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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ordförande har ordet
Vårt förändringsarbete inom SFK fortsätter.
Organisation, ledning och styrning är på plats
och vi går in i en implementeringsfas:
- Nytt mejlsystem är på plats
- Ny dokumentstruktur är på plats
- Ny hemsida lanseras inom kort

Vi arbetar nu hårt med World Quality Day,
WQD, som går av stapeln den 8:e november i
Stockholm. Vi bedriver också ett
profileringsarbete där vi ser över vårt
varumärke. I den här processen har vi bett
reklambyrån att tänka brett för att ta oss in i
framtiden. 

Peter och Gabrielle på kansliet arbetar hårt
med att era behov som medlemmar i de olika
regionerna och sektionerna ska bli

tillgodosedda och vi har som ambition att skapa något slags paket för framtida samarbete och
riktning.

Vi undersöker också potentiella samarbeten med andra kvalitetsorganisationer i Sverige.

Vi måste nu jobba mer med vår strategi för att skapa planer och aktiviteter som stödjer det vi
vill åstadkomma. Här välkomnar vi idéer från samtliga medlemmar. Har man en god idé så
finns det möjlighet att få leda genomförande av den mot viss ersättning. 

Framtiden är SFK:s. Hoppas att ni alla får en chans att njuta av försommarsolen!

 

Niklas Blomqvist
Förbundsordförande SFK

Prenumerera Dela

http://gantrack.com/t/pm/1634133560770/
https://gansub.com/s/l/oFqSlncRAUDwEJ/1979271274255/
http://gantrack.com/t/pm/1634133560770/#
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SFKs vision, mission och strategi
Vision
SFK:s vision är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom offensiv kvalitets- och
verksamhetsutveckling.

Mission
SFK:s mission är att vara den självklara kunskaps- och inspirationskällan för
kvalitetsprofessionen.

Strategi

1: Underlätta nätverkande
2: Stödja SFK-medlemmar
3: Stärka SFK:s varumärke
4: Utveckla SFK:s produktportfölj och erbjudande
5: Stödja Lednings-/ och Kvalitetsprofessionella

Tema för WQD 2018: Hur får vi
kvalitet i digitaliseringen?

WQD arrangeras den 8 november 2018 på Moderna
Museet i Stockholm med Anna Nyström som moderator.

 

Hur får vi med kvalitet i digitaliseringen?

Ett hållbart digitaliserat Sverige kräver systematiskt
kvalitetsarbete och här reder SFK ut begreppen. 

SFK DG
14 juni

Informationsträff hos Alsbo
ägg i Krylbo. 
Passa på och få en inblick
i hur ett äggpackeri
fungerar och hur företaget
uppgraderades från
14001:2008 till
14001:2015 

Läs mer här. 

SFK Syd
21 augusti

http://www.sfk.se/notissida?id=265
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Dagens moderator är Anna Nyström som är
vetenskapsjournalist med stort intresse för ledarskap och
verksamhetsutveckling. Mellan åren 2008-2018 var hon
chefredaktör och ansvarig utgivare för
Kvalitetsmagasinet. Hon har intervjuat 100-tals
verksamheter, experter, forskare och gurus kring arbetet
med att bygga långsiktigt hållbara verksamheter med
kvalitet som utgångspunkt och är idag en av Sveriges
kunnigaste journalister på området.

Dagen kommer att inledas med spännande föreläsare
som reder ut begreppen kring digitalisering.

Vi går sedan vidare in på traditionellt kvalitetsarbete i ett
digitaliserat Sverige, med konkreta exempel både inom
privat och offentlig sektor. Aktuella föreläsare från olika
bolag och organisationer delar med sig av sina
erfarenheter på området.

Vinnaren av SFKs pris för årets bästa uppsats-
/examensarbete till minne av Olle Jonson kommer att
presentera sitt arbete.

