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SFK ett kvalitetsförbund i tiden med gamla anor.  
 
 I år firar vi i Svenska Förbundet för Kvalitet vårt 65 års jubileum. 

Det låter kanske lite mossigt med 65 år men under de år som gått 

sedan vår förening bildandes har kvalitetsarbetets fokus under 

tiden flyttats från enbart produktion av varor till organisationen 

och att omfatta hela verksamheten. Den utvecklingen speglas 

också inom SFK som gått från att vara en förening för 

kontrollingenjörer inom enbart tillverkning till ett förbund för alla 

som arbetar med att utveckla verksamheten och kvaliteteten på 

både varor och tjänster. SFK är ett bra exempel på ledordet inom 

allt kvalitetsarbete - ”ständig förbättring”. 

 

Vår förening har bytt namn ett antal gånger – KIF 

(Kontrollingenjörernas Förening) var Sveriges första förening för 

kvalitetsintresserade och bildades 1952. Föreningen ändrade namn 

till SKTF (Sveriges Kontrollingenjörers Förening) 1966.  

1985 ombildades Sveriges Kvalitetstekniska Förening till SFK 

(Svenska Förbundet för Kvalitet). 

Vår förening och våra engagerade medlemmar har sedan starten 

1952 betytt mycket för intresset och kunskapen om verksamhets-

utveckling och betydelsen av kvalitet för varor och tjänster i 

svenska företag och organisationer. 

Förbundet har gjort en omfattande historik över SFK och vår 

utveckling och betydelse för svensk kvalitet som kommer finnas 

tillgänglig på vår webb-plats. 

 

Det här är Calle – en kvalitetsveteran. 

Carl-Eric Lindvall har varit aktiv i vårt Förbund 
sedan 70-talet. Först som medlem i KFSM, 
som numera heter SFK-Småland, där han 
jobbat som styrelseledamot, sekreterare, 
kassör, vice ordförande och som webb-
ansvarig. Idag är Calle ordförande för SFK-
Småland. 
Även i Förbundsstyrelsen har Calle under 
många år bidragit som ledamot och bl.a.varit 
ordförande i valberedningen 
 
Calle har ett gediget CV som vittnar om en stor erfarenhet och kunnande 
om kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin t.ex. vice kvalitetschef på 
Monark-Crescent i Uppsala, kvalitetschef på Exoverken i Kalmar och 
kvalitetskonsult på Bombardier i Kalmar under tre år. Calle har inte stått  

 

 

           Du utnyttjar väl alla våra fina 
           medlemserbjudanden bl.a.: 

 Rabatt på böcker och tidskrifter 

 Rabatter på SFKs och SIS 
utbildningar och seminarier 

 Region- och sektionsaktiviteter till 
medlemspris 

 Rabatt vid hotell- och 
konferensbokning Elite Hotels 

 Rabatt på produkter från  
Realize 
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still i sin personliga utveckling inom kvalitetsområdet utan har deltagit i 
utbildningar inom oförstörande provning, material- och svetsteknik, 
täthetsprovning och kvalitetsutveckling. Calles intresse och övertygelse att 
utbildning och fortbildning är nyckeln till framgångsrikt kvalitets- och 
verksamhetsutvecklingsarbete reflekteras i SFK-Smålands stora utbud av 
medlemserbjudanden i form av kurser, workshops och information om 
kvalitetsstandarder. 
Förutom jobb som kvalitetschef och aktiv i SFKs styrelser har Calle också 
erfarenhet av att samtidigt, tillsammans med hustru Karin Maria, vara 
månskensbonde med får, nötkreatur och uppfödning av hästar på gården i 
Blomstermåla.. 
 

En procentandel. 

Du har säkert följt den senaste tidens diskussioner om opinionsunder-
sökningar som redovisat resultat som senare visat sig att inte överens-
stämma med det verkliga utfallet. Man har helt enkelt felbedömt 
slutresultatet. 

Vi bortser från felaktigt formulerade frågor, fel population – frågor som 
visserligen inte är obetydliga – och tittar på den statistiska osäkerheten. 
Den grundläggande formeln för osäkerheten i mätresultatet är synnerligen 
enkel: 

p*(1-p)/n där  
 
’p’ är proportionen t.ex. ”Ja” och ’1-p’ är proportionen ”Nej”.  
’n’ är antal tillfrågade. 
 

