
Förbättra resultat, 
minska risk

Business Improvement Services
Företags- och branschspecifika revisioner • Leverantörsrevisioner •
Företagsanpassade utbildningar • Riskhantering
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LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) erbjuder en rad 
tjänster för förbättrande av verksamheten.

Våra tjänster inom Business Improvement är uppdelade på  
fyra olika områden:Inledning

Business Improvement Services
Utformade för att utveckla ert 
ledningssystem

Globaliseringens utmaning, förändrade kundkrav, ny lagstiftning  
och förädlad teknik innebär att fler och fler organisationer i världen 
användersig av ett helt företagsanpassat stöd.

Lloyd´s Register erbjuder allt från vägledda revisioner, utveckling av
individer samt opartisk bedömning och verifiering av er organisations
värdekedja. Vi skräddarsyr och anpassar upplägget så att det passar
just er organisation, era mål och era förutsättningar.

‘‘

‘‘

Företagsanpassade  
utbildningar

Andrapartsrevisioner

Utveckling av skräddarsydda 
standarder och scheman
 
E-learning 

Genomgång & analys av 
avvikelser, Processrevidering 
samt Pinch-point analyser 
 
 
 

Förändringsrevisioner

Leverantörsrevisioner

Leverantörsbedömning

Revision av etik  
och hållbarhet 

Dataskydd

Skräddarsydda an-
drapartsrevisioner för 
ert leverantörsled 
(lokalt / regionalt / 
globalt)

Trendanalyser
(insikter om er 
leverantörskedja)

Offentliga tjänster 

Revision för  
returhantering

Förändrings- 
revisioner

Informations- 
hantering

Coachning och 
vägledning

Företagskultur-  
och organisation

Revision av  
informationsflöde

Vägledande  
workshops

Benchmarking

Medarbetar- 
engagemang

Riskhantering

Riskanalys och  
incidentundersökning

Förebyggande åtgärder

Riskidentifiering, 
analyser och utvärdering

Förberedelse och 
hantering av 
riskregister

Riskövervakning 
och kontroll

Riskreducering 
och överföring

Analyser av  
mätsystem

Sex sigma 

Riskanalys (FMEA)

Statistisk  
processkontroll

Rekommenderade 
korrigeringsåtgärder

Lean

Problemlösning / 
kvalitetsverktyg

Företags- och branschspecifika  
verifieringar
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Vi är ett oberoende och opartiskt 
certifieringsorgan

Vårt globala rykte för rigorös
bedömning och affärsmässiga insikter
gör oss till en naturlig partner för
företag som söker kontinuerlig
förbättring och konkurrensfördelar.

Erbjuder möjlighet att bedöma dina 
affärsrisker och krav världen över

LRQAs erfarenhet om ledningssystem 
innebär att vi har ett etablerat globalt 
nätverk bestående av kvalificerade 
revisorer med branschspecifik 
erfarenhet för att möta globala 
organisationers behov. Som ett 
resultat kan våra värderade kunder 
dra nytta av gedigen expertis inom 
kunskap, insikt och teknik för att 
leverera förbättrande tjänster för 
verksamheten som är utformade för 
att förbättra dina organisationsresultat 
och minska din risk.

Som en del av Lloyd´s Register har
LRQA oöverträffad tillgång till resurser, 
vilket gör det möjligt för oss att utföra 
alla typer av försäkringsarbeten som 
omfattar inspektions-, övervaknings-,
certifierings-, utbildnings-, verifierings- 
eller revisionstjänster för att ta itu med
specifika krav eller regelverk i de flesta
globala branschområden.

Vi har förmågan att följa din
organisation och din leveranskedja
över landgränser, från upprättandet
av standarder för bedömning av deras
överensstämmelse. På platser där
ditt företag inte annars skulle kunna
rekrytera och leverera kostnadseffektiva
och kompetenta resurser, kan LRQA
hjälpa till, utan några frågor eller
kompromisser.

