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KVALITETSSÄKRING 
Vid uppstarten av uppdrag skapas en projektdefinition och uppföljningsrutiner 
i nära samarbete mellan uppdragsgivaren och Indigo IPEX AB. Detta 
säkerställer ett tydligt syfte, mål och önskat resultat som enkelt kan mätas. 
Att en tydlig kravställning och förväntan ställs på Indigo IPEX AB, så att ett 
grundligt arbete är utfört innan uppdraget börjar, likväl som efter att ett 
uppdrag avslutas, är en av Indigo IPEX AB framgångsfaktorer. 
 
Innan ett uppdrag påbörjas skriver uppdragsgivaren och Indigo IPEX AB 
tillsammans en projektdefinition/kravspecifikation. Denna innehåller 
överenskommen omfattning, syfte, mål och önskat resultat. Därefter utformar 
Indigo IPEX AB utvärderingar som är kopplade till kravspecifikationen.  
 
Under uppdraget säkerställer konsulten/konsulterna att projektdeltagarna är 
överens om uppdragets omfattning och förväntat resultat genom att tillämpa 
olika pedagogiska modeller, övningar och diskussioner.  
 
Utvärderingar sker efter varje insats (se mall Kvalitetssäkring efter genomförd 
ws) och efter varje avslutat uppdrag genomförs även en utvärdering av 
konsultinsatsen som helhet (Se mall Kvalitetssäkring specifika kunder). Vi 
genomför ytterligare en utvärdering på helheten ca 6-12 månader efter 
avslutat uppdrag för att på så sätt mäta effekterna av insatsen på sikt. 
 
Att vi regelbundet utvärderar såväl delarna som helheten gör att vi tidigt kan 
ta del av projektdeltagarnas erfarenheter och synpunkter på eventuella 
förändringar och förbättringar av insatser. Dessa utvärderingar ligger till grund 
för den kvalitetssäkring som Indigo IPEX AB genomför av samtliga 
konsulttjänster. 
 
Då alla insatser utvärderas vid ett eller flera tillfällen, beroende på uppdragets 
längd, kan eventuella brister i genomförandet, efter klagomål eller andra 
synpunkter, åtgärdas omgående och eventuella förändringar genomföras 
löpande. Vi har även ett självkritiskt förhållningssätt. 
 
För Indigo IPEX AB är utvärdering och kvalitetsuppföljning oerhört viktigt och 
centralt. Majoriteten av våra kunder är idag återköpande kunder.  
 
 
Indigo IPEX AB står för kvalitet. Grunden i vår kvalitetspolicy är att alla 
medarbetare tar ansvar för sin del av arbetet och känner ansvar för att Indigo 
IPEX AB levererar mätbara, bestående effekter till kunden.  
 
 

  




