
Kvalitet och Hållbar utveckling 
- för Hållbar Framgång i din verksamhet
Sveriges verksamheter står fortsatt inför många utmaningar. Hur kan ledning och 
styrning med fokus på kvalitet och hållbar utveckling ske på bästa sätt?  Bli en 
skickligare ledare för Hållbar Framgång i din verksamhet genom att utvecklas i ditt 
ledarskap samtidigt som du integrerar hållbar affärsutveckling i kvalitetsprocesserna.

Vi erbjuder en kurs i tre moduler med fokus på 
kvalitet och hållbarhet. Kursmodulerna i 
kvalitetsutveckling och hållbar 
verksamhetsutveckling är väl beprövade som 
distanskurser på Uppsala Universitet. I ett 
samarbete med oss på SIQ har kurserna 
anpassats också med SIQ:s managementmodell 
för att kompetensutveckla dig och din 
organisation för hållbar framgång. 

Vi erbjuder en plattform för flexibel och digital 
kompetensutveckling i kombination med 
nätverkande och personlig coaching för 
omedelbar nytta i din organisation. 

SYFTE 
Syftet med utbildningen är att erbjuda ett aktuellt 
kvalificerat innehåll kring framgångsrik ledning 
och styrning, kvalitetsutveckling och hållbar 
utveckling. 

Efter kursen kommer du att kunna: 
● växla ut sambanden mellan framgång,

kvalitet och hållbarhet i din verksamhet
● föreslå konkreta kvalitets- och

hållbarhetsindikatorer och mål som ger
resultat

● leda utifrån helhetsperspektiv och
systematisera ett sammanhängande
förbättringsarbete till nytta för de som

verksamheten finns till för och inom 
ramen för de resurser som finns 

● förbättra ledningssystemen med
tillhörande processer kopplat till krav på
hållbar utveckling.

● effektivt bidra till en värdeskapande
verksamhet

Kursen ger dig också möjlighet till 
erfarenhetsutbyten och nätverk för er som leder 
kvalitets- och förbättringsarbete med fokus på 
hållbar framgång. 

Efter genomgången kurs ska du som deltagare 
kritiskt kunna bedöma insatser som fordras inom 
den egna verksamheten samt kunna stödja och 
leda ett hållbarhetsinriktat förändrings- och 
förbättringsarbete.  

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som är chef, 
ledare, kvalitetsledare, kvalitetsstrateg, 
verksamhetsutvecklare, utvecklingsansvarig, 
projektledare eller är med i en ledningsgrupp. 

TID 
Kursen ges en gång per termin och omfattar tre 
moduler. Delarna är fristående och genomförs 

Tre kursmoduler - 
Hållbar Framgång i kubik



som distansstudier i egen takt med 
gemensamma seminarier. 

KURSAVGIFT 
Kursavgiften för samtliga moduler är 15000 
kronor, exklusive moms. Avgiften inkluderar 
lärplattform, digitalt studiematerial, seminarier 
och coaching med erfarna kursledare. 

UPPLÄGG OCH TID 
MODUL 1: Ledning och styrning med SIQ 
Managementmodell 
Denna modul ger förståelse för en modern 
ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt 
hur denna kan tillämpas inom en organisation. Vi 
diskuterar hur intressenternas behov på bästa 
sätt kan mötas samt hur verksamhetens 
kvalitetsbristkostnader kan reduceras samtidigt 
som hållbarheten stärks.  

- Självstudier i SIQ Managementmodell,
med instuderingsfrågor och
inlämningsuppgifter i en lärportal kring
Kultur, Struktur och Systematik för
Hållbar Framgång.

- Avslutas med en reflektion kring den
egna verksamheten

- Lärarledd gemensam nätverksträff för
utbyte av erfarenheter och fortsatt
nätverkande efter kursens slut

Kursansvarig: SIQ - Berit Lindholm 

MODUL 2: Kvalitetsutveckling 
- Självstudier och inspelade föreläsningar i

Kvalitetsutveckling med praktisk
tillämpning på din organisation.

