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Innovativa organisationer och hållbar 
framgång  
 
var temat på året World Quality Day (WQD) som i år arrangerades av 
SFK - Region Stockholm. Trots att vår huvudstad inte visade sin bästa 
sida för deltagarna i konferensen, genom att snön orsakade nästan 
total kollaps i kollektivtrafiken, kunde arrangemanget genomföras 
enligt planerna. 

WQD har arrangerats av SFK sedan 1990 och i år var det SFK Region 
Stockholms tur att svara för denna kvalitetsdag som är en av årets 
höjdpunkter för SFK:s medlemmar och andra kvalitetsengagerade 
personer. Som vanligt inleddes programmet kvällen innan med en upp-
skattad mingelkväll i SIS lokaler dit en tapper skara lyckades ta sig i snö-
stormen.  
Temat för konferensen – Innovativa organisationer och Hållbar framgång -
var spännande och definitivt i tiden. Dagens kunder nöjer sig inte att en 
produkt eller en tjänst håller ”god” kvalitet utan man vill också försäkra sig 
om att processerna i utvecklings-, produktions- och leveransleden uppfyller 
etniska krav och är hållbara. Globaliseringen gör att många företag och 
organisationer är mer beroende av omvärlden än tidigare och måste vara 
mer omvärldsorienterade, lyhörda, innovativa och snabba på fötterna. 
Under dagen fick deltagarna höra hur Ericsson lyckats att kombinera sitt 
hållbarhetsarbete med ekonomisk tillväxt, hur Stockholm Tunnelbana nått 
en väl etablerad förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen 
som hur Sörab avfallsbolag hittat rätta drivet i sitt förbättringsarbete.  
Ung Cancer berättade om hur de gått från att vara en uppstickare till att nu 
vara en organisation som har stor påverkan på myndigheter, vårdgivare 
och andra aktörer i samhället. 

Regeringens tillsatta delega-
tionsledare med uppdrag att 
integrera FN:s hållbarhetsmål i 
Sverige fanns på plats och 
presenterade Agenda 2030. Sist, 
men inte minst, fick alla deltagare 
de senaste rönen kring arbetet 

med ISO 45001, ledningssystemet för arbetsmiljö, som kommer ersätta 
OHSAS 1800 om några år. 

Olle Jonsson Priset för årets bästa examensarbete inom ämnesområdet 
kvalitet till studerande vid svenska högskolor och universitet delades 
traditionsenligt ut under WQD. Årets vinnare blev Michael Ekström för 
examensarbetet ”Chefens förutsättningar att ägna sig åt systematiskt 
kvalitetsarbete – en fallstudie inom kommunal förvaltning”. 

 

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 

 
 



Medlemsbrev  
Nyheter inom SFK  Kunskaps- och inspirationskällan 

för offensiv verksamhetsutveckling 

Nr 3– vintern 2016 
 

Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet. Diplomet och de 20 000 
kronorna överlämnades av SFK:s ordförande. 

Juryn tilldelade Julia Carlsson och Jennifer Mattsson ett 
hedersomnämnande för examensarbetet ”Lean i äldreomsorg – en 
cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål”. Examensarbetet har utförts vid 
Linköpings Universitet.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att årets WQD blev mycket 
uppskattat och sammanfattades av deltagarna i ett ”grupparbete” på 
nedanstående sätt. 

 

Välkommen tillbaka SFK-VDÖ! 

Vår region som omfattar Värmland, Dalsland och Örebro har tyvärr under 
några år haft mycket begränsade aktiviteter men nu är man tillbaka på 
SFK-kartan igen med en alldeles ny styrelse som valdes på årsmötet  

tisdagen den 13 september.  
Tilldragelsen firades bl.a. med 
tårta serverad av VDÖ:s nyvalda 
ordförande Marie-Therese 
Christiansson.  
 
Vi ser fram emot många 
spännande medlemsaktiviteter i 
Regionen det kommande året. 

 

En processorienterad organisation: varför, vad och hur? Det var temat 
för dagen när SFK-VDÖ bjöd in till en temadag den 13 september på 
Karlstads universitet. 

Nätverket inom processorientering i praktiken (PoP) är ett forum för de som 
deltagit i någon av våra utbildningar kring processorientering eller som 

SFK utbildning, information, 
nätverkande och kvalitetsamvaro. 

 
Under 2016 har SFK genomfört nästan 
40 medlemsaktiviteter ute i landets 
regioner och sektioner. Vi hoppas du 
hade möjlighet att delta i någon eller fler 
av dem. 

