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Global standardisering - mer än raka gurkor
Idag överlämnar regeringen för första gången en skrivelse till riksdagen
som redogör för standardiseringens betydelse i en allt mer globaliserad
värld. Gemensam standards har bidragit till framgångarna för varuhandeln
på EU:s inre marknad. Bland framtidens utmaningar ligger att på
motsvarande sätt använda standarder för att gynna en hållbar utveckling,
innovationer och en växande tjänstehandel.
- Bra fungerande standarder ger dagligen oss konsumenter säkrare, billigare och bättre
produkter och tjänster. Ändå har debatten i Sverige ofta handlat mer om inbillade krav på hur
gurkor och jordgubbar ska se ut. Jag vill istället lyfta fram det positiva som gemensamma
standarder bidrar till, säger handelsminister Ewa Björling.
- Min ambition är även att lyfta fram standardiseringsarbetet som ett verktyg för tillväxt och
konkurrenskraft - som ett sätt att underlätta för svenska företag att våga ta steget ut på export. Vi
vill även blicka framåt och visa på hur gemensamma standarder kan bidra till en hållbar
utveckling, en större tjänstehandel och ett mer innovationsvänligt företagsklimat, säger
handelsminister Ewa Björling.
Gemensamma lösningar på ofta återkommande problem. Så kan standarder beskrivas. Allt i
vår omvärld berörs av standarder. Från den traditionella standardiseringen av skruvar och
muttrar till breda samhällsfrågor som klimatproblemet eller företags sociala ansvar. Genom
standardiseringsarbetet kan Sverige vara med och påverka den globala utvecklingen.
Ett område där svenska initiativ är på god väg att leda till internationell standard är fasta
biobränslen. Swedish Standards Institute, SIS, har genom en massiv insats tillsammans med
svenska biobränsleintressenter, myndigheter, producenter med flera lyckats komma mycket
långt och förbereder nu ett möte med den internationella standardorganisationen, ISO, där
riktlinjerna ska dras för det globala arbetet.

K O N TA KT

Jens Eriksson
Pressekreterare hos Ewa Björling
076-766 39 99
e-post till Jens Eriksson

1

