
Om Standard Norge og 
standardiseringsarbeid 

Erik Winther 
Direktør for Markeds- og Forretningsutvikling



Tenk deg en verden uten …..



Tenk deg en verden uten …..



4

Kort om Standard Norge og vår metode …

VIRKEMIDDEL GLOBAL AKTØRNON-PROFIT

STANDARDISERINGS 
PROSESS KOMITEARBEID KONSENSUSINTERESSENTER

HELHETLIG STUKTUR
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Standard Norge har tett samarbeid med ulike interessenter på flere nivå

• Strategisk samarbeid om: 
− øke legitimitet og posisjon 
− forutsigbar finansiering
− sikrer måloppnåelse og realiserer aktørers visjoner

• Taktiske prioriteringer for å sikre:
− representativitet og legitimitet
− prioritering
− realisering av verdier

• Komitearbeid skal bidra til:
− overensstemmelse mellom standarder og regelverk
− spisskompetanse innenfor fagområder
− konvertere bransjedokumenter osv til standarder
− standarder som gir konkrete verktøy

Komitéer og 
ekspertgrupper

Strategisk nivå

Taktisk nivå

Operativt nivå

Kontaktmøte

Sektorstyre
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Vi har analysert verdien av standarder og standardisering i de nordiske 
landene

• En ny studie belyser viktigheten av standarder for de 
nordiske økonomiene for første gang.

• Studien ble gjennomført i de fem nordiske landene i 2017. 
Totalt deltok 1 179 selskaper som har erfaring fra bruken 
av standarder i åtte forskjellige bransjer.

• Studien ble utført av Menon Economics i samarbeid med 
Oxford Research, og med støtte fra Nordic Innovation.

Kilde: Menon-publication 31/2018 – www.standard.no/standardsforgrowth - 1179 virksomheter er spurt i undersøkelsen.

http://www.standard.no/standardsforgrowth
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Fordelene og gevinstene med standardisering overstiger kostnadene og 
gir konkurransefortrinn

50 % 84 % 75 %
oppgir at 
standarder 
hjelper dem 
med å 
overholde 
regelverk

opplever at 
standarder 
reduserer 
selskapets 
miljø-
påvirkning

Nettverks-
bygging 

med 
andre 

eksperter

NettverkMiljø
påvirkning

Overholde 
regelverk

§

69 % 73 % 87 %
Enklere å 
forutse 
endringer i 
tidlig fase

Standardene 
gjør det 
enklere å 
eksportere

Standarder er 
en viktig del 
av fremtidige 
forretnings-

planer

ForretningEksport Konkurranse-
fortrinn



8

Kunnskap som grunnlag for standardiseringsarbeid

• Regelverk, forskning, innovasjon, bærekraftsmål og 
kunnskapsbasert dokumentert erfaring er grunnlag for 
nye standardiseringsarbeider nasjonalt eller internasjonalt

• Samspillet mellom regelverk og standarder er en viktig 
forutsetning for utvikling og bruk av standarder i sektoren

• Forskning og erfaring samt myndighetenes retning er 
viktige drivere for innovasjon gjennom standardisering

Standardisering

Mål

Erfaring
Innovasjon

ForskningRegelverk
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Ulike typer standarder

• Spesifisering av varer og tjenester
• Styring av kvalitet, miljø og/eller ledelse

• Prøvetaking og analyse

• Format for informasjonslagring og –utveksling
• Kontrakt

• Terminologi
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En standard kan ha mange bruksområder

• retningslinje for krav til varer og tjenester

• regler for prøving, sertifisering og akkreditering

• beskrivelser som grunnlag for oppfølging av nasjonale 

lover og forskrifter

• spesifikasjon ved kjøp og salg av varer og tjenester (inkl. 

offentlige anbud)
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Standardenes betydning for innkjøp / anskaffelser

Forenkling og 
effektiv ressursbruk

Konkurranse på     
like vilkår 

(forutsigbarhet)

Sikre avtalt kvalitet 
og funksjonalitet

Økt sikkerhet        
(sertifisering)

Beste praksis 
(int. kompetanse)

Grunnlag for 
etterkontroll

Overensstemmelse 
med regelverk 

Økt 
markedsadgang

Deltakelse i komitearbeid sikrer vedlikehold av spisskompetanse og tilpasning av standardene etter egne behov

Økt bærekraft

Økt innovasjon 
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