Skapa konto i Mitt KRAV
Det är obligatoriskt för alla KRAV-certifierade företag att ha ett användarkonto i Mitt KRAV och att
årligen kontrollera att företagsuppgifter och kontaktperson/er är korrekt. KRAV samverkar med
certifieringsorgan för att underlätta för dig som kund. Det innebär att du kan skapa konto,
rapportera dina uppgifter (företagsuppgifter, kontaktuppgifter och produktionsdata) genom att själv
gå in i Mitt KRAV (via länken mitt.krav.se ), alternativt via ditt certifieringsorgan om de erbjuder en
sådan tjänst.
För att skapa ett konto i Mitt KRAV följer du nedanstående steg.
Så här gör du:
1) Gå till Mitt KRAV https://mitt.krav.se
2) Tryck på Registrera nytt företag

__________________________________________________________________________________
3) Fyll i kontaktperson, e-postadress samt telefonnummer
4) Klicka på texten Gå vidare >

5) Ange vilken typ av verksamhet
6) Klicka på texten Gå vidare >

__________________________________________________________________________________
7) Välj län, ange företagsnamn och organisationsnummer. Det är viktigt att det är firmanamn
och samma företagsnamn som du anger till ditt certifieringsbolag
8) Klicka på texten Gå vidare >

__________________________________________________________________________________
9) Nu är du inne i Mitt KRAV och ska verifiera din e-postadress

10) Gå till din e-post brevlåda och klicka på länken i mailet ( kan se ut som bilden nedan)

__________________________________________________________________________________
11) Då dyker följande bekräftelse upp, klicka på Öppna Mitt KRAV

12) Nu kommer du tillbaka till Mitt KRAV och verifieringen av e-postadressen är gjord
13) Nu skall du skapa ett lösenord på minst 6 bokstäver varav minst en versal och en siffra.
14) Klicka på texten Ändra här

__________________________________________________________________________________
15) Klicka på ikonen med pennan

16) Lägg in nytt lösenord och upprepa det
17) Tryck på Spara och stäng fönstret (kom ihåg lösenordet)

18) Klicka på texten Komplettera mina företagsuppgifter

19) Komplettera dina företags uppgifter/min verksamhet
20) Tryck på Spara

__________________________________________________________________________________
21) Nu har du registrerat dig hos Mitt KRAV och för att komma vidare behöver du skriva avtal
med ett certifieringsorgan

__________________________________________________________________________________
22) Var hittar man olika certifieringsorgan man kan jobba med?
23) Klicka på Mitt certifieringsorgan i menyn till vänster

__________________________________________________________________________________

24) Välj certifieringsorgan och kontakta dem för offert och vidare samarbete.

25) För att lägga in försäljningsvärden och/eller produktionsuppgifter se där för avsedda
instruktioner.

