
Medlem



Standarder är viktiga för utvecklingen av framtidens informations- och kommunikationsteknik. De 
gör att vi kan utforma, producera och hantera produkter och tjänster på ett smartare, säkrare och 
mer hållbart sätt. 

ITS finns till för att säkerställa att svenska intressen tillgodoses i den 
europeiska och internationella standardutvecklingen inom IKT-området. Det innebär att ett med-
lemskap i ITS gör att du och din organisation får möjlighet att bidra med er kompetens, åsikter och 
intressen för att påverka framtidens informations- och kommunikationstjänster.

Om din verksamhet på något sätt berörs av IKT-standarder är ni välkomna och dessutom viktiga 
som medlemmar i ITS. Det ger dig och din verksamhet strategiska fördelar och stärker Sveriges 
position som IKT-nation.
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Bli medlem i ITS och forma framtidens kommunikation



Att vara medlem i ITS ger inte bara möjlighet att 
påverka standardutvecklingen, det är också ett 
smart sätt att alltid hålla sig uppdaterad på vad som 
händer inom IKT-området. Du får exempelvis den 
senaste informationen om framtida lagar, krav och 
regler som rör radiokommunikation, cybersäkerhet, 
tillgänglighet och energikonsumtion, ofta långt 
innan allmänheten nås av informationen. Dessutom 
blir du en del av ett nätverk som samlar en mängd 
experter inom olika branscher som berörs av IKT, 
som du kan utbyta kunskap med. 

Det här ingår

• Möjlighet att påverka utvecklingen av nationella,  
europeiska och internationella standarder inom  
området IKT 

• Nyhetsbrev och aktuell information kring allt 
viktigt som händer inom området för IKT 

• Medlemskap i ett innovativt nätverk av bransch 
experter där du kan byta kunskaper, bolla idéer 
och knyta kontakter 

• Kontakt med och möjlighet att ställa frågor till 
personer som har detaljkunskaper om tidigare 
standarder 

• Möjlighet att delta i olika arbetsgrupper bland 
annat påverkansarbete, tekniska specifikationer 
och röstning av standarder
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Ett medlemskap som ger dig och din verksamhet ett strate-
giskt försprång



I arbetsgrupperna sker det praktiska arbetet. Att delta i arbetsgrupper är frivilligt 
men värdefullt på många sätt. Här möts experter inom olika 
branscher för att diskutera, tycka och tänka kring standardutveckling och för att 
delta i standardomröstningar. Det är i arbetsgrupperna – under och mellan möten – 
som kunskapsutbytet sker mellan våra medlemmar.

WG Standards approval (SA)
Arbetsgruppen ansvarar för röstning-
en av europeiska standarder inom 
IKT inklusive radioutrustningsdirek-
tivet, cybersäkerhet, tillgänglighet 
och energikonsumtion. Via den här 
arbetsgruppen får du den senaste 
informationen om krav och regler 
för framtida radiokommunikation, 
cybersäkerhet, energikonsumtion 
och utvecklingen av det europeiska 
standardiseringssystemet.

WG Networking interworking (NI)
Arbetsgruppens målsättning är att 
säkerställa de funktionella kraven 
inom och mellan allmänna kommuni-
kationsnät, samt mellan de allmänna 
kommunikationsnäten och larmcen-
traler för nödkommunikation när eu-
ropeisk eller internationell standard/
teknisk specifikation saknas. Med-
lemmarna i gruppen består främst av 
nätoperatörer och andra aktörer inom 
IKT såsom tillverkare, konsulter och 
statliga myndigheter.

WG Human factors (HF)
Arbetsgruppen ansvarar för att samla 
svenska åsikter i framtagandet av 
standarden för tillgänglighetskrav 
som används vid offentlig upphand-
ling av IKT- 
produkter och -tjänster. Denna euro-
peiska standard är avsedd att använ-
das både vid offentlig upphandling 
av IKT och av offentliga aktörer som 
omfattas av det så kallade webb-
tillgänglighetsdirektivet. Gruppen 
arbetar också med standardisering 
för tillgänglighetsdirektivet.

WG Cyber security (CyS)
Arbetsgruppen bevakar framtagan-
det av standarder inom ETSI TC 
Cyber, WG QSC (Quantum-Safe Cryp-
tography) och ETSI TC ESI (Electronic 
Signatures and Infrastructures). 
Gruppen diskuterar krav från olika 
intressenter och samlar svenska 
synpunkter för gemensam input. Ef-
tersom cybersäkerhet är en viktig as-
pekt i olika sektorer samlar gruppen 
såväl små och stora organisationer, 
som myndigheter och företag – alla 
med svensk anknytning.

