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• Ideell medlemsförening som 
utvecklar svensk, europeisk och 
globala standarder 

• ”ISO i Sverige” 

• Utvecklar standarder  

• Tillhandahåller 
standardinformation 

• Utbildar om standarder 

• Hjälper utvecklingsländer att delta 
i global standardisering 
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SIS, Swedish Standards Institute 



Ställer ni som upphandlar 
krav med hjälp av 
standarder? 



2016-05-17 

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



 

En standards status - Var skapas samsyn?  

tvång                                                                                           ”frivillighet”                                   

Lag 
Formell 

standard 
(SIS) 

Bransch- 
standard ”sedvänja” 



Hur är en standard 
framtagen? 
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Principer 

Konsensus Frivillighet Intressentstyrt Öppenhet 

Standardisering 



Standardiseringsarbetet i kommittéer 

Svensk 
kommitté 

Landsting och  
Kommuner 

SME 

Konsument 

Företag 

Företag 

Bransch- 
förening 

Projektledare/ 
Ordförande 

Arbetstagar- 
representant 

Internationell 
kommitté 

Kina 

Sverige 

Norge 

Chair/ 
Secretary 

Brasilien 

USA Frankrike 

Tyskland 

Påverkan/Utbyte 



• Standarder utvecklas mellan olika parter på marknaden, bland 
andra leverantörer och beställare, och eftersom parterna 
gemensamt tar fram kraven blir processen kostnadseffektiv och 
branschanpassad. 

• När de krav som ställs är tydliga, enhetliga, gemensamma och 
kända på förhand underlättas upphandlingen för båda parter. 
Därmed minskar risken för missförstånd och rättsliga 
överprövningar. 

• Upphandlingsprocessen blir mindre personberoende och 
utrymmet för individuella tolkningar minskar, samtidigt som 
kvaliteten och rättssäkerheten ökar. 
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Standarder i upphandling 



 

Vilka är fördelarna med att 
hänvisa till standarder? 



Fördelar 
 
Standarder utvecklas av leverantörer, beställare, 
myndigheter och andra tillsammans i ett öppet 
förfarande. 
 
Standarder består av krav och rekommendationer och 
är ”best practice” i förpackad form 
 
Resurs- och kostnadseffektivt 
 
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. 



 

Finns det några fallgropar? 



Standarder för kvalitet i vård och omsorg för äldre  
i ordinärt och särskilt boende 



Deltagande organisationer 

Afasiförbundet i Sverige  
Aleris Omsorg AB  
Ambea Sverige AB  
Arbetsmiljöverket  
Attendo Sverige AB  
Capio Geriatrik AB  
Demensförbundet  
Dietistförbundet 
Folktandvården Västra Götaland  
ForumVision  
Frösunda Omsorg AB  
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter  
Föreningen BraVå  
Göteborgs Universitet Centrum för 
personcentrerad vård  
Halmstads kommun 
Handikappförbunden  
Hemservice i Halland AB  
HF Oral Care AB  
Högskolan i Skövde 
Hörselskadades Riksförbund HRF  
Jönköpings kommun 
Kalmar Läns Landsting Kalmar 
Kammarkollegiet  
Kropp & Själ Med Omtanke i Helsingborg 
AB  

Landstinget i Jönköpings län  
Landstinget i Värmland  
Ledarna Inom Vård & Omsorg  
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund  
Lidingö Stad  
LO/Svenska Kommunalarbetareförbundet  
Micasa Fastigheter i Stockholm AB  
Mölnlycke Health Care AB  
Olivia Hemtjänst AB  
Pensionärernas Riksorganisation PRO  
Qvalify AB  
Restless Legs Förbundet  
Reumatikerförbundet  
SCA Hygiene Products AB  
Sirona AB  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB  
Stockholms Stad Äldreförvaltningen  
Sundbybergs stad  
Svensk förening för vårdhygien 
Svensk sjuksköterskeförening  
Svenska Diabetesförbundet 
Svenska Logopedförbundet Slof  
Svenska Parkinsonförbundet  
Sveriges Kommuner och Landsting  
Sveriges Konsumenter  
Sveriges Pensionärsförbund SPF  

Sveriges Tandhygienistförening  
Sveriges Tandläkarförbund  
Uppsala kommun Uppsala vård & bildning  
Vinnova Verket för innovationssystem  
Vision   
Vårdalstiftelsen  
Vårdförbundet  
Västra Hisingen SDF Utveckling Kvalitet  
Äldreboendet Vigs Ängar AB  
Ängelholms kommun  
 



