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Standarder finns för nästan alla varor och tjänster.
De omger oss hemma, på jobbet och på fritiden och
påverkar vår säkerhet, hälsa och miljö. Därför är det
viktigt att den som ska använda en vara eller tjänst
kan vara med och påverka.
EU använder standarder för att fastställa krav på olika egenskaper hos produkter och tjänster. För Sverige innebär
EU-medlemskapet att ansvar som tidigare låg på myndigheter
flyttats över till nationella och europeiska standardiserings
organ. Där har kapitalstarka företag stort inflytande medan
användarna fått svårare att hävda sina intressen. Många
ideella organisationer hindras av att de inte kan betala avgifter
och resekostnader.
Regeringen har avsatt särskilda medel för att fler konsumenter,
arbetstagare och miljöorganisationer ska kunna vara med och
utveckla standarder, i Sverige och internationellt.
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I det arbetet kan din organisation vara med.
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Pengar att söka
Ideella organisationer, såsom konsument-,
löntagar- och miljöorganisationer, som vill
vara med och utveckla standarder kan söka
ekonomiskt stöd från SKA-rådet.
Din organisation kan få bidrag till
●

p
 rojektavgifter

●

resor till vissa internationella möten

●

s eminarier, utbildningar och kursmaterial

SKA-rådet erbjuder också utbildningar
i standardiseringsarbete.

Hur går det till?
Inom standardiseringsorganen möts representanter
för näringsliv, organisationer och myndigheter i olika
projekt. Din organisation får direkt inflytande genom
att arbeta i en projektkommitté.
Det kan innebära att du:
●

deltar i nationella och internationella möten

●

ställer krav på utformningen av nya standarder

●

tar fram underlag till ny standard

●

är remissinstans för nya standardförslag

●

får information om vad som är på gång

Kontakt
SKA-rådet
Sveriges Standardiseringsförbund
c/o SIS
Box 45443
104 31 Stockholm
Telefon 08-555 520 54
E-post: info@skaradet.se
Mer information hittar du på www.skaradet.se
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E
 nligt en ny europastandard får leksaker inte ge ifrån sig ljud
som överstiger EU:s direktiv för ljudnivåer i arbetslivet. Detta
tack vare svenska konsumentrepresentanter som under flera
år har arbetat för att begränsa hörselskadligt buller från leksaker.
M
 askiner och utrustning ska vara utformade så att de passar
både kvinnor och män. Det är en europastandard som fackliga
organisationer drivit igenom.
N
 ärmare 250 miljoner datoranvändare världen över arbetar
framför en TCO-märkt bildskärm. Det är en standard som
TCO och Naturskyddsföreningen utvecklat. Standarden tar
hänsyn till både miljö och ergonomi.

Det här är SKA-rådet
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet,
har regeringens uppdrag att se till att fler konsument-, löntagar- och
miljöorganisationer kan delta i arbetet med att utveckla standarder.
I SKA-rådet finns representanter för Myndigheten för delaktighet,
Handikappförbunden, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter,
Arbetsmiljöverket, Naturskyddsföreningen, LO och TCO.

SKA-rådet tillhör Sveriges Standardiseringsförbund som är
de svenska standardiseringsorganens samarbetsorganisation.
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