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Allmänt
Den här guiden hjälper dig igenom certifieringsprocessen och gör den så enkel och smidig som
möjligt.
Hur lång tid hela certifieringsprocessen kommer att ta, beror bland annat på när samtliga underlag är
kompletta och när en examination är inbokad.
All certifiering inom området Brand & Säkerhet hos SCAB sker på svenska.
Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Att ansöka
Ansökan om certifiering sker via www.svenskcertifiering.se
Här kan du ansöka om certifiering för:
-

företag
personer
system

Mer information om de certifieringar Svensk Certifiering erbjuder hittar du på vår webbplats.

Att komplettera ansökan
För att vi ska kunna kontrollera att du uppfyller kraven i aktuell norm/standard behöver du
komplettera din ansökan.
En komplettering kan t ex bestå av betyg, utbildningsbevis, belastningsregister och giltig
ansvarsförsäkring.
Vilka underlag som du behöver komplettera med framgår av underlaget som vi mejlar dig.
Gå igenom och kontrollera att samtliga underlag finns med, maila oss dessa enligt de kontaktuppgifter
vi angivit.

Examination
När din ansökan är klar bokar vi in en examination.
På vår hemsida finns specifika informationsblad om de olika examinationerna.
I ansökningsavgiften vid ny certifiering ingår det 1 examinationstillfälle och en möjlighet till omprov.
Resultat från examinationen mejlas till dig när du är klar med provet.
Om du inte får godkänt resultat på ett eller flera delprov får du skriva om det delprov som du inte blev
godkänd på. Skulle du behöva fler än 2 tillfällen för att genomföra en godkänd examination, sker
ytterligare examinationer mot en kostnad.
Behöver du genomföra omprov på enstaka delprov har vi ibland möjlighet att genomföra det på den
ort du finns.
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Kontroll
Vi kontrollerar att underlagen är kompletta och korrekta. Behövs komplettering kontaktar vi dig.
Har du genomfört ett examinationsprov med ej godkänt resultat återkommer vi till dig och du får boka
en ny tid för omprov av de delprov du inte fick godkänt resultat på.

Utfärdande av certifikat
När vi bedömt att alla krav är uppfyllda fattas beslut om att utfärda certifikat.
Certifikatet skickas till dig per mejl. I mejlet bifogas även aktuellt certifieringsmärke.
Uppgifter om ditt certifikat publiceras även på svenskcertifiering.se

Vad händer under certifikatets giltighetstid
En gång per år genomförs en uppföljande kontroll. Syftet är att kontrollera att du som certifierad
person kontinuerligt uppfyller kraven i de regelverk certifieringen avser och därmed bibehåller en hög
kompetensnivå. Kontrollen kan ha olika innehåll och t ex innebära att vi begär att du ska skicka in
någon form av redovisning eller bevis, göra ett kortare prov via webben eller att vi utför ett besök hos
dig på din arbetsplats.

Omcertifiering
När giltighetstiden är på väg att löpa ut sker en förnyad certifiering för att förlänga certifikatets
giltighetstid ytterligare en period. Detta kallas för omcertifiering.

Kontakta oss
Kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.
Kontakta anette.arnsbjer@svenskcertifiering.com
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