Under dagen kommer även en energifylld föreläsning som
skapar nya idéer och tankar hållas och vi avslutar sedan
med en spännande diskussion/samtal för att knyta ihop
dagens olika infallsvinklar. 

Hemsidan uppdateras just nu löpande med
programmet: www.wqd-sweden.se/  

Möt Daniel Rosander, Qvalifys VD

Intresserad av 3D-
printing? Ingvar Kamprad
Designcentrum (förkortat
IKDC eller Designcentrum)
rymmer Institutionen för
designvetenskaper,
Industridesignskolan och
flera forskningslaboratorier
såsom Virtual Reality-,
Usability-, Rapid
Prototyping-, aerosol-,
klimat- och
mekaniklaboratorier. Inom
kort kan du läsa mer här. 

SFK Väst
28 augusti

Ledarskap i en lärande
organisation. Oskar
Olofsson är konsult och
författare till boken ”Bästa
kända arbetssätt” berättar
hur vi i praktiken kan ge
förtroende till
medarbetarna att själva

http://www.wqd-sweden.se/
http://www.sfk.se/
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Scenen är en intensiv mötesdag i ett stekhett Göteborg. I
en lunchpaus haffar jag Daniel på väg in i ett lunchmöte,
och klämmer av några bilder i den starka solen. "-Nu är
det din tur att presenteras i nyhetsbrevet", påminner jag.

Daniel Rosander har varit VD för Qvalify sedan oktober
2012 och sitter huvudsakligen på Qvalifys huvudkontor i
Jönköping tillsammans med Qvalifys administration och
centrala funktioner. Daniel har varit delaktig i uppstarten
av SFKs förändringsresa och kommer även framöver att
vara en del av den, dels i rollen som VD för SFKs
dotterbolag Qvalify och dels som en del av SFKs
förändringsteam.

Qvalify har de senaste åren haft en egen förändringsresa,
t.ex. ett namnbyte 2014, många interna förändringsprojekt
och en tillväxt på 66% de senaste 5 åren.

”-Det har varit en fantastiskt rolig resa att göra med
företaget och alla våra medarbetare och kunder. Men
även tillväxt, speciellt i den takten som vi har hållit de
senaste åren, innebär problem, t.ex. med kapacitet och
system. Men jag tycker vi har lyckats väldigt bra med vår
resa. Och den är inte slut ännu!” säger Daniel.

SFK grundade Qvalify, eller dåvarande SFK Certifiering,
1992 för att vara en svensk motpol till de stora
internationella aktörerna som höll på att etablera sig i
Sverige. 

”-Jag ser fram emot att tillsammans med vår ägare SFK
ytterligare stärka både Qvalifys och SFKs position, med
den gemensamma målsättningen att öka Sveriges
konkurrenskraft. SFK och Qvalify kan komplettera
varandra i detta arbete. Jag tror att vi tillsammans
verkligen kan göra en insats för svensk kvalitet” avslutar
Daniel innan han smiter vidare in till sitt möte.

Två röster om det nya SFK

utveckla och förbättra sina
arbetsinstruktioner och
standarder. 

Läs mer här.

Pilot med Qvalify
avseende
utbildningar

"-Just nu pågår en pilot
avseende gemensamma
utbildningsinsatser där
SFKs medlemmar ges
30% rabatt på Qvalifys
utbildningar", berättar
Joakim Blomster, Qvalifys
försäljningschef. 

"-Vi har satt ihop ett
grundutbud av diverse
utbildningar som ligger ute
på vår hemsida
https://www.qvalify.se/kurs/

Utöver våra gängse
utbildningar i Stockholm,
Göteborg och Jönköping
ges nu en utbildning i
Skåne (nya ISO 45001) i
samarbete med SFK
Syd. Detta kommer
säkerligen att utökas
baserat på kundbehov och

http://www.sfk.se/notissida?id=266
https://www.qvalify.se/kurs/
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Emily Eriksson, ordförande SFK-LLK och Anne Landin,
ordförande SFK-Bygg finns i Malmö respektive Lund till
vardags. Vad har ni för tankar och förväntningar på det
nya SFK? 

