
En certifiering via ett ackrediterat 
certifieringsorgan som Intertek 
bekräftar att företagets system följer 
lämpliga standarder och blir en 
certifiering för framgång. 

Certifieringen är ett sätt att göra detta synligt på 
marknaden. Vi lägger ned mycket arbete på att 
se till att våra kunder ska vinna på sin certifiering 
– både internt (genom förbättrade processer) och 
externt (genom större synlighet på marknaden).

När du väljer Intertek som certifieringsorgan 
får du en egen revisor som är både 
lösningsorienterad och pragmatisk.

Revisionen består av:
•	 Förgranskning

•	 Certifieringsrevision steg 1 

•	 Certifieringsrevision steg 2

•	 Uppföljande revision / Omcertifiering

Revisionen – steg för steg
Certifiering för framgång
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Så här går certifieringen till!
Förhandsgranskning

Först sker en granskning av företagets 
dokumentation för att revisorn ska få sig 
en uppfattning av det dokumenterade 
ledningssystemets status och för att 
vara väl förberedd inför steg ett av 
certifieringsrevisionen. Detta sker på vårt 
kontor.

Certifieringsrevision – Steg 1

Detta är den första delen av 
certifieringsrevisionen. Denna sker på plats 
hos er i syfte att diskutera ledningssystemets 
status och planera revisionsaktiviteterna inför 
del två av certifieringen så att revisionen kan 
genomföras på ett effektivt sätt med rätt fokus 
vad avser er verksamhet. Under detta steg 
diskuteras även vad som är de stora riskerna 
i era organisation. Baserat på era risker görs 
sedan en plan för kommande revisioner. Detta 
för att säkerställa att vi fokuserar på det som är 
viktigt för er.

Certifieringsrevision – Steg 2

Del två av certifieringsrevisionen har mer 
fokus på hur systemet implementerats än på 
dokumentation och syftet är att verifiera att 
kraven i standarden uppfyllts och att egna 
arbetssätt följs och är effektivt. Våra revisioner 
är ofta processorienterade vilket innebär att vi 
följer ett ärende genom era processer för att på 
så sätt få en bild av hur effektivt systemet är.

Uppföljande revision

Minst en gång per år genomförs så kallade 
uppföljande revisioner. Den uppföljande 
revisionen är betydlig kortare än certifie-
ringsrevisionen. Under den uppföljande 
revisionen följer man upp att organisationen 
arbetar enligt sina definierade arbetssätt och 
att organisationen uppfyller kraven i relevant 
standard. Under certifieringsrevisionen har 
en preliminär plan lagts, vilka delar man ska 
fokusera på under respektive uppföljande 
revision.

Omcertifiering

Giltighetstiden på ett certifikat är tre år och 
för att certifikatet skall fortsätta att gälla 
genomförs minst årliga revisioner, de så 
kallade uppföljande revisionerna. 

Vart tredje år i god tid (ca 3 månader) innan 
certifikatet upphör att gälla görs en så kallad 
omcertifiering. Omcertifieringen är mer 
omfattande än en uppföljande revision och 
syftet är att verifiera att systemet fungerat och 
fungerar väl och att certifikatets giltighetstid 
kan förlängas med tre år.


