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SFK Fullmäktige 

 

är vårt förbunds årsmöte och hölls i år hemma hos Qvalify i 

Jönköping. Ordförandena för SFK:s regioner och sektioner 

liksom vd för Qvalify AB samt ordförande för SFK 

Utveckling AB fanns på plats tillsammans med SFK:s 

avgående ordförande P-O Lund som öppnade mötet. Den 

avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse 

för SFK Förbundet valdes. 

 

   

Den nya förbundsstyrelsen, som ska ta SFK till nya höjder, 

(uppifrån och ner och vänster till höger). 

 

Niklas Blomqvist (SFK 

ordf.) 

Ingemar Lindström (Väst) 

Anne Marbrandt (Syd) 

Marie-Therese 

Christiansson 

(VDÖ) 

Pauli Matikka (Bygg) 

Göran Schultz (LLK) 

Carl-Eric Lindvall 

(Småland) 

Benny Fillman (Stockholm) 

Ingemar Sjöström (StaM) 

Niels Holmgaard (SV)                                                     

Ordf. SFK-Norr saknas 

 

 

SFK:s nye förbundsordförande. 
 

Vår nye förbundsordförande heter Niklas Blomqvist och är 

verksam inom Corporate Quality på Volvo Cars. Där har han 

en nyckelroll i programledningen för VMS, Volvo 

Management System, som är ett program för att definiera 

Volvo Cars ledningssystem och tydliggöra förbättringsarbetet 

inom företaget.   

 

Du utnyttjar väl våra fina medlems-
erbjudanden 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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Niklas drog själv igång det arbetet 

inom Volvo Cars genom arbetet 

med att definiera koncept och 

projekt för detta 

förändringsprogram. Niklas har 

ett förflutet inom Volvo Cars 

sedan 1987, där han gjort en resa 

inom kvalitet och 

verksamhetsutveckling även om 

de första åren var inom ekonomi. 

Han började arbeta på motorenheten (utveckling och 

produktion) där han sedermera blev kvalitetschef, för att sedan 

gå till eftermarknaden i en ledande kvalitetsroll och jobbar 

sedan ett antal år företagsövergripande inom enheten Quality 

& Customer Satisfaction. 

Niklas har innehaft ett flertal chefs- och specialistbefattningar 

inom kvalitets-och verksamhetsutveckling för Volvo Cars och 

är väl förankrad i hur förbättringsarbetet drivs inom företaget. 

 

Niklas har också, parallellt med detta, utvärderat 

framgångsrika organisationer och företag världen över för 

EFQM, European Foundation for Quality Management, sedan 

1999 och även suttit med i SIQ:s styrelse i 10 år och har därför 

en vid utblick utanför Volvo när det gäller framgångsrikt 

kvalitetsarbete och Quality Excellence. 

 

Niklas och hans fru Maria bor i Göteborg, har två barn och har 

sommarhus i Karlsborg. 

 

Niklas, vad är dina ambitioner då det gäller att utveckla 

SFK? 

 

SFK, säger Niklas, är en oerhört viktig organisation för 

Sverige och har varit det under flera årtionden. Kvalitets- och/ 

eller Verksamhetsutveckling är en viktig komponent för att nå 

konkurrenskraft både för företag, organisationer och länder. 

 

Jag har genom mitt arbete med att utvärdera världsledande 

företag för European Excellence Award sett exempel på, hur 

allt annat lika, 'Quality Management' kan driva lönsamhet och 

vinstutveckling i företag. Detta är precis vad SFK kan bidra 

till och göra det med kunden i fokus. SFK har stolta 

traditioner och vi behöver vara fortsatt aktuella i en tid som 

präglas av digitalisering och agilitet. Det behöver vi vara för 

att kunna locka nya medlemmar och ge alla våra medlemmar 

SFK utbildning, information, 
nätverkande och kvalitetssamvaro. 

 
2017 fortsatte med många intressanta och 
välbesökta medlemsaktiviteter ute i regioner och 
sektioner.  
 
I år genomförda medlemsaktiviteter 

 
 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 och 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 Managemant 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. 

 SFK-Väst – Agila metoder – en fortsättning på 
det metodiska kvalitetsarbetet 

 SFK-Väst – seminarium Framtidens 
verksamhetsutveckling behövs nu. 

 SFK-VDÖ – Processledning på Valmet AB med 
företagsbesök. 

