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Information och tolkning till certifieringsorgan rörande 
genomförande av revisioner och examinationer på grund av 
Covid-19 
 
[Uppdateringen avser förlängning av datum till 2021-09-30]    
 
Bakgrund 
På grund av Covid-19 kan certifieringsorganen ha svårt att genomföra revisioner på 
plats hos företag. Certifieringsorganen kan även ha svårt att genomföra 
personcertifiering genom salexaminationer. Detta kan få konsekvenser för den enskilde 
certifikatsinnehavaren. Brandskyddsföreningen har därför skyndsamt utrett 
förutsättningarna och ger tolkningsstöd för vad som kan vara acceptabel nivå under en 
övergångstid. 
 
Utgångspunkten är att certifieringsverksamheten fortsätter som vanligt fast med 
förändrade metoder så länge situationen kräver det. En förutsättning är att 
certifieringsorganet oavsett vad som anges i denna information följer sitt eget 
ledningssystem, relevanta standarder och uppfyller sina åtagande för eventuell 
ackreditering. 
 
Denna tolkning kompletterar de krav som anges i norm  
SBF 2021 Krav Certifieringsorgan. Detta tolkningsdokument anger inga enskilda 
normer eller normpunkter eftersom samtliga företagsnormer och personnormer kan 
beröras i någon form. 
 
Tolkningen gäller till och med 2021-09-30 men kan efter utvärdering förlängas om  
situationen fortfarande kräver detta. Så snart certifieringsorganet har möjlighet ska 
dess normala rutiner tillämpas. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är det certifierade företaget eller personen 
som ska säkerställa att normens krav är uppfylld. 
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Företagscertifiering 
 
Allmänt 
Alla revisioner ska i möjligaste mån utföras enligt normala revisionsförfaranden. 
När det inte är möjligt kan alternativa revisionsmetoder under en övergångstid behöva 
tillämpas. 
 
Företagsrevisorer handlar om att samla in bevis för att bedöma överstämmelse med 
kraven i normen. Metoder för detta kan variera men i huvudsak samlas bevis genom:  

 Dokumentgranskning 
 Intervjuer med personer 
 Stickprov i verksamheten 

Dokumentgranskning kan ske hos certifieringsorganet och intervjuer kan ske på 
distans. Stickprov i verksamheten kan däremot medföra svårigheter då revisorn inte är 
på plats i företagets lokaler. 
 
 
Tolkning nyansökan företagscertifiering (anläggarfirma, besiktningsfirma, 
konsultfirma) 
Insyning (certifieringsrevision) kan utföras med alternativ metod utan att besöka 
företaget på plats. Det är alltid certifieringsorganet som avgör om förutsättningar för 
alternativ metod ska tillämpas. 
 
Certifieringsorganet ska vid val av alternativ metod beakta följande krav: 

 Steg 1 (manualgransking) förstärks vilket innebär att eventuella oklarheter eller 
brister i rutiner i högre grad ska vara granskade, kommunicerade, bedömda och 
accepterade innan man går vidare till steg 2. 

 Steg 2 (insyning) kan genomföras på distans via Skype, Teams eller likande 
 Stickprov kan ske till exempel genom att den reviderade delar skärm eller visar 

efterfrågat dokument. 
 
Samtliga krav i normen ska alltid vara bedömda innan utfärdande av certifikat. 
 
Tolkning provanläggningar (gäller anläggarfirma) 
Om certifieringsorganet inte får tillträde för genomförande av kontroll av 
provanläggningar, ska certifieringsorganet säkerställa att anläggarfirman informerar 
certifieringsorganet om alla anläggningar där anläggarintyg utfärdas. 
Certifieringsorganet ska samla in relevant dokumentation såsom anläggarintyg, 
OR/SR, beräkningar, egenkontroller och checklistor i enlighet med anläggarfirmans 
ledningssystem och granska dessa tills det att provanläggningar enligt normen är 
uppfyllda. Finns ett revisions- eller leveransbesiktningsintyg ska detta också begäras in 
och granskas om möjligt. Eventuella brister som visar sig vid granskningen ska snarast 
kommuniceras med anläggarfirman. Certifieringsorganet avgör om provanläggningar 
kan accepteras.  
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Tolkning årlig kontroll (periodisk revision) 
I det fall årlig kontroll inte kan utföras på plats får den årlig kontrollen (periodiska 
revision) utföras med alternativ metod utan att besöka företaget på plats. Det är alltid 
certifieringsorganet som avgör om förutsättningar för alternativ metod ska tillämpas. 
 

 Årlig revision (periodisk revision) kan genomföras på distans via Skype, Teams 
eller likande. 

 Stickprov kan ske till exempel genom att den reviderade delar skärm eller visar 
efterfrågat dokument. 

 I det fall normen anger krav på besök av en installerade anläggning får detta 
krav ersättas med en kontorsrevision. 

 
Tolkning recertifiering (recertifieringsrevision) 
I det fall recertifieringsrevision inte kan utföras på plats får revisionen utföras med 
alternativ metod utan att besöka företaget på plats. 
Det är alltid certifieringsorganet som avgör om förutsättningar för alternativ metod ska 
tillämpas. 
 

 Recertifiering (Recertifieringsrevision) kan genomföras på distans via Skype, 
Teams eller likande. 

 Stickprov kan ske till exempel genom att den reviderade delar skärm eller visar 
efterfrågat dokument. 
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Personcertifiering 
 
Allmänt 
En av grundbultarna för personcertifiering är att alla har samma förutsättningar och 
villkor vid nyansökan och under giltighetstiden. Examinationen är ett viktigt moment för 
att bedöma om en person har tillgodogjort sig kunskapskraven i normen. Det är 
certifieringsorganet som ska säkerställa att varje en enskild examinationen utförs 
likvärdigt, har samma förutsättningar, har samma svårighetsgrad och har samma 
kriterier för rättning. Examinationen kan dock variera i omfattning och svårighetsgrad, 
men den ska vara lika för alla som deltar i den enskilda examinationen. 
 
Innan utfärdande av certifikat ska samtliga krav i normen bedömts vara uppfylld.  
 
Tolkning för personcertifiering och examination  
I det fall normen anger krav på examination som inte kan genomföras hos 
certifieringsorganet (salexamination) gäller följande: 
 

 Examinationen får utföras på distans 
 Examinationen får vara en öppen bok examination oavsett krav på 

kunskap eller kännedom i normen dvs att den examinerade får använda 
alla tillgängliga anteckningar eller skriftliga resurser under hela 
examinationen 

 Samtliga dokument i normen som ska examineras ska ingå i 
examinationen 

 Examinationen ska anpassas i omfattning och svårighetsgrad så alla på 
distans får samma förutsättningar 

 Certifikat ska återkallas omedelbart om fusk upptäcks 
 
Observera att examinationen fortfarande är individuell. Ingen kommunikation är tillåten 
mellan personer som är under examination.  
 
Tolkning recertifiering personcertifiering 
I det fall normen anger krav på examination vid recertifiering som inte kan genomföras 
hos certifieringsorganet eller av certifikatsinnehavaren gäller följande: 
 

 Giltighetstiden för personcertifikat får förlängas med maximalt ett år från sista 
giltighetsdagen. 

 För certifikatsinnehavaren som fått förlängd giltighetstid ska extra årlig kontroll 
genomföras. 
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