 
SFK:s utbud av medlemsaktiviteter rullade 
under hela året, med undantag av sommar 
och semestermånaderna, och har bl.a 
omfattat: 
 
Studiebesök hos Göteborgs Stad, 
Lilla Nyby Återvinningscentral i Eskilstuna, 
AstraZeneca i Södertälje, Siemens Industrial 
Turbomachinery i Finspång, TÜVNORD i 
Helsingborg, Capio Lundby Sjukhus i 
Göteborg samt Coca-Cola i Jordbro. 
 
Våra studiebesök är mycket uppskattade och 
ger våra medlemmar möjlighet att få en 
inblick i praktiskt kvalitetsarbetet i företag 
inom den egna branschen och även input från 
andra branscher. 
 
Utbildningar inom bl.a kemikaliehantering, 
systematiskt arbetsmiljöarbete för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 
processledning och processrevision har 
genomförts samt information om nyheter och 
förändringar i ISO-standarder. 
  
Föreläsningar och temadagar som t.ex 
Processorientering i praktiken, Redlighet och 
förfalskning inom livsmedelsindustrin, 
Säkerställande av renhet inom läkemedels- 
och livsmedelsindustrin, Att ha kul på jobbet 
och göra kunder och medarbetare nöjda, 
Framtida kvalitetsutveckling m.fl 
 
Frukostmöten, Café Kvalitet och Pub-
mingel har arrangerats i många av våra 
regioner. 
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deltagit i något av våra event, berättar Marie-Therese Christiansson, lektor i 
informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, drivande inom 
nätverket och ordförande för SFK VDÖ. Det känns extra roligt att vår 
verksamhet nu drivs vidare inom ramen för SFK-VDÖ och breddar den 
gemensamma kompetensutvecklingen till kvalitetsområdet i stort. 
I likhet med förra året, samlade nätverksträffen ett 40-tal deltagare kring 
senaste nytt i koncept, metoder och praktikfall inom processorientering i 
praktiken. 

Helsingborgs stad är årets IT kommun 2016 och Johanna Wallberg, IT-
utvecklare berättade om hur de arbetar med processer för att realisera 
nytta. Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på Karlstads Bostads AB, 
berättade om deras "innovationsresa" under perioden 1998 till 2013. En 
resa som också fångats i en fallstudie som rapporterar både positiva och 
negativa effekter i en resa som inspirerar. En bild av det aktuella forsk-
ningsläget och diskussion om möjligheter och hinder i processorientering 
hanns också med under dagen. 

Vill du veta mer om POP-nätverket – logga in på: 
https://www.kau.se/nyheter/processorientering-i-praktiken  
 

Årets ordförande- och planeringskonferens 
En gång varje år anordnar SFK ett möte för styrelserna i Förbundets 
regioner och sektioner. I år var SFK-Syd arrangör för konferensen som var 
förlagd till Sjöscouternas klubbhus i Skanör den 22:a augusti. Regions- och 
sektionsrepresentanterna gav lite historik samt berättade om hur styrelsen 
arbetar och vilka framtida medlemsaktiviteter man avser att genomföra. 
 

F.v. SFK-VDÖs ordförande 
Marie-Therese Christiansson, 
SFKs vice ordförande Anne 
Marbrandt och SFKs 
ordförande Per-Olof Lund 
lyssnar intresserat till en av de 
många presentationerna under 
dagen. 

 

Sammanfattningsvis kan man efter konferensen konstatera att det inte 
råder någon brist på idéer, uppslag och planering för nya medlems-
aktiviteter för det kommande året. 
 

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

Planerade medlemsaktiviteter under 
vintern och våren 2017 
 
Det kommande året SFK-året verkar bli 
minst lika fyllt av medlemsaktiviteter som 
2016. 
 

Ett litet smakprov på närmast 
planerade aktiviteter under 2017: 
 
Februari 
2/2  Göteborg – Kombinerat seminarium och fortbild- 
        ning ISO 9001 och ISO 14001 
15/2 Stockholm – Frukostmöte med C2 Management 
        på temat Framgångsrikt ledarskap för ständiga 
        förbättringar 
16/2 Forsmark – Studiebesök med föredrag om 
        Nukleär säkerhet och kvalitetsarbete 
22/2 Linköping – SFK-Öst Årsmöte med föredrag 
23/2 Jönköping/Torsvik – Riskanalys i praktiken 
23/2  Stockholm – Processledning enl. ISO 9001:2015 
 