 SFK-Stockholm – Odla kultur och skörda kvalitet 

 SFK-Stockholm – fortbildning Nya ISO 9001/14001 

 SFK-SV – Kvalitetsdagen 2017 
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ökad kundnytta. Jag vill se digitalisering och agilitet som en 

möjliggörare för kvalitetsutveckling där vi sätter kunden i 

fokus. 

 

Jag skulle gärna också locka fler medlemmar från offentlig 

verksamhet, myndigheter, vård, omsorg, polis och skola. 

Dessa verksamheter vet jag att vi är relevanta för. För att 

lyckas med våra framtida utmaningar ser jag det som ett måste 

att vi måste stärka vårt varumärke och locka den yngre 

generationen att attraheras av SFK och kvalitetsutveckling. 

Stärka varumärket tror jag man kan göra bl.a. genom att knyta 

upp etablerade och kända namn till föreningens aktiviteter och 

genom att synas mer i media inklusive social media. 

I arbete för att stärka varumärket har vi en väldigt stark 

förebild inom vår egen organisation, det jag talar om är 

naturligtvis Qvalify som tidigare var SFK Certifiering och 

hade en marknadsandel på 5% i sin bransch men har ökat den 

under 10 års tid till 25% med ökad lönsamhet i spåren av 

detta. Det har skett genom ett mycket medvetet 

förändringsarbete. Här vill jag lära mer för att förstå hur vi 

inom SFK som förbund kan lära av den förändringsresan. 

Något annat vi kan göra för att stärka varumärket är att 

leverera attraktiva program på WQD och se till att dessa 

arrangemang ger oss ett överskott som kan användas till att 

ytterligare förstärka medlemsnyttan och göra SFK mer 

attraktivt för potentiella medlemmar. Detta ska vi göra genom 

att: 

 

* stärka vårt varumärke 

* bli mer professionella 

* utveckla seminarie-/utbildningskoncept som samtliga 

   regioner/sektioner kan ta del av 

* närma oss lärosäten 

* samarbete med Qvalify 

 

Styrkan hos SFK ligger som jag ser det hos regionerna och 

sektionerna där det görs fantastiskt mycket bra arbete för och 

tillsammans med medlemmarna och där det finns en enorm 

samlad kompetens. Vi ska bli bättre på att sprida detta arbete 

till samtliga regioner och sektioner och lära oss av varandra. 

 

Avslutningsvis, säger Niklas, skulle jag vilja tacka för 

förtroendet att få leda SFK och jag ser mycket fram emot att 

bygga ett starkt SFK för framtiden. 

 

 SFK-Småland – IATF 16949:2016 – vilka är 
ändringarna? Tre tillfällen. 

 SFK-Småland – Extra utbildning i riskbedömning 

 SFK-Bygg – Föredrag Kvalitetssäkring inom 
byggsektorn 

 SFK-SV – Studiebesök hos ABB Robotics 
 

 

SFK:s medlemsaktiviteter erbjuder utbildning, 

fortbildning, intressanta föredrag, work-shops och 

medlemsträffar. Håll dig informerad om vad som 

händer inom kvalitetsområdet, knyt kontakter och 

utvidga ditt nätverk. 

 

Kommande medlemsaktiviteter 2017 
 

Programmen från våra regioner och sektioner är f.n. 

under framtagning. 

 

Boka redan nu ett deltagande på SFK:s World 

Quality Day i Göteborg eller varför inte några 

stycken och låta fler i företaget vara på plats under 

årets stora kvalitetsevent. Se vidare under viktiga 

datum senare i detta brev. 
 

 

 

Håll koll på vår webbplats, www.sfk.se, som 

ständigt fylls på med inbjudningar till olika 

medlemsaktiviteter. 
 

 
 
 

 
 

http://www.sfk.se/
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Styrelsens kick-off i Karlsborg. Den 2-3 juni samlades 11 

ledamöter i den nya styrelsen för en kick-off i Karlsborg. 

Mötet inleddes med en work-shop och avslutades med ett 

formellt styrelsemöte. Under de två dagarna fick den nya 

förbundsstyrelsen lära känna varandra samt möjlighet att 

diskutera många av de frågor som Niklas redogjort för i 

artikeln ovan. 

Många beslut 

rörande verk-

samheten fattades 

vilket resulterade i 

många korta och 

en del mer lång-

siktiga actions. 

 

 

 

 

 

Fakta om EOQ 

 

SFK är medlemmar i EOQ sedan 1961då vi hette KIF. 

EOQ är en Europeisk organisation för kvalitet. EOQ är en, 

enligt belgisk lag, icke vinstdrivande, ideell förening med sitt 

säte i Bryssel. EOQ arbetar tvärvetenskapligt och strävar efter 

en ständig utveckling inom kvalitetsområdet. EOQ upp-

muntrar och stöder sina nationella medlemmar i detta arbete. 

