Säkerhetscertifiering
Vägen till ökad lönsamhet och bättre affärer

Varför certifierad?
En kund som investerar i en säkerhetsanläggning vill
naturligtvis att den ska skydda sak och person på absolut
bästa sätt. Hur kan kunden då säkerställa att det blir så?
Ett mycket bra sätt är att anlita ett certifierat företag med
certifierad personal som installerar certifierade produkter.
Då har kunden försäkrat sig om en samarbetspartner som
är seriös, kompetent och har tillgång till rätt produkter.

”lycksökeri” är därmed stor. Visst finns det seriösa och
kunniga företag som inte är certifierade men hur skiljer
kunden agnarna från vetet som lekman? Det bästa och
enklaste sättet är att välja certifierade företag. Du som
certifierad föret agare kommer med största sannolikhet
öka du din lönsamhet, få fler kunder och bättre affärer.

Säkerhetsbranschen är en så kallad framtidsbransch.
Därför finns det tillgång till riskkapital och risken för

Vad är certifiering?
Certifiering betyder att något överensstämmer med en
kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett
certifikat ett bevis på fastställda krav uppfylls.
Men certifiering innebär också att efterlevnaden måste
följas upp. Det innebär att man regelbundet exempelvis ska
kontrollera att en certifierad person upprätthåller sina
kunskaper. För en certifierad produkt innebär motsvarande
att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det
certifierade exemplaret.
Certifieringen är också tidsbegränsad. En giltighetstid
på upp till fem år är vanligast. Dessutom sker certifiering
av ett oberoende certifieringsorgan. Detta för att
garantera objektiva bedömningar.
Sammanfattningsvis, flera kriterier skall vara uppfyllda för
certifiering:
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

Kravuppfyllnad
Efterlevandekontroll
Tidsbegränsning
Oberoende Certifieringsorgan

Viktigt att observera vad
som inte är certfiering
För att förstå vad certifiering är, kan det vara på sin plats
att beskriva vad som inte är certifiering. Ordet certifiering
har blivit väladigt populärt och är något av ett modeord.
Tyvärr används det ganska slarvigt, antagligen mest
beroende på okunskap. Följande exempel beskriver vad
som inte har så mycket med certifiering att göra:
❱❱ Efter en utbildning får man ett diplom, inte ett certifikat.
Alltså kan man säga att man är ”diplomerad”.
❱❱ Att bli utsedd som representant eller ombud
för någon annan innebär inte att man blivit certifierad.
Man har blivit ”auktoriserad”.
❱❱ Det finns en mängd så kallade certifikat som inte har
något med certifiering att göra. Exempelvis gröna
elcertifikat som är en obegriplig benämning i certi
fieringssammanhang.

Hur går en certifiering till?
Ansökan om personcertifiering

Krav

Grundkunskaper
Praktisk erfarenhet

Examination

Granskning

Certifiering

Årliga
uppföljningar

Kunskapskontroll
”Skrivning”

Genomgångna kurser
”Vandel”

För att certifiera personer inom brand, inbrotts
larm, CCTV och lås, ställs krav på följande:

❱❱ Vandel? Så kallad vandelsprövning, det vill säga
bevis på att man är ostraffad.

❱❱ Teoretisk grundkunskap, tekniskt
gymnasium eller motsvarande.

❱❱ Examination genom skriftligt prov. Där
kontrolleras att personen i fråga har kunskap och
kännedom om lagar, standarder och normer m m
inom området.

❱❱ Praktisk erfarenhet inom det område man
ska certifiera sig.
❱❱ Kunskaper om normer, föreskrifter och
tillämpliga lagar.
❱❱ Kurser, inom vissa områden krävs speciali
serade kurser.

Certifieringen är giltig i fem år och följs upp med
en revision varje år, efter fem år görs en förnyad
certifiering där samtliga krav kontrolleras och
bedöms.

Ansökan om företagscertifiering

Krav
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ekonomi
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Kompetens i företaget,
certifierad person
Rutiner
Kvalitetsledningssystem
Skydd av lokaler
Företrädares vandel

För att certifiera ditt företag inom brand, inbrotts
larm, CCTV och lås, ställs krav på följande:

❱❱ Rutiner för försäljning, installation, drift
sättning, service, underhåll och reparationer.

❱❱ Organisation, företaget ska ha personella
resurser för att kunna utföra tjänster och
service, företaget ska vara etablerat och ha god
ekonomi.

❱❱ Eget skydd av dokumentation och egna
lokaler, företaget ska ha inbrottskydd av sina
lokaler samt förvara kunddokumentation säkert.

❱❱ Kompetens, företaget ska kunna visa upp att
det är aktivt inom området samt att personal har
erfarenhet. Företaget ska minst ha en certifierad
person inom området, en s k behörig ingenjör.

❱❱ Kvalitetssystem, företaget ska ha ett
dokumenterat kvalitetsledningssystem.
Certifieringen är giltig i fem år och följs upp med
en revision varje år. Efter fem år görs en förnyad
certifiering recertifiering där samtliga krav återigen
kontrolleras och bedöms.
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När du fått din certifiering som behörig ingenjör eller
anläggarfirma kan du installera säkerhetsanläggningar.
Du kan använda certifieringsmärkena i din marknads
föring vilket skapar trygghet och seriositet för dina
kunder. Det ger möjligheter till ökad lönsamhet och
bättre affärer.
Kontakta EIO eller SBSC för mer information om hur
du går vidare med din egen certifieringsprocess.
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