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Leverantörsgranskning

Vad är en leverantörsgranskning?
En leverantörsgranskning är en revision som Kiwa gör på en eller 
flera av dina leverantörer för att säkerställa att de lever upp till krav 
gällande spårbarhet, miljö, säkerhet och kvalitet. Det är ett sätt för dig 
att säkra din leverantörskedja genom att förbättra transparens, utveckla 
motståndskraftiga kedjor baserade på riskbedömningar och validera 
data genom fältrevisioner på leverantörens anläggning.  

Varför ska jag göra en leverantörsgranskning?
Genom en leverantörgranskning säkrar du tillgänglighet och rätt kvalitet 
på inköpta material och tjänster. En leverantörsgranskning bidrar också till 
att du bibehåller kundens förtroende för varumärket.



Ulf 

Kiwa har lösningar för dig 

Kiwa erbjuder både skräddarsydda och 
standardiserade revisioner. Vi har en bred 
kompetens och kan hjälpa ditt företag med  
den typ av granskningar ni behöver. 

En standardiserad revison börjar med att 
vi tillsammans går igenom upplägg och 
omfattning av leverantörsgranskningen. 

Därefter tar Kiwa fram en checklista som 
skickas till leverantören som ska granskas. 
Leverantören gör en självutvärdering.

En skrivbordsgranskning och bedömning av 
leverantörens självutvärdering utförs.

Nästa steg är att genomföra en fältrevision på 
plats hos leverantören. Då jämför Kiwas revisor 
leverantörens självutvärdering med verkligheten.

När revisionen är genomförd lämnas en slut-
rapport som visar resultatet av revisionen och 
tydliggör leverantörens nivå inom reviderade 
områden. 
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HSEQ - Ett företagskluster för förbättrad hälsa, säkerhet,  
miljö och kvalitet
Kiwa är moderator och genomför samtliga revisioner för ett av Finlands största 
företagsdrivna Supplier Audits-nätverk kallat HSEQ-klustret. HSEQ står för Health, 
Safety, Environment och Quality (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet). 
 
HSEQ-klustret bildades för 15 år sedan av internationella företag inom stål-, skog-,                  
och energibranschen i Finland. Dessa branschledande företag ville arbeta till-
sammans och dela resultat från sina leverantörsuppföljningar och nu expanderar 
nätverket till bland annat Sverige. 

Som medlem i klustret får du utöver tillgång till hela nätverkets leverantörsgranskningar också 
premiumtjänster kopplade till granskningar du själv beställer av Kiwa.

  Aktivitet   Medlem   Ej medlem

  Checklista för     
  leverantörsgranskning  a Mot en extra kostnad

  Leverantörens själv-   
  utvärdering i webbportalen    a Mot en extra kostnad

  Slutrapport i webbportalen  a Mot en extra kostnad

  Tillgång till medlemmars   
  leverantörsgranskningar  a Nej

                    Kontakta oss:  
                    Kiwa Certification AB 
                    Tel: 018-17 00 00 
                    E-post: se.info@kiwa.com www.hseq.fi


