
HITTA ER POTENTIAL – VISA UPP ER FRAMGÅNG!

Leda för framgång –
Utmärkelsen Svensk Kvalitet

ANMÄL ER SENAST DEN 30 APRIL!



Leda för framgång 2022
– Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Utmärkelsen Svensk Kvalitet - hållbar framgång syftar till att stödja utveckling-
en av ert förbättrings- och kvalitetsarbete, bidra med bra underlag för fortsatt 
utvecklingsarbete samt identifiera och lyfta fram goda förebilder. Alla svenska 
företag och organisationer, såväl privata som offentlige, kan delta. 
Hitta er potential - delta ni också!

Utmärkelsen uppmärksammar hållbara fram-
gångs rika verksamheter ur tre perspektiv: 
• Kultur genom framgångsfaktorer
• Struktur i arbetssätt
• Systematik i förbättringsarbetet

VARFÖR DELTA?
Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär
en unik möjlighet att gå igenom hela verksam-
heten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. 
Under	resans	gång	identifierar	ni	nya	förbätt
ringsområden som vässar organisationen till att 
bli	effektivare	och	mer	lönsam	genom	att	sätta	
kunder, medarbetare och processer i fokus. 
Detta sker ur tre perspektiv - kulturen, strukturen 
och systematiken. Det skapar ett tydligt nuläge, 
synliggör samband mellan arbetssätt och resul-
tat, ger stimulans och underlag i fortsatt utveck-
lingsarbete. Ni får ett kvitto på var organisationen 
befinner	sig	och	ett	avstamp	till	att	bli	ännu	
bättre.

HUR GÅR DET TILL ATT DELTA?
Organisationen gör en verksamhetsbeskrivning 
utifrån kriterier i SIQ Managementmodell alterna-
tivt EFQM. Underlaget utvärderas sedan av ett 
utbildat SIQ examinatorsteam. Allt samanfattas 
i en återföringsrapport med styrkor och förbätt-
ringsområden. En oberoende domarkommitte tar 
därefter del av utvärderingen och fattar sitt beslut.

LÅT ER INSPIRERAS – ANTA UTMANINGEN!
Med hjälp av en extern genomlysning av ert 
kvalitetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv kan 
varje organisation skapa förutsättningar för att 
hålla sig på topp, hela tiden. Utvärderingen syn-
liggör era styrkor och förbättringsområden så att
ni kan fokusera ert förbättringsarbete där det 
gör störst nytta. 

ALLA KAN DELTA
Utmärkelsen riktar sig till bra verksamheter som 
vill bli bättre. Stora som små, tjänste- eller varu-
tillverkande, industri, näringsliv, förvaltning eller 
offentlig	sektor.	Det	går	att	delta	med	hela	företa-
get,	organisaionen,	förvaltningen,	en	affärsenhet,	
en division eller en enhet/avdelning. Alla som 
deltar får ett intyg.

För att delta i utmärkelseprocessen behöver ni 
inte redan nu vara i världsklass, utan vara på 
väg mot hållbar framgång och ha en ambition att 
bli bättre med hjälp av genomlysningen. Det går 
bra	att	delta	flera	gånger	och	förbättras	utifrån	
det.

ANMÄLAN
Skicka in er ansökan till SIQ senast den 30 april. 
All	information	finns	på	www.siq.se.



GODA FÖREBILDER
Via utmärkelsen lyfts goda förebilder fram. Ut-
märkelsemottagare uppmärksammas vid en hög-
tidlig ceremoni. De blir också förebilder för andra 
och deltar i utvecklingen av kvalitetsmognaden i 
Sverige genom att dela med sig av sin kvalietsre-
sa på olika sätt.

UTMÄRKELSEN HAR FUNNITS SEDAN 1992 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet har funnits i 30 
år, den första delades ut 1992. Sedan dess har 
många verksamheter utvärderats genom åren.  
31 utmärkelser och många erkännande för fram-
gångsrik verksamhetsutveckling har delats ut.

NYFIKEN PÅ SIQ EXAMINATOR
Att bli examinator på är ett sätt att utveckla sig 
själv och sin organisation, genom att lära av 
andra. Som examinator får du möjlighet till både 
en	praktisk	och	teoretisk	kvalificerad	manage-
mentutbildning, som löper under en längre tid. 
Du får fördjupad kunskap och förståelse för 
kvalitets utveckling. Grunden är SIQ Manage-
mentmodell, som är baserad på de framgångs-
faktorer som kännetecknar ledande organisatio-
ner, enligt forskningen. Är du intresserad av att 
gå utbildningen och får ett examinatorsuppdrag 
i	år?	Information	och	anmälan	finns	på	.siq. se.

VILL DU VETA MER?
Delta	i	något	av	våra	kostnadsfria	webbsemi-
narium så får du veta mer om utmärkelsepro-
cessen	och	hur	vi	kan	hjälpa	er	till	ett	effektivare	
och mer framgångsrikt kvalitetsarbete i er orga-
nisation. Seminarierna hålls första torsdagen i 
varje månad kl. 16.00-16.30. Anmälan görs via 
www.siq.se.

TIDPLAN 2022
• 30 april Sista dag för anmälan
• 31 maj Nulägesbeskrivning skickas in
• 22 aug Komplett utvärderingsunderlag 

SIQ tillhanda
• Vecka 40 Möte examinatorsteam
• Vecka 45  Platsbesök
• Vecka 48 Domarkommittén fattar beslut
• 2023 Ceremoni för Utmärkelsemotta-  

  garna

Önskas en egen utvärdering går det bra att få en 
kundanpassad tidplan.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges 
mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och 
ett bevis på framgångsrikt kvalitetsarbete.

Bli ännu bättre
genom att delta i 
årets utmärkelse- 

process!

VILL DU VETA MER?
För mer information kontakta gärna Annette Björnson, ansvarig för SIQs 
Kvalitetsutmärkelser	på	annette.bjornson@siq.se	eller	073-670 62 00

Bostads AB Mimer, 2020 års utmärkelsemottagare

Centiro, erkännande 2020



SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, vars stadgar är 
fastställda av regeringen, har till uppgift att vara det  

samlande, pådrivande och resursskapande organet för 
den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och 

därmed även stödja internationellt samarbete.
 

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling 
i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, 

samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och  
hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står  

Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer 
från	både	privat	näringsliv	och	offentlig	sektor.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH FACEBOOK
Besök	oss	på	www.siq.se

GÖTEBORG: Drakegatan 6, 412 50. STOCKHOLM: Torsgatan 2, 111 53.
TELEFON: 031- 723 17 00 E-POST:	siq@siq.se	www.sig.se


