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ITS – DEN "UNGA
STANDARDISERINGSORGANISATIONEN"
Den heter idag egentligen "Svenska Informations- och
Kommunikationsstandardiseringen". ITS är den svenska nationella enheten som svarar för nationellt svenskt
deltagande i ETSI, European Telecommunications
Standards Institute, det vill säga Telekommunikationsområdet.

EN LITEN bakgrund – ETSI, European Telecommunications Standards Institute, bidades 1988 som
ett resultat av att arbetet i mitten av 1980-talet börjat på
en europeisk standard för digital mobiltelefoni inom den
europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT).
Uppgiften anförtroddes en kommitté som kallades
Groupe Spécial Mobile (GSM™).
ETSI är en i Europa officiellt erkänd standardiseringsorganisation men är lite annorlunda uppbyggd. De flesta
medlemmarna är direktanslutna företag och organisationer men även myndigheter och nationella standardiseringsorganisationer är medlemmar. ETSI är en europeisk standardiseringsorganisation men har inte någon
riktig motsvarighet internationellt. Det finns visserligen
ITU, International Telecommunication Union, men
ITU är ett FN-organ och inte en fristående organisation. ETSI har cirka 800 medlemmar från hela världen.
De nationella ETSI-medlemmarna, av vilka ITS är
den svenska, svarar för att de europastandarder som
ETSI tar fram hanteras på ett för EU korrekt sätt.
Medlemskapet i ETSI är i huvudsak baserat direkt medlemskap. Det innebär att det normalt inte finns någon
nationell "national member"-kommitté eller "national
member body". Medlemsavgiften är för direktanslutna
medlemmar baserat på företagets omsättning inom telekommunikationsområdet. Avgiften är en minimiavgift
och kan ökas till maximal medlemsavgift. (Vid medlemsomröstningar är rösterna vägda i proposition till
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avgiften). För myndigheter ligger respektive lands BNP
som grund för avgiften. Det finns även specifika avgifter
för den akademiska världen samt för de nationella standardiseringsorganisationerna, NSO.
De standarder som ETSI tar fram är allmänt tillgängliga
och kan laddas ner från internet. Det är ETSIs medlemmar som står för huvuddelen av kostnaderna för
framtagningen. Det bör emellertid observeras att ETSIs
standarder i högre grad än standarder från andra organisationer innehåller patenterade lösningar som kan behövas vid tillämpningen. ETSI garanterar dock att den
som vill köpa rättigheter att använda patenterade lösningar kan göra detta till en rimlig kostnad (FR AND).
En trolig förklaring till denna hantering är att standardiseringen inom telekommunikationsområdet har
kommit till på senare tid då en erkänd standard ofta är
en förutsättning för att en produktion ska vara möjlig.
Detta kan tyckas vara tvärt emot hur den äldre standardiseringen växt fram. Man använde då standarderna
till att specificera något som redan tagits fram och som
skulle vara utbytbart.
En viktig roll för ITS är att föra fram svenska åsikter
samt rösta på europanormer, EN. ITS organiserar även
ett samarbete mellan svenska telekommunikationsområdet såsom teleoperatörer och SOS Alarm.
ITS är den minsta svenska nationella standardiseringsorganisationen. Den har idag ett knappt hundratal aktiva experter. Det förväntas emellertid att antalet kommer
att öka i och med digitaliseringen och dess behov av
"trådlös" kommunikation mellan ett mycket stort antal
enheter eller som det internationellt kallas "things".
ITS kansli är idag samlokaliserat med SEK Svensk
Elstandard i Kista och bemannas av från SEK inhyrd
personal.
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