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Skriva standard i 4 steg

Steg 1 

Starta
Steg 2 

Utveckla
Steg 3 

Granska
Steg 4 

Publicera



Att tänka på

➢ Entydigt 
Det ska vara svårt att tolka standarden på mer än ett sätt.

➢ Komplett 
All information som behövs ska vara inkluderad.

➢ Exakt 
Tydliga formuleringar utan onödiga tillägg. 

➢ Konsekvent 
Det ska inte finnas någon motsägelse i standarden.

➢ Flexibelt 
Möjliggör användning av flera olika typer av tekniker.

➢ Strukturerat 
Underlätta för användaren genom att följa en logisk ordning. 

➢ Begripligt 
Använd ett enkelt språk utan att vara övertydlig och fördummande.

➢ Definierat 
Definiera viktiga begrepp och terminologi det skapar tydlighet.

➢ Välformulerat
Tydliga krav gör dem lättare att förstå och implementera.

➢ Nödvändigt
Endast det innehåll som behövs ska tas med. Ta bort allt annat. 



Steg 1 - Starta

Problemet

Vilka standarder finns redan?

Syfte & omfattning

Sammansättning

Resurser & planeringAnsvar & styrning

RiskanalysMålgrupp



Syfte och omfattning

➢ Öka interoperabilitet och kompatibilitet

➢ Förbättra jämförbarhet 

➢ Minska handelshinder 

➢ Förbättra funktion och kvalitet 

➢ Tydliggör begrepp och terminologi 

➢ Minska hälso- och miljöpåverkan 

➢ Underlätta verksamhetsutveckling 

➢ Öka hållbarhet 

➢ Främja innovation 

➢ Öka säkerhet 



Steg 2 - Utveckla

Olika leverabler

Inriktning

Termer & begrepp

Tekniskt innehåll

Hänvisningar & referenserKrav & rekommendationer

Språk & strukturBilder & tabeller 



Leverabler

StandardutvecklingFörstudie Användning



Krav & rekommendationer i standarder

Imperativ 

Sätt att böja verb så att de uppmanar någon att agera.

• Ska 

• Bör 

• Kan 

• Får 
Design-

baserade

Funktions-
baserade



Lagar, förordningar, föreskrifter och standardisering

• Standarder kompletterar lagstiftning och får ej vara i konflikt med lagstiftning.
• Upplevt otydliga eller för svaga krav i lag, kan vara anledningar till att initiativ till 

standardisering tas
• Standarder hänvisar till lagar, förordningar och föreskrifter
• Lagstiftning kan hänvisa till standarder – exempelvis LOU (9 kap 4§)
• EU beställer harmoniserade Europastandarder av CEN.
• Harmoniserade standarder specificerar hur man kan uppfylla EU-direktiv eller EU-

förordningar, men inte ens harmoniserade standarder är obligatoriska att följa
• I Kina är standarder lag



SKA följas:

BÖR följas:

KAN följas:

Lag

Förordningar & 
Direktiv 

Föreskrifter 
(Inkl. obligatoriska standarder)

Allmänna råd 
(Myndigheter)

Standarder 
(Frivilliga standarder)



Steg 3 - Granskning

Hantera synpunkter

Användaren!

Processöversyn

Språkligt innehåll

Format & kravTest & verifiering

EkonomiTekniskt innehåll



Standard på remiss – en möjlighet att påverka

• Standarder skickas på remiss till berörda instanser och i vissa fall hålls remisseminarium
• Ett led i kvalitetsarbetet och ett sätt att säkra bred förankring och att undvika 

felaktigheter
• Alla har rätt att inkomma med kommentarer, även om man inte varit med i 

kommittéarbetet
• Kommittén tar ställning till om man vill åtgärda i linje med kommentarer
• En väl förankrad standard publiceras



Steg 4 - Publicering

Tillgängliggöra Facilitera

Certifiering 

UtbildningMarknadsföring

VägledningHantera ändringar



Standarder och upphandling

• Grundregel: standarder är frivilliga
• Dock: standard kan bli obligatorisk referens, t ex i föreskrifter från myndigheter och i 

upphandlingar
• Upphandlingsvägledning för standard – i dialog med upphandlingsenheter
• Pågår europeiskt standardiseringsarbete för offentlig upphandling i CEN/TC 461 Public 

procurement, som Sverige leder
• Svensk spegelkommitté, SIS/TK 613 Offentlig upphandling, där både Kammarkollegium 

och Upphandlingsmyndigheten deltar aktivt





Certifiering under ackreditering

SWEDAC ACKREDITERING
ACKREDITERAT 

ORGAN
CERTIFIERING

CERTIFIERAD 
VERKSAMHET

Publicerad kravstandard och certifieringsordning

RISE
KIWA



1. Idé 

2. Beslut om uppstart 

3. Projektstart

4. Utarbetning i arbetsgrupp

5. Förankring i kommitté

6. Remiss

7. Revidering av förslag

8. Slutomröstning

9. Fastställelse och publicering

1.

Från idé till färdig standard



Användare

Förvaltning

Utveckla standarder med SIS

Standarder (SS)

Finansiering

Projektledning

Verksamhetsplan

Teknisk kommitté

Experter

Varför ska 
jag betala för 

att delta?

Varför kostar 
standarder 

pengar?

Hur fungerar 
ekonomin i 
kommittén?



Det är svårt att överföra data och
information på ett strukturerat, 
likartat och säkert sätt om alla      
väljer att presentera den olika. 


