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Revideringsblad 2022 – SBF 2021:1  
Norm Krav certifieringsorgan
Detta revideringsblad är en ändring i SBF 2021:1 och gäller från 2022-06-01.  
Revideringar/tillägg är markerade med ett streck i marginalen.

4 Krav certifieringsorgan

4.4 Personal
  (Första stycket utgår samt förtydligande) 

4.4.2 Minst hälften av certifieringsorganets certifieringsuppdrag ska utföras med tillsvidareanställd 
personal på certifieringsorganet.
4.4.2.1 Certifieringsorganet ska bedöma att personal uppfyller kvalificeringskraven i denna norm. Bedöm-
ningen ska dokumenteras.

4.6 Kvalificering certifieringsingenjör person
 (Branscherfarenhet struken ur krav och kommentar)

4.6.1 För att bli utsedd till certifieringsingenjör inom personcertifiering ska personen
a) ha förståelse för den certifierade personens förutsättningar
b) ha genomgått minst en dags utbildning i kvalitetssystem
c) ha genomgått relevant utbildning inom certifieringsområdet
d) vara väl insatt i certifieringsnormen och tillämpning av kraven.
Kommentar: 
Relevant utbildning inom certifieringsområdet bör omfatta en dag.

4.7 Kvalificering examinator
 (Ska-krav ändrat till bör i kommentar)

4.7.1 För att bli utsedd till examinator ska personen
a) ha branscherfarenhet
b) vara väl insatt i certifieringsnormen och tillämpning av kraven för examination
c) vara väl insatt i examinationsregelverken i certifieringsnormen.
Kommentar: 
Branscherfarenhet bör ha erhållits under minst tre år genom att examinatorn verkat i, kommit i kontakt 
med eller på annat sätt har kunskap om relevanta områden för examinationen.
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4.8 Kvalificering av certifieringsingenjör produkt
 (Branscherfarenhet struken ur krav och kommentar)

4.8.1 För att bli utsedd till certifieringsingenjör produkt ska personen
a) ha förståelse för den certifierade produktens förutsättningar
b) ha genomgått minst en dags utbildning i kvalitetssystem
c) ha genomgått relevant utbildning inom certifieringsområdet
d) vara väl insatt i certifieringsnormen och tillämpning av kraven.
Kommentar: 
Relevant utbildning inom certifieringsområdet bör omfatta en dag.

4.9 Vidareutbildning av personal
 (Kommentar struken)

4.9.7 Certifieringsorganet ska ha rutiner för monitorering av revisorer med regelbunden frekvens. Genom-
förda monitoreringar ska dokumenteras.

5 Krav under tillståndets giltighetstid

5.1 Verksamhet företagscertifiering
  (Förtydligande) 

5.1.2 Varje revisor ska utföra minst 12 certifieringsrevisioner, periodiska revisioner eller recertifierings
revisioner under en 12månaders period. Arbetstiden ska vara fördelad mellan de områden som revisorn är 
kvalificerad inom. Genomförda revisioner ska dokumenteras.

5.2 Verksamhet person- och produktcertifiering
 (Omformulering)

5.2.2 Varje certifieringsingenjör ska kontinuerligt arbeta minst 200 timmar med sådana arbetsuppgifter som 
förekommer inom personcertifiering respektive produktcertifiering. Arbetstiden ska vara fördelad mellan de 
områden som certifieringsingenjören är kvalificerad inom.


