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

Ordförande har ordet
Såhär i bokslutstider är det dags för en
kort tillbakablick. År 2017 var en början på
något nytt och bättre för SFK. Vi har
bestämt oss för att bli mer relevanta för
våra medlemmar och mer kända av
allmänheten när det gäller kvalitets- och
verksamhetsutveckling samt
ledningsfrågor.

I detta arbete såg vi nödvändigheten av
att utöka samarbetet inom koncernen,
utnyttja synergier och använda den
kompetens som finns inom Qvalify och
SFK. 

För att möjliggöra detta samarbete var det nödvändigt att byta ut styrelserna i Qvalify och
SFK utveckling så att informations- och beslutsvägarna kunde kortas. Det är ingen ny
tanke att förbundsstyrelsen tar plats i dotterbolagens styrelser, utan det är snarare kutym
och finns även med i den instruktion för valberedningen för SFK som skrevs redan 2007.

En ambitiös 5-årsplan fram till 2023 har upprättats där målet är en ekonomi i balans, ett
kraftigt ökat nätverkande och stigande siffror för medlemsantalet, men också ett SFK
som en tydligare aktör i samhällsdebatten. 

Våra regioner och sektioner är den bas som vi vill stödja och samarbeta mer med från
centralt håll för att kunna öka nätverkande och medlemsantal. Detta kommer att vara till
nytta för oss alla som medlemmar och bidra till vår övergripande vision om att stärka
Sveriges konkurrenskraft.

Jag vill även passa på att här gratulera vårt dotterbolag Qvalify till ett starkt resultat 2017
och en utmärkt inledning på det nya året. Vi går in i 2018 med raketfart och SFK går en
ljus framtid till mötes.

Kvalitetshälsningar och fortsatt Glad Påsk,

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1580029647289/
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Niklas Blomqvist
Förbundsordförande SFK

SFKs vision och strategi
Under 2017 formulerades följande vision och strategi för SFK som ledstjärna i vårt
fortsatta arbete. 

Vision
”SFK:s uppgift är att driva kvalitets- och verksamhetsutvecklingsfrågor för att stärka
Sveriges konkurrenskraft” 

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

Gabrielle Meister - ny i rollen som
koordinator vid SFK 1 maj

Då Gun Flemme som
tidigare meddelats snart
går i pension, är vi glada
över att meddela att
Gabrielle Meister tillträder
tjänsten som koordinator
vid kansliet den 1 maj.

Gabrielle presenterar sig
själv såhär:

"-Jag heter Gabrielle Meister och kommer snart att bli en
del av SFK genom det spännande arbetet som
koordinator. Jag ser fram emot många utvecklande möten
och samtal med er medlemmar, för att få en bättre bild
över vad SFK idag är och vad vi i framtiden kan komma
att vara. Jag hoppas att kunna bidra till SFK:s utveckling
framåt, och mitt mål kommer att vara att göra SFK så
värdefullt och givande som möjligt för alla medlemmar. Att
prata om kvalitets- och verksamhetsutveckling,
förbättringsarbete och ledarskap är något jag gärna gör,

SFK DG
12 april

SFK DG inbjuder till
ett kombinerat
årsmöte och
seminarium med
tema: Human Lean -
respekt för
människan och
kontinuerlig
utveckling till det
bättre. Läs mer här. 

SFK
Östergötland
17 april

http://www.sfk.se/notissida?id=253
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både privat och i arbetslivet! Vill ni prata om något annat
än detta är träning (Vasaloppet, Göteborgsvarvet och
andra roliga lopp) och husbyggande givna ämnen, då vi
precis håller på att bygga vårt första hus.

Vill ni komma i kontakt med mig innan 1:e maj finns jag
idag på LinkedIn - linkedin.com/in/gabrielle-meister,
annars ser jag fram emot att träffa så många som möjligt
av er längre fram! Hälsningar från Gabrielle."

SFK 65 ÅR 1952-2017

SFKs historia – sex decennier av erfarenhet
Den 30 mars 1952 bildades Kontrollingenjörernas
Förening, KIF, vilken är ursprunget till dagens förbund.
Föreningen ändrade 1966 namn till Sveriges
Kvalitetstekniska Förening, SKTF.

1985 antogs det nuvarande namnet Svenska Förbundet
för Kvalitet, SFK och samtidigt fick förbundet nya stadgar
och ny arbetsordning.

Under de 65 år som gått har kvalitetsarbetets fokus
alltmer flyttats från enbart produktion till organisationens
hela verksamhet. Denna utveckling speglas också inom
SFK, som gått från en förening för kontrollingenjörer inom
tillverkning till ett förbund för alla som arbetar med att
utveckla kvalitet i både varor och tjänster. 
Läs mer om SFKs historik här. 

