Olle Jonson-priset
Förutsättningar
Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) har på fullmäktigemöte beslutat att utdela ett
pris till Olle Jonsons minne. Prissumman fastställs varje år av SFKs fullmäktige och
utgör för närvarande SEK 20 000:-.
Regler
1. Tävlingen gäller att utse innevarande läsårs (1/7 – 30/6) bästa examensarbete
inom ämnesområdet kvalitets-/ verksamhetsutveckling. Således bedöms endast
arbeten som behandlar detta ämne av juryn.
2. Information om Olle Jonson priset skall skickas ut till svenska högskolor och
universitet senast första veckan i oktober det läsår ansökan gäller. Distributionen
ombesörjs av SFKs medlemsservice.
3. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
Tävlingsbidraget skall utgöras av examensarbete eller motsvarande uppsats på
högskolenivå omfattande minst 10-poäng (lägst C-nivå). Doktors- och
licentiatavhandlingar kan inte utgöra tävlingsbidrag.
4. Sökande till priset ska sända in sitt arbete i tre (3) exemplar, i brev – senast 30
juni det läsår ansökan gäller samt som Pdf- fil via e-post – till SFKs
medlemsservice. Med de insända examensarbetena ska bifogas en signerad
ansökan enligt formulär som SFK tillhandahåller. SFKs medlemservice förser
därefter sökanden med ett skriftligt kvitto på mottagandet och sökanden
meddelas att de tre exemplaren inte kommer att returneras.
5. Arbetet ska ha slutförts under det läsår som ansökan gäller.
6. En jury bestående av tre personer utser vinnande arbete. De har även möjlighet
att utse ett hedersomnämnande. Juryn skall ha följande sammansättning:
-

en representant för SFKs styrelse, tillika ordförande i juryn
en professor inom kvalitetsområdet, eller annan kvalificerad lärare vid
Högskola/Universitet i Sverige.
En representant från företag eller förvaltning

7. Juryn skall utse vinnande arbete samt ett eventuellt hedersomnämnande minst 1
kalendermånad före World Quality Day (WQD) i november.
8. Priset delas ut i samband med WQD i november.
9. SFK äger rättighet att publicera bidragen eller sammandrag av dem på av SFK
tillhandahållna media så som tidning, hemsida eller annan form av publicering.
10. Mall för bedömning av tävlingsbidragen framgår av bilaga.

Ansökan till Olle-Jonson priset
– läsårets bästa examensarbete inom kvalitets-/ verksamhetsutveckling
Utdrag ur prisets regler






Tävlingen gäller att utse innevarande läsårs bästa examensarbete inom kvalitets-/ verksamhetsutvecklingsområdet.
Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet. Tävlingsbidraget skall utgöras av
examensarbete eller motsvarande uppsats på högskolenivå omfattande minst 10-poäng (lägst C-nivå). Doktors- och
licentiatavhandlingar kan inte utgöra tävlingsbidrag.
Sökande till priset ska sända in sitt arbete i tre exemplar. Med de insända examensarbetena ska bifogas en signerad
ansökan (detta formulär). De tre exemplaren kommer inte att returneras.
SFK äger rättighet att publicera bidragen eller sammandrag av dem på av SFK tillhandahållna media så som tidning,
hemsida eller annan form av publicering.
Ansökan ska sändas till samt SFK Medlemsservice, Box 5052,Postnr 200 71, Malmö senast den 30 juni det läsår
ansökan gäller. En PDF- fil med examensarbetet ska samtidigt skickas till info@sfk.se

Sökande
(Har arbetet flera författare, skriv uppgifter gällande samtliga på detta arks baksida)
Namn: ……………………………………………………………………………………...…
Adress: …………………………………………………………………………………….....
Postadress: …………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………….
E-post: ………………………………………………………………………………………..
Tävlingsbidraget
Titel: ………………………………………………………………………………………….
Under vilken tidsperiod har arbetet utförts? ………………………………………..……
Vilken utbildning har arbetet varit en del av? ……………………………………………
Hur många poäng motsvaras arbetet av? ………………………………………………..
Under oktober/november månad kan sökande nås på
Adress: ……………………………………………………………………………………….
Postadress: …………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………….
E-post: ………………………………………………………………………………………
Underskrifter
Sökandes: ………………………………………………………..Datum: ……………….
Handledare på högskola/universitetet: ………………….…… Datum …………………

Bedömningskriterier för Olle Jonson-priset
Ett examensarbete, inom grundutbildningen, som skall komma ifråga för SFKs Olle
Jonson-pris, skall behandla en frågeställning inom området kvalitets-/
verksamhetsutveckling, vara relevant för tillämpningen och ha en god utformning.
Följande värderingskriterier används:






Utformning
Relevans
Bakgrundskunskap
Tillämplighet
Originalitet

Vart och ett av dessa kriterier bedöms på en sjugradig skala med 1 som lägst och 7
som högst.
På nästa sida följer några stickord för de olika värderingskriterierna i form av
träddiagram.

Språklig formulering
Layout
Utformning

Grafisk presentation
Referenshantering
Läsbarhet
Inom kvalitets-/
verksamhetsutvecklingsområdet

Relevans

Progressiv kvalitetssyn
Baserad på rimligt antaganden
Referenser till arbeten inom det
studerande området
Helhetssyn

Bedömningsgrund

Bakgrundskunskap
Historiskt perspektiv
Tvärvetenskaplig
Möjlighet att tillämpa resultatet i
intressant verksamhet

Tillämpbarhet

Modell för hur liknande
angreppssätt kan användas
Ge förståelse för ett kvalitetsrelaterat fenomen i intressanta
verksamheter

Ny kunskap

Originalitet

Tillämpa gammal kunskap på nytt
område
Formulera nya begrepp som kan
skapa en bättre förståelse för
företeelser inom kvalitets-/
verksamhetsutvecklingsområdet
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