Här ser man några intressanta saker: 

 Om ’p’ är 1 blir osäkerheten 0 (ty alla svar är samma dvs ”Ja” 

 Om ’p’ = 0 blir osäkerheten också noll 0 (ty alla svar är samma 
dvs 
”Nej”) 

 Osäkerheten minskar om ’n’ ökar (ju fler mätningar desto mindre 
osäkerhet) 

 Osäkerheten blir som störst då ’p’ = 0,5 dvs ganska nära två av 
senare tidens opinionsundersökningar. 
 

 

 

 

SFK utbildning, information, 
nätverkande och kvalitetsamvaro. 

 
2017 startade upp med en serie intressanta och 
välbesökta medlemsaktiviteter ute i regioner och 
sektioner.  
 
I år redan genomförda aktiviteter 

 
 IATF 16949:016 – vilka är ändringarna? 

Två kurser arrangerade av SFK-Småland 

 Nätverksträff i Stockholm på temat Gör det enkelt 
arrangerades av SFK- Stockholm i samarbete 
med C2 Management. 

 Utbildning i riskbedömning inom ISO. 
SFK-Småland. 

 Seminarium och fortbildning i nya  
ISO 9001 0ch 14001/2015 arrangerades av SFK-
Stockholm 

 Kvalitetsdagen (VKD) på temat Perspektiv på 
Kvalitetskultur arrangerades av Li.U i samarbete 
med SFK-Öst. 

 I samband med SFK-Stockholms årsmöte 
informerade ISS Facility Management om sitt 
verksamhetsledningssystem 

 I samband med SFK-Västs årsmöte föreläste 
Anders Ljungberg CEO på Trivector AB på temat 
Framtidens verksamhetsutveckling – behövs nu! 

 Att etablera processledning i praktiken var temat 
på SFK-VDÖs workshop som arrangerades i 
samband med årsmötet den 9 mars.  

 Den 10 mars höll SFK-Småland sitt årsmöte och 
bjöd samtidigt in till en presentation av Inwido 
Sverige AB och deras erfarenheter av en i 
november genomförd ISO 2001 och 14001-
certifiering. 

 SFK-LLK arrangerade i samband med sitt 
årsmöte i Malmö ett heldagsseminarium på temat 
Ditt ansvar som Livsmedelsproducent – 
Riskbedömning som grundsten. 

 
  

Deltagare i SFK:s medlemsaktiviteter håller sig 
uppdaterade om vad som händer inom kvalitets-
området och ges möjlighet att knyta nya, värde-
fulla kontakter. 
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Angår detta kvalitetsarbetet? 

Ingemar Sjöström, ordförande för sektionen SFK-
StaM och som bl.a. arbetat globalt för Sony-
Ericsson under många år med specialisering på 
statiska metoder säger: ”Ja, i allra högsta grad - 
varje gång du beräknar en felprocent, en 
leveransprecision eller tar ett stickprov har du 
samma problem”. 

Den statistiska osäkerheten är densamma som ovan. Och tänk bara då 
du vill diskutera förbättringar och har två beräknade procentandelar – 
båda med ovanstående osäkerhet - och ska jämföra dem… 

Och detta är bara början – procentsatser som verkar lätt – du har säkert 
lurats av ’Simpsons Paradox’ (kolla på nätet) som är ett favorittrick i 
debatter där alla tycker den egna procentandelen visar sanningen. 
Vi kan t.ex. visa att alla våra produktlinor visar förbättrad kvalitet senaste 
kvartalet men räknat totalt har kvaliteten blivit sämre. Simpson´s Paradox 
strikes again! 

Med andra data kan vi lätt övertyga dig om att allt blivit sämre och i en 
sekund vända oss till din opponent och visa att allt blivit bättre – med 
samma data bara genom att byta på x- och Y axlarna! Naturligtvis är 
något underligt men du karar inte att reda ut det och kommer i bägge 
situationer att bli lurad och fatta felaktiga beslut. 

Vill du veta mer om SFK-StaM:s kursutbud och nyttan av statistik i 
kvalitetsarbetet? 
Kontakta Ingemar Sjöström e-mail: ingemar.sjostrom@sfk.se. 

 

SFK:s kvalitetsstipendier 

 

Den 30 juni är sista dagen för inlämnade av 
ansökan för såväl Olle Jonson-priset som 

som SFK-LLK:s stipen-
dium! 

 
Hjälp till att sprida 
information om SFK:s 
kvalitetsstipendier till 
studerande vid svenska 
högskolor och universitet! 