Emily: "-En bättre hemsida som är tydlig, snygg och
enkel, och som lockar nya medlemmar till föreningen. Det
ska också vara lätt att hantera anmälningar till aktiviteter.
Inom vår sektion har vi kunder, speciellt inom livsmedel,
som kräver kvalitet. Det innebär att vi behöver anpassa
oss. Vi borde kvalitetssäkra vår egen organisation, SFK."

Anne: "-Jag ser också fram emot en ökad enkelhet, och
att vi inom SFK ska vara förbilder när det gäller kvalitet.
Genom SFK vill jag också få en inspiration till hur jag kan
utveckla min egen organisation." 

Välkommen till Aminogatan 34

intresseförfrågningar etc."

SFK Syd ser med glädje
på samarbetet. "Nu slipper
vi som ideell förening
hantera administrationen
och det ekonomiska
risktagandet. Vi får inte
dra momsen så
kostnaderna blir högre när
vi själva arrangerar.
Samtidigt får vi med den
kraftiga rabatten, 30%, just
den medlemsnytta vi vill
kunna erbjuda våra
medlemmar här på
hemmaplan. Det ska bli
väldigt spännande att
utvärdera samarbetet"
menar SFK Syds
ordförande Anne A
Marbrandt.

Hedersledamot #2:
Göran Schultz

Fullmäktige utsåg i april
2018 Göran Schultz till
Hedersmedlem inom SFK.
Såhär löd motiveringen: 

Görans mångåriga och
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SFK är på plats i Göteborgsregionen

Nu har SFKs nya Göteborgskontor (jo, Mölndal förvisso,
men nära nog) samlokaliserats med dotterbolaget
Qvalifys kontor. Peter och Gabrielle hälsar att här finns
plats att arbeta på om man som medlem önskar då och
då. Nytt telefonnummer är 031-390 90 90. Det gamla
fungerar ett tag till. Välkommen till Aminogatan 34 i
Mölndal!

SFK Utveckling AB
Aminogatan 34
431 53 Mölndal
031-390 90 90

Välkommen att söka SFKs pris till
minne av Olle Jonson

genuina arbete för SFK
inom flera olika områden,
senast som controller, har
varit till stor nytta för
förbundet och dess
medlemmar. Som ett bevis
på förbundets
uppskattning har Göran
denna dag utsetts till
hedersmedlem i SFK.

Görans reaktion blev
såhär: 
"-Vill bara meddela att det
tjusiga beviset på mitt
hedersmedlemskap kom
idag med posten.

Jag skulle vara mycket
tacksam om du på lämpligt
sätt kunde framföra mitt
hjärtliga tack till
Förbundsstyrelsen för
denna oförtjänt fina
utmärkelse. Att ha jobbat
för SFK i
Förbundsstyrelsen, som
ordförande i SFK
Utveckling AB, för SFK-
LLK samt, en kortare tid,
för SFK-VDÖ
tillsammans med ”ett otal”
trevliga, engagerade SFK-
kamrater har varit mycket
stimulerande. 23 år som
aktiv medlem blev det!"

I april 2017 utsåg
föreningen sin första
hedersledamot, Ulf
Andersson, som alltså nu
får fint sällskap av Göran
Schultz.
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SFK delar årligen ut Priset för bästa
uppsats/examensarbete inom kvalitets- och
verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson. 

Du tävlar om 20 000 kr samt möjligheten att få presentera
dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på
World Quality Day (WQD) den 8:e november i Stockholm.

Följande gäller för din ansökan:

-   Din uppsats (C-/D-nivå) ska vara godkänd perioden
2017-07-01–2018-06-31. 

