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Öppna kurser
SIQ Akademi fokuserar på kompetensutveckling hos individer och grupper och 
ger råd utifrån SIQ Managementmodell och de framgångsfaktorer som är 
gemensamma för alla typer av verksamheter. Utbildningarna bygger på 
forskningsresultat kryddat med erfarenheter från framgångsrika organisationer. 
Välkommen till våra öppna kurser hösten 2022.

KOMMUNAL OCH REGIONAL 
KVALITETSLEDNING - 6 DAGAR
Ge dig själv förståelsen och de verktyg som effektivt 
bidrar till verksamhetens framgång! Utbildningen ges 
i samarbete med Sandholm Associates och består 
av sex utbildningsdagar i tre moduler. Den vänder sig 
till dig som leder och arbetar med kvalitet- och 
verksamhetsutveckling. Ges våren 2023 i 
Stockholm: 16-17/3, 17-18/4 och 16-17/5 2023.

ATT LEDA OCH UTVECKLA  
MOT HÅLLBAR FRAMGÅNG MED  
SIQ MANAGEMENTMODELL - 1 DAG
Vi analyserar fem framgångsfaktorer för att 
verksamheten ska bli mer framgångsrik. Kursen 
innehåller praktiska verktyg för ledare. SIQ 
Managementmodell ger en helhetssyn och betonar 
ledarskapets avgörande roll och vikten av alla 
medarbetares medverkan. Kursen ges på distans 
25/10 och 7/12.

FÖRÄNDRINGSDRIVEN PROCESSLEDNING 
Tvådagarsutbildning som ger dig möjlighet till ett 
aktivt lärande kring kritiska steg för framgångsrik 
processledning. Vi pratar om processorientering 
samt ledning och styrning i linje och process. 
Kommande kursdagar: 5-6/10 och 16-17/11 på 
plats i Göteborg.

MER INFORMATION

Läs gärna på vår webb för mer information. Varmt välkommen med din anmälan. Vi 
ger också kurserna skräddarsydda för din orgsanisation. Kontakta gärna Anne-
Charlotte Holmgren, ansvarig för SIQ Akademi. 
E-post: anne-charlotte.holmgren@siq.se, telefon 031-723 17 07.

PROCESSLEDNING FÖRDJUPNING - 1 DAG 
Dags att förnya processtänket och ta nästa steg? 
Lär dig mer om agila innovativa processer med 
senaste nytt från forskning och praktik. Du har sedan 
tidigare kunskap om processledning. Kursen ges på 
distans 13/10.

SIQ FRAMGÅNGSINSIKT OCH SIQ 
KONTRAST - 3 TIMMAR
Hur kvalitetsmogen är verksamheten, och hur 
prioriterar ni lokalt vad ni arbetar med framåt?Använd 
SIQ Framgångsinsikt och SIQ Kontrast för att 
utveckla kultur och struktur!! Lär dig hur 
självskattningen hjälper organisationen mot hållbar 
framgång! Kommande datum för webbseminarium: 
16/9 och 18/11.

SIQ MINDMAP - 1 dag 
Med hjälp av en Mindmap kommer ni att kunna 
visualisera ert arbete utifrån modellen för ett 
långsiktigt arbete grundat på uthållighet och allas 
delaktighet där ledningens personliga engagemang 
är avgörande. Lär dig hur du får effekt med rätt 
prioriteringar på helheten! Kursen ges i Göteborg 
11/10 och i Stockholm 10/11. 

NYFIKEN PÅ SIQ? - 1 timme
Företag och organisationer med kvalitet som strategi 
har nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och 
uppvisar en mer hållbar verksamhet. Vill ni också nå 
hållbar framgång? Och veta vad SIQ bidrar med? 
Under en intensiv timme tittar vi tillsammans på SIQs 
utbud och hur er förbättringsresa kan se ut. 
Webbseminarium: 5/9, 24/10, 12/12.



HITTAR DU PÅ SIQ.SE UNDER 
SIQ AKADEMI 

VÄLKOMMEN!

Mer 
information

Ta nästa steg! - Utifrån din unika 
frågeställning och ditt unika behov 
erbjuds råd och kunskap vilka konkret 
bidrar till din utveckling mot hållbar 
framgång. 

Rådgivning kan innehålla ledningsseminarier, 
kurser eller stöd med olika självskattnings-
produkter, exempelvis SIQ Framgångsinsikt, SIQ 
Managament Index eller SIQ Kvalitetskulturindex, 
för att nämna några.  

EXEMPEL:
SEMINARIUM OM  HÅLLBAR FRAMGÅNG
Hur kan ditt kvalitets- och verksamhets- 
utvecklingsarbete leda till ytterligare 

Rådgivning
framgångsrik verksamhet? En timmes in-house 
(webb)seminarium med din ledningsgrupp, 
kvalitetsnätverk, medarbetare eller motsvarande.

Prioritera på helheten för nästa steg
SIQ Managementmodell hjälper er att nå hållbart 
goda resultat, öka effektiviteten, kundvärdet och 
samhällsnyttan. Ledningsgruppen introduceras till 
och guidas igenom en självskattning med SIQ 
Framgångs- insikt. Därefter beslutas om prioritering 
och fortsatta steg i förbättringsarbetet. Med hjälp av 
Mindmap kan ni visualisera ert arbete utifrån 
modellen för nå ett långsiktigt arbete grundat på 
uthållighet och allas delaktighet där ledningens 
personliga engagemang är avgörande.



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: Drakegatan 6, 412 50. STOCKHOLM: Torsgatan 2, 111 23.
TELEFON: 031- 723 17 00 E-POST: siq@siq.se www.siq.se