 

 

Kommande Medlemsaktiviteter under 
våren 2017 
 
April 
20.4 SFK-DGÖ inbjuder alla sina medlemmar till årsmötet  
 
27.4 arrangerar SFK-Småland en fortbildningsdag inom 
Strategiskt Utvecklingsarbete. 
Plats:Vrigstad Värdshus 09:00-16:00 
 

Maj 
9.5 arrangerar SFK-Småland en extra utbildningsdag om 
Riskbedömning inom ISO 9001:2015, ISO 18001:2007 och 
14001:2015 
Plats: Vrigstad Värdshus 09:00 – 15:00 
 
11.5 Processledning på Valmet med företagsbesök. 
Plats: Valmet AB, Karlstad 09:30-13:00 
 
16.5 Agila metoder – en fortsättning på det metodiska 
kvalitetsarbetet. SFK-Väst inbjuder till att lyssna på 
föredrag om agila metoder. 
Plats: IHM, Gårda Göteborg klockan 13:30–16:00 
 

Håll koll på vår webbplats, www.sfk.se, som 
ständigt fylls på med nya inbjudningar till SFK-
arrangemang! 
 
 

Viktiga datum inom SFK-Förbundet 
 
 
 
 
 
 
27 april 
SFK Fullmäktige. 
Fullmäktige väljer Förbundsstyrelsens ledamöter och beslutar 
om SFK:s budget, stadgar och ger riktlinjer för 
Förbundets verksamhet. På fullmäktigemötet har regioner och 
sektioner rösträtt genom sina till Fullmäktige valda ombud. 
Mötet äger i år rum i Jönköping med början kl. 13:00 
 
15 november 
WQD – World Quality Day 
I år arrangeras WQD av SFK-Väst som en integrerad aktivitet i 
Kvalitetsmässan 2017 i Göteborg. 

mailto:ingemar.sjostrom@sfk.se
http://www.sfk.se/
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SFK vill med Olle Jonson-priset stödja utbildningen inom kvalitet på 
högskolenivå och premiera årets bästa examensarbete inom 
ämnesområdet kvalitet. LLK-stipendiet är speciellt för arbeten som är 
relevanta för tillämpning inom Livsmedel, Läkemedel och Kemisk-tekniska 
produkter. 
 

 

The European Organization for Quality (EOQ), i vilken SFK är medlem, 
utser och tilldelar årligen en person som i en organisation framgångsrikt 
bedrivit extra-ordinärt förändringsarbete och arbete med kvalitets-
förbättrande processer enligt de kriterier som gäller för utmärkelsen. EOQ 
vill med EOQ QL Award uppmärksamma prestationer som gjorts av 
medlemmar i de nationella kvalitetsförbunden och förra året inbjöd vi våra 
SFK-medlemmar att nominera en svensk till den fina utmärkelsen. Det 
gick så där – vi fick inte in ett enda förslag! Medvetna om vad mycket bra, 
kvalificerat kvalitetsarbete det bedrivs inom privata och offentliga 
verksamheter inom olika branscher i vårt land, är detta märkligt. Nu gör vi 
ett nytt upprop – kom med förslag! 

 
På vår webbplats www.sfk.se hittar du länkar till all nödvändig information 
EOQ QL 
Har du förslag på en kandidat till utmärkelsen skicka detta per mail till 
SFK Medlemsservice info@sfk.se så skickar vi detaljerade kriterier och 
ansöknings-handlingar. 

 

SFK:s medlemsenkät 

 

För tredje året i rad har vi under början på 
året genomfört en medlemsenkät. Tidigare 
enkäter har gett oss mycket värdefull 
information om hur våra medlemmar ser på 
SFK och hur vi kan förbättra oss för att 
leverera ändå större medlemsnytta. En 
preliminär sammanställning av årets enkät 

visar att vi årligen sedan 2015, då vi började mäta, har förbättrat vårt NPS 
(Net Promotor Score) signifikant men befinner oss fortfarande en bra bit 
från vår målsättning med avseende på NPS. Resultatet från årets 
medlemsenkät kommer att bli föremål för diskussioner i samband med 
årets Ordförandekonferens och formuleras till konkreta åtgärder för 
förbättringar av vår verksamhet och nyttan för våra medlemmar.  

Årets tema är ’Enastående resultat genom struktur, kultur, 
strategi och systematiskt förbättringsarbete’. 

