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

Ordförande har ordet
Vi har precis startat upp ett nytt år med mer
aktiviter än någonsin tidigare på gång. Vi bygger
nu en stark bas för ett starkt SFK i framtiden. Vi
har redan rekryterat Maria Brandt, som
presenterades i förra nyhetsbrevet, och Peter
Landin, som ni möter nedan. Båda är från
dotterbolaget Qvalify och ytterligare en person är
på väg in. Dessa behövs verkligen. I år ska vi
sjösätta ett dokumenthanteringssystem, en ny
webbsida, vi ska bygga en plattform för Vården,
etablera region Norr igen och arrangera WQD
samt förmodligen ett event till. Med detta vill vi
också öka värdet på medlemskapet och servicen
till dig som är medlem.

Peter har också startat sitt arbete med tätare dialoger med regioner och sektioner så vi hoppas att
alla bidrar till att stärka SFK på vår resa framåt. Detta samarbete kommer bara att öka de
närmaste åren. Jag vill passa på att hedra och citera Ingvar Kamprad:
"Underbara framtid. Det mesta är ännu ogjort."

Kvalitetshälsningar

Niklas Blomqvist
Förbundsordförande SFK

Här finns filmerna från
seminarierna under WQD 2017
Hör du till dem som inte hade möjlighet att besöka WQD i
november, eller vill du uppleva seminarierna på nytt?
Skippa Netflix i helgen - nu finns de dokumenterade
genom filmer som vi publicerat på YouTube:

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1537124213293/
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Inledning WQD med Niklas Blomqvist

Digitalisering en möjliggörare för kvalitetsutveckling

Förbättra sjukvården tillsammans med patienter

Kultur och kvalitet

Olle Jonson-pristagaren 2017

Du hittar dem här på SFKs egen kanal på
YouTube. Enjoy!

Välkommen till Kvalitetsdagen
Kvalitetsdagen är en årlig konferens som i år går av
stapeln den 13 mars på Kårhuset Kollektivet i Linköping. 

Vill du veta mer om de stora kvalitetsfrågorna och dess
betydelse för den framtida utvecklingen inom området?
Årets tema, ”Framtidens kvalitetsutmaningar”, sätter fokus
på aktuella utmaningar inom kvalitets- och
verksamhetsutveckling, vad vi gör för att möta dessa och
hur vi gemensamt kan driva forskningen framåt. Vi
erbjuder en halvdag med inspirerande föredrag från
näringsliv, offentlig verksamhet och aktuell
forskning. Konferensavgift: 250kr +25% momsI priset
ingår lättare lunch och kaffe/te samt dokumentation.

Mer information och program finns på
hemsidan https://liu.se/forskning/kvalitetsdagen.
Anmälan görs här

Välkomna hälsar Avdelningen för Logistik- och
kvalitetsutveckling vid LiU och SFK Öst
genom Magdalena Smeds, Kassör SFK Östergötland tel.
0762-34 25 89

SFKs och Qvalifys aktiviteter
drog fulla hus under World
Quality Day i Göteborg. För
tillgänglig dokumentation läs
mer här. 

SFK Stockholm
15 februari

Kombinera en god frukost
med ett spännande föredrag
av Anders Ljungberg, CEO
Trivector LogiQ AB. Anders
har doktorerat i
processorientering vid LTH
och är en ofta anlitad och
mycket uppskattad
föredragshållare. "Nya
förväntningar, nya
möjligheter – framtidens

https://www.youtube.com/channel/UCO_BY37qLJPruNpi-97uFsQ
https://liu.se/forskning/kvalitetsdagen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexTGSgSXQ6j4F1lOFwJ86c-iObhHJbqDZJGpTpHxEHly9eaQ/viewform
http://www.sfk.se/sv/wqd
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Peter Landin - ny i rollen som
senior affärsutvecklare för SFK
Sedan den 1 januari 2018 arbetar Peter Landin 50% av
sin tid för Svenska Förbundet för Kvalitet. Peter har sedan
2001 en bakgrund inom certifieringsvärlden och har
sedan 2006 arbetat på SFKs dotterbolag Qvalify AB.
Under åren har Peter haft olika roller inom Qvalify och
arbetar nu främst med affärsutveckling och
marknadsfrågor. Peter är även sedan många år revisor
mot ISO 9001 och ISO 14001. 

