Quality Innovation Award
SYNLIGGÖR ERA INNOVATIONER OCH NÅ FRAMGÅNG!

ÅR 2021

Skapar era innovationer mervärde
för kunderna eller samhället?
Hur innovativ är er verksamhet? Att delta i Quality Innovation Award kan ge svar
på den frågan och dessutom synliggöra och marknadsföra er organisations framgångar. Här uppmärksammas och premieras involverade medarbetare som varit
drivande. Vid sidan av produkt- och tjänsteinnovationer finns möjlighet att delta i
olika kategorier av processinnovationer. Deltagande är kostnadsfritt. Vi ser fram
emot er anmälan senast den 26 september.
INNOVATION HANDLAR OM FÖRNYELSE
Quality Innovation Award innebär en enkel
tävlingsform som ger företag och organisationer
möjlighet att mäta sig mot omgivningen och
få feedback på hur deras innovationer står sig
inom olika kategorier. Innovation handlar om
förnyelse, en förnyelse som är nödvändig för
bibehållen konkurrenskraft där ett företags eller
organisations innovationer kan se ut på många
olika sätt. Det kan förutom tjänster och produkter
handla om nya affärsmodeller, nya arbetssätt,
nya tillämpningar, ny design eller teknologi etc.

TIDPLAN 2021
• Sista anmälningsdag är den 26 september
• Utvärdering och expertutlåtande sker under
oktober
• Beslut i domarkommittén den 21 oktober samt
pressrelease den 23 oktober
• Nationell ceremoni i Stockholm den 14
december 2021
• Internationell ceremoni i Moskva, Ryssland den
10 februari 2022

Quality Innovation Award är ett samarrangemang
mellan kvalitetsinstitut i flera länder. I Sverige
svarar SIQ för utmärkelsen i nära samverkan med
Vinnova.
Prisceremonin äger rum under festliga former
den 14 december i år.
SÅ GÅR DET TILL ATT DELTA
I tävlingsbidraget från organisationen ges en
övergripande bild av innovationen med en
beskrivning av dess egenskaper och betydelse
för omgivningen utifrån ett antal givna kriterier.
Med detta som bas utvärderas tävlingsbidragen
och bedöms utifrån nyhetsgrad, användbarhet,
lärande, kundorientering och verkningsgrad.
En eller flera vinnare koras sedan inom de olika
kategorierna av en utsedd domarkommitté.
Ansökningsformuläret finns på www.siq.se

Miden Melle Hannah från Multi4 var ett av tre
svenska bidrag som fick det internationella priset
2019. På bilden hennes gripande anförande i Tel
Aviv i februari 2020.

Delta i
innovationsfesten!
Mikael Lindström, SIQ, delar ut Quality Innovation Award 2020 till
MAX Burgers representerade av chefskocken Jonas Mårtensson.
TÄVLINGSKATEGORIER
Som deltagare kan din verksamhet var med i
någon av följande kategorier för produkter-,
tjänster- eller processinnovationer:
• Mikroföretag (omsättning högst 2 milj. euro och
högst 10 anställda)
• Små och medelstora företag (omsättning högst
50 milj. euro och högst 250 anställda)
• Stora företag (omsättning över 50 milj. euro
och fler än 250 anställda)
• Offentlig sektor och ideella organisationer
• Innovationer inom utbildning och skola
• Innovationer inom vård och omsorg
• Potentiella innovationer. Innovation som till
exempel väntar på finansieringsbeslut för att
förverkligas.

• Innovation inom hållbar utveckling – social,
miljö, ekonomisk
Processinnovationer, dvs. nydanande sätt att
utföra ett visst arbete, är indelade i följande
kategorier:
• Skapar värde med kunder och intressenter
• Leder för hållbarhet
• Involverar motiverade medarbetare
• Utvecklar värdeskapande processer
• Förbättrar verksamheten och skapar
innovationer
• Dare to share, dela era erfarenheter och få
kvalificerad feedback från innovationsexperter
med tips på möjligt nästa steg.

VÄLKOMMEN MED ER ANSÖKAN!
Underlaget för ansökan finns på siq.se/vara-tjanster/quality-innovationaward
Kontakta gärna Mikael Lindström på SIQ för ytterligare information, e-post
mikael.lindstrom@siq.se eller telefon 073-837 61 00.

Dare to share!

VÄND ETT MISSLYCKANDE TILL FRAMGÅNG
Det är ett känt faktum att de mest banbrytande
innovationerna ofta realiseras genom laborerande
och prövande i många steg innan man når fram.
Avgörande för framgång är modet att våga och
prova och ibland misslyckas för att sen orka
komma igen på ett nytt sätt som kan ge avsett
resultat.
Som innovatör kan det vara svårt att veta om
man nått vägs ände eller helt enkelt behöver få
lite input och idéer på vad ett alternativt nästa
steg skulle kunna vara.

Mot bakgrund av det har SIQ lanserat
kategorin ”Dare to share”. Så sitter du och
dina medarbetare kanske på en lovande
innovationsidé och dessutom har försökt nå fram
på ett målmedvetet och strukturerat sätt är det
en god idé att delta i kategorin ”Dare to share”.
Genom att visa modet att dela erfarenheter
erbjuds en kvalificerad feedback från
innovationsexperter med tips på möjligt
nästa steg. Dessutom kan andra lära av era
erfarenheter.

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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