Programmet omfattar sex block med mycket namnkunniga talare 
som Erik Eriksson, Chalmers; 
Lars Sörqvist, KTH; Darja Isaksson konsult/digitaliserings-
strateg; Susanne Gustavsson, Skaraborgs Sjukhus; Åsa 
Rönnbäck, SIQ; Leif Östling, Svenskt Näringsliv samt Tom 
Johnston, tidigare VD AB SKF. 
 

Det kompletta programmet med anmälnings- 
funktion kan inom kort laddas ner från vår webbplats 
www.sfk.se.   
 
 

Nya medlemmar i SFK. 
 
Under 2017 har vi redan fått 40 nya medlemmar: 
 
Erik Andersson AGES Machining Unnaryd AB 

Niklas Blomqvist Volvo Cars 

Sanel Besic Sigarth AB 

Axel Samuelsson (Student) 

Nils-Åke Rosenberg Swedish Radio Supply AB 

Malin Johansson Ages Machining Falkenberg AB 

Maria Jonsson (Student) 

Kiia Kuisma (Student) 

Elin Wålstedt (Student) 

Göran Flodin LatoLong 

Joakim Hansson El-Björn AB 

http://www.sfk.se/
mailto:info@sfk.se
http://www.sfk.se/
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Har du högsta företagsledningen med dig? 

”Om fler företagsledare förstod allt det goda med 
kvalitetsledning, och handlade därefter, skulle vi få 
bättre, mindre stressiga arbetsplatser med nöjdare 
och mer engagerade medarbetare som på sikt 
skulle åstadkomma mer kvalitativa produkter och 
tjänster med mindre resursslöseri. Resultatet skulle 
bli nöjdare kunder, men även nöjdare medarbetare 
och ägare samt mindre slöseri med resurser = en 
bättre, säkrare och mer hållbar värld!” 

Säger Tina Bohlin i Kvalitets Magasinet mars 2017                                                                                

                                                                                   Tina Bohlin, SIS 
Ledningen får större ansvar 
 
Förbättringsarbetet kan inte vara något som ligger utanför visioner, strategier, 
mål och affärsplaner. Det måste flyttas in i hela verksamheten och vara ett 
verktyg som förstås och efterfrågas av den högsta företagsledningen, 
 
I ISO 9001-2015 har affärsnyttan och verksamhetsprocesserna fått en starkare 
ställning. Det är företagsledningen som är ansvarig för kvalitetsarbetet och att 
detta integreras i verksamhetsstrategierna och den dagliga verksamheten samt 
att alla delar i organisationen bidrar till ledningssystemet effektivitet. 
 
Sverige är ett av de länder där de högsta cheferna inte alltid har varit särskilt 
involverade i kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet. Nu är det hög tid att 
få dem ombord på tåget! 
//Redaktören 
 
 

SFK på sociala media. 
   
Var med och dela med dig av dina åsikter och 
erfarenheter inom kvalitet- och verksamhetsutveckling 
genom vår offentliga Facebook-grupp SFK.      

 

 

 

Charlotte Risman 

(Student) 

Örjan Almén Student 

Lena Jansson APL Pharma Specials 

Kristian Gunnfors (Student) 

Jennie Vilhelmsson Norma Sweden AB 

Enikö Bethlendi Norma Sweden AB 

Helén Styffe Valmet Karlstad AB 

Malin Häll (Student) 

Jesper Bengtsson 
 

Helena Christensen BAE Systems Bofors 

Camilla Morell 
Kvalitetsavdelningen Skaraborg 

AB 

Lisette Johansson Trivector LogiQ 

Ida Ahlbeck Vidinge Grönt 

Joakim Lantz Bosch Thermoteknik AB 

Silvia Rivero-Bustos El Giganten Logistik 

Lars-Åke Frantz 
Malmkvist Produktion i Alvesta 

AB 

Monica Stahl 
 

Anna Höglind AB Markaryds Metallarmatur 

Camilla Åkesson Riksbyggen 

Malin Fredriksson Lobster Seafood Sweden AB 

Carita Johansson INOVYN Sverige AB 

Isabelle Miladinov Espresso House Sweden AB 

Anna-Karin Rundqvist Orkla Foods Sverige 

Nicola Björk Firma Björk Sustainable Future 

Lars-Erik Eriksson Sweco Management AB 

Jessica Wrambeck Saab Kockums AB 

Madeleine Grahl-

Johansson 
M Grahl's Konsult AB 

Anders Sigurdsson ProfilGruppen Extrusions AB 

Peter Älander Bomans Lackering AB 

 
 

Vi önskar våra nya medlemmar      
välkomna till SFK och vårt nätverk.  

 
 


