
Certifieringsorganet 
för brand- och  
säkerhetsområdet
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering 
(SBSC) är ett certifieringsorgan ackrediterat av  
myndigheten SWEDAC.

SBSC certifierar företag, personer, produkter 
och system. Med en unik branschkompetens 
bidrar vår personal till en hög kvalitet på våra 
kunders tjänster och produkter.

Genom att erbjuda certifiering mot de  
normer Brandskyddsföreningen och Stöld-
skydds  föreningen utfärdar inom brand-  
res pektive  säkerhetsområdet, är SBSC en del  
i visionen om ett brandsäkrare Sverige och  
ett tryggare samhälle.

Certifierat  
bevakningsföretag

www.sbsc.se
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SE AKTUELL FÖRTECKNING 

Samtliga certifierade företag, personer,  
produkter och system finns på www.sbsc.se

Leverantörer av brand- och säkerhetslösningar 
återfinns på www.sakerhetsleverantorer.se

!



»Att vara ett certifierat  
bevakningsföretag betyder att 
man frivilligt ställer högre krav 
och utför fler kontroller på sin 
verksamhet än den miniminivå 
dagens lagstiftning omfattar.«

»Kontroll är ofta den svaga län-
ken i uppföljning av avtal. Krav 
på certifiering vid upphandling är 
därför ett enkelt sätt att säker-
ställa kvalitet över tiden.«

SOM KUND hos ett bevakningsföretag som är 
certifierat enligt Svenska Stöldskyddsförening-
ens norm (SSF 1063) kan du vara säker på att 
företaget har ledningssystem och rutiner för att 
säkerställa kvaliteten i bevakningstjänsterna. 

KVALITETSSÄKRINGEN omfattar kvaliteten hos 
bevakningsföretagen som sådana och  kvaliteten 
hos de personella bevaknings tjänsterna samt 
anger också hur kvaliteten i leveranserna över 
tiden upprätthålls med förändrade riskbilder 
och behov hos kunder, enskilda och samhälle.

ETT CERTIFIERAT bevakningsföretag har visat att 
det har rutiner för att bland annat säkerställa led-
ningens ansvar, personalens kompetens, kundens 
egendom, leveranssäkerhet, internkontroller och 
kundreklamationer, arbetsmiljö samt arbete med 
ständiga förbättringsåtgärder.

UTÖVER KRAVEN i normen krävs att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. Auktoriserade be-
vakningsföretag har grundläggande myndighets-
tillsyn av Länsstyrelsen. Auktoriserade och cer-
tifierade bevakningsföretag har även en utökad 
kontroll vilken utförs av SBSC.

ATT ANVÄNDA SIG AV certifiering vid upp -
hand lingar eller inköp innebär att köparen vet 
vad den får – en garanterad och regelbunden 
 kontroll på ett företag, dess personal, tjänster  
och  led nings system.

BRA SKÄL TILL VARFÖR JAG SOM KÖPARE SKA 
STÄLLA KRAV PÅ CERTIFIERING

 Uppföljning av avtalsefterlevnad är den svagaste 
punkten vid upphandling inom bland annat  
offentlig sektor.

 Genom upphandling av certifierade leverantörer 
säkerställs att kvalitetskraven uppfylls över tiden.

 Kvalitetskraven är i sin tur framtagna av exempel-
vis myndigheter, försäkringsbolag och intresse-
organisationer, oberoende av enskilda varumärken 
eller andra särintressen.

Bevakningstjänster är en viktig del 
av säkerheten i samhället.

Trygghet och  
kvalitet för kunden


