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World Quality Day 2015 
WQD på temat Lean med Kvalitet blev mycket lyckat. 200 personer, 
SFK medlemmar och andra kvalitetsintresserade, deltog i hela 
arrangemanget och över 400 mässbesökare lyssnade till ett eller fler av 
föredragen. Sjuttio personer valde även att kvalitetsmingla i samband 
med Get Together redan kvällen innan. 

WQD har arrangerats av SFK sedan 1990 och firade i år sitt 25-års jubileum. 
Inom SFK roterar värdskapet och för årets upplaga svarade SFK-Väst som 
valde att förlägga konferensen till Kvalitetsmässan den 5 november vilket 
skulle ge större möjligheter för SFK att exponera sig för potentiella nya 
medlemmar i bl.a. den offentliga sektorn. 

Årets WQD hade ett tema – Lean med Kvalitet – som ville peka på 
möjligheterna med Lean då konceptet tillämpas på ett adekvat sätt men 
också fallgroparna om insikt om systemet och betydelsen av en systematisk 
kvalitetsutveckling saknas. 

SFK har alltid haft ambitionen att i samband med WQD hålla en mycket hög 
nivå på sina föreläsare och årets upplaga var inget undantag. Tretton 
namnkunniga föreläsare från Chalmers och KTH, vård- och omsorgs-
sektorn, industri och näringsliv såg till att deltagarna i konferensen fick del 
av de senaste rönen från forskningen inom kvalitetsutveckling och hur dessa 
har omsatts i konkreta resultat.  
ISO 9001, Lean, Six Sigma, TQM och Business Excellence men hur ser det 
framtida kvalitetsarbetet ut. Var är vi om 20 år? Detta diskuterades i en 
panel sammansatt av personer med erfarenhet av forskning inom området 
kvalitet- och verksamhetsutveckling samt praktiskt kvalitetsarbete inom 
sjukvården och industrin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Panelen diskuterar vart vi är på väg 

 

 

 

Som medlem kan utnyttja alla våra 
medlemserbjudanden, t.ex: 

 Rabatt på böcker och tidskrifter 

 Rabatter på SFK´s och SIS 
utbildningar och seminarier 

 Deltagande i region- och 
sektionsaktiviteter till medlemspris 

 Rabatt vid hotell- och 
konferensbokning 

 Medlemsbrev 5 ggr/år 
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                                            Bo Bergman berättar om forskning och praktik 

Olle Jonsonpriset 2015 

I samband med konferensen delade SFK ut årets Olle Jonsonpris om  
20000 kronor ut till vinnarna Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad 
för examensarbetet ”The Future of Management Systems”. 

Amanda och Lisa har utfört sitt examensarbete vid Lunds Tekniska 
Högskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryns hedersomnämnade 
fick Andreas Karnstedt och Julia Winter för examensarbetet ”Defining and 
measuring service quality in a manufacturing company”. Arbetet har utförts 
vid Chalmers Tekniska Högskola.  
 

SFK´s WQD är en viktig arena för kvalitetsprofessionen – för dem som 
är redan är etablerade och för alla dem som i framtiden kommer att 
arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling. 

Hänt ute i våra Regioner  
under hösten 

 
Många intressanta medlemsaktiviteter har 
arrangerades ute i våra regioner 

SFK-Stockholm 
 - Frukostseminarium hos SKI 
 - Kvällsmöte om Ledningsengagemang 
   och integrerade ledningssystem 
 - Frukostseminarium om Lean-filosofin 
 - Frukostseminarium om Modern kvalitets- 
    utveckling i service och tjänsteverk- 
   samheter 
 - Frukostseminarium om Förstärkt lednings 
   perspektiv för att nå önskad utveckling 

SFK-Dalarna-Gävleborg 
 - Informationsträff i Borlänge om Nya ISO 
   9001 och14001 

SFK-Södermanland-Västmanland 
 - Lennart Brandt föreläste om ISO 9001 och 
   dess bakgrund, nuläge och framtid  
 - Café Kvalitet träff på Mälardalens Högskola 

SFK-Småland 
 - PDCA-cykeln med tillämpningsexempel. Ett 
   seminarium hos IVT Värmepumpar i Tranås 
 - Nyheter inom ISO 14001 och 14001. Ett 
   heldagsseminarium på Vrigstad Värdshus. 

