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Verksamhetsberättelse för 2020
Beskrivning av organisationen och verksamhetsåret
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. ITS är
den svenska nationella medlemmen (NSO) i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute, och
hanterar därvid svensk kommentering och röstning på förslag till europeiska standarder i ETSI.
Arbetet under året har fortsatt präglats av EU-kommissionens ändrade syn på standarder, invalet av ITS vd
Bettina Funk i ETSI styrelsen samt covid19-pandemin.
Då kommissionen 2018 ändrade sin syn på standarder och anser att de är en del av unionsrätten, finns det
sedan dess problem med hur standarder är formulerade. Ett flertal standarder lever inte upp till
kommissionens bedömning och behöver arbetas om flera gånger, även om tidigare versioner av samma
standarder har blivit godkända. För att göra processen enklare tillsatte kommissionen 2018 så kallade HASkonsulter (konsulter för harmoniserade standarder), som har till 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
två år fungerar det fortfarande inte tillfredsställande, eftersom kommissionen ändrar sin bedömning löpande.
Det betyder att det fortfarande är många standarder som är försenade eller inte ger presumtion om
överensstämmelse.
ITS engagemang i denna fråga uppmärksammades under 2019 och ledde till att ITS blev efterfrågad som
samarbetspartner. Styrelsen tog därför beslutet i början av 2020 att öka ITS insats på strategisk ledningsnivå
inom ETSI och ställde upp med en kandidat inför valet till ETSI styrelse i december 2020. Bettina Funk, vd för
ITS, blev invald i ETSIs styrelse med brett stöd av svenska och andra nordiska ETSI-medlemmar.
Covid19-pandemin har krävt införskaffning/uppgradering av nya digitala verktyg för att kunna fortsätta
arbetet på samma höga nivå som åren innan. Styrelsens beslut från mitten av 2019 att investera i hemsidan
och den digitala infrastrukturen, vilket finansierades av en extra tilldelning av statsanslagen, visade sig att ha
stora positiva konsekvenser under ett år som präglats av elektroniskt samarbete.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med myndigheter och organisationer, framförallt Post- och telestyrelsen
(PTS) och SOS Alarm.

ITS aktiviteter
NSO uppgift och organisationens vidareutveckling
En av huvuduppgifterna under 2020 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.
Under 2020 företrädde ITS sina medlemmars intressen under många digitala möten i ETSIs General Assembly,
ETSIs styrelse, nationella möten med olika myndigheter samt med Regeringskansliet.
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ITS har under året arbetat vidare med en förbättrad marknadsföring och organisationens digitala
infrastruktur. Aktiviteter kopplat till detta var bland annat införskaffandet av ett digitalt
dokumenthanteringssystem.
Syftet med den förbättrade marknadsföringen var framförallt för att göra flera organisationer medvetna om
möjligheten att påverka standarderna inom IKT-området, men även för att uppmärksamma nya standarder.
För detta ändamål har ITS även medverkat i flera projekt med syftet att öka kunskapen om standardisering.

Mandaterade standardiseringsprojekt
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.

Grund- och tvärteknisk standardisering
ITS bedriver 2 arbetsgrupper som arbetar med grund- och tvärtekniska standardisering:
•
•

WG HF (Human Factors) som under 2020 har arbetat bland annat med tillgänglighetsstandarden EN
301 549, och
WG NI (Network Interworking) som under 2020 har arbetat med flera uppdateringar av såkallade ITS
Application Guides för nödropsamtalrouting. ITS Application Guides är vägledningsdokument som
hjälper till med att tolka europeiska standarder i den specifika svenska kommunikationsnätsmiljön.

Standardisering på miljö- och klimatområdena
Under 2020 har ITS aktivt inhämtat synpunkter på standarder som har tagits fram under mandat M/462 från
bland annat ansvariga myndigheter som inte är medlemmar i ITS. Energieffektivitet är ett relativt nytt område
för ITS så under 2020 saknades det fortfarande relevanta medlemmar för att kunna rösta ansvarsfullt.

Standardisering på IT-området
ITS bedriver 2 arbetsgrupper som arbetar med standardisering på IT-området:
•
•

WG CyS (Cyber Security) som samordnar de svenska intressena kring cybersäkerhet i den mån det
berör framtagandet av tekniska cybersäkerhetsstandarder inom ETSI TC Cyber, och
WG MSP (Multi Stakeholder Platform) som samordnar de svenska intressena kring EU-kommissionens
ICT rolling plan ur ITS medlemmarnas (ICT företag) perspektiv.

Aktiviteter för att främja export
ITS verkar aktivt för europeiska och internationella standarder, så att svenska företag som använder sig av
standarder kan ha omedelbar tillgång till en global marknad. Svenska standardiseringsinitiativ inom ITS
ansvarsområde går direkt vidare till ETSI, för att säkerställa att de inte enbart blir användbara i Sverige.
Eftersom inte alla ITS-medlemmar är ETSI-medlemmar ser ITS till att även deras intressen tillvaratas inom
ETSI. Genom regeringens exportsatsning har ITS under år 2020, utöver sin ordinarie verksamhet, haft
möjlighet att göra särskilda satsningar i området digitalisering.
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Långsiktig strategi
Inom IKT-området har Sverige en särskild ställning internationellt som ett av Europas mest framgångsrika
länder när det gäller digitala lösningar. ITS som engagerad nationell standardiseringsorganisation är en
uppskattad partner för Kommissionen och andra nordiska länder, vilket invalet i ETSIs styrelse visade. ITS
arbetar för att långsiktigt ha möjligheten att påverka de strategiska besluten som fattas på IKT-området, för
att kunna utveckla standarder som är till fördel för svenskt näringsliv.
För att Sverige ska få ännu större inflytande är det viktigt att fler svenska företrädare tar plats och får
inflytande i standardiseringsverksamheten. Detta är något som vi fortsatt måste skapa intresse för genom att
föra en kontinuerlig dialog med företrädare för företag och myndigheter i syfte att göra standarderna
relevanta för alla parter så att de används brett i samhället.
IKT sprider sig till andra teknikområden och användare än de traditionella och kommer att fortsätta med det
framöver. För ITS del betyder det bland annat ett ökat intresse från företag utanför den gängse IKT-sektorn.
Detta är en långsiktig trend som påverkar både ITS och ETSI, inte minst vad gäller den utåtriktade
verksamheten. Informations- och telekommunikationsområdet genomgår en stor utveckling och dess
betydelse ökar inom i stort sett alla områden i samhället. Detta medför att ITS arbete kommer att utvecklas
och dess betydelse förstärkas.

Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen
Bettina Funk
VD
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