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SEK Svensk Elstandard 
 Grundad 1907
 Oberoende branschorganisation inom det elektrotekniska området
 Utsedd av regeringen att fastställa all svensk standard inom det elektrotekniska 

området
 Svensk samarbetsplattform för tekniska regler (standarder)
 Intressent- och marknadsstyrd
 Samordnar svenskt deltagande inom europeisk 

och internationell elektroteknisk standardisering 
 Drygt 260 medlemsföretag
 Över 700 aktiva experter
 Mer än 100 olika tekniska kommittéer
 Över 7400 gällande standarder

SEK Svensk Elstandard
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SEK Svensk Elstandard

Nationell struktur
Politiska etablissemanget (stat, myndigheter)

ITS SEK SIS

SSF
Sveriges Standardiseringsförbund
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Uppbyggnad

 Global

 Europa

 Sverige

WTO/ TBT
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ITU

ETSI
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CEN
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Standardiseringens uppbyggnad och struktur

IEC - Samarbete mellan intressenter i 170 länder



Europa - CENELEC
 Samarbete mellan 34 europeiska länder

 7244 Europastandarder (EN) från 
CENELEC är samma inom alla EU-länder

 72 % (5233) är identiska eller 
baserade på IEC-standarder

 22 % (1565 av 7244) är direktivs-
eller förordningsbundna till 
EUs legala regelverk.
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IEC i siffror, globalt (2017)

 Grundat 1907

 Huvudkontor i Genève

 Mer än 19000 experter 

 204 tekniska kommittéer

 Drygt 1400 arbetsgrupper

 7148 standarder

 Cirka 1500 pågående projekt

 Cirka 400 nya projekt årligen

CENELEC i siffror, Europa (2017)

 Grundat 1973 (Kol-Stålunionen 1953)

 Huvudkontor i Bryssel

 Mer än 7000 experter 

 78 tekniska kommittéer

 292 arbetsgrupper

 7244 standarder

 Cirka 600 pågående projekt

 Cirka 150 nya projekt årligen

Tekniska resurser
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IEC i siffror, globalt
 170 medlemsländer vilka täcker,

 98 % av världens befolkning

 96 % av världens energiproduktion

 99 % av världens elproduktion

 100 % av världens förnybara elprod.

 100 % av patent inom förnybar elpr.

CENELEC i siffror, Europa
 33 medlemsländer vilka täcker

 10 % av världens befolkning

 8-10 % av världens energiproduktion

 15 % av världens elproduktion

 50 % av världens förnybara elprod.

 40 % av patent inom förnybar elprod.

Tekniska resurser (forts)
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Standardiseringens roll



Standarder är tekniska regler utarbetade i 
konsensus och skapade av intressenterna 
själva.

Standarder är frivilliga
att använda

Standardiserings roll



Standardisering och standarder 
ger framtidsmöjligheter!

StandardiseringStandardiserings roll



Standarder är den användbara produkten, 
standardiseringen är verktyget

Standardisering

Världsutställningen i Saint 
Louis, Missouri, 1904. 
Palace of electricity

Standardiserings roll



 Marknadstillträde

 Global medvetenhet

 Tekniköverföring

 Affärsnytta

 Ökad effektivitet

 Kostnadsbesparingar

 …

Standardiseringens möjligheter

StandardiseringStandardiserings roll



Av och för intressenterna
 Följa och påverka den tekniska utvecklingen i standarder
 Påverka marknaden genom standarder
 Affärsnytta - rationalisering och kostnadsreducering
 Uppfylla tekniska regler och krav
 Hitta nya utvecklingsmarknader
 Skapa kundkontakter / håll koll på konkurrenter
 Förbättra produkters kvalité och säkerhet
 Strategisk planering
 Kunskapsuppbyggnad
 …

StandardiseringStandardiserings roll



Framtida 
utmaningar 

Standardiseringen i framtiden



Snabb teknisk utveckling inom 
nya och befintliga områden

Standardiseringen i framtiden

 Smarta Elnät
 Elfordon
 Förnybara Energikällor, vind-vatten-sol-bränsleceller
 Förvaltning och underhåll av tillgångar i kraftsystem
 Energilagring
 Smart Industri – Industri 4.0 – Smart tillverkning
 Smarta Städer
 Smart bostäder och kontor
 Cybersäkerhet
 Tele- och Informationsteknologier
 …



Nya standardiseringsområden

Standardisering

 IEC TC 118, Smart grid user interface
 IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems
 IEC TC 122, UHV AC transmission systems
 IEC TC 123, Standardization of the management of assets in power systems
 IEC TC 124, Wearable Electronic Devices and Technologies
 IEC SyC AAL, Active Assisted Living
 IEC SyC Smart Cities, Electrotechnical aspects of Smart Cities
 IEC SyC Smart Grid/Smart Energy
 IEC SyC Smart Manufacturing, (början av 2018)
 ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things (IoT) and related technologies
 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence (början av 2018)

Standardiseringen i framtiden



Framtida utmaningar och möjligheter
 Nya och förändrade marknader – Sveriges konkurrenskraft i en global värld

– Framtida energiomställningar
– Marknadsregleringar
– Långsiktiga och hållbara investeringar

 Större påverkan av- och hänsyn till politik 
 Utvecklingsländers ökande krav på energi
 Innovationsfrämjande och hållbar teknikutveckling
 Större och mer komplexa systemstrukturer
 Kortare ledtider till marknad och uppfyllande av kundkrav
 Ökade krav på effektivitet och förenkling
 …

StandardiseringStandardiseringen i framtiden



Framtida 
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Framtiden strategier inom standardiseringen



IECs framtida strategi
Ny Masterplan fastställd 2017

1. Market and societal relevance
 Responding effectively to market and society needs

 Bringing together all relevant stakeholders

 Providing innovative solutions to collaborate with other organizations

2. Sustainable business model
 Inspiring trust in and worldwide use of the IEC brand

 Securing long term stability through a diverse and sustainable revenue mix

 Establishing strong legal foundations for the entire business model 

Framtida strategier inom standardiseringen



IECs framtida strategi (forts)

3. Flexible organization
 Achieving a transparent governance structure that addresses opportunities and 

challenges

 Ensuring IEC work is relevant and used everywhere

 Representing all relevant interests at all levels

 Attracting the world’s best leaders and experts

4. Agile operations
 Embracing new ways of working

 Creating flexible, efficient and cost effective processes and operations

 Providing state-of-the-art IT tools 

Framtida strategier inom standardiseringen



CENELECs framtida strategi
CEN-CENELECs ambition 2020 (fastställdes 2014)

1. Global influence

2. Regional relevance

3. Wider recognition

4. Network of excellence

5. Innovation and growth

6. Sustainable system

Framtida strategier inom standardiseringen



Tillsammans kan vi göra skillnad 
i framtiden
Standarder och Standardiseringen

 motverkar tekniska handelshinder och 
öppnar nya marknader och områden

 möjliggör interoperabla lösningar

 ökar affärsnyttan genom rationalisering och 
kostnadseffektivitet

 skapar långsiktig och strategisk utveckling

 …

Standardisering
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