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En arbetsplats att längta till! 
Den kanske mest grundläggande framgångsfaktorn för 
hållbar framgång är engagerade och involverade 
medarbetare. Trots vetskapen om detta är det inte lika lätt att 
åstadkomma eller bibehålla över tid. Så hur arbetar en verksamhet som har 
förärats ”Great place to work” och som genomgående är mycket bra på att 
utveckla medarbetarnas kompetens, att främja kreativitet, delaktighet och 
en bra arbetsmiljö?  
Mimer Bostads AB ger oss sina svar kring valda arbetssätt. 

2 september 

Så använder du SIQ Framgångsinsikt 
Baserat på forskning och praktisk tillämpning har SIQ 
definierat fem framgångsfaktorer som kännetecknar 
ledande företag och organisationer. Med en enkel 
självskattning och medarbetardialog kan ni få helhetsperspektiv och 
prioritera era viktigaste förbättringsaktiviteter. Vi kommer bl.a. att visa hur 
den nya digitala Framgångsinsikt kan bli ett lättillgängligt stöd på olika håll i 
verksamheten och som fritt kan användas av SIQs medlemmar, inte minst till 
stöd för lokalt förbättringsarbete. 

10 september 
8 oktober 

12 november 

Hur får vi ökad nytta av 
kvalitetsledningssystemet? 
Verksamheter som utvecklar ett kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 9001:2015 upplever värdet som svagt generellt visar 
ny forskning. Mer specifikt framhålls bristande integration med 
verksamheten och stöd för extern effektivitet genom principerna kundfokus 
och relationshantering. I denna workshop kommer vi att dyka djupare i 
denna utmaning och tillsammans identifiera grundorsaker och finna 
lösningar.   

30 september 

Värdeskapande processer 
I höst fokuseras ”värdeskapande processer” när 
kommunnätverket samlas. Förutom dessa 
fördjupningstillfällen genomförs ett digitalt studiebesök till 
Finland. Mer om aktuella datum o för detta kommuniceras separat. Se separat program 



Stöd för att leda o styra mot hållbar framgång 
SIQ Kontrast ger ett stöd för att leda och styra mot hållbar 
framgång. Det är ett kvantitativt mätverktyg som baseras på 
strukturen i SIQ Managementmodell. Målgruppen är både 
ledare och medarbetare i en organisation. Genom mätningen som kan ge 
insikter i balansen mellan inre effektivitet (arbetssätt) / yttre effektivitet 
(resultat), kan medlemsorganisationen använda SIQ som ett bollplank för att 
initiera och driva förbättringsprojekt.  14 oktober 

Industrinätverket och användningen av standards 
Industrinätverkets prioriterade fokusområde för hösten 2021 
kommer att handla om att modernisera den interna synen på 
ISO standarder och att få ut ett ökat värde av dessa samt 
synka de olika ramverk som används.  Se separat program 

Öppet Hus* med Bostads AB Mimer 
Bostads AB Mimer har nöjda kunder, klarar ägarnas ekonomiska mål, är 
Sveriges bästa arbetsplats enligt Great Place to Work och tar samtidigt hem 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Välkommen på Öppet hus och träffa flera olika 
personer som öppet delar med sig av resan som började 2015 med målet 
att bli Sveriges bästa bostadsbolag 2020. 

*Möte på plats med reservation för begränsningar pga pandemin. 19 resp. 21 oktober 

Att leda, styra och utveckla regioner 
SIQ Regionnätverk fortsätter anpassa, tillämpa och 
vidareutveckla webb-verktyget SIQ Framgångsinsikt för 
självskattning, dialog och prioritering av förbättringsaktiviteter i 
den egna verksamheten. I workshops tittar vi även närmare på de tre 
hörnpelarna i SIQ Managementmodell. Vilka verktyg, metoder och aktiviteter 
kan leda till förbättringar i respektive hörnpelare, med syfte att effektfullt och 
effektivt leverera värde till de verksamheten finns till för? 

Se separat program 

Hållbarhetsarbete i flera dimensioner 
Nordan AB, fönster- och dörrtillverkare, arbetar medvetet 
och framgångsrikt med att utveckla sin verksamhet utifrån 
FNs hållbarhetsmål. Här får vi veta hur de konkret går tillväga 
och hur SIQ Managementmodell blivit ett stöd i arbetet. Vi kommer 
dessutom att se exempel på hur företaget tillämpar 
kvalitetsledningsprinciper och hållbarhet i sitt innovationsarbete. 28 oktober 

Pay it forward! - frukostseminarium 
Det är först när hela världen vaccinerats som viruset kan 
släppa sitt grepp om mänskligheten. På en dryg månad 
lanserade därför en liten grupp svenska grundare ”Vaccine 
Forward” på ideell basis. Initiativet har nu tagit fart i flera länder och 
hundratusentals vaccinationer har donerats till fattiga länder. En av 
grundarna är Mattias Johansson, till vardags Head of Public Affairs på Volvo 
Cars. Hör hans initierade berättelse om kampanjen och vad en verksamhet 
kan bidra med inom ramen för social hållbarhet. 17 november 



Från idé till att få det att hända 
I fastighetsnätverket är Tornberget värdar när vi möts 
digitalt. Bolaget kommer bl.a. att dela med sig av hur de gör 
sina medarbetare engagerade i bolagets utveckling och även 
involverade i de strategiska och långsiktiga frågorna. 

19 november 

Storytelling som verktyg för att utveckla kulturen 
Storytelling är ett kraftfullt verktyg för att utveckla kulturen i 
en verksamhet och för att stödja innovation genom 
samskapande. Berättelser är en del av gruppkulturen som 
råder och återspeglar värderingar, normer och beteenden och kan användas 
för att stödja eller hindra organisationsutveckling. Alltfler ledare använder 
berättande för att få insikter om vad som händer under ytan inom 
organisationen och för att utforma sitt eget ledarskap. Vid 
medlemsseminariet kommer vi att få en fördjupad insikt gällande storytelling 
och hur det kan användas i praktiken som ett sätt att leda och utveckla en 
verksamhet. 

24 november 

Hur kan en organisation dra nytta av pandemins effekter? 
För de flesta organisationer har pandemin medfört ändrade förutsättningar 
att bedriva sin verksamhet. Men vilka förändringar blir varaktiga och vilka 
kommer att klinga av? Hur kan man som organisation agera för att ta vara 
på de möjligheter som uppstår? 8 december

Inspireras av vinnarna!   
Quality Innovation Award 2021 
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid förutsätter 
innovation av såväl produkter, tjänster och processer.  Med 
Quality Innovation Award ger vi en inblick i ett flertal olika organisationers 
innovationer och hur de har tagit form. I kategorin ”Dare to Share” har vi 
chans att lära av både med- och motgång från de som är på väg att försöka 
förverkliga sin innovation.  Vi ser fram emot och hoppas på en festlig 
sammankomst med SIQs medlemmar!    14 december 
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