WG Multi stakeholder platform 
(MSP)
Arbetsgruppen diskuterar de doku-
ment som regelbundet kommer till 
Multi Stakeholder-plattformen med 
syftet att utveckla gemensamma 
svenska ståndpunkter. Multi Stake-
holder-plattformen består av repre-
sentanter från medlemsstaterna 
och EFTA länder, de Europeiska och 
internationella IKT standardiserings 
organisationerna och organisationer 
som representerar industrin, små och 
medelstora företag och konsumen-
ter.

WG General Assembly (GA) 
Arbetsgruppen förbereder de svens-
ka synpunkter på ETSIs strategiarbe-
te, organisation och utvecklingen.
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Våra arbetsgrupper



Hur många möten en arbetsgrupp har per år varierar. WG SA som arbetar aktivt med respektive 
kommentering och röstning av standarder har möten ungefär 5–10 gånger per år. 

Deltagandet i arbetsgruppernas möten sker på plats i Kista eller digitalt via Go2Meeting. Varje ar-
betsgrupp har en egen mejllista där diskussioner kring arbetet med standarder sker mellan möte-
na. Dessutom fungerar mejllistan som forum för de frågeställningar och funderingar våra medlem-
mar har kring sitt konkreta arbete. 

Alla dokument och mötesinformation laddas upp i ITS-Portalen.

Skicka ett mejl till info@its.se där du skriver att din organisation vill bli 
medlem och bifoga:

• Din organisations namn
• Vem som är er kontaktperson samt personens mejladress
• Vilken eller vilka arbetsgrupper du och eventuella medarbetare vill delta i
• Uppgift om vart vi ska skicka din faktura (vi skickar gärna elektroniskt)

Medlemskapet baseras på de villkor som står i ITS stadgar
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Såhär går arbetet till 

Såhär gör du för att bli medlem



När medlemskapet startas läggs den du angett som 
kontaktperson automatiskt in i vår mejllista och får 
där all information som rör ITS som organisation. 

Din organisation får tillgång till ITS-portalen där 
ni hittar alla dokument, kontaktuppgifter till andra 
medlemmar i nätverket, mötesinformation och vår 
kalender med kommande händelser.

Om fler i din organisation vill delta i arbetsgrup-
per, skicka då ett mejl med personens mejladress 
så återkommer vi med inbjudan till den adress du 
angivit. 

Ett medlemskap innefattar alla i din verksamhet 
som vill engagera sig i ITS. Detta skiljer sig från de 
andra nationella standardiseringsorganisationerna 
där ett medlemskap gäller för en person. Vi tycker 
att det ska vara enkelt att engagera sig och ju fler vi 
är, desto starkare blir också vår gemensamma röst. 

Alla medlemsorganisationerna i ITS har samma vikt 
i röstningar, oberoende om de är stora eller små  
organisationer. Medlemskapet betalas årsvis. För 
medlemskap som påbörjas efter 1 juli betalas 
halva årsavgiften första året. Alla priser anges exkl. 
moms.

Större företag 
Fler än 251 medarbetare i Sverige
50 000 kr / år

Medelstora företag
Mellan 51 och 250 medarbetare i Sverige
25 000 kr / år

Mindre företag och ideella föreningar
Mellan 1 och 50 medarbetare i Sverige
10 000 kr / år

Myndigheter och lärosäten
15 000 kr / år

Om du eller någon av dina medarbetare är intresse-
rad av att ta över en formell uppgift som exempelvis  
ordförande eller sekreterare till en arbetsgrupp  
anmäler ni intresse till ITS VD.

Vill du skapa en ny arbetsgrupp kontaktar du ITS VD. 
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När du blivit medlem Om du vill engagera dig ännu 
mer

Prislista



ITS är en av Sveriges tre standardiseringsorgan som utsetts av regeringen för att säkra att svens-
ka intressen tillgodoses i utvecklingen av europeiska och internationella standarder inom området 
för informations- och kommunikationsteknik. Vi är en ideell förening och består av fullmäktige, 
styrelse, arbetsgrupper och ett kansli som leds av ITS VD.

Alla i Sverige verksamma företag, föreningar, myndigheter och statliga verk, lärosäten samt organi-
sationer som av andra skäl har ett intresse av att  
aktivt bidra till eller stödja ITS verksamhet kan vara medlemmar.
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Om ITS Svenska informations- och telekommunikations-
standardiseringen