- Teori och metod kring kvalitetsarbete och
kvalitetsutveckling

- Processer, projekt och linjeorganisation -
vad är vad och hur kan de samspela?

- Modeller för mål, mätning, ständiga
förbättringar och att systematisera
organisationens kvalitetsarbete i
kombination med hållbar utveckling.

- Praktiska övningar som stärker din
organisation

- Personlig coaching av kursledare.

Kursledare: Lovisa Clevehorn. 

MODUL 3: Hållbar verksamhetsutveckling 
- Självstudier och inspelade föreläsningar i

Hållbar utveckling med praktisk
tillämpning på din organisation.

- Teori och metodik kring Hållbar
utveckling (Social, ekologisk, ekonomisk)
samt Planetens gränser och TBL (Triple
Bottom Line) etc.

- Hållbar utveckling i styrning, ledning och
genomförande i verksamhet och
verksamhetsutveckling

- Modeller för mål, mätning,
hållbarhetseffekter och
hållbarhetsredovisning (GRI, ISO mm) -
Hållbar verksamhetsutveckling

- Praktiska övningar som stärker din
organisation

- Personlig coaching av kursledare.

Kursledare: Ann Eberhardsson. 

DISTANS  
Utbildningen genomförs digitalt i flexibel takt. 
Kan med fördel kombineras med ordinarie arbete. 

DIPLOM  
Ett kompetensbevis i form av ett kursdiplom 
kommer att utfärdas efter genomgången 
utbildning.  

ANMÄLAN 
Anmäl dig på https://www.siq.se/vara-tjanster/
hallbar-framgang-i-kubik-kurs-i-tre-moduler/ 
Anmälan är bindande. Du får en bekräftelse och 
ett kursprogram i god tid före kursstart samt inför 
varje modul.  

FRÅGOR 
Har du frågor kring utbildningen, kontakta gärna 
oss på SIQ, e-post siq@siq.se, telefon 031-723 
17 00. 



KURSLEDARE 

Berit Lindholm. Berit Lindholm är farmaceut i grunden och har varit 
verksam inom läkemedelsbranschen under lång tid med tjänster på både 
Astra Zeneca och Pfizer samt som CEO på Bluefish Pharmaceutical 

Lovisa Clevehorn, kvalitetsansvarig och kursutvecklare vid institutionen för 
samhällsbyggnad och industriell teknik, avdelningen för kvalitetsutveckling, 
Uppsala Universitet. Bedriver hållbar verksamhetsutveckling utifrån forskning 
som konsult inom främst privat sektor med fokus på hållbar 
verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och projektledning. 

Ann Eberhardsson, tidigare kvalitetsansvarig och kursutvecklare vid 
institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, avdelningen för 
kvalitetsutveckling vid Uppsala universitet. Certifierad inom lean och erfaren 
chef samt ledare inom främst offentlig sektor med fokus på verksamhetsstöd, 
processledning, kvalitetsutveckling, hållbar utveckling och ständiga 
förbättringar. Certifierad coach. 

Raine Isaksson, universitetslektor och docent i kvalitetsteknik vid Uppsala 
Universitet där han forskat om synergier mellan kvalitetsutveckling och 
hållbar utveckling utifrån ett processbaserat systemperspektiv samt driver 
pågående forskning om hur hållbarhet kan mätas och bedömas och hur det 
går att att bedöma mognad på hållbarhetsrapporter. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! 

”Givet de utmaningar Sverige står inför är det av yttersta vikt att vi har 
personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och 
förbättringsarbete integrerat med hållbar utveckling ” 



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: Drakegatan10, 412 50. STOCKHOLM: Torsgatan 2, 111 23. 
TELEFON: 031- 723 17 00 E-POST: siq@siq.se www.siq.se
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