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Standarder er selve fundamentet vi 
bygger og utvikler samfunnet på 



Standarder bidrar 
til at vi sparer tid og 

penger, og gir 
forutsigbarhet

Effektivitet

Standarder er 
effektive verktøy 
som bidrar til en 

bærekraftig framtid

Bærekraft

Standarder åpner 
nye markeder for 

store og små 
virksomheter

Markedsadgang

Standarder er 
fundamentet for 

videre utvikling og 
innovasjon 

Innovasjon
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Standarder gir samfunns-
og næringsnytte



Markedet åpner seg:
Tre av ti virksomheter får økt markedsadgang

Forbedrer 
markedsadgangen

Forbedrer kvaliteten
på varer og tjenester

Reduserer risiko f.eks. 
knyttet til produksjonsfeil 

og ulykker

34% 32% 26%
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Skaper troverdighet:

Enklere å 
eksportere

Skaper tillit Reduserer 
miljøpåvirkning

Bidrar til å 
overholde regelverk

69% 85% 50% 84%
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87%
av virksomhetene anser 
standardisering som 
en viktig del av sine framtidige 
forretningsplaner
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Standarder gir resultater



Stadig bedre sykehjem
med ISO 9001
– Bruken av ledelsessystemet gir oss 
mulighet til å skaffe oversikt og sikre at 
alle beboerne får et godt tilbud, uansett 
hvem som er til stede på hvilken vakt.
Grefsenhjemmet i Oslo

Foto: Grefsenhjemmet



– ISO 5001 dokumenterer arbeidets 
kvalitet, og bidrar til at energibehovet, 
kostnadene og klimagassutslippene 
reduseres. 
Hunton Fiber

Foto: Johannes Jansson, Norden.org

Viktig for omdømmet, 
klimaet og lønnsomheten



DNB fremmer miljø i 
investeringer
– ISO 14001 bidrar til en god og 
systematisk oppfølging av 
arbeidet med ansvarlige 
investeringer. Kundene etterspør 
om vi er sertifisert innen klima og 
miljø, og da er det nyttig å vise til 
at vi har ISO-14001-sertifikatet.
DNB, avd. for ansvarlige investeringer



67 83 86 00 info@standard.no standard.no
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