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Vilka är SIS? 

 

• Ideell medlemsförening (1700 medlemmar) 

• Sveriges medlem i ISO och (C)EN 

• Ett exempel på public private partnership 

• Projektleder standardiseringsarbeten 

• Genom eget ägt förlag tillhandahåller SIS 

standarder, handböcker, utbildning och 

andra tjänster kopplat till standarder 

 

 



SIS i siffror 

56%

35%

9%

Omsättning  

ca. 250 MSEK 

Statsbidrag 

Deltagar- och 

medlemsavgifter  

Försäljning 

1 700  

medlemmar 
 

180 

medarbetare  
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2 400  
Unika 

företag i TK 

 

4 500  
Deltagare i 

TK 

 



Standarder utvecklas av leverantörer, beställare, myndigheter och 
andra tillsammans i ett öppet förfarande. 
 
Standarder består utav krav och rekommendationer. 
 
Enligt EU och WTO är standardisering ett godtagbart sätt för 
marknad att träffas och komma överens om villkor som ska gälla.  
 
Finns stöd för användning av standarder i LOU. 

 

Varför standarder är lämpliga 

för upphandling 



Vad säger lagen om offentlig upphandling? 
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 Kap 6. 2 § De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 § tillämpas, vara utformade 
 med hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga 4, och i 
 turordning hänvisa till:  

 

 

 1. Svensk standard som överensstämmer med europeisk standard, (SS-EN)  

 2. Europeiskt tekniskt godkännande, (ETA)  

 3. Gemensam teknisk specifikation, (t ex EU godkända IT specifikationer)  

 4. Internationell standard, (ISO)  

 5. Annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardiseringsorgan  

  (t ex CEN/TR CEN/CWA CEN/TS)  

6. Annan svensk standard (SS), svenskt tekniskt godkännande eller svensk teknisk 
specifikation om projektering, beräkning och utförande av byggentreprenader samt 
materialanvändning  

 

 ----------------------  

 Varje hänvisning som avses i första stycket skall följas av orden "eller likvärdigt".  

 Standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan  



Vad finns det för standarder? 



SS ISO 26000:2010 

Vägledning för socialt 

ansvarstagande 

Krav för kvalificering 

SS-ISO 20121:2012 

Ledningssystem för 

hållbarhet vid 

evenemang  

 

ISO 20 400 (DIS) 

Vägledning för hållbar 

upphandling 

 

Tjänster Vägledning 

SS-EN ISO 14 001:2015 

Miljöledningssystem 

Krav och vägledning 

SS-EN ISO 9 001:2015 

Kvalitetslednings-system 

Krav 

LEDNINGEN (Strategi) Tillämpad (Operativt) 

Produkter  

Internationella standarder – 

upphandling miljö och sociala krav (några exempel) 

Certifiering (ackrediterad) 

SS-EN ISO 50001 

Energiledningssystem 

Krav 

ISO 38001, Chain-of-

Custody of wood and 

wood-based products 

SS-EN ISO 14025:2006 

Miljömärkning och 

miljödeklarationer – 

principer och procedurer 

SIS – SP 2015 

Socialt ansvarstagande – 

systematisk egendeklaration 

SS-EN ISO 19011:2011 

Vägledning för revision 

av ledningssystem 



SS-ISO 26000:2010 

Vägledning för socialt 

ansvarstagande 

Krav för kvalificering 

SS-EN 15185:2011 

Möbler - Bedömning av 

ytors motstånd mot 

nötning 

 

ISO 20 400 (DIS) 

Vägledning för hållbar 

upphandling 

 

Generella (Möbler) Vägledning 

SS-EN ISO 14 001:2015 

Miljöledningssystem 

Krav och vägledning 

SS-EN 15187:2006 

Möbler - Bedömning av 

ytors ljushärdighet 

SS-EN ISO 9 001:2015 

Kvalitetslednings-system 

Krav 

LEDNINGEN (Strategi) PRODUKTION (Operativt) 