-   Ansökan ska bestå av en sammanfattning (1-3 sidor)
som beskriver uppsatsens kunskapsbidrag och den
metod/er som uppsatsen bygger på, för att kunna göra ett
första urval. Sammanfattning och uppsatsen i sin helhet
(.pdf) skickas till info@sfk.se senast den 1 juli 2018.

-   Vinnare utses av en jury som består av representant
från vardera SFKs styrelse, näringslivet och akademin.
Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens
relevans och bidrag till kunskapsområdet. Förutom
uppsatsens originalitet tas också hänsyn till uppsatsens
grundning i teori/praktik och kommunicerbarhet.

-  Vinnare godkänner att uppsatsen publiceras
på www.sfk.se, där vinnande samt hedersomnämnda
bidrag presenteras och förses med länk till uppsatsen.

- Vinnare ska även presentera sina insikter och
kunskapsbidrag på World Quality Day den 8:e november i
Stockholm.

"-Så här borde man ju göra..."

Nu kan du som har en idé, vilken bidrar till att utveckla

Fråga från medlem:
Finns intresse för
kvalitetssäkring av
mjukvara?

Anna Bergelin, Senior
Quality Manager, Software
and Electronics vid Volvo
Cars

"-Hej! Jag heter Anna
Bergelin och jobbar på
Volvo Cars. Som SFK-
medlem har jag sett att det
finns en stor bredd på
medlemmarnas
kompetenser. Finns det
något
branschöverskridande
nätverk för oss som jobbar
med kvalitetssäkring av
mjukvara? Om det inte
redan finns skulle jag
kunna tänka mig att
engagera mig i att starta
ett sådant nätverk inom
SFK om det finns fler som
är intresserade av detta." 

Detta tycker vi inom OU
låter som en utmärkt idé!
Kontakta kansliet om du
läser detta och känner
intresse för att haka på ett
nytt nätverk inom SFK för
kunskapsutbyte inom just
kvalitetssäkring av
mjukvara.

http://www.sfk.se/sv/olle_jonson_historik
http://wqd-sweden.se/
mailto:info@sfk.se
http://www.sfk.se/sv/olle_jonsson


2018-06-20 15)45Nyhetsbrev 3)2018, SFK

Sida 8 av 12http://gantrack.com/t/pm/1634133560770/

SFK, söka projektmedel för att förverkliga den - själv eller
via din region alternativt sektion. Idén ska ligga i linje med
förbundets strategi (se ovan) och det finns några kriterier
till som ska uppfyllas. Ta kontakt med SFKs kansli för att
presentera din idé och för att få mer information om hur
du går tillväga. 

Sammanträden 2018
Förbundsstyrelsen för
SFK sammanträder 

7 november,
Stockholm

OU sammanträder

16-17 augusti,
Höllviken

17-18 oktober,
Skellefteå

6-7 december,
Varberg

Se kansliets
kontaktuppgifter här i
nyhetsbrevet.

Insändare från SFK StaM:

Mål, målsättning och mening

Det är naturligtvis lätt att så här i skuggan av en syrénhäck filosofera över M-orden i
rubriken (’filosofi’ = ’kärlek till kunskap’ enligt Filosofiska rummet, Sveriges radio
P1). ’Mening’ med det hela låter sig inte beskrivas sä lätt, därför börjar vi med
’Målsättning’.
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Målsättning.  Visa förvirrade personer blandar ihop ’mål’ och ’målsättning’ (men aldrig
’pris’ och ’prissättning’ eller ’lön’ eller ’lönesättning’ men tyvärr alltid också ’lag’ och
’lagstiftning’).

Men målsättning innehåller mer än bara ett (välformulerat) mål, det måste ju innebära hur
man skall (med mätningar) verifiera att mål verkligen uppnåtts.

