Välkommen att delta i

Quality Innovation Award 2018
Hur innovativ är din verksamhet och skapar era innovationer mervärde för
kunderna eller samhället? Quality Innovation Award syftar till att stimulera fler
nya innovationer av hög kvalitet genom att uppmärksamma och belöna de medarbetare som främst ligger bakom framgången.
Innovation handlar om förnyelse, en förnyelse som är
nödvändig för att bibehålla konkurrenskraften. Land
efter land världen över skapar metoder och modellerför att placera begreppet innovation överst på den
politiska agendan. Numera är innovation lokal och
regional samtidigt som den är internationell, eller till
och med global. Att vara innovativ är för de flesta
organisationer en fråga om långsiktig överlevnad.
Quality Innovation Award syftar till att stimulera fler
nya innovationer av hög kvalitet.

Det är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstitut i
tretton länder från hela världen, med en enkel tävlingsform som ger företag och organisationer i länderna möjlighet att lyfta fram sina innovationer och
medarbetarna bakom dem.
Priset delas ut under högtidliga former och vinnaren
i Sverige representerar vårt land i den internationella innovationskonferensen i Beijing, Kina i februari
2019.

Vilken typ av innovation kan man söka för?
Ett företags eller organisations innovation kan se ut
på många olika sätt. En innovation är en kompetensbaserad konkurrensfördel som har blivit, eller har
goda förutsättningar att bli, allmänt accepterad på
marknaden till nytta för affärsverksamheten, samhället eller välfärden. Det kan till exempel handla om:

•

Nytt arbetssätt, ny organisation eller
ledningsmodell

•

Ny affärsmodell, nytt verksamhetskoncept,
värdekedja/-nätverk

•

En offentlig tjänst som genomförs på ett nytt sätt

•

Ny tjänst

•

Ny produkt, teknisk lösning, produktionsprocess

•

Ny kunskap, kompetens, teknologi

•

Ny design eller varumärke

Skatta egenskaper och betydelse för omgivningen
I tävlingsbidraget från organisationen ges en övergripande bild av innovationen och en egen skattning
av dess egenskaper och betydelse för omgivningen
utifrån ett antal givna kriterier rubricerade under
”Innovativeness” och ”Quality”.

jämförelse med innovationer från övriga deltagande
länder. Bland dessa koras en eller flera internationella
vinnare. En internationell domarkommitté avgör vilka
tävlingsbidrag som både är riktigt innovativa och
håller hög kvalitet.

Bland deltagarna i den nationella tävlingen utses den
eller de bästa innovationerna som sedan går vidare till

Sista anmälningsdag är den 14 september 2018.
Anmälan är kostnadsfri.

Åtta tävlingskategorier att tävla i
•

Mikroföretag (omsättning motsvarande högst
2 milj. euro och högst 10 anställda)

•

Små och medelstora företag (omsättning motsvarande högst 50 milj. euro och högst 250
anställda)

•

Stora företag (fler än 250 anställda)

•

Offentliga sektorn och ideella organisationer

•

Potentiella innovationer. En potentiell innovation
är en idé eller en uppfinning som till exempel väntar på finansieringsbeslut för att förverkligas.

•

Innovationer inom utbildning och skola

•

Innovationer inom vård och omsorg

•

Innovation inom hållbar utveckling - social, miljö,
ekonomisk

2018 års tidplan

Domarkommitté

•

Sista anmälningsdag är den 14 september 2018.

•

•

Utvärdering och expertutlåtande sker under
setpember/oktober följt av ett beslut i domarkommittén under oktober. Därefter går pressmeddelandet om vinnarna ut och vi bjuder in till
ceremonin.

Ylva Strander, Enhetschef Innovationsledning,
Vinnova

•

Ida Gremyr, Biträdande Professor, Service
Management and Logistics, Chalmers

•

Staffan Gullander, Professor Emeritus

•

Jonas Malmlund, Partner, Strategy & Operation,
Deloitte

•

Karl Schultz, Partner, Knowit Business Growth
och styrelseledamot i SIQs styrelse

•

Den nationella ceremoni hålls i Stockholm i
januari 2019.

•

Om något eller några av de svenska innovationerna går vidare, bjuds verksamheterna in till den
internationell ceremonin i Beijing, Kina den 27-28
februari 2019.

Förra årets mottagare

Stolta vinnare på scenen på Moderna Museet i Stockholm i januari 2018.

•

BipOn, från Borås tilldelades pris för potentiella
innovationer för BIP - Built in Progress

•

Kivra, från Stockholm tilldelades pris i kategorin
Innovation inom hållbar utveckling - social, miljö,
ekonomisk för för den digitala brevlådan

•

Trafikkontoret Göteborgs Stad fick pris i
kategorin Innovationer inom offentlig sektor och
ideella organisationer för Smarta leveranser –
stadsleveransen

•

Eskilstuna Elektronikpartner tilldelades pris i
kategorin Innovationer inom små och medelstora
företag för Induktionslisten

•

AP&T från Ulricehamn tilldelades pris för sin
Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium i kategorin Innovationer inom
stora företag

Här kan du se en film från förra årets ceremoni!

Ladda hem ansökningsblankett som pdf på SIQs hemsida.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat 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. www.siq.se

