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SAMVERKAN MED SPETSKOMPETENS

SIQ Excellence Center
I takt med omvärldens snabba förändring skiftar även våra ledningsutmaningar
och nya arbetssätt behöver formas för att möta kundernas och intressenternas
behov. För att hantera detta driver SIQ forskningsnätverket Excellence Center i
samproduktion med SQMA, Swedish Quality Management Acedemy. Detta sker i
nära samverkan med spetskompetensen vid flera av Sveriges lärosäten samt med
företag och organisationer från olika branscher.
Forskningsnätverket Excellence Center finns till
för att utveckla ny kunskap och best practice
kring hur vi leder och styr våra organisationer för
hållbar framgång. Förutom att stärka den egna
förmågan påverkar medverkande organisationer
forskningsagendan framåt och får även ta del av
fördjupade forskningsresultat.
Nätverket är med sin utformning och upplägg
troligen det enda i sitt slag.
SÅ GÅR DET TILL KONKRET
SIQ Excellence Center träffas som grupp vid
ett flertal tillfällen per år. Dels för att ta del
av nya rön och kunskap från såväl nationella
som internationella sammanhang, dels för att
medverka till att utforma forskningsagendan
och de initiativ som bör ges prioritet. Baserat på
identifierade behov och utmaningar som delas av
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många organisationer och där svaren inte finns
givna initieras nya forskningsprojekt. På senare
tid har de bland annat handlat om ”Att mäta och
utveckla kvalitetskulturen”, ”Att organisera för
kvalitetsutveckling”, ”Målstyrning”, ”Management
Index” och ”Förändringsdriven processledning”.
De företag och organisationer som väljer att
medverka i aktuella forskningsprojekt inom SIQ
Excellence Center arbetar tillsammans för att
utveckla best practice som sedan kan tillämpas
inom den egna verksamheten. Projekten
tidsbegränsas och anpassas på ett sätt som
ger lärande och stärkt förmåga redan under
projekttiden. Projektupplägg, antal deltagare och
mötestillfällen är specifikt för respektive projekt.
Formerna för finansiering av forskningsprojekt
varierar, där den vanligaste formen bygger på en
fördelning mellan deltagande organisationer.

Medverka till ny kunskap och arbetssätt för att leda organisationer
Dela best practice med andra över branschgränser
Ta del av de senaste forskningsrönen
Vad med och forma forskningsagendan
Samverkan med forskare i SQMA, Swedish Quality Management Academy

SIQ Excellence Center sätter forskningsagendan på en workshop på Chalmers.

ETT STRATEGISKT PARTNERSKAP
Samtliga SIQ medlemsorganisationer som är
medlemmar i SIQ Excellence Center har förtur att
mot en serviceavgift förnya sitt medlemskap och
medverka i nya projekt. Ett likvärdigt deltagande
erbjuds även medlemsorganisationer som för
första gången deltar i ett forskningsprojekt.
Även organisationer som idag inte är
medlemsorganisationer i SIQ har möjlighet att
delta i ett givet forskningsprojekt inom SIQ
Excellence Center, dock till en något högre
kostnad.
Karakteristiskt för de som idag ingår i
nätverket är motivationen att utveckla den
egna verksamheten genom att lära och bidra
till best practice. Medlemmar väljer själva vilka

Kvalitetsutveckling
med Sveriges
lärosäten

forskningsprojekt de
ev. önskar medverka i framöver. Samtliga i
nätverket får insikter i samtliga projektresultat
efter att de är klara. Medverkan i projekt erbjuds
till reducerad avgift för Excellence Centermedlemmar.
Företag och organisationer i detta nätverk har
även möjlighet att erbjuda anställda medarbetare
en forskarutbildning i SQMAs nationella
forskarskola i Hållbar Framgång. SQMA står för
Swedish Quality Management Academy och
består av åtta lärosäten i Sverige med forskning
i kvalitetsutveckling. Forskarutbildningen ger
en möjlighet till en doktorsexamen och en
utbildning i framtidens arbetssätt att leda och
styra verksamheter där den egna verksamheten
fungerar som fallstudie.

FÖR MER INFORMATION OM NÄTVERKET, SQMA OCH AKTUELLA PROJEKT
Kontakta forskningsledare Anders Fundin, anders.fundin@siq.se eller 0730-32 99 44.
Läs mer om SQMA och aktuella projekt på siq.se/forskning-sqma och om nätverket
på siq.se/medlemsformaner/natverk/excellence-center
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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
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