Vi möter många mål via våra massmedier och det är möjligt att vi därför bara ser en
misstolkning, att det kanske finns en någon mer stringent beskrivning bakom.  Ett mål
som följt oss en tid är ’vårdgarantin’ och det där med att alla skall få vård inom 90 dagar.
(Här kan det ligga något lurigt eftersom man ibland skriver ’har rätt till’ och ibland skall
få/erhålla/osv.)

Var och en som inom kvalitetsarbete sätter mål (toleranser) vet att det alltid finns en viss
procent utanför gränsen, men detta finns inte i vårdgarantin. Men antag att vårdgarantin
anger ’åtminstone 90% inom 90 dagar’. Är det bra? Nja, kanske ett steg i rätt riktning.

Vi har träffat på ett liknande leveranstidexempel i industrin formulerat som ”åtminstone
90% inom 100 dagar” men det är lätt att skapa en process som har en genomsnittlig
behandlingstid på 40, 60 och 80 dagar, alla med 10% efter 100 dagar.  Ingen seriös
bedömare skulle säga att dessa tre är lika bra trots att de alla uppfyller målet.

Dessutom ser man mål såsom ”x% förbättring år 1, y% år 2,” osv, och man kan tro att
man förväntar en stegvis förbättring (på nyårsaftonen?) Med lite eftertanke borde man
uppriktigt mena ’kontinuerlig förbättring’ (inte bara som tramstext) och göra en modell som
visar målet som en kontinuerlig förbättring mot vilken data kan testas.

Men man kanske inte vill ha ett stringent formulerat mål? Med luddiga kanter och
formuleringar kan ju alla få rätt. Faktum kvarstår dock, ett väl formulerat mål är en
tillgång, det finns många olika sätt som det kan delas upp så att delprocesser kan få
delmål med hänsyn taget till variationen, kallas ibland för variansbudgetering.

Mått.  Via massmedier får vi också många mått, ibland svåra att tro på. Häromdagen stod
det på en hemsida angående ’matsvinnet’ att en familj med två barn slänger 25 ton mat
per år.  Siffran upprepades på flera ställen i artikeln och visst, ibland bär vi ut en
kompostpåse, mest apelsinskal och kaffesump, men 25 ton… Själva är vi vandrande
databaser – ålder, kön, vikt, blodtryck, blodvärden, lungkapacitet, förväntad livslängd, etc.
Många av dessa mått är dessutom tidsrelaterade så vår databas växer.

Ett annat vanligt förvirrande mått i massmedier är människans livslängd. Ibland anges
den som genomsnittlig (aritmetiskt medelvärde?), ibland som median (det mittersta
värdet) och ibland som ’förväntad livslängd för personer över 18’ (betingat väntevärde),
inte undra på att man blir förvirrad. Dessutom säger vetenskapsprogram ofta att ’varannat
nyfött barn förväntas bli mer än 100 år’, dvs medianen kommer att bli 100 år. Och
eftersom det även i fortsättningen finns en spridning kommer många tydligen att bli
(långt?) över 100 år. Hm…

De flesta mätresultaten är tänkta att vara komparativa dvs man förväntas göra en
jämförelse t.ex. mot mål eller annat mätresultat.  En dylik jämförelse kallas inom statistisk
analys för inferens, slutsatser, men för att göra detta måste man angripa ’elefanten i
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rummet’: variationen.

Här finns det mängder med knep och möjligheter för den filosofiskt lagde att föra sitt
kvalitetsarbete framåt.  Antag att ett mätresultat givit i medeltal 50 mg/liter och att en
kvalitetssatsning givit 55 mg/liter. Är det en förbättring? Går inte att avgöra. Men om man
säger att variationen, uttryckt som standardavvikelse, är 5 mg/liter kan det bli en helt
annan tolkning.

Sannolikhet, Big Data, grafer.  Vi hade tänkt att gå igenom det i kvalitetsarbetet
utomordentligt praktiska men ofta misshandlade begreppet sannolikhet, och även Big
Data och grafer men vi kanske kan beveka redaktören att få plats med det en annan
gång.

