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Varför ska jag välja ett certifierat företag?
Om du ska investera i en säkerhetsanläggning vill du naturligtvis att den 
skyddar såväl egendom som liv på bästa tänkbara sätt. Men hur vet du att 
den säkert gör det?

Ett bra sätt är att anlita ett certifierat företag med certifierad personal 
som installerar certifierade produkter. Då har du försäkrat dig om en 
samarbetspartner  som är seriös, kompetent och har tillgång till rätt 
produkter  för ditt behov.

Säkerhetsbranschen är en så kallad framtidsbransch som omsätter stora 
pengar, så risken för ”lycksökeri” är tyvärr ganska stor. Visst finns det 
seriösa och kunniga företag som inte är certifierade men hur vet du som 
köpare vilka de är?

Välj certifierat så är du på den säkra sidan!

Vad innebär Certifiering?
Certifiering betyder att något helt och hållet överensstämmer med en 
kravspecifikation , norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på 
att kraven som t ex ditt försäkringsbolag ställer är uppfyllda till punkt 
och pricka. 

Men inte nog med det, certifiering innebär också att efterlevnaden måste 
följas upp. Det vill säga att regelbundet kontrollera certifierade personer 
så att deras kunskaper är uppdaterade, eller att certifierade produkter 
alltid håller samma standard som det ursprungliga exemplaret.

Vem ställer kraven och vem tar fram normer?
För att få ett certifikat krävs att aktörerna inom säkerhetsbranschen 
uppfyller vissa krav sammanställda av myndigheter som Boverket, 
Räddningsverket, Brand- och Polismyndigheten samt försäkringsbolag 
och andra kravställare. Dessa gemensamma normer är till för att alla 
intressenter ska vara överens om vad som är bra och funktionsdugliga 
säkerhetslösningar.

Officiella utgivare för normerna är Svenska Stöldskyddsföreningen och 
Brandskyddsföreningen Sverige. SBSC certifierar enligt dessa normer, så 
SBSC har ingen egen normverksamhet men fungerar som remissinstans 
vid framtagande av dem.

Certifiering av företag
• Krav på organisation, ekonomi och rutiner
• Krav på erfarenhet och kompetens 
• Krav på projektering, installation, 

driftsättning  och egenkontroll
• Krav på rutiner för service, underhåll   

och reparationer 
• Krav på skydd av dokumentation och  

egna lokaler
• Krav på kvalitetssystem
• Certifieringen är giltig i fem år och följs  

upp varje år

Certifiering av personer
• Krav på teoretisk grundkunskap
• Krav på flerårig praktisk erfarenhet 
• Krav på kunskaper om normer, föreskrifter  

och tillämpliga lagar
• Krav på genomgångna kurser
• Examination genom skriftligt prov
• Certifieringen är giltig i tre till fem år och  

följs upp varje år

Certifiering av produkter
• Krav på uppfyllande av aktuella normer  

och standarder
• Krav på bl a miljötålighet och funktioner
• Krav på testrapporter från godkända   

oberoende laboratorier
• Krav på installations- och bruksanvisningar  

på svenska
• I förekommande fall görs årsvisa kontroller  

av fabrikerna

Certifiering av ledningssystem 
• Krav enligt de internationella standarderna  

ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och  
ISO 14001 för miljöledningssystem.

• Arbetsmiljö enligt AFS 2001:1  
och OHSAS 18001

• SWE Q kvalitetsledningssystem för 
branschföretag .

• Regelbundna uppföljningar, en till två  
gånger per år

Visste du att hela 95% av alla utryckningar som väktare och räddningstjänst utför är omotiverade, det 
vill säga onödiga larm. Det beror på ett flertal orsaker, bl a felaktigt handhavande, felaktig projektering 
eller  installation, eller helt enkelt undermåliga produkter. De sammanlagda kostnaderna för omotiverade 
utryckningar är enorm. En väktarutryckning kan kosta mellan 1000-2000 kr och en onödig utryckning från 
räddningstjänsten kostar 6000-8000 kr.

För att så långt det är möjligt undvika onödiga larm och de enorma kostnaderna,  
så måste man säkerställa att:
• Anläggningen ska vara rätt projekterad
• Anläggningen ska vara rätt installerad
• Personal som använder anläggningen får rätt utbildning
• Anläggningen får regelbunden service och underhåll

Ett certifierat företag har rätt förutsättningar för att säkerställa detta. 

Bara inom inbrottslarmområdet finns det runt 1500 polistillstånd att installera larm. Av dessa har c:a 200 
certifikat som visar att dom är seriösa och kompetenta. De andra 1300 då?

Vilka krav ställs för Certifiering?

Välj certifieriat – seriösa företag anstränger sig mer
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