Insändare från SFK StaM:

 Förbättringar,
innovationer och
PopUpLab. 
”Hur man kan jobba
med förbättringar
och innovationer i en
visions- och
värderingsstyrd
organisation”. Linda
Huljebrant berättar
om uppdraget att
skapa Sveriges
smartaste
elcykelpool. 
Läs mer här.

SFK Bygg
18 april

SFK-BYGG
inbjuder till årsmöte
och studiebesök på
Slussen i
Stockholm. David
Möller IT/BIM expert
presenterar
tillsammans med
Gunnel Wikenholm
3D projekteringen
och aktuella läget
med
kvalitetssäkringen. 
Läs mer här. 

https://www.linkedin.com/in/gabrielle-meister
http://www.sfk.se/static/files/1017/wqd_65.pdf
http://www.sfk.se/notissida?id=259
http://www.sfk.se/notissida?id=261
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Mer analytiskt kvalitetsarbete

Juran, Deming, Shewhart, Crosby och även Florence
Nightingale - alla är förbundna med (framgångsrikt)
kvalitetsarbete. Nightingales arbete hade en omedelbar
inverkan på människorna – deras hälsa – över stora delar
av världen. Men sällan förekommer någon referens till
dessa föregångare. Har dessa människors arbete ingen
relevans idag? Har vi blivit faktaresistenta? Svaret på
dessa är och borde vara ’nej’. Vi har tidigare skrivit om
detta bland annat i inlägg i ’Kvalitetsmagasinet’.

http://kvalitetsmagasinet.se/ar-du-utnyttjad/
http://kvalitetsmagasinet.se/ar-du-radd-lille-van/SFK har
ju en uttalad ambition att bli en röst i samhället för att
kunna påverka kvalitetsarbetet i positiv riktning. För detta
krävs en grundmurad tro på underbyggda fakta, trovärdig
analys och redovisning. Utan detta blir det som en debatt
i TV-aktuellt där vardera sidan använder sig av ’Simpsons
Paradox’ för att titta på en gemensam datamängd men
sedan komma till diametralt skilda ståndpunkter, varefter
de 6.5 minuterna är slut…

Några konkreta exempel
Partikelhalter.  Nyligen hade vi ett seminarium med
rubriken ’Analysdrivet kvalitetsarbete’ där ett föredrag
handlade om partikelhalter i luften och i trafiken i
huvudstaden. Ett synnerligen gediget arbete som kunde
prediktera halterna timme för timme. En TV-debatt utan
bra analys om detta mellan t.ex. en miljöarbetare och en
representant för motorfordonsindustrin, skulle bli en

SFK Väst
24 april

Välkommen till en
intressant 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. 

SFK Småland
4 maj

Nya krav i
arbetsmiljö – undvik
sanktionsavgifter!
Kurs med praktiska
råd och tips för att
uppfylla
arbetsmiljökraven
samt genomgång av
lagöverträdelser som
kan ge
sanktionsavgifter. 
Läs mer här.

http://kvalitetsmagasinet.se/ar-du-utnyttjad/
http://kvalitetsmagasinet.se/ar-du-radd-lille-van/
http://www.sfk.se/notissida?id=250
http://www.sfk.se/notissida?id=256
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uppvisning i retorik där skulden kanske läggs på
vulkanutbrott, vindar från öst och Ruhrområdet etc. Om
man vill vidtaga åtgärder kan dessa väljas ut i modellen
och effekten skattas. Modellen kommer omedelbart att
visa om vidtagna åtgärder verkligen hade effekt. För att
påverka miljöarbetet vore detta arbete en veritabel
murbräcka.
Vården.  I dessa dagar diskuteras vården intensivt och
även här präglas debatten knappast av en seriös analys. 
Det är t.ex. svårt att hitta en bra diskussion eller definition
av ’vårdgarantin’. Hur skall t.ex. inom ’90 dagar
tolkas’? Det måste ske med ett analytiskt synsätt – är det
’alla personer’? Helt orealistiskt. Skall det tolkas som
parametrar i en sannolikhetsfördelning? Detta ger
åtminstone vården en chans att designa sina processer
så att slutsumman blir just det specificerade.Ibland ser
man försök till att jämföra köer. Men hur gör man, rent
matematiskt och statistiskt? En grannlaga uppgift.
Vårdens resultat döms ofta på kölängder men
egenskaper hos en kö beror på ’inprocessen’ och
’utprocessen’. Förhållandet mellan dessa ger upphov till
kölängdens variation. 
Big data, robotisering, maskininlärning, AI.  
Det finns flera områden där ett analytiskt förhållningssätt
behövs. Vår erfarenhet av t.ex. 'Big Data' från två stora
svenska internationella förtag och vården är att det inte
går att plötsligt läsa in en stor datamängd för analys
eftersom datastrukturen är inte anpassad till ett sådant
förfarande. Data är ofta inte tänkt för analys utan bara 'bra
att ha'.
Kvalitetsböcker. Det kommer då och då ut böcker om
kvalitetsarbete och dessa stöder sällan ett ’Analysdrivet
kvalitetsarbete’. I något litet kapitel i skymundan placeras
en rubrik ’Statistik’ och sedan en följer en standardiserat
prat om ’Sex sigma’ dvs alltid som om kvalitetsarbetet
alltid bedrivs bland kullager och vevaxlar som dessutom
redan är tillverkade. Det analytiska arbetet i t.ex.
samband med konstruktion, produktionsplanering,
estimering av lager, tider, design av databaser,
resurshantering i allmänhet, finns aldrig med. Problem-
och målformulering är två andra områden som kräver
medverkan av ett analytiskt synsätt. 

