
Ett kvalitetsledningssystem beskrivs ofta som 

navet i en organisation och innebär en samling 

tekniker, processer och metoder för hur en organi-

sation ska styra, leda och utveckla den genom-

gripande kvaliteten på sina aktiviteter. Byggs 

systemet upp på ett korrekt sätt leder det till 

verksamhetsnytta och gör att organisationen får 

lättare att navigera mot sina målsättningar, 

att tillsätta rätt resurser där det behövs och 

regelbundet utvärdera aktiviteterna. 

Några områden att ha koll 
på inför implementering: 

CHECKLISTA 
FÖR UPPBYGGNAD 
AV KVALIETS-
LEDNINGSSYSTEM.

Utgångspunkter

Dokumentstruktur

Dokumentstyrning

Publicering

Kommunikation

Implementering



Utgångspunkter
Identifiera vad som ska ingå i lednings-

systemet. Utgå ifrån lagar, riktlinjer, 

ISO-standarder, ledningsbeslut m.m.

Dokumentstruktur
Klargör vilka dokumenttyper som ingår 

i kvalitets-ledningssystemet och vilken 

status de har. Exempel på dokumenttyper 

är policys, kvalitetsmanual, rutiner/ 

processbeskrivningar.

Kommunikation
Vem är ansvarig för kommunikation 

gällande ledningssystemet? Vem kan 

svara på frågor? Ha ordning på 

befogenheter och behörigheter.

Implementering
Identifiera vilka som behöver vara in-

blandade och ta in deras åsikter tidigt.

Kommunikation
Var finns information om kvalitets-

ledningssystem tillgängligt?

Dokumentstyrning
Dokumentstyrning är en central del av 

uppbyggnaden och förvaltningen av ett

kvalitets-ledningssystem. 

Några saker att tänka på är:

Versionshantering

Ägande av dokument

Periodisk översyn
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Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar 

skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar 

efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt 

kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och 

specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och 

konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk 

innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i 

flera branscher. Läs mer på semcon.com
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