 40 länder 

 70 000 medlemmar (genom medlemsorganisationerna) 

 500 000 företag länkade 

 Över 80 000 experter registrerade 

 Över 1 000 events under den årliga European Quality 

Week - i år den 6-12 november 

 60 årskongresser hittills genomförda 

 

SFK har varit värd för och arrangerat tre EOQ kongresser - 

1966 (SKTF), 1986 och senast 2014 tillsammans med 

Business Exellence Sweden (BES) på Chalmers i Göteborg. 

 

 

Viktiga datum inom SFK-Förbundet 
 
 
 
 
 
 
 

30 juni 
 

Olle Jonson-priset 2017. 
Sista dag för inlämnande av ansökan till Olle Jonson-

priset! 
 

15 november 
 

WQD – World Quality Day 
I år arrangeras WQD av SFK-Väst som en integrerad 

aktivitet i Kvalitetsmässan 2017 i Göteborg. 

 

Struktur representerar logik och förnuftig styrning av 

organisationens processer och dess flöden genom 

ledningssystem. 

Kultur står för känslan för organisationens väl. Denna skapar 

god jordmån för utveckling av alla medarbetares lust och 

passion för att alltid 

Förbättringsarbete representerar sättet att göra sitt allra bästa 

i sina uppdrag. 

Strategin handlar om hur verksamheten når organisationens 

mål och vision. 

Systematiskt arbeta med hållbara förbättringar med hjälp av 

kraftfulla metoder och verktyg. 

 

Det kompletta WQD programmet med bokningsfunktion 

kan laddas ner från SFK:s webbplats eller WQD:s egen: 

www.wqd-sweden.se    
 

http://www.eoq.org/eoq_quality_congress_seminars_events/european_quality_week.html
http://www.eoq.org/eoq_quality_congress_seminars_events/european_quality_week.html
http://www.wqd-sweden.se/
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EOQ:s kongress arrangeras i år i Bled i Slovenien. SFK:s 

ordförande Niklas Blomqvist kommer finnas på plats för att 

bevaka det mycket omfattande programmet samt även själv 

bidra med ett föredrag:  

What is quality going to be in the future?....global 

perspective... 

Läs mer om programmet på EOQ:s webbplats:  

 

http://www.eoqcongress2017.com/programme/ 

 

 

Är du och din verksamhet med på kvalitetståget? 

 

Oavsett om du jobbar i den lilla organisationen eller den större 

eller riktigt stora, inom den privata sektorn eller den 

offentliga, kommer ditt företag att möta nya utmaningar. 

Digitalisering, globalisering, miljö- och klimatfokus, CRS, 

internet och social media samt tillgänglighet kommer påverka 

våra verksamheter och möjligheten att framgångsrikt utveckla 

dem. För en del verksamheter kan det vara en överlevnads-

fråga. 

 

 

Genom att delta i SFK:s olika kvalitetsarrangemang – 

regionalt och/eller i sektionens - får du värdefull information 

och kunskap om det senaste inom området kvalitet- och 

verksamhetsutveckling. Som medlem i SFK kan du hålla dig 

uppdaterad och behöver aldrig känna dig ensam – vår 

medlemsservice eller en kamrat i SFK:s nätverk är aldrig 

längre bort än ett telefonsamtal eller mail.  

Nya medlemmar i SFK. 
 
Sedan det senaste Medlemsbrevet har vi fått 11 nya 

medlemmar. 

 
Pia Holm Lejonfastigheter 

Emina Atic Student 

Helena Kronberg Signal Anderson AB 

Patricia Engberg Student 

Ulrika Plogner Student 

Magnus Lindfors Prestando AB 

Emili Oalison Njudung Energi Vetlanda 

Johan Lindeberg GE Healthcare 

Anna-Karin Björk COOP Logistic AB 

Ola Jonsson Automatindustrier i Hille 

Ming Zhao Högskolan i Gävle 
 

Våra nya medlemmar önskas välkomna till SFK 

och vårt nätverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar alla våra medlemmar i SFK en riktigt 

skön sommar och ser fram emot att ses i samband 

med höstens medlemsaktiviteter eller i andra 

sammanhang där kvalitet och verksamhets-

utveckling är på agendan. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

SFK:s Förbundsstyrelse 

 

                   SFK Medlemsservice 

 

http://www.eoqcongress2017.com/programme/