Ger effektivitet som gör att du kan 
fokusera på att hantera ditt företag

Tänk på detta. Det är inte din
organisations specialitet att utföra
bedömningar, men LRQA är och
har i mer än 30 år varit en av de
främsta inom utveckling av kriterier
och levererar pålitliga, objektiva
och oberoende bedömningar över
hela världen.

När du hanterar ditt eget interna- eller
leverantörsrevisionsprogram, kan du
fokusera på det som är viktigast och
hantera ditt företag genom att ge ditt
förtroende till och arbeta med våra
expertbedömare som är utbildade
i att uppfylla dina krav.

Utveckla ert ledningssystem

Vårt breda utbud av tjänster inom 
Business Improvement Services 
sräddarsys helt enligt våra klienters 
unika förutsättningar och organisation.

– Känner du dig säker på dina 
processer, dina leverantörer och  
ditt verksamhetsresultat?

Business Improvement Services

Tillvägagångsätt

Vi går igenom ert 
förändringsbehov, 
förväntningar och krav. 
Vi etablerar därefter 
en åtgärdsplan med 
prioriteringar.

Identifiera och 
rangordna mål1

Vi tar fram en struktur 
för bedömning, kriterier, 
metodik och rapportering. 
Det finns även möjlighet 
att utveckla din egen 
företagsspecifika standard 
och jämföra den med 
internationella standarder.

Tillvägagångssätt 
och kriterier2

Vi kan genomföra 
genomgångar, workshops 
och utbildningar för 
att säkerställa att er 
organisation förstår 
projektet, kraven och era 
uppsatta mål. Vi levererar 
och implementerar därefter 
de anpassade åtgärder och 
revisioner som går i linje med 
era unika verksamhetsmål.
 

Bedömning 
och utbildning3

Baserat på nyckeltalen 
man kommit fram till 
under utvecklingsfasen 
rapporterar vår revisor 
de överenskomna 
områdena, identifierar 
styrkor och svagheter, 
riskområden och 
förbättringsmöjligheter, 
så att du kan vidta de 
viktigaste åtgärderna.

Rapportering 
och åtgärd4

– Uppfyller er verksamhet och 
leverantörer era krav?

– Är du försäkrad att dina 
förvaltningssystem, processer och 
operativ effektivitet fungerar?

– Behöver du skräddarsydda kurser för 
att möta era organisationsmål?

– Har ni gjort en riskanalys och klarlagt 
de nyckelprocesser som kontrollerar 
dem? 

Våra tjänster inom Business 
Improvement anpassas helt utifrån 
er organisations förutsättningar och 
utmaningar.

 ISO 9001:2015 workshops var extremt användbara för 
ledningsgruppen och fick dem att förstå de nya kraven 
som måste uppfyllas av ledningen i den nya standarden. 
Alla förbättringsinitiativ gällande kvalitetsarbete 
och organisationen måste drivas från toppen. Vi 
har alltid satt riktlinjerna i branschen och LRQA har 
varit en strategisk partner under denna resa. 

 Asmita Malvankar 
 Head of Organisation Excellence, Blue Dart

‘‘

‘‘

 Vi värdesätter LRQAs tekniska expertis, 
oberoende rådgivning, sektorspecifika 
kompetens och flexibilitet. Speciellt 
hur ni skräddarsyr lösningar som 
passar våra specifika affärsbehov.

 Wang Yansong
 Assistant Vice President, Mengniu Group

‘‘ ‘‘
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LRQA arbetar under strikta krav på oberoende och opartiskhet. Vi kan ge råd och 
exempel men ej leverera hela- eller delar av färdiga lösningar. Med andra ord vi får 
inte bygga ert ledningssystem men kan hjälpa er på vägen.

Besök oss gärna på www.lrqa.se eller kontakta oss på

utbildningse@lrqa.se
031-26 21 87

Vår expertis

Revisorer i världsklass

Det tekniska kunnandet hos våra
globalt erkända, erfarna och
högutbildade revisorer och utbildare
säkerställer att vi kan anpassa våra
revisions- och utbildningstjänster
till er verksamhets behov. Vi tillför
internationell expertis och omfattande
kunskap inom kvalitetsområdet, med
stöd av förstklassig projektledning och
kommunikationsförmåga.