Peter bor i Kungsbacka utanför Göteborg och tillhör därför
Qvalifys kontor i Mölndal dit även SFKs kansli kommer att
flyttas inom kort. 
På frågan vad Peter ser mest fram emot i den pågående
sk förändringsresan som SFK genomgår svarar han ”Att
ännu en gång få vara med om en resa för att direkt eller
indirekt stärka företag och organisationer i deras arbete
med kvalitet är oerhört stimulerande. Att dessutom få
arbeta för Qvalifys ägare och bidra till att stärka SFK så
att hela vår koncern på sikt kommer att visa svarta siffror
och därmed trygga framtiden för både Qvalify och SFK
känns riktigt kul.

Men allra mest ser jag nog
fram emot att arbeta mot
vår vision att stärka
Sveriges konkurrenskraft
genom offensiv
verksamhetsutveckling.”

 
peter.landin@qvalify.se

verksamhetsutveckling
behövs nu!"

Verksamheter utsätts för allt
mer likartade utmaningar.
Nästan oavsett bransch så är
omvandlingstrycket stort pga
välbekanta trender som
digitalisering, global
konkurrens och kunder med
mer makt än någonsin. Läs
mer här. 

SFK Väst
7 mars

SFK Väst ger en favorit i
repris! Då årsmötet 2017 i
Trivectors trivsamma lokaler
blev mycket uppskattat av
deltagarna har de äve i år fått
förmånen att använda deras
lokaler med start kl 18:00.
Anders Ljungberg föredrar på
temat "33Agila synsätt och
metoder - när ska
"medicinen" tas och hur
skökjs den bäst ned? Läs mer
här.

SFK Småland
5-7 mars

SFK Småland arrangerar en
internrevisionsutbildning. IATF
16949: 2016 (inklusive ISO

http://www.sfk.se/notissida?id=239
http://www.sfk.se/notissida?id=248
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telefon 031-390 90 01

Aktuell workshop i Karlstad

SFK VDÖ bjuder in till workshop på temat: 
Hållbarhet och kvalitet som perspektiv i processledning -
mötet mellan ledningens uppdrag och effektiv
verksamhetsutveckling. Ta med din chef, ta med din
verksamhetsutvecklare och få konkreta exempel på "hur
tänka och hur agera" - för att upptäcka möjligheter och
synergier!

Inspel till våra diskussioner gör Helén Williams, lektor i
miljö- och energisystem och forskare vid Centrum för
Tjänsteforskning, med kunskap om hållbar utveckling och
hur detta kan och bör påverka individer och företag att
agera i riktning mot ekonomiska, sociala och
miljömässiga mål, och Peter Landin, revisor mot ISO
9001 och ISO 14001 på Qvalify AB, med ett
certifieringsorgans perspektiv på ledningens engagemang
och många exempel på effektiv verksamhetsutveckling.
Studenter från kursen Verksamhetsutveckling med
process- och flerpartsperspektiv (åk 3) deltar också i

9001:2015) är den nya
standarden
för fordonsindustrin och
ersätter ISO/TS 16949:2009.

Kursen ger deltagarna
kunskaper i revisionsteknik,
core tools samt kraven i IATF
som sedan ska kunna
användas på ett effektivt sätt
för att utföra interna
systemrevisioner på det egna
företaget.

Läs mer här.

SFK Småland
16 mars

SFK Småland inbjuder till
seminarium om GDPR samt
årsmöte på Vrigstad
Värdshus. Från och med den
25 maj 2018 gäller
Dataskyddsförordningen
(GDPR) som lag i alla EUs
medlemsländer.  

Läs mer här. 

SFK Väst
24 april

Välkommen till en intressant

http://www.sfk.se/notissida?id=247
http://www.sfk.se/notissida?id=249


2018-04-03 11)12Nyhetsbrev 1)2018, SFK

Sida 5 av 8https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/800923/?public_key=8b23f289417582b3b4db21bc6ff58142

mötet mellan akademi - utbildning och praktik med fokus
på:
- affärs- och verksamhetsmässiga skäl att arbeta med
kvalitet och hållbarhet i processledning
- metoder för att identifiera och värdera olika perspektiv i
verksamhetsprocesser

Syftet med vår workshop är erfarenhetsutbyte och ett
gemensamt lärande. När: 8:e mars kl. 13:00 till 16:00
Plats: Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Klicka här för anmälan.

Slut med trams!
Minns ni politikern som för några år sedan utbrast
”TRAMS!” om något han tyckte var trams? Detaljerna
minns vi inte längre men ordet ’trams’ leder också
tankarna till orden struntprat, svammel, pladder, tjafs,
dravel, larv, dumheter, fånerier, nonsens, smörja. 

Då är det lätt att associera till sifferuppgifter,
procentsatser, slutsatser och dylikt som okritiskt och
slentrianmässigt och även amatörmässigt presenteras i
TV och tidningar (dvs trams...). 

