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SIS jobbar med standarder och standardisering.

Det är en framgångsrik och beprövad modell för 
att tillsammans med företag, myndigheter och 
organisationer påverka och arbeta fram 
accepterade lösningar på gemensamma 
utmaningar.

Resultatet blir överenskommelser, vanligen i 
form av en standard som kan bestå av policys, 
riktlinjer, krav eller checklistor.

Biprodukten av deltagandet i arbetet är 
förhandsinformation och bredare nätverk, både i 
Sverige och utomlands.  
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Standardisering

En framgångsrik beprövad modell 
för att ta fram accepterade lösningar 
på gemensamma utmaningar hos 
företag, myndigheter och organisationer
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Standardisering – resultat

Överenskommelser – policys, 
riktlinjer, krav eller checklistor



Överallt är du omgiven 
av standarder
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Standarder – Kinesiska muren

 Lättare och snabbare för att  
underlätta byggandet
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Standarder – spårvidder

 Ursprung i romarrikets 
tvåhjuliga stridsvagnar, 
4 fot 1/2 tum mellan hjulen 

 Stephenson’s rocket, 1829 fick 
samma spårvidd 

 I London fanns det under en 
period på 1800-talet 14 
spårvidder

 Dagens standardiserade 
normalspårvidd är 1,435 m
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Standarder – lastpallen

 En lastpall har alltid samma 
mått 0,8 m x 1,2 m

 En lastbil är 2,6 m bred, 
anpassad för två lastpallar 
i bredd



Bidrag till framgång och tillväxt 

Standardisering ger:
 25 miljarder SEK

per år till den svenska 
samhällsekonomin

 2,5 miljarder GBP positiv 
påverkan av Storbritanniens
BNP och 13% årligt bidrag 
till produktiviteten 

Och tvärt om:
 USA förlorar 20-40 miljarder 

USD per år i exportintäkter 
p.g.a. att man inte använder 
globala standarder
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Principer

Standardisering
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Principer

Öppenhet

Standardisering
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Principer

KonsensusÖppenhet

Standardisering
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Principer

Konsensus IntressentstyrtÖppenhet

Standardisering
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Principer

Konsensus FrivillighetIntressentstyrtÖppenhet

Standardisering
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Standardiseringen – lokalt och globalt

Globalt 
ISO

Europeiskt 
CEN

Svenskt 
SIS

Telecom

ITS

SEK



Att ta fram en 
standard – hur?



Att ta fram en standard
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• Vem som helst kan ta initiativ 
• Förslag lämnas till SIS
• SIS kan driva arbetet 

på nationell eller 
internationell nivå

Idé



Att ta fram en standard
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• Medlemmarna får rösta 
om man ska sätta igång

• Vid projekt på nationell nivå 
röstar deltagarna 

Beslut
Idé



Att ta fram en standard
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• Utarbeta en plan för arbetet
• Arbetsgrupp med projekt-

ledare och experter från 
hela världen

Start
Idé

Beslut



Att ta fram en standard
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Arbetsgruppens uppdrag:
• Ta fram förslag till en 

standard

FörslagIdé
Beslut

Start



Att ta fram en standard
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• Det färdiga förslaget ut på 
remiss

• Synpunkter från deltagarna 
och sakkunniga utanför arbetet

RemissIdé
Beslut

Start
Förslag



Att ta fram en standard
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• Arbetsgruppen arbetar 
fram ett reviderat förslag

Kommen-
tarerIdé

Beslut
Start

Förslag
Remiss



Att ta fram en standard
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Internationella standardförslag
• Till medlemmarna för 

omröstning

Röstning
Idé

Beslut
Start

Förslag
Remiss Kommen-

tarer
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Viktad röstning inom CEN

 29: Frankrike, Tyskland, Italien, Turkiet och 
Storbritannien

 27: Polen och Spanien

 14: Rumänien

 13: Nederländerna

 12: Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern, och 
Portugal

 10: Österrike, Bulgarien, Sverige och Schweiz

 7: Danmark, Finland, Norge med flera
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Röstning inom ISO

 Ett land – en röst



Att ta fram en standard

2013-10-01 27

Fast-
ställelse

Idé
Beslut

Start
Förslag

Remiss Kommen-
tarer

Röstning

• Vid positiv röstning, kan 
standarden fastställas

• Ofta fastställs den globala 
standarden som nationell standard

• Europeisk standard måste 
fastställas som nationell standard



Att ta fram en standard
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Publi-
cering

Idé
Beslut

Start
Förslag

Remiss Kommen-
tarer

Fast-
ställelse

• SIS Förlag säljer de 
internationella och svenska 
standarderna. Förlaget 
erbjuder även kurser och 
konsulttjänster

Röstning



Jobba med standardisering

2013-10-01

 Påverka och nätverka i utvecklingen av 
standarder

 Samverka för konkurrenskraft
 Påverka slutresultatet
 Agera



Om SIS
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SIS i Sverige 2012

 334 aktiva standardiserings-
kommittéer

 1 702 företag & organisationer deltar 
 5 200 tekniska experter
 SIS leder ca 189 internationella 

sekretariat
 120 000 produkter på sis.se
 Utbildade 6 022 personer
 1 408 nya och reviderade 

standarder
 Över 99 % av all ny svensk standard 

– europeisk eller internationell
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SIS i siffror

50%

40%

10%

2012

Omsättning 
243 MSEK

Statsanslag

Deltagar- och 
medlemsavgifter 

Försäljning

1 702 
medlemmar

200
medarbetare 
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CERTIFIERING



CERTIFIERING  

• Tidigare nationell certifiering
• Nordisk certifiering
• Baserad på standard eller produktspecifikation
• Certifieringsregel för varje produkt,

anpassad till nordiska förhållanden



CERTIFIERINGSREGEL

• Förutsättningar för certifiering
• Ansökan
• Licens, eventuella begränsningar
• Provning och besiktning
• Märkning
• Avgifter
• Register
• Provningsomfattning, tabeller
• Annex



PROVNINGSOMFATTNING

• Typprovning, tillägg av material, tryckklass etc
• Batch release test, BRT
• Process verifikations test, PVT
• Extern provning

Produktinformation, förenklad certifieringsregel



CERTIFIERING, GRUPPER

• WG, arbetsgrupp ‐ tillverkare, provningsorgan, övriga 
experter

• CG, certifieringsgrupp ‐ en person per land
• AG, rådgivande grupp – WG + CG + brukare



CERTIFIERING, GÅNG

• Typprovning
• Inledande inspektion
• Utfärdande av licens
• Intern provning
• Extern inspektion och provning



CERTIFIERING, PRODUKTER

• Ca 20 olika plaströrsprodukter
• Ca 200 licenser
• www.insta‐cert.com
• www.nordicpolymark.com



CE MÄRKNING

• Egendeklaration av några egenskaper