Mars 
2/3    Vrigstad – SFK-Småland. IATF 16949:2016  
          vilka är ändringarna? 
10/3  Vetlanda -SFK-Smålands årsmöte med Studie 
          besök hos Inwido AB. Erfarenheter av en 
          certifiering. 
15/3  Linköping – Vårens Kvalitetsdag (VKD) på temat 
         Perspektiv på kvalitetskultur. 
22/3  Stockholm – SFK-Stockholms årsmöte med 
         studiebesök hos ISS Facility Services AB   
April 
6/4   Sandviken – SFK-DGÖ årsmöte samt information 
        om riskhantering och ISO 9001  
25/4 Linköping – ISO 9001:2015. Viktiga punkter i den 
        nya standarden. 
27/4 SFK-Småland inbjuder till temadag kring 
        Strategiskt Utvecklingsarbete 
24/5 Linköping. SFK-Öst inbjuder till en intressant dag 
        på temat Den digitala kunden 
 

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

SFK:s medlemmar behöver inte känna sig 
ensamma i sitt arbete – en kamrat i vårt 
nätverk är aldrig längre bort än ett mail eller 
ett telefonsamtal. 

https://www.kau.se/nyheter/processorientering-i-praktiken
http://www.sfk.se/
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SFKs stipendier 
 
Olle Jonsson Priset för årets bästa examensarbete inom ämnesområdet 
kvalitet till studerande vid svenska högskolor och universitet är välkänt.  
 
Kanske mindre känt är SFK-LLK:s stipendium för årets bästa examens-
arbete inom ämnesområdet kvalitet relevant för tillämpning inom 
branscherna Livsmedel, Läkemedel och Kemisk-tekniska produkter.  

I år tilldelades priset Catharina Beckman och 
Emma Bernader, Chalmers, för deras 
examensarbete ”Tracability in Legal Pharmaceutical 
Supply Chains” med juryns motiveringen att 
ämnesområdet är synnerligen relevant och aktuellt 
för medlemmarna inom LLK och branscher där 
spårbarhet och konsumentsäker-het är väsentligt. 
Arbetet är mycket gediget utfört med avseende på 
struktur, litteraturstudier, metodval och språk-
behandling. Det kan vara en startpunkt för 

utveckling av ramverk anpassat för olika verksamheter inom detta viktiga 
område. 
För sökande av 2017 års SFK-LLK stipendium går anmälningstiden ut den  
31 januari. Regler och ansökningshandlingar finns på www.sfk.se.  

European Quality Leader Award (EOQ QL) 

The European Organization for Quality (EOQ), i vilken SFK är medlem, ut-
ser och tilldelar årligen en person som i en organisation framgångsrikt  
bedrivit extraordinärt förändringsarbete och arbete med kvalitetsför-
bättrande processer enligt de kriterier som gäller för utmärkelsen. 

EOQ vill med EOQ QL Award uppmärksamma prestationer som gjorts av 
medlemmar i de nationella kvalitetsförbunden. 
 
På vår webbplats www.sfk.se hittar du länkar till all nödvändig information 
EOQ QL, kriterier samt anmälningshandlingar. 
Har du förslag på en kandidat till utmärkelsen SFK skicka detta per mail till 
vår ordförande per-olof.lund@sfk.se innan den 23:e december.   
 
 

Visst vore det väl kul om någon av våra 
medlemmar kunde bli en European Quality 
Champion! 
 
 

Välkommen till SFK Medlemsservice 
– det här är Gun Flemme. 

 
Du som har kontaktat 
vår Medlemsservice i 
något ärende har säkert 
tagits emot av Gun´s 
trygga, skånska röst och 
vi tycker det är trevligt 
att ge ett ansikte till Gun 
och berätta mycket kort 
om henne och arbetet 
för SFK och våra 
medlemmar. 

Namn:  Gun Flemme 
Född:    I Malmö på det underbara 50-talet 
Bosatt : I Malmö 
Familj:   Maken Peter, tre söner, en bonus dotter och 
sju barnbarn 
Yrkeserfarenhet: 40 år inom försäkrings-branschen 
och Försäkrings AB Skandia som säljassistent, chefs-
sekreterare och HR-assistent. 
Senast anställd på Personal Direkt och bl.a. ansvarig 
för SFK. Sedan två år tillbaka egenföretagare som bl.a. 
innebär uppdrag att svara för SFK:s Medlemsservice. 
Intressen: Resor, utflyter med barnbarnen, 
motion. Umgänge med familj och vänner. Matlagning 
och goda viner (gärna italienska). 
Kläder och mode är också ett av Gun´s intressen. 

Medlemsservice med kvalitet är Gun´s motto. 
 
Medlemsservice kontaktar du på telefon 
08-753 97 44 eller info@sfk.se. 
 

Vi i SFK:s Förbundsstyrelse 
är glada att ha dig som medlem och ser fram emot 
att se dig vässa dina kunskaper tillsammans med 
oss under det kommande året. 

 

Vi önskar 
alla våra 
medlemmar 
en riktigt 

God Jul! 

http://www.sfk.se/
http://www.sfk.se/
mailto:per-olof.lund@sfk.se
mailto:info@sfk.se

