
SFK – Vem 
är vi? 



www.sfk.se 

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. 

Bakgrund 
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SFK är en 
ideell organisation  

Vårt mål är att  ett medlememskap i SFK ska innebär 
ett personligt lyft. 
 

som verkar inom områdena: 
• Kvalitet 
• Säkerhet 
• Hälsa 
• Ledarskap 
• Miljö 
• Arbetsmiljö 
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SFK – Nätverk 
 

Som medlem är man en del av ett 
kraftfullt, erfaret och kunnigt nätverk. 

Vår hemsida www.sfk.se är en viktig 
länk för information och 
kontaktskapande. 

Kom ihåg att… 

…för de som är beredd att vara aktiv i sitt nätverkande 
väntar här många givande möten med kollegor i sin 
egen och andra branscher. 

http://www.sfk.se/departments.php?view=15
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SFK – Utbildning och konferens 

Medlemmar får fortlöpande 
erbjudande om kurser, föredrag 
och seminarier över hela landet. 

SFK anordnar 2-3 nationella 
konferenser årligen med föreläsare 
från näringsliv, offentlig sektor, 
forskning och utveckling! 

Ni har kanske själva kunskap att dela med dig i någon av dessa former. 
Välkommen att kontakta styrelsen i din region, sektion eller förbundsstyrelsen! 
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SFK Dalarna-Gävleborg (SFK-DG) 

SFK Norrland (SFK-Norr) 

SFK Stockholm (SFK-S) 

SFK Småland (SFK-SM) 

SFK Södermanland-Västmanland (SFK-SV) 

SFK Syd (SFK-Syd) 

SFK VärmDal Örebro (SFK-VDÖ) 

SFK Väst (SFK-Väst) 

SFK Östergötland (SFK-Ö) 

SFK finns i 9 regioner! 
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SFK erbjuder kompletterande medlemskap 
i olika sektioner: 

SFK sektioner 
– för dig som vill nätverka med branschkollegor 

• SFK Bygg (SFK-B) Sektion Bygg      

• SFK Fordon (SFK-TF) Sektion Teknik och Fordon      

• SFK Livs-, läkemedel och kemisk-tekniska produkter 

   (SFK-LLK) 

• SFK Statistisk metodik (SFK-StaM)      

• SFK Tillförlitlighet och produktsäkerhet (SFK-TIPS) 

http://www.sfk.se/departments.php?view=10
http://www.sfk.se/departments.php?view=12
http://www.sfk.se/departments.php?view=14
http://www.sfk.se/departments.php?view=11
http://www.sfk.se/departments.php?view=13
http://www.sfk.se/departments.php?view=15
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SFK – Vårt erbjudande 

1. World Quality Day 

2. Vårens Kvalitets Dag 

3. Seminarier, konferenser och utbildningar som regioner och 
sektioner arrangerar. 

4. Tillgång till ett kraftfullt och nationellt nätverk inom olika 
branscher. Nätverken ger möjlighet till bl a benchmarking, 
inspiration och lärande. 

5. Rabatt på tidningarna Kvalitetsmagasinet, Chef, Miljönytt samt 
rabatt på litteratur från Studentlitteratur. 

6. Kontakt med studenter på Sveriges högskolor och universitet. 

7. Kontaktnät via SIS, SIQ, och IAQ. 

  

http://www.sfk.se/departments.php?view=15
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Välkommen att bli medlem i SFK! 

SFK blir en tillgång för dig och din  

organisation och du blir en tillgång  

för dina kollegor i SFK-nätverket! 

Bli medlem redan idag!  
Anmäl dig via www.sfk.se  

Vänligen kontakta Medlemsservice via info@sfk.se eller  
tel.nr. +46 (0)8-753 97 44 om du har frågor. 

mailto:info@sfk.se

