väl fungerande system av standarder för 
framtidens eldistribution och smarta, uppkopplade apparater.
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Intressentstyrd standardisering
Mål: Intressenternas behov är styrande när standarder utvecklas 

Standarder ska utvecklas av expertgrupper med bred kunskap om och 
mångsidig erfarenhet av sakområdet. Särskilt viktigt är att de som i 
praktiken ska uppfylla standardens krav, och de som kommer att påverkas 
av hur standarden används, ges stort inflytande. Det är även nödvändigt 
att myndigheter ges mandat till, resurser för och själva prioriterar ett aktivt 
deltagande i standardiseringsarbete. Det gäller i synnerhet när standarder 
som används som referens i myndighetsutövning tas fram. 

För att möjliggöra ett brett deltagande måste det vara lätt att få informa-
tion om pågående standardiseringsarbete och enkelt att delta och 
påverka. Nya finansieringsmodeller och arbetsformer måste utvecklas för 
att engagera nödvändig kompetens. Standardiseringsorganisationerna bör 
på ett mer systematiskt sätt använda befintliga kanaler, exempelvis 
intresse- och branschorganisationer, för att sprida målgruppsanpassad 
information. Dessutom bör kompletterande vägar för att påverka innehållet 
i standarder utvecklas och möjligheten att kostnadsfritt granska och 
kommentera förslag till nya standarder kommuniceras tydligare. 

För att garantera väl balanserade expertgrupper krävs noggrann målgrupps- 
analys och uppföljning i form av insatser för att säkerställa underrepresen-
terade gruppers inflytande. Särskilda satsningar kan exempelvis behövas 
för att säkerställa att mindre företag, miljö- och konsumentintressen 
finns representerade i relevanta standardiseringsprojekt. Arbetet med att 
utveckla standarder ska ske på ett öppet och inkluderande sätt. Möten och 
annan kommunikation ska anpassas för att även ta tillvara expertisen hos 
deltagare som är ovana vid standardiseringsarbete. 

Svensk standardisering står stark i världen
Mål: Stärkt svenskt inflytande inom internationell standardisering 

Sverige ska ha stort inflytande över politiska beslut med bäring på interna-
tionell standardisering. Ett proaktivt svenskt agerande när tillämpningen av 
europeisk lag stöds av standarder är ett sätt att påverka vilka standarder 
som blir viktiga i framtiden. 

Vi ska vårda våra goda internationella relationer, ha företrädare på ledande 
positioner inom de internationella standardiseringsorganen och ordföran-
deskap i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt. 

Möjligheten att lansera svenska idéer, eller svenska standarder, som 
förslag till globala eller europeiska standarder bör nyttjas på ett strategiskt 
sätt. Det ökar Sveriges inflytande över prioriterade områden. 

En förutsättning för att hävda svenska intressen internationellt är dyna-
miska och hållbara finansieringsmodeller för standardiseringsprojekt. 
Sverige ska fullt ut realisera den fördel vi har som ett litet, lättrörligt land 
med korta beslutsvägar, hög innovationsförmåga och förmåga att nå 
konsensus.
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Fakta

”Nya metoden”
För att motverka handelshinder på EU:s inre marknad har en särskild 
metod för teknisk harmonisering utvecklats. Nya metoden, som den kallas, 
innebär att detaljerade tekniska krav undviks i europeisk lag. I stället ger 
kommissionen mandat till standardiseringsorganen att utforma standarder, 
så kallade harmoniserade standarder, som vägledning för företagen. 
Lagstiftningen blir därigenom enklare, mer kortfattad och mer flexibel.
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Standarder gör det enklare att följa lagen
Mål: Standarder övervägs som stöd för tillämpning av lag 

Standarder kan fungera som stöd för tillämpning av lagar och föreskrifter. 
Vilka kravnivåer som gäller för exempelvis säkerhet, hälsa och miljöskydd 
ska undantagslöst beslutas av lagstiftaren. Guidning till hur kraven kan 
uppfyllas kan dock ges i frivilliga standarder utvecklade av experter med 
detaljkunskap inom det aktuella området. Det minskar regelbördan, ökar 
flexibiliteten och ger större utrymme för innovativa lösningar. Samtidigt 
kan tillsynsorgan stödja sig på ett väl förankrat beslutsunderlag som utgör 
praxis på marknaden och sparar därigenom resurser genom ett minskat 
behov av egenutvecklade vägledningar.

