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Verksamhetsberättelse för 2019 

ITS huvuduppgift är att tillvarata och företräda sina medlemmars intressen i standardiseringsarbetet 
inom det informations- och telekommunikationstekniska området, ICT. Huvudsakligen sker detta 
genom det arbete med svenska specifikationer och vägledningar som tas fram i arbetsgrupper som 
organiseras av ITS och genom att ITS är den svenska nationella medlemmen (NSO) i ETSI, the 
European Telecommunications Standards Institute, och därvid hanterar svensk kommentering och 
röstning på förslag till europeiska standarder i ETSI.  

 

Det som präglade ITS arbete under 2019 

Arbetet under året har fortfarande präglats av EU kommissionens ändrade syn på standarder.  
Eftersom kommissionen ändrade sin syn på standarder och anser att de är en del av unionsrätten, 
finns det sedan 2018 problem med hur standarder är formulerade. Många standarder klarade därför 
inte den första bedömningen från kommissionen och behövde arbetas om flera gånger, även om 
tidigare versioner av samma standarder har blivit godkända av kommissionen. För att göra processen 
enklare tillsatte kommissionen 2018 så kallade HAS-konsulter (konsult för harmoniserade standarder), 
som har som uppgift att företräda kommissionen i de tekniska kommittéerna och att tidigt i 
processen förklara vad som krävs. Även om systemet har varit på plats i ett år, fungerar det 
fortfarande rätt dåligt, eftersom kommissionen ändrar sin bedömning löpande. Det betyder att det 
fortfarande är många standarder som är försenade eller inte ger presumtion om överensstämmelse. 

ITS medverkade i flera workshops och samtal med kommissionen för att hitta praktiska lösningar så 
att svenska intressenter får de standarder som de behöver allra mest. Eftersom ITS har visat sig vara 
en kompetent partner för både kommissionen och medlemsstaterna, ökade intresset att ha ITS med 
som rådgivare i processen. 

Arbetet bedrivs i nära samverkan med myndigheter och organisationer, framförallt Post- och 
telestyrelsen (PTS), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Rikspolisstyrelsen och 
Säkerhetspolisen och SOS Alarm. 

 

ITS aktiviteter 

En av huvuduppgifterna under 2019 har varit den nationella röstningen på harmoniserade standarder 
som ETSI tagit fram under mandat M/536 som stöd för radioutrustningsdirektivet, RED, 2014/53/EU. 
Dessa harmoniserade standarder ska ge presumtion om överensstämmelse med kraven i RED och 
kommer att stödja den digitala inre marknaden inom EU. 

En central uppgift som ITS ägnat året åt, är att möta krav i mandaterade standardiseringsprojekt och 
att tillvarata svenska intressen inom det kommunikationstekniska området. Detta har bland annat 
skett genom att tillgodose de verksamhetskrav som ställs genom EU-förordningen 1025/2012.  

Under 2019 företrädde ITS sina medlemmars intressen under två möten i ETSIs General Assembly, 2 
workshops med EU kommissionen och flera webbmöten. 
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ITS har under året haft 5 aktiva arbetsgrupper med följande fokus: 

• WG SA (Standards Approval) 
Nationell röstning på harmoniserade standarder som ETSI tagit fram under mandat M/536 och 
europeiska standarder. 
 

• WG NI (Network Interworking) 
Inom gruppen har arbetet med flera uppdateringar av så-kallade ITS Application Guides 
slutförts. ITS Application Guides är vägledningsdokument som hjälper till med att tolka 
europeiska standarder i den specifika svenska kommunikationsnätsmiljön. 
 

• WG HF (Human Factors) 
Arbetet med utgåva 3 av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 fortsattes. 
 

• WG CyS (Cyber Security) 
Gruppen inrättades. Huvuduppgiften är att samordna de svenska intressen kring 
cybersäkerhet. Framtagandet av de tekniska cybersäkerhetsstandarderna sker inom ETSI TC 
Cyber. 
 

• WG MSP (Multi Stakeholder Platform) 
Gruppen inrättades. Huvuduppgiften är att samordna de svenska intressen kring EU 
kommissionens ICT rolling plan ur ITS medlemmarnas (ICT företag) perspektiv.  

 

ITS har under året också lagt grundstenen för en förbättrad marknadsföring och digitalt arbete. 
Aktiviteter knytet till detta var bland annat en uppdatering av föreningens logotyp och webbsida. 

 

Långsiktig strategi 

ICT sprider sig till andra teknikområden och användare än de traditionella och kommer fortsätta med 
det framöver. För ITS del betyder det bland annat ett ökat intresse från företag utanför den gängse 
ICT-sektorn. Detta är en långsiktig trend som påverkar både ITS och ETSI, inte minst vad det gäller 
den utåtriktade verksamheten. 

Informations- och telekommunikationsområdet genomgår en stor utveckling och dess betydelse ökar 
inom stort sett inom samhällets alla områden. Detta medför att ITS arbete kommer att utvecklas och 
dess betydelse förstärkas.  
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