(Ni har antagligen ingen aning om hur användbart grafer är i kvalitetsarbetet. Försök att
se bortom infantila tidserier med procentsatser – där finns en värld av möjligheter…)

Vill du ha hjälp? Behöver du en ny syn på dina målsättningar, mått, grafer, databaser,
krav, måttyper, fördelningsteorier, variansbudgetering, osv, eller bara vill bli mindre
förvirrad? Kontakta SFK-StaM, din hjälpare i nöden.

 

Ingemar Sjöström, sekr SFK StaM

 

SFK StaM är en av SFKs fem sektioner.
Dessa utgörs av Statistisk metod (StaM);
Bygg (B): Livsmedel, läkemedel och kemi
(LLK); Tillförlitlighet och produktsäkerhet
(TIPS) samt Teknik och fordon (TF). Läs mer
om sektionerna här.

SFK välkomnar nya medlemmar
Britt-Marie Bäckström, Falu kommun

Lina Elwing, Gislaved Folie

Anna Eriksson, Bilia AB

Ingrid Haraldsson, Piku AB

Fredrik Johansson, Bilia AB

Tommy Juto, Bilia AB

Eva Kläppe Hellström

Peter Kringlund, Autokaross i Floby AB

Ulrika Lindahl, SBAB

Monica Lindh, Bilia AB

http://www.sfk.se/sv/sektioner_entree
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Malin Olea, Bilia AB

Kristin Rydberg, Berendsen Sourcing AB

Irena Stevanovic, Bilia AB

Jessica Wellén, Bilia AB

Medlemserbjudande hos Studentlitteratur
Individer, grupper och ledarskap i
projekt
Läroböcker om hur människor samarbetar
brukar inte ha projekt –alltså tillfälliga
arbetsgrupper, osäkerhet om mål, roller och
den egna förmågan – som utgångspunkt.
Den här boken ändrar på det.

Bokens första upplaga blev utsedd till Årets
projektledarbok av Svenskt Projektforum, och
är i dag en vanlig kurslitteratur vid universitet
och vid utbildningar i näringslivet. Boken
vänder sig till projektledningsstudenter
oavsett yrkesinriktning samt till
yrkesverksamma.

Denna bok och andra medlemserbjudanden
hos Studentlitteratur hittar du här.  

Medlemsförmåner
Du utnyttjar väl dina medlemserbjudanden? 

Rabatt på böcker och tidskrifter, bland
andra hos Studentlitteratur

Rabatter på SFKs och SIS utbildningar
och seminarier

Region- och sektionsaktiviteter
till medlemspris

Rabatt vid hotell- och konferensbokning
på Elite Hotels

Rabatt på Qvalifys öppna utbildningar

Läs mer här.

https://www.studentlitteratur.se/kampanj/sfk
http://www.sfk.se/sv/medlemskap_entre_1
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Om SFKs nyhetsbrev
SFKs nyhetsbrev utkommer sex gånger per
år. Ansvarig utgivare är förbundsordförande
Niklas Blomqvist. Har du synpunkter på dess
utformning eller material du vill bidra med?

Kontakta SFKs vice förbundsordförande och
redaktör Anne A Marbrandt,
anne.abrahammarbrandt@sfk.se.

Bildmaterial från freepik.com med flera.

Glad sommar önskar vi alla våra medlemmar!

SFK Svenska Förbundet för Kvalitet är kunskaps- och inspirationskällan för offensiv
verksamhetsutveckling. SFK erbjuder sina medlemmar nätverksträffar, seminarier och utbildningar inom

området kvalitets- och verksamhetsutveckling. Du når vår medlemsservice vardagar kl 8-13 på tel
nr 031-390 90 90.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

https://www.facebook.com/groups/132897940115403/
https://www.linkedin.com/company/1999799/
http://www.sfk.se/
http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/