Möjligheten att använda standarder som stöd för tillämpning av lagar och 
förskrifter bör övervägas när lagar och förordningar utvecklas eller 
revideras. Det gäller särskilt när det redan finns standarder på ett område. 
Att hänvisa till befintliga standarder, eller agera för att utveckla sådana, 
istället för att utforma nationella vägledningar är resurseffektivt, minskar 
floran av nationella standarder och vägledningar på ett område, och under-
lättar global harmonisering av tekniska regler. 

När så är lämpligt ska Sverige förorda att europeisk lagstiftning begränsas 
till väsentliga krav. Detaljerade förslag på hur kraven kan uppfyllas tillhanda- 
hålls istället i standarder som utvecklas i öppen dialog med berörda 
intressenter. Det minskar detaljstyrningen, ökar handlingsfriheten och 
främjar innovation.
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Fakta

Standarder för kvalitet i äldreomsorg
Under våren 2015 får Sverige sina första standarder för vård och omsorg av 
äldre. De tas fram för att säkerställa en jämn och god vårdkvalitet i hela landet. 

Ambitionen är att standarderna ska vara lätta att läsa och förstå. De ska 
kunna användas i alla typer av äldrevård och på alla nivåer i en organisation. 
De ska vidare etableras snabbt och vara till stöd för hela sektorns utveck-
lingsarbete. På så sätt ska det offentligas roll som kravställare stärkas och 
det ska bli enklare att säkerställa en god omvårdnad för äldre.
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Fakta

Regeringens instruktion till Konsumentverket
Ett sätt att säkerställa att myndigheter prioriterar standardiseringsarbete 
och förfogar över de resurser som behövs för att delta är att tydliggöra 
detta i regeringens instruktion till en myndighet eller i det årliga reglerings-
brevet. Konsumentverket är ett bra exempel, vars instruktion i första 
paragrafen ger myndigheten i uppgift att stärka konsumenternas ställning 
på marknaden genom bland annat insatser på standardiseringsområdet 
(SFS 2009:607). 
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Tillgängligt och användbart
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Tillgängliga och användbara standarder
Mål: Det ska vara enkelt att få tillgång till, förstå och använda standarder

Standarder blir värdefulla först när de används. Det är därför av stor vikt 
att det går att få hjälp att hitta de standarder som bäst matchar den egna 
verksamhetens behov. Det bör även finnas möjlighet att kostnadsfritt ta 
del av innehållet i den utsträckning som krävs för att göra en egen bedöm-
ning av standardens relevans. Standardiseringsorganisationerna har 
huvudansvaret för att bistå med detta, genom väl fungerande e-tjänster, 
utbildningar och kompetent rådgivning.

Kostnaden för att köpa standarder kan vara ett hinder, som både begränsar 
det faktiska användandet av standarden och hindrar genomförandet av 
samhällsnyttigt standardiseringsarbete. Standarder av stor vikt, exempelvis 
standarder som används som stöd för implementering av lagstiftning, bör 
göras allmänt tillgängliga. Berörda myndigheter bör, i samarbete med 
standardiseringsorganisationerna, se över systemet i syfte att utveckla 
och utvärdera alternativa finansieringsmodeller.

Svensk standardisering ska åstadkomma begripliga och lättanvända 
standarder genom att värna målgruppsanpassning och förenkling i det 
internationella standardiseringsarbetet.

• Arbetet ska präglas av en proaktiv användning av format och gränssnitt 
som är tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga. 

• Begrepp ska användas konsekvent och korsreferenser till annan 
standard ska i möjligaste mån undvikas. 

• Standarder av stor betydelse för målgrupper vars arbetsspråk inte kan 
antas vara engelska bör översättas till svenska. 

Grundprincipen ska vara att standarden i sig själv ska vara klart och tydligt 
formulerad och tillfredsställa målgruppens behov för att begränsa behovet 
av vägledningar och tolkningsdokument.
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Fakta 

Eurokoder för alla
Eurokoder är samlingsnamnet på EU-gemensamma standarder för 
beräkningsregler för byggande. Tillsammans med nationella bilagor utgör 
de ett regelsystem som årsskiftet 2010/11 ersatte Boverkets konstruk-
tionsregler. Medan konstruktionsreglerna var kostnadsfria, måste euroko-
derna köpas. Boverket har därför fått resurser från regeringen för att 
teckna ett femårsavtal med SIS om en förbetald fleranvändarlicens för att 
eurokoderna ska finns tillgängliga kostnadsfritt i Sverige för både privat-
personer och företag.
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Kunskap och engagemang
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Kunskap, en förutsättning för framgång
Mål: Svenska intressenter vet hur standarder och standardisering 
kan användas för att stärka den egna verksamheten

Standardisering är en angelägenhet för samhället i stort. För att skapa 
förutsättningar att driva en sammanhållen och framgångsrik standardi-
seringsagenda är det viktigt att sprida förståelse för detta arbete brett 
bland alla de grupper som på ett eller annat sätt berörs.

