
Ingemar Lindström är sedan ett år 
tillbaka ordförande i svenska fören-
ingen för kvalitet, SFK.  Han är före 
detta revisor och enligt egen utsago 
»gammal kvalitetsmänniska« med en 
bakgrund i industrin. Det var under 
80-talet som han kom i kontakt med 
Lennart Sandholm och blev övertygad 
om att jobba med kvalitetsfrågor.

TEXT Catharina Byström

S
FK BILDADES REDAN på 50-talet 
men bytte namn till SFK i början 
på 80-talet. Det är en medlemsför-

ening som arbetar både regionvis och 
nationellt. SFK äger även Qualify som är 
ett certifieringsorgan ackrediterat av 
Swedac. 

– Idag är en av SFK:s viktigaste frågor 
Kvalitet 4.0 där vi försöker förmedla hur 
den digitala utvecklingen kommer att 
påverka kvalitetsfunktionernas roll. Vi 
arrangerar både konferenser och semina-
rier som World Quality Day, säger Ingemar 
Lindström. 

Under det senaste året har SFK:s aktivi-
teter gått från att vara regionala till att bli 
allt mer rikstäckande. 

– Våra medlemmar vill träffas och utbyta 
idéer med varandra och vi försöker skapa 

forum för dem. Vi går också mot att bli mer 
internationella bland annat genom vårt 
engagemang i European Organisation for 
Quality EOQ där vi till exempel är med i en 
fokusgrupp med fyra andra länder. 

Genom medlemmarna har SFK bra koll 
på hur fokus på kvalitetsfrågan ändrats 
efter tid. Till exempel att det blir allt vikti-
gare att finna sin roll inom organisationen.

– Jag tycker att det blir alltmer uppen-
bart att vi behöver alliera oss med IT och 
statistiker i det nya digitala landskapet. 

Integreras med varandra
En annan fråga som blivit allt viktigare är 
att i takt med att koncept som Lean, Six 
Sigma och andra liknande verktyg utveck-
las, gäller det att se till så att det inte blir 
olika spår utan att de integreras i varandra. 

–  Sedan har vi det stora området med 
hållbarhet som alltmer dominerar verk-
samheters utveckling. I många fall har 
kvalitetsfunktionen fått dessa frågor i sitt 
knä. Vi behöver klargöra gränssnitten 
mellan verksamhetsutveckling och håll-
barhet, säger Ingemar Lindström.

Är kvalitetsrollen otydlig idag?
– Ja, i den bemärkelsen att kvalitets-

funktionen bör vara en del i »affären« 
vilket inte alltid är så tydligt. Ett skickligt 
kvalitetsarbete ger stabilitet i samverkan 

mellan input i verksamheten och motsva-
rande output mot kund. Stabilitet här ger 
både intern och extern tillit till verksamhe-
tens förmåga. En förmåga som är viktig att 
synliggöra mot kund.

Hur har kartbilden inom kvalitetsom
rådet förändrats på senare år
– Vi som upplevde hur stort fokus det var 

på kvalitetsområdet för ett antal år sedan, 
känner att det inte är samma fokus nu. Då 
skapades till exempel SIQ som drog massor 
av deltagare under sitt årliga »Vinnande 
ledarskap« med kungen som utdelare. All 
fokus på tredje parts certifieringar, med till-
hörande certifikat har nog lett till att många 
ledare tycker, »Nu är vi bra«, trots att det 
bara är grunderna som klarats av. Det skulle 
kunna jämföras med att ta körkort. Kör 
konkurrenten i Formula 1 måste även vår 
organisation köra i samma serie.

Var tror du att kvalitetskunskapen 
skulle kunna göra mest nytta fram
över?
– I samhällsutvecklingen. Det är bara att 

se hur svajigt det är i äldreomsorgen och 
det finns säkert många andra områden. Det 
visar bara att vi har mycket kvar att lära. 
Det är viktigt att kvalitetsollen skapar en 
tillit till sin egen förmåga.  Det gör man 
bland annat genom att vara nära affären. 

Vi behöver alliera oss med IT
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