Näringsliv/ 
Privata 

vårdgivare 

Landsting/ 
kommuner 

Vårdprofessio-
ner/tjänste-

utövare/ 
användare  

Intresse-
organisationer 

Universitet/ 
högskolor 
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Myndigheter 

Bred medverkan ger en bra slutprodukt 



Standarden – olika aktörer och användningsområden 

Regler och riktlinjer 
från myndigheter 
påverkar Standarden 

Kan användas vid 
Myndighetstillsyn 

Bygger på vetenskap, 
beprövad erfarenhet och 
evidensbaserad praktik 

Kan användas vid utbildning 
av och information till 
personal som levererar 
tjänsten 

Överför/ersätter kvalitetskrav/ 
kravspecifikationer från 
professionella- och 
intresseorganisationer 

Kan användas av kommuner vid 
upphandling för att utveckla/ersätta: 
Förfrågningsunderlag 
Villkor att bli godkänd baserad på 
förbestämda kvalitetskrav på utföraren. 

Kan användas av 
kommunen/utföraren vid 
uppföljning och kontroll av 
den levererade tjänsten 

Relaterar till andra standarder  
t ex: Ledningssystem för kvalitet i 
hälso- och sjukvården SS-EN 
15224:2012 

Kan användas vid certifiering av 
den levererade tjänsten, utförd  
av ett oberoende organ som 
ackrediterats av Swedac. 

Kvalitet i vård och  
omsorg för äldre  
med omfattande  

behov i ordinärt och  
särskilt boende 



 

Kan en standard utgöra ett hinder?  
Kan den ändras? 



 

Finns det någon potential? 



• Pilot Project:  
– Action 11 – Increased use of standards in Public Procurement to 

better implement the public procurement Directives  
– Currently, there is a rather low use of standards in Public 

Procurement, which means that suppliers face numerous, 
different requests and various definitions in the “suppliers 
documents”, resulting in higher costs and inefficiency in 
procurement. Approximately, 2 % of goods and services in public 
procurement cross the borders today in the EU.  

2016-01-08 20 

Joint Initiative on Standardisation 
under the Single Market Strategy  



Hur får jag kunskap om 
standarder? 
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Sök på enskilda standarder och/eller 
abonnera på aktuella standarder 
•  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)  



Frågor? 

Erik Eklund 
erik.eklund@sis.se 

@erikeklund3 

 

www.sis.se/upphandlingar 

mailto:erik.eklund@sis.se
http://www.sis.se/upphandlingar


Extra 
bilder 

Erik Eklund 
erik.eklund@sis.se 

@erikeklund3 

 

www.sis.se/upphandlingar 

mailto:erik.eklund@sis.se
http://www.sis.se/upphandlingar


•47 olika förfrågningsunderlag mellan 2013-2015 

•Slumpmässig undersökning 

•Ta reda på om standarder användes och i så fall vilka 

•Resultat: 

38% av de förfrågningsunderlag refererade till standard i 
krav 
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Vi gjorde en undersökning…. 



• Avfallskärl 2014  
• Bevakning och larmtjänster 2012  
• Energikonsulter 2013  
• Entrémattor  
• Järnhandelsvaror  
• Lekplatsutrustning  
• Ljuskällor  
• Park- och lekmaterial  
• Parkmaskiner och gräsklippare  
• Storköksutrustning  
• Städredskap och rengöringsmedel  
• VA-material  
• Vitvaror  
• Vägmärken  
• Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 
• Datormaterial inkl. tonerkassetter  
• Kontorsmaterial  
• Kopieringspapper inkl. pall  
• Lunchkuponger och kort  
• Möbler  
• Postförmedlingstjänster  
• Rekryteringstjänster  
• Resebyråtjänster  
• Bränslepellets  
• Eldningsprodukter och drivmedel i bulk  
• Stationstankning 
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• Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014  
• Yrkeskläder och skor 
• Arbetsplatser, klienter och surfplattor  
• E-arkiv  
• IT-konsulttjänster  
• Programvaror och programvaror som molntjänst 

2014  
• Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 

2013 
• Beläggningsarbeten Skåne 2013  
• HVB  
• Ledningsrenovering VA-ledningar STIC 2014  
• Offentlig belysning STIC 2015  
• Förpackningsprojektet  
• Hygien- papper och plastmaterial 2013  
• Läkemedel  
• Stödboende 2013  
• Trygghetslarm och larmmottagning 
• Elevdatorer och surfplattor  
• Lekmaterial  
• Läromedel  
• Skolmaterial 
• Elenergi  

 

Vilka upphandlingsområden? 