Standarder är gemensamma lösningar på ofta återkommande problem 
och utmaningar. En gemensam referens underlättar kommunikation 
och när behovet av att utveckla egna speciallösningar minskar sparar 
det resurser. Standarder driver utvecklingen framåt och blir ofta mark-
nadsnormerande. Kunskap om vilka standarder som är viktiga för den 
egna verksamheten och hur dessa kan användas underlättar marknads-
tillträde och är en grundförutsättning för att kunna välja standarder 
som verktyg för problemlösning. 

De expertgrupper som utvecklar standarder är öppna för alla genom de 
nationella standardiseringsorganisationerna. Genom ett aktivt deltagande 
får svenska intressenter inflytande över innehållet i de standarder som 
sedan formar marknaden. Ännu större påverkansmöjligheter ger det att ta 
en ledande roll i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt. Kunskap om 
detta är en förutsättning för att beslutsfattare ska prioritera deltagande i 
standardiseringsarbete.

Standardiseringsorganisationerna har ett huvudansvar för att sprida infor-
mation om hur standarder kan användas och hur svenska intressenter kan 
dra nytta av att delta i utvecklingen av nya standarder. För att nå ut till 
alla behöver även näringsliv, samhälle och akademi vara engagerade 
parter i arbetet. 

Dessutom bör kunskapen, entusiasmen och engagemanget hos alla de 
experter som deltar i standardiseringsarbete tas tillvara i informations-
spridningen. 

För att bygga en bättre kunskapsbas för framtiden ska standarder och 
standardisering ingå som en naturlig del i högre utbildning. Sverige ska 
även utveckla och dra nytta av den forskningskompetens på området 
som finns i landet.

Copyright © Nobel Media AB 2013. Photo: Alex Ljungdahl.
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Fakta 

Forskning om standarder
Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet har sedan 2012 ett 
av världens största akademiska forskningscenter med fokus på standarder 
och standardisering. Vid centret, Standardisation Research Centre (SRC), 
studerar ett femtontal forskare orsaker till – och framförallt effekterna av – 
standarder och standardisering i stort. Forskningen är tvärvetenskaplig och 
väver samman ekonomi, politik, juridik, teknologi och systemvetenskap. 
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Tillsyn och offentlig upphandling
När myndigheter har goda kunskaper om standarder och 
standardisering kan de använda dessa som stöd i tillsyns-
arbetet och vid offentlig upphandling. Att använda stan-
darder istället för att ta fram egna vägledande  
dokument kan spara resurser. Att standarder tas fram i 
samråd med berörda parter bidrar till att förankra och 
kvalitetssäkra resultatet.

Forskning och innovation
När forskare, utvecklare och innovatörer bygger sina 
idéer med hänsyn tagen till befintliga standarder blir 
resultatet kompatibelt med befintliga system, vilket 
underlättar marknadstillträde. Med god kunskap om 
standarder och standardisering blir det dessutom lättare 
att avgöra när tiden är mogen för att omsätta innovation  
i standard.

Målgrupper 

Företagsledning och verksamhetsledning  
När beslutsfattare har tillräckliga kunskaper kan de avgöra 
när standarder och standardisering främjar en verksam-
het. De kan också på ett bättre sätt prioritera och stötta 
egna experters medverkan i standardiseringsarbete.

Lagstiftning
När lagstiftarna vet hur standarder kan användas som 
stöd för implementering av lagstiftning, kan de redan när 
en ny lag utreds överväga om och hur standarder kan 
användas för att förenkla lagtexten, underlätta implemen-
tering och bidra till internationell samordning. 
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Utveckling av standarder
Med fördjupad kunskap om hur globala standarder kan 
påverkas, och hur svenska idéer kan omsättas i globala 
standarder, anpassas alla standarder i högre grad efter 
svenska förutsättningar och behov. 

Utbildning
Standarder och standardisering som en naturlig del i 
högre utbildning kan bli ett kraftfullt verktyg för att 
stärka morgondagens akademiker i deras yrkesroller. 
Individ, företag och samhälle tjänar alla på en större 
förståelse för och engagemang i standardiseringsarbete. 

Användning av standarder
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 ökar verk-
samhetens kvalitet och stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Läs mer på webben

www.standardiseringsforbundet.se
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Sveriges Standardiseringsförbund
 
E-post: standardiseringsforbundet@tebab.com 
www.standardiseringsforbundet.se