SFK
Östergötland
24 maj

Q-share är en modell
för erfarenhets-
utbyte. Vid detta
tillfälle får vi en
kortare introduktion
till ett aktuellt ämne
och därefter tid för
att reflektera, lyssna
till varandra och dela
erfarenheter. 
Läs mer här. 

SFK Syd
31 maj

SFK Syd bjuder till
frukostträff
tillsammans med
ansvarsfullt.se.
Presentation av ett
unikt verktyg för
kvalitet och
hållbarhet, designat
för små och

http://www.sfk.se/notissida?id=260
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Vi vill från SFK StaM bidra till att ett analytiskt
kvalitetsarbete blir en vital del av ett förnyat SFK. Vi vill
medverka på alla sätt och gärna via ett ökat interregionalt
samarbete och att vi utnyttjar och stimulerar den kunskap
som faktiskt finns hos företag och organisationer.

Göran Lande, ordf SFK StaM
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.

WQD 2018 den 8 eller 15 nov

Boka dagarna nu! Vi avvakar besked från ett par
huvudtalare, mest troligt är att arrangemanget ges den 8
november. Mer information kommer.

medelstora företag,
utifrån ISO-
standards för
Kvalitet, Hållbarhet,
Miljö och Socialt
ansvarstagande. Mer
info på SFKs
hemsida inom kort. 

Sammanträden
2018

Förbundsstyrelsen
för SFK
sammanträder 

27 april,
Jönköping

14 november,
Stockholm

Fullmäktige
sammanträder

27 april,
Jönköping

SFK välkomnar nya medlemmar
Henrik Henningsson, Elektrodopplack AB

Niclas Pihl, Elektrodopp Lack AB

http://www.sfk.se/sv/sektioner_entree
http://www.sfk.se/
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Stefan Henningsson, Elektrodopplack AB

Per Milton, GL&V Sweden AB

Åsa Halldin, Valmet AB

Carin Björgvik, GE Power Sweden AB

Simon Sachs Ståhl, Qualifier Sweden AB

Anna Sköld, Qvalify AB

Arvid Vikman, Akademikerförbundet SSR

Anna Hamr, Myndigheten för samhällsskydd och bredeskap

Jannicke Rinderud, Student

Alexandra Brändström, Qvalify AB

Monica Berggren, Qvalify AB

Karin Claesson, Qvalify AB

Clarence Paulson, CPSab

Karina Skalmstad, Student

Christina Johnsson, Malmö Universitet

Medlemserbjudande hos Studentlitteratur
Försöksplanering
För utveckling och förbättring

Inom såväl industri som offentlig sektor
är försöksplanering en viktig men
underutnyttjad del av
kvalitetsutveckling – både för att
utveckla nya produkter och processer
men också för att förbättra existerande.
Kan det ibland begränsade
användandet förklaras av att
försöksplanering förknippas med
avancerade beräkningar och
svårbegriplig statistik? Boken vill vi visa
att försöksplanering är enkelt att
använda. Denna bok och andra
medlemserbjudanden hos
Studentlitteratur hittar du här.  

Medlemsförmåner

https://www.studentlitteratur.se/kampanj/sfk
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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.

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.

Bildmaterial från freepik.com med flera.

http://www.sfk.se/sv/medlemskap_entre_1
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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/

