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Temaplan 2023

ALLTID I  KVALITETSMAGASINET:
Förbättringsarbete
Verksamhetsutveckling
Systematiskt kvalitetsarbete

Ledarskap och medarbetarskap
Ledningssystem och certifiering
Organisationskultur

Kundfokus
Kundnöjdhet
Forskning

1. STANDARDBIBELN – ALLT DU BEHÖVER VETA
Det vimlar av standarder inom kvalitetsområdet. Här går vi 
igenom vilka standarder som är viktigast för dig som kvalitets-
proffs att ha koll på. Vi tittar också framåt och spanar in vilka 
nya standarder och direktiv som är på gång och funderar på 
vad det kan vara för vits med att själv delta i Sis standardise-
ringsarbete.

Utgivningsdag: 9/2
Materialdag: 30/1

2.  KVALITETSFORSKNING
Forskningen inom kvalitetsområdet är sällan den som når 
löpsedlarna. Därför ägnar vi ett helt tema åt att göra nedslag i 
aktuella forskningsprojekt ute på våra svenska lärosäten och i 
omvärlden. Ett smörgåsbord fyllt av de allra senaste fynden. 

Utgivningsdag: 30/3
Materialdag: 20/3

3 LEAN SPECIAL – NU MED KATA
Just in time och slimmade leveranskedjor fungerar bra – tills 
de inte gör det längre. Det fick många verksamheter känna på 
den hårda vägen efter pandemin och de påföljande kriserna. 
Hur får man in kvalitet i inköpsprocessen? Hur säkrar man 
leverantörskedjorna? Och vad är egentligen KATA som alla 
pratar om? 

Utgivningsdag: 19/5
Materialdag: 8/5

4.  HAR DU VAD SOM KRÄVS?
Kvalitetsrollen förändras i takt med sin omgivning. Nu 
handlar rollen även om att driva hållbarhetsarbetet, ta en 
aktiv roll i digitaliseringen och inte minst att odla en bra 
kvalitetskultur. Vilka är de nya kompetenserna som behövs 
i rollen? Var går egentligen gränsen för vad man behöver 
kunna? Och har du själv vad som krävs? 

Utgivningsdag: 31/8
Materialdag: 21/8

5.  KVALITET 4.0
Inom industrin är paradigmskiftet redan verklighet genom 
Industri 4.0. Och utvecklingen sprider sig snabbt. Nu är 
det dags för kvalitetsprofessionen att verkligen steppa upp 
kvalitetsarbetet till nästa nivå och utnyttja nya, smarta 
digitala verktyg i förbättringsarbetet. 

Utgivningsdag: 12/10
Materialdag: 2/10

6.  NYTTOREALISERING OCH  
EFFEKTHEMTAGNING 
Kvalitetsprofessionen måste kunna visa på affärsnytta i sitt 
arbete, annars är risken att rollen hamnar på undantag. 
En förutsättning är att effekterna av insatserna kan följas 
upp och mätas. I det här numret beskriver vi hur man kan 
arbeta med effekthemtagning och nyttorealisering så att vi 
synliggör affärsnyttan av det förändringsarbete vi bedriver. 

Utgivningsdag: 23/11
Materialdag: 13/11

HÖSTVÅR