Inom kvalitetsarbetet har vi inte råd med felaktiga eller
dåliga slutsatser som leder till felaktiga (eller inga!)
åtgärder. Vi behöver fråga om en förändring, oavsett det
är en procentsats eller ej, beror på någon verklig skillnad
eller ett utslag av slumpen eller ett resultat av Simpsons
paradox eller något annat som försvårar tolkningen. Mot
detta fungerar bara kunskap:

SFK-StaM erbjuder en tredagarskurs i statistik (2+1 dag) i
Jönköping hos Qvalify AB (9-10 april + 15 maj).

All info finns på hemsidan indstat.se samt knappen
[Utbildningar] och länkarna ’Grundläggande…’ och ’Mer
info…’

Välkommen hälsar Ingemar Sjöström, SFK-StaM
Tel. 0705-93 75 05, sekreterare@indstat.se

diskussion och seminarium
med Louise Sandén från
Propia AB. Louise skriver:
Strategi, process och mätning
– hur ska dessa tre
hänga ihop för att få ut
verksamhetens fulla
potential?
Läs mer här. 

Sammanträden 2018

Finns det något du eller din
förening/sektion vill ta upp i
förbundsstyrelsen eller
fullmäktige? Handlingarna
skickas ut upp till en månad
innan (fullmäktige) så inkom
gärna med ditt ärende i god
tid för att vara på den säkra
sidan. 

Förbundsstyrelsen
sammanträder 

6 feb, Göteborg

27 april, Jönköping

14 november, Stockholm

Fullmäktige sammanträder

27 april, Jönköping

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxgeMhXg7tVqcntpzRoFabk51nGVVcNzXVbc4hlmqzd5mVHA/viewform
http://indstat.se/
mailto:sekreterare@indstat.se
http://www.sfk.se/notissida?id=250
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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.

SFK välkomnar nya medlemmar
Anna Svanberg Poolia AB
Torben Möller Generic System Sweden AB
Ann Hägglund Poolia AB
Robert Nordahl Bomans Lackering AB
Fredrik Olsson Stockholm Vatten AB
Thomas Edman Bilcentergruppen Sörmland AB
Johnny Karlsson Bilcentergruppen Sörmland AB
Åsa Myhre Höjer Aleris Fysiologlab
Nils Liljebo a och d Arkitektkontor AB
Kristin Norelius AB Ramex
Fredrik Samson Ottobock Scandinavia AB
Patrik Marthin Inpipe Sweden AB
Benny Bergkvist Bergsmannens Industriutveckling AB
Klas Brynte Bergsmannens Industriutveckling AB
Charlotta Fagerström AkzoNobel 
Pelle Johansson Commuter Security Group AB

http://www.sfk.se/sv/medlemskap_entre_1
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Linda Dislund Commuter Security Group AB
Pär Lundegren Commuter Security Group AB
Patrik Berg Commuter Security Group AB
Birgitta Lundqvist Aleris Fysiologlab
Pär Löfgren BSH 
Patrick Fransson Ejendahls AB
Kenneth Nilsson Carrab Brake Parts AB
Annika Holmén HLR Konsulten Sverige AB
Per Wincent GKN Driveline Service Scandinavia AB
Cecilia Gällstedt Rahms Städ AB
Patric Stoor Karlberg Aleris Omsorg
Mikael Pettersson Akzo Nobel Adhesives AB
Ola Hollstedt Akzo Nobel Adhesives AB
Mikael Åslund Jonsson Paulsson Ind AB
Rasmus Kramare Finmekanik i Småland AB
Håkan Jernberg Hälsohuset i Enköping AB
Åsa Ahlgren Landstinget i Kalmar Län
Jens Helgegren Armatec AB
Sten-Olof Eldh Solution Center i Malmö AB
Katja Rintala SKF
Cecilia Lack SKF
Nermin Durmic KB Plastunion AB
Carl Björkman Bällsta Mekaniska AB

SFK Småland
Vännerna i SFK Småland meddelar med sorg att
Wiggo Broodin gick bort den 2 januari i år. De
berättar att han var en omtänksam kompis under
många år och kände verkligen för SFK Småland.
Han skulle ha blivit 91 år i februari och hade
huvudet på skaft in i det sista. Då Wiggo tidigt
varit med vid tillkomsten av vad som idag är
SFK, har han bland annat gett SFK värdefull
information om föreningens historia, inför
föreningens tidigare 65-årsfirande. Se
www.sfk.se. 

 

SFK Småland ger ett bidrag till Sjöräddningen
enligt Wiggos önskan. 

http://www.sfk.se/
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Om SFKs nyhetsbrev
SFKs nyhetsbrev utkommer fyra 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.

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 08-753 97 44.

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://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