Parkmaskiner och gräsklippare
  
SS-EN 1175-1,-2,-3 +A1:2010 
 
Ljuskällor  
SS-EN 60357 + C + A´n 
SS-EN 12665:2011  
SS-EN 60901 + massa A:n 
SS-EN 60969 + SS-EN 60969 A2 
 
Storköksutrustning  
SS-EN ISO 11201:2010 
SS-EN 13886:2005+A1:2010  
SS-EN 631-1, -2 
 
Städredskap och rengöringsmedel 
SS-EN ISO 11469 
  
Entrémattor  
SS-EN ISO 14001:2004  
  
Elenergi  
SS-EN ISO 14025:2010 
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Vilka standarder hittade vi? 

  
 

 

Eldningsprodukter och drivmedel i 
bulk  
SS-EN 14214:2012+ A1   + Amd 
 
Utskriftstjänster  
SS-ISO 11108 
SS-EN ISO 9706 

 

Elevdator och surfplattor 
SS-ISO 9296 
 
Bevaknings larmtjänster 
SS-EN ISO 9001:2008 
 
Lekplats utrustning  
SS-EN 1176  
 
Park och lekmaterial 
SS-EN 1176  
SS-EN 1177:2008 
SS-EN 581-1:2006 
 
Lekplats utrustning  
SS-EN 1177:2008 
SS-EN 581-1:2006 
 
Stationstankning  
SS-EN 14214:2012+ A1  + Amd 
 
Arbetsplats klienter och surfplattor 
SS-EN ISO 7779:2010 
 
 
 

 

  



Byggupphandlingar – samverkan 
ISO 11000 
 
Betongkonstruktioner 
SS-EN 1504-1 (Del 1 till 10) 
 
Molntjänster (IT) 
SS-ISO/IEC 17788 
SS-ISO/IEC 17789 
SS-ISO/IEC 19086 
 
Tillgänglighetskrav för IT produkter 
SS-EN 301549:2015 
  
Sjukvårdstextil  
SS 8760XX – serien 
 
Operationstextil: 
SS-EN 13795 
 
Arbetsmiljö 
ISO 45001 
 
Trafiksäkerhet 
ISO 39001 
 
Kvalitet i städning  
SS 627801 
 
Ledningssystem för Kvalitet 
SS-EN ISO 9001:2015 
 
Ledningssystem för miljö 
SS-EN ISO 14001:2015 
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Vägambulanser: 
SS-EN 1789 
 
Flygambulanser: 
SS-EN 13718-1 och SS-EN 13718-2 
 
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar: 
SS-EN 12182  
 
Kraftverk  
SS-EN 45510-serien  
 
Medicintekniska krav 
SS-EN ISO 13485  - kvalitetsledning avsedd för medicinsk klassning 
SS-EN ISO 14971              
SS-EN ISO 15223-1 
  
Hygienkrav inom vården 
SS-EN 14885  
SS-EN 556-1 
SS-EN 1500  
SS-EN 285  
 
Förpackningsmaterial inom vården: 
SS-EN 868 del 2-9  
 
Översättningstjänster 
SS-EN ISO 17100:2015 
 
Vägledning för hållbar upphandling 
ISO 20400 
 
Vägledning för socialt ansvarstagande 
SS-ISO 26000:2010 
 

Exempel på standarder för offentlig 
upphandling…. 



certifiering.nu 
 
 
 
Fråga: hur många företag i Sverige är certifierade /uppfyller krav i 
SS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem - Krav och vägledning 
 
Svar: 5720 certifierade företag (11059 arbetsställen) som är 
certifieriade enligt SS-EN ISO 14001:2004  
 
 



 

http://s3m.io/1NsZJjF


296 aktiva svenska kommittéer 

1268 nya och reviderade 
standarder publicerades 

10536 kunder köpte produkter 
eller tjänster av SIS 

2400 unika företag och 
organisationer deltog i SIS 

kommittéer 
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SIS i siffror för 2015 

176 internationella sekretariat 

4405 experter deltog i SIS 
kommittéer 

22139 registrerade användare av 
tjänsten e-nav 

4205 personer deltog i våra 
seminarier och utbildningar 

 



Tack! 

Erik Eklund 
erik.eklund@sis.se 

@erikeklund3 
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