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?
…hvordan sikrer vi os at

…det vi taler om…

…det vi forventer…

…det vi igangsætter…

…og det vi ordrer…

…OGSÅ ER DET VI MODTAGER 

Taler vi 
samme sprog ?
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Kvalitets-
specifikationer

Risikovurdering
Reference-

emner

Afstemme
forventninger

Risikovurdering

Kortlægge potentielle
risici for ikke planlagte hændelser i processen
… og vurdere sandsynligheden for at de opstår…
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Kortlægge potentielle
risici for tab af information

… og vurdere sandsynligheden for at det går galt…

Risikovurdering

Risikovurdering

R
is
ic
i

HØJ/LAV

LAV/LAV

HØJ/HØJ

LAV/HØJ

Sandsynlighed
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Værktøjer til 
risikovurdering

Værktøjer til 
risikovurdering
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Systematisk fremgangsmåde…
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1. Planlæg din leverandøraudit i god tid

2. Fremsend program med dine 
fokusområder inden besøget?

3. Beslut inden besøget hvem du gerne 
vil tale med?

Brug tiden rigtigt… 

Introduktion

Er leverandøren certificeret?
• ISO 9001 (kvalitet)
• ISO 14 001 (Miljø)
• ISO 22 000 / BRC / IFS (Hygiejne)
• Akkrediterede myndigheder

• Andre myndigheder

Hvem eller hvad  hjælper os…

Introduktion
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1. Ordrehåndtering / ændringer

2. Klagebehandling / reklamationer

3. Dispensationer

Leverandørens håndtering af vores 
henvendelser…

Henvendelser

Hvordan registreres vores ordrer
• Bekræftes vores ordrer?
• Hvordan og af hvem?

Hvordan styres ordreændringer
• Hvordan håndteres ændringer?
• Er der bestemte varsler?
• Hvordan sker tilbagemeldinger til os?
• Hvordan håndteres forsinkelser?

Ordrehåndtering…

Henvendelser
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Hvordan håndteres en reklamation?
• Hvordan styres reklamationer?
• Hvem har ansvaret for reklamationer?
• Hvem er vores kontaktperson?
• Hvad er leverandørens omfang af 

reklamationer. Se statistik.
• Hvad er trenden /særlige områder

Klagebehandling / reklamationer…

Henvendelser

Hvordan styres dispensationer
• Hvem har ansvaret for dispensationer?
• Hvem kontakter os ved dispensationer?
• Hvem har kompetencen til at 

dispensere?
• Har leverandøren statistik på 

nuværende dispensationer?

Dispensationer…

Henvendelser
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Udfører leverandøren egenkontrol?
• Gennemfører leverandøren audits?
• Hvad er omfanget?
• Hvad er resultaterne?
• Hvordan fungerer egenkontrollen?
• Er der fokus på det som er væsentligt 

for os?
• Kan vi se resultaterne af 

egenkontrollen?

Leverandørens egenkontrol…

Egenkontrol

Hvordan dokumenteres slutkontrol?
• Hvad har leverandøren af dokumentation 

på at varerne er ok?
• Hvordan dokumenteres specifikationer?
• Er dokumentationen genfindelig?
• Kan der udstedes certifikater på 

overensstemmelse?
• Hvad sker der med fejlbehæftede varer.
• Hvor opbevares disse fejlbehæftede varer 

– kan vi se disse (omfanget)

Frigivne varer…
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Hvordan fremstår virksomheden?
• Er systemer gennemskuelige?
• Er der orden på kontorer og bærer 

virksomheden præg af at være ”i 
system”?

• Er der orden og ryddelighed i 
produktionsafsnit?

• Er der orden og ryddelighed på 
lagerne?

Orden og ryddelighed…
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Hvordan er vi sikret ved en katastrofe?
• Har leverandøren en beredskabsplan?
• Hvordan er vores leverancer sikret ved 

en eventuel brand/skade?
• Har leverandøren samarbejder med 

andre leverandører som muliggør 
leverancer til os så vi undgår tab?

Beredskab…

Udfører leverandøren en kundetilfreds-
måling?

• Hvor gammel er den seneste analyse?
• Hvad er omfanget af analysen?
• Hvad er resultaterne af analysen?
• Er der igangsat aktiviteter?

Kundetilfredshed…

Kundetilfredshed
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Summering…

Summering

Planlæg tid til evaluering af indtryk
• Reserver tid – allerede i din planlægning af 

besøget - til evaluering af indtryk
• Spørg efter et lokale, hvor du kan fordybe dig
• Evaluér alene (eller sammen med kollega), 

men ikke i selskab med leverandøren
• Sammenhold alle dine indtryk fra besøget
• Brug gerne ½-1 time til dette.

Hvordan vurderes vores ordrer?
• Hvordan er attituden over for os?
• Er der fokus på vores behov/særlige behov?
• Er vi væsentlige kunder for leverandøren?
• Hvilke andre væsentlige kunder har 

leverandøren at tage hensyn til / hensyn som 
kan true vores leverancer?

• Hvordan sikres vi os, at de rette ressourcer 
er til stede hos leverandøren for at vi får 
vores leverancer?

Summering - Er ”vi” i fokus…

Summering
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Ser vi overensstemmelse mellem vores 
krav og leverandørens performance?

• Er der forhold som bringer os i tvivl?
• Hvilke overensstemmelser ser vi?
• Hvilke risici ser vi?

• Hvad skal der til for at minimere vores 
mistanke/risici

Summering - Overensstemmelse…

Summering

Hvilke styrker ser vi i samarbejder?

• Hvilke klare styrker har vi hørt?
• Hvilke klare styrker har vi set objektivt 

bevis på?

Positivlisten…

Summering
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Hvilke risici ser vi i samarbejder?

• Hvilke risici og udtryk har vi hørt?
• Hvilke risici og uhensigtsmæssigheder 

har vi set objektivt bevis på?

• Hvilke risici/uhensigtsmæssigheder kan 
rettes og hvilke er en del af 
virksomhedskulturen?

Negativlisten…

Summering

Hvilke sten må ryddes af vejen…?

• Hvilke problemstillinger SKAL ryddes af 
vejen for et (forsat) samarbejde?

• Findes relevante kundereferencer?
• Er det relevant at indhente erfaringer 

fra andre kunder?

Negativlisten…

Summering
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Redskaber til den gode leverandøraudit

Vi forbereder os før besøget og har en plan1

Vi anvender primært åbne spørgsmål (HV-spørgsmål)2

Vi anvender paraphasing og er udholdende3

Vi anvender aktiv lytning og opfanger signaler4

Vi finder gode objektive beviser, positive & negative5

Vi beskriver/gør eventuelle afvigelser ”genfindelige” 6

Vi bidrager gerne med løsningsforslag til forbedringer7

Vi afslutter altid leverandøraudits med en opsummering, 
en positiv- og en negativliste og efterlader ikke 
leverandøren i tvivl.

8


