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Vet dina kunder att du är en bra 
arbetsgivare?

Med IP Arbetsvillkor kan du visa dina kunder att du har goda arbetsvillkor och arbetsmiljö på 
företaget, certifieringen erbjuder stöd för dig som arbetsgivare och ger på så sätt en trygghet vid 
myndighetskontroll.  

Certifieringen inkluderar all arbetskraft på företaget och gör ingen skillnad om arbetskraften är anställd hos 
dig, hos en annan arbetsgivare eller om de är egenföretagare. 
Certifieringen omfattar saker du behöver ha koll på. Exempelvis anställningsavtal, arbetstider och semester. 
Dessutom ingår det som är både viktigt och lagstadgat för en god arbetsmiljö, bland annat systematiskt ar-
betsmiljöarbete som förebygger olyckor. 
Om du står för boende åt din personal ingår regler som verifierar att boendet är säkert att vistas i med tanke 
på hälsa och säkerhet. 

IP Arbetsvillkor är uppbyggt så det är enkelt för dig att följa: ledning och organisation, systematiskt arbetsmil-
jöarbete, arbetsrättsliga regler samt boende. Reglerna bygger på lagstiftning och kollektivavtal och fungerar 
som en vägledning att göra rätt. 

 
SÅ HÄR GÖR DU 

1. Reglerna för att certifiera sig mot IP Arbetsvillkor hittar du på vår hemsida, www.sigill.se.  

2. Anmäl dig till ett certifieringsorgan (KIWA; SMAK eller HS Certifiering). Det certifieringsorgan du        
    väljer kommer att hjälpa dig med den administration som behövs till oss och ni bokar in  
    ett möte för första revisionen  

3. Beträffande kostnader för en certifiering består den av två delar, dels en årlig systemavgift som     
    är baserad på er omsättning, dels kostnaden för själva revisionen. Uppgift om revisions-
    kostnaden får du från det certifieringsorgan du väljer.

MER INFORMATION?
Besök vår hemsida www.sigill.se eller ring oss på 010- 184 45 00 
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Certifieringen omfattar all arbetskraft på företa-
get och gör ingen skillnad om arbetskraften är 
anställd hos det certifierade företaget, hos en an-
nan arbetsgivare eller om de är egenföretagare.

Viktiga delar som företaget behöver ha koll på 
som arbetsgivare, anställningsavtal, arbetstider, 
semester och löner med mera ingår i certifie-
ringen. Dessutom ingår det som är både viktigt 
och lagstadgat för en god arbetsmiljö, bland 
annat systematiskt arbetsmiljöarbete som före-
bygger olyckor. 

Om företaget står för boende åt sin arbetskraft 
ingår regler som verifierar att boendet är säkert 
att vistas i med tanke på hälsa och säkerhet.  

Reglerna bygger på lagstiftning och kollektivavtal 
och fungerar som en vägledning att göra rätt.  

MER INFORMATION?
Besök vår hemsida www.sigill.se eller ring oss 
på 010- 184 45 00

Säkra upp att även dina leverantörer 
 är schyssta arbetsgivare
 – kräv IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en oberoende tredjepartscertifiering för goda arbetsvillkor.   
Certifieringen kan användas som ett verktyg för dig som arbetar med socialt ansvar 
vid upphandling eller inköp. Certifieringen visar att dina leverantörer uppfyller kra-
ven för arbetsmiljö, arbetsrätt och socialt ansvar. 
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