SS-EN 597-1 

Möbler - antändlighet 

hos stoppade sängar 

och madrasser - Del 1: 

Tänd källa: Glödande 

cigarett 

SS-EN 1335-1 

Kontorsmöbler - 

Arbetsstolar - Del 1: 

Bestämning av 

dimensioner 

Specifika  

Internationella standarder –  

upphandling av möbler (några exempel) 

Certifiering (ackrediterad) 

SIS-CEN/TR 

14699:2006 

Kontorsmöbler - 

terminologi 

SS-EN 527-1 

Kontor /Bord och 

skrivbord -Dimensioner 

SS-EN 14073-2:2004 

Kontorsmöbler – krav på 

förvaringsmöbler  



Hur ser innehåll i standarder ut?  
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SS-EN ISO 14001: 2015 (Miljöledningssystem – Krav och vägledning) 

 

 

 

 

 

 

 

SS-EN ISO 26000:2010 (Vägledning för socialt ansvarstagande): 
 

7.4.1 Höj medvetenheten och utveckla kompetensen kring socialt ansvarstagande 
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SS-EN 15185:2011 Möbler - Bedömning av ytors motstånd mot nötning 



Ta del av ett globalt arbete! 
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• SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem - Krav och vägledning 

 

• 3 års arbete 

• 10 internationella möten 

• 50 deltagare på varje möte 

• 40 länder 

• 49 svenska organisationer som deltagit 

• Den svenska kommittén: 12 möten  

• Nya utgåvan publicerad 2015-11-19 

• Pris: 1.295 SEK 

 



Vägledning för socialt ansvarstagande 

SS-ISO 26000:2010 
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• 8 internationella möten 

• 5 års arbete 

• 99 deltagande länder 

• 300 - 400 deltagare per möte 

• Utvecklingsländer stod för hälften av deltagarna 

• 26000 unika kommentarer som behandlades (synpunkter) 

• Sverige och Brasilien ansvarade för arbetet  

• Pris: 1.295 SEK 



Hur kommer jag åt standarder? 



Sök på enskilda standarder och/eller 

abonnera på aktuella standarder 
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  Söka standard på sis.se, köp och ladda ner. 

 

 

 

 Prenumerera på aktuella standard för din verksamet  

(standarder uppdateras för att hålla jämna steg med utvecklingen)  



Och hur kan jag lita på att 
standarder är framtagna av 
marknadens aktörer i en öppen 
process?  
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Principer 

Konsensus Frivillighet Intressentstyrt Öppenhet 

Standardisering 
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Det finns många märkningar… 

2015-12-03 20 

Överensstämmer märket med: 

 

Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ III miljödeklarationer – 

Principer och procedurer (ISO 14025:2006) ? 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUicKX6bfJAhUBFywKHdr1Cf8QjRwIBw&url=http://www.soderhamn.se/byggaboochmiljo/miljo/kemikalier/hushallenskemikalieanvandning.4.24a67bf14b9e0b0ef411b73.html&psig=AFQjCNGpL8JvcbGH1g1hiO9LA7LQnZcPPg&ust=1448961696557801


EU:s inre marknad och ömsesidigt 

erkännande. 
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• Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade av organ som 

uppfyller unionslagstiftningen eller internationella standarder för 

certifiering. 

 

•    Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är 

etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga 

miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörer. Lag (2011:696). 



Vad är ackrediterad certifiering? 
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• Att en oberoende tredjepart granskar verksamheten efter gemensamt 

antagna principer 

 

• Internationella och nationella standarder utgör grunden 

 

• Erkänt tillvägagångsätt 

 

• Myndigheten för ackreditering Swedac intygar 



• certifiering.nu 
 
 
5720 certifierade företag (11059 arbetsställen) som är 
certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 
Miljöledningssystem - Krav och vägledning 



Frågor? 
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http://www.sis.se/upphandlingar 


