Välkommen att delta i

Quality Innovation Award 2017!
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 bibehållen konkurrenskraft. Land efter
land världen över skapar metoder och modeller i syfte
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 mäta sig
mot omgivningen och få feedback på hur deras
innovationer står sig.
Priset delas ut under högtidliga former och vinnaren
i Sverige representerar Sverige i den internationella
innovationskonferensen i Bilbao.

Så går det till
Ett företags eller organisations innovation kan se ut på
många olika sätt. En innovation är en kompetensbaserad konkurrensfördel som har blivit, eller har goda

Ny kunskap,
kompetens, teknologi

förutsättningar att bli, allmänt accepterad på marknaden till nytta för affärsverksamheten, samhället eller
välfärden och kan till exempel handla om:

Ny produkt, teknisk
lösning, produktionsprocess

Ny affärsmodell,
nytt verksamhetskoncept, värdekedja/
-nätverk

Ny tjänst

Nytt arbetssätt,
ny organisation eller
ledningsmodell

Ny design eller
varumärke

En offentlig
tjänst som genomförs
på ett nytt sätt

Tävlingsbidrag
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”. Bland deltagarna i den nationella tävlingen utses den eller de bästa innovationerna
som sedan går vidare till 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.
Sista anmälningsdag är den 2 oktober 2017.
Anmälan är kostnadsfri.

Tävlingskategorier
•

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)

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

•

Stora företag (fler än 250 anställda)

•

Innovationer inom vård och omsorg

•

Offentliga sektorn och ideella organisationer

•

Innovation inom hållbar utveckling - social, miljö,
ekonomisk

Tidigare mottagare
2016
• Volvo Cars Corporation, PowerPulse
• Volvo Construction Equipment, HX1, framtidens
hållbara materialtransportsystem
• Eplicta - Abonnemangstjänst för e-plikt
Exempel på mottagare från tidigare år
• Landstinget Västmanland Kost, Patient food of the
future
• Halmstads Fastighets AB, New path to work
• Volvo Trucks, Dual Clutch
• Södra Älvsborgs Sjukhus, Green Cross
• Volvo Car Customer Service, Knowledge Intensive
& Staff Innovative Team Production System
• Barn och ungdomspsykiatrin i Uppsala, Treatment
of self harming behavior
• Förskoleteamet Helianthus, Preschools on wheels
• Upplands Väsby Kommun, Väsby Labs, Innovation in social and urban planning
• Natur & Kultur, The isle of Qnodds administrative
system
• Apva AB, Medication and care support system
(MCSS)
• AFA Försäkring, Proactive customer service in
social media
• Lidköping Hospital, New operating room
management

Förra året vann teamet från Volvo Cars Corporation även den
internationella utmärkelsen.

Tidplan
•
•
•
•
•

Sista anmälningsdag är den 2 oktober 2017.
Utvärdering och expertutlåtande sker under
oktober.
Beslut i domarkommittén i slutet på oktober.
Nationell ceremoni på Moderna Museet i Stockholm den 29 januari 2018.
Internationell ceremoni i Bilbao den 7-8 februari
2018.

Domarkommitté
•
•
•

Ann-Mari Fineman, 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

Ladda hem ansökningsblankett som pdf på SIQs hemsida.

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. SIQ ska
bidra till att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa,
samla och sprida kunskap som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete. SIQ är
en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990. www.siq.se