Region-Norr 
 - Framtidens kvalitetsteknik och kvalitets 
   ledning. Konferensen anordnas i samband 
   med att ämnet Kvalitetsteknik firade sitt  
   25-års jubileum. 

Region-Väst 
 - Studiebesök kombinerat med diskussion 
   om verksamhetsutveckling hos Swedish 
   Match i Göteborg. 
 - WQD 2015 

Deltagande i SFK´s medlemsaktiviteter 
håller dig uppdaterad om vad som händer 
inom kvalitetsområdet och ger möjligheter 
att knyta nya, värdefulla kontakter. 
 

          

”I alltför många fall 
slutar satsningen 
med besvikelse. … 
Ibland saknas 
djupare insikt om 
konceptet och om 
hur viktig systematisk  
kvalitetsutveckling är 
för att lyckas med 

Lean” 
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Sammanfattningsvis 

Man kan efter att ha analyserat konferensdeltagarnas omdömen av WQD 
2015 i den skriftliga utvärderingen konstatera att årets WQD arrangerat av 
SFK-Väst fick ett mycket högt betyg: 

 

Utvärderingen av seminarieblocken fick också höga betyg nära ”5”. Mest 
uppskattad var presentationen från Autoliv – ”Endast världsklass duger”.  

Återkommande synpunkter om WQD var: 

 En bra blandning mellan teori och praktik 

 Helheten med belysning av huvudtemat ur olika synvinklar 

 Bra mix med presentationer från olika branscher – varu- och 
tjänsteproduktion, privat och offentlig verksamhet samt både kvinnor 
och män på scenen. 

Det var ganska jämnt fördelat mellan de som tyckte att det var bra med 
många talare respektive de som ansåg att det var för kort tid för 
presentationerna. 

För dig som denna gång inte hade möjlighet att delta i årets WQD så finns 
alla presentationer som levererades under dagen att ladda ner från vår 
webbplats www.sfk.se . 

 Vårens kalendarium 

 
Vårens Kvalitetsdag  
anordnas av SFK-Öst torsdagen den 7 april 
2016. Kvalitetsdagen kommer att lokaliseras 
till Collegium i Mjärdevi Scince Park i 
Linköping. Program och inbjudan är under 
framtagning. 
 
WQD 2016 
Nästa år arrangeras WQD av SFK-Sthlm 
torsdagen den 10 november. 
 
GLÖM INTE ATT BOKA DESSA DAGAR I 
ERA KALENDRAR! 
 
Regioner och sektioner  
jobbar som bäst med att lägga sista handen 
vid sina olika medlemsaktiviteter för våren 
 – håll koll på vår webb-plats www.sfk.se 
och de inbjudningar som läggs ut av 
regioner och sektioner! 
 
NU lackar det mot jul och vi kan se fram  
ett nytt spännande verksamhetsår som 
med det arbete som under innevarande år 
gjorts ute i regioner och sektioner, av vår 
Medlemsservice och Förbundsstyrelsen 
samt att de projekt som startats upp i våra 
fyra arbetsgrupper ska innebära att SFK: 
- ökar och breddar sin medlems bas 
- ökar utbudet av medlemsaktiviteter 
- ökar kännedomen om SFK  
- stärker våra finansiella resurser 
 
Vi i förbundsstyrelsen tackar för ett trevligt 
nätverkande under 
året och önskar alla 
SFK´s medlemmar 
en riktig 

God Jul 
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Stort tack till våra WQD sponsorer: 
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