
Tusen miljarder – Hur stor del av 
samhällets kvalitetsbristkostnader beror på 
brister i kulturen?
Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 
30 procent av en verksamhets hela omsättning. Hur mycket kostar 
kvalitetsbrister hos er och hur kan man göra när man vill jobba med 
sin kvalitetskultur? 

Under en timmes workshop får du tillsammans med SIQ höra om 
hur man kan arbeta med sin kvalitetskultur och stifta bekantskap 
med ett par verktyg för att mäta och samtala kring kvalitetskultur på 
hemmaplan.

Workshop som ges både klockan 8.15-9.15 och klockan 9.30-10.30 
/ Frukostmacka och kaffe eller te serveras / Campus Gotland, 
Cramérgatan 3, sal B11 / Med Anders Fundin, forskningsledare 
SIQ och professor vid Mälardalens högskola, Lisa Håkansson, 
projektledare Kungsbacka kommun och Maria Viidas, senior 
projektledare SIQ

Släpp fångarna loss! Om behovet av ett 
nytt ledarskap i Sverige – Quality 5.0
En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och 
förändring, men svenska organisationer är inte rustade för detta. 
Nya studier visar att nära en halv miljon svenskar är missnöjda 
med sina jobb och att medarbetarengagemanget på svenska 
arbetsplatser sjunkit under världssnittet.

INSIKTER FÖR HÅLLBAR FRAMGÅNG
Välkommen till vårt seminarieprogram med fokus på kvalitets- och affärsutveckling 

onsdagen den 3 juli på Campus Gotland i Visby. Det är dags för kraft och kunskap att 
släppas loss, ledningsmodeller utvecklas och rikta ljuset på kund- och intressentnytta 
och hållbar utveckling. Programmet arrangeras i samarbete mellan SIQ – Institutet för 

Kvalitetsutveckling och Svenskt Kvalitetsindex.

Dessa siffror och trender talar sitt tydliga språk – det sätt vi leder 
och styr på idag tycks inte möta arbetslivets nya utmaningar. 
Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora 
ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande 
påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat.

Så vad göra? Vi behöver utveckla ledningsmodeller som gör 
att vi får organisationer – arbetsplatser – som hänger med i 
utvecklingstakten och samtidigt gör att vi med våra mänskliga 
begränsningar kan leda och styra mot en hållbar framtid för såväl 
interna som externa intressenter. 

Klockan 11.20-12.00 / Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24 
/ Med Mats Deleryd, vd SIQ, Jacob Hallencreutz, koncernchef 
EPSI Rating Group, Christina Henryson, avdelningschef 
Kunskapsutveckling, Tillväxtverket, Annie Lindmark, Programme 
Manager, Innovation Management, Vinnova och Robert Thorburn, 
projektledare, Svenskt Näringsliv.

Hållbarhet – en överlevnadsfråga! 
Utmaningen för att nå en hållbar utveckling ligger i att varje 
organisation måste förstå vem man finns till för och vilket värde 
man levererar. Samtidigt måste man förstå vilka miljömässiga och 
sociala utmaningar som den egna verksamheten, dess produkter; 
varor eller tjänster, medför i ett livscykelperspektiv. 

Seminariet bygger på dialoger med Handelsbanken, SBAB, SCA och 
Telia som har uttalade hållbarhetsstrategier med praktiska exempel 
på hur en organisation kan nå framgång genom att bygga en hållbar 
framtid för vårt samhälle.

Klockan 13.00-13.40 / Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24 
/ Med Anna Augustson, hållbarhetschef Telia in Sweden, Anders 



A part of EPSI Rating Group

Den psykiska ohälsan ökar – Vi behöver 
leda på ett nytt sätt!
Ett längre arbetsliv är nödvändigt av ekonomiska skäl och för att 
undvika arbetskraftsbrist i framtiden. Men Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning visar att närmare en miljon personer känner 
regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet. Hur får vi ett 
friskare arbetsliv?

Den sviktande jobbhälsan är en samhällsutmaning som vi måste ta 
på stort allvar. Det är oroande att det är många som känner psykiskt 
obehag av att gå till jobbet och att detta fortsätter att öka. Det 
är särskilt oroande att yngre och många chefer upplever psykiskt 
obehag av att gå till jobbet, det bådar inte gott för arbetslivet 
framöver. Kännetecknande för anställda som känner psykiskt 
obehag inför arbetet är sömnlösa nätter, missnöje med sitt arbete 
och betydligt större vilja att lämna sin arbetsgivare än vad de som 
inte känner några psykiska obehag tycker.

Klockan 15.00-15.40 / Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal 
B24 / Med Andreas Behm Fredin, Regionchef Öst, Tyréns, Jacob 
Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group och moderator, 
Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, Ebba 
Kock, ordförande Sveriges Elevkårer och Laurina Qvarnström, chef 
Försäljning & HR, Svenskt Kvalitetsindex

Fundin, forskningsledare SIQ och professor vid Mälardalens 
högskola, Camilla Johansson, Acting Head Group Sustainability, 
Handelsbanken, Katarina Kolar, hållbarhetschef SCA, Johan 
Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex och Malin Pellborn, Chef 
Hållbarhet, Marknad & Kommunikation, SBAB

Meningsfullhet, lärande och personlig 
frihet: Hur du drar till dig skickliga 
medarbetare och behåller dem
Att medarbetare vill utvecklas och att deras kompetens tas tillvara 
är sedan länge viktiga faktorer för ett högt engagemang. På senare 
år har meningsfullhet, att ha ett arbete där man som medarbetare 
bidrar, fått en allt större betydelse. Frågan ”varför” är idag minst lika 
viktig som ”vad” och ”hur”. Med kultur, struktur och systematik kan 
organisationer skapa förutsättningar för att attrahera och behålla 
medarbetare!

Case: MTR Tunnelbanan AB, Stockholm
• Från spärrvakt till servicevärd – så ökar vi medarbetarnas 

motivation
• Många medarbetare med olika bakgrund – så tar vi tillvara på 

kompetensen
• Öppna arbetsplatsen för fler – så löser vi rekryteringsbehovet
• Motiverade medarbetare – så gick vi från 32% till 95% i 

medarbetarenkäten.

Klockan 14.00-14.40 / Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24 /  
Med Johan Oscarsson, vd MTR Tunnelbanan som fick Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet 2018. Michael Westher, SIQ, är moderator.