Agerar med integritet

Vi saknar aktieägare vilket gör oss
oberoende och opartiska i allt vi gör.
Vi agerar alltid med integritet och
objektivitet. 

Vår ackreditering enligt ISO 17021 
innefattar principer och krav rörande 
kompetens, konsekvens och opartiskhet 
hos organ som tillhandahåller 
revision och certifiering av alla slags 
ledningssystem. För att uppfylla denna 
granskar vi varje enskild beställning 
av tjänster, för att säkerställa att inga 
intressekonflikter föreligger.

Detta gör att vi upprätthåller vår  
status som ackrediterat organ och  
kan trygga era befintliga 
godkännanden från tredje part.  
Under vissa omständigheter kan  
det därför hända att vi inte har 
möjlighet att tillhandahålla specifika
verksamhetsförbättrande tjänster.

Formar branschen

Våra experter är erkända röster
inom branschen. Inom ramen för
sitt medlemskap i IIOC deltar LRQA
regelbundet i alla de tekniska
kommittéer som hjälper till att
utforma framtidens ledande
ISO-standarder i världen, inklusive
ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Om oss

LRQA är en erkänd, världsledande
leverantör av revisionstjänster.
Vi är specialiserade på hantering
av efterlevnaden i ledningssystem
och expertrådgivning inom ett brett
spektrum av standarder, system och
specialanpassade revisionsprogram.
Vi är erkända av närmare
50 ackrediteringsorgan och levererar
tjänster till kunder i fler än 120 länder.

Vår unika revisionsmetod tar era
ledningssystem från överensstämmelse
till tillämpning i syfte att minska
riskerna i verksamheten och
kontinuerligt göra systemen
bättre och mer effektiva.

LRQA ingår i Lloyd’s Register
Group vars kärna utgörs av
välgörenhetsorganisationen LR
Foundation. De flesta organisationer
gör saker för att tjäna pengar, men vi
på Lloyd’s Register tjänar pengar för att 
kunna uträtta något. En del av vår vinst 
går till LR Foundation. När ni väljer 
oss får ni därför inte bara marknadens 
bästa revisionstjänster – ni bidrar också 
till att göra skillnad i världen.

Kontakta LRQA

Det finns många generella
standardprogram att välja på men
LRQA kan hjälpa er att skräddarsy
en lösning som passar just ert
revisionsbehov. I mer än 30 år har
vi medverkat till att skapa globala
standarder och processer som gör det
möjligt för företag att skydda sina
produkter, sitt varumärke och sina
konsumenter på ett verkligt, mätbart
sätt. Med vår världsomspännande
expertis inom tjänster för verifiering,
certifiering, utbildning och revision
hjälper vi våra klienter att utveckla
skräddarsydda program som är
relevanta och trovärdiga.

Kontakta oss idag – vi är lyhörda och
använder vår kapacitet och expertis
för att hjälpa er att hantera ert
företags krav, risker och rykte.

 LRQAs effektiva bedömning utfördes av 
våra experter som förstod viktiga aspekter 
av vår verksamhet. 

 Detta framgår av rekommendationerna 
för Camso Loadstar (Pvt) Limited, Ekala Tire 
Division 1, som vi samarbetar med för att 
minska energikostnaderna och förbättra 
deras koldioxidutsläpp.

 Amila Sampath 
 Plant Director, Ekala Tyre Division 01, Camso Loadstar

 LRQAs tillvägagångssätt hjälpte DB Schenker 
Malaysia att se till att vi fortsätter att stärka 
leveranskedjan ytterligare och därigenom 
skydda företagets intresse och öka 
förtroendet för våra kunder att göra affärer 

 med oss.
 Wolfgang Laabs
 Managing Director, DB Schenker Logistics, Malaysia

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘



Kontakta oss 

LRQA Sverige AB
Box 2107
433 02 Sävedalen
Telefon: +46 (0)31 26 21 87    

www.lrqa.se
utbildningse@lrqa.com

Följ oss:


