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Förord 

Det finns en rad personer som vi vill tacka, som alla på olika sätt bidragit till att denna uppsats 

kunnat skrivas. Först vill vi tacka Astra Zeneca för att ha givit oss möjligheten att kunna 

utföra denna studie. Sedan vill vi även rikta ett speciellt tack till vår handledare inom Astra 

Zeneca, Marie Ahxner. Ett stort tack till alla respondenter som ställt upp för att delta i studien. 

Vi vill även tacka Mikael Olsson som har handlett oss under studiens gång.  

 

Benjamin Yakob Olsson & Homam Zraki 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Utformning och framtagning av organisationsförändring inom Astra Zeneca 

Författare: Benjamin Yakob Olsson & Homam Zraki 

Handledare: Mikael Olsson 

Examinator: Ann-Sofie Köping 

 

Problem: Läkemedelsindustrin är en starkt reglerad industri där all tillverkning av läkemedel 

måste utföras efter regler och riktlinjer som går under benämning Good Manufacturing 

Practice, GMP. Dessa riktlinjer är avsedda för att minimera alla risker som finns och 

uppkommer med farmaceutisk tillverkning. Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje 

tillverkar mer än 30 olika läkemedel till fler än 100 marknader. Detta har lett till att denna 

tillverkningsenhet ständigt är uppvaktad av inspektioner från olika marknader och 

myndigheter, för att försäkra att all tillverkning av läkemedel genomdrivs utifrån GMPs regler 

och riktlinjer. I denna tillverkningsenhet har ett projekt påbörjats för att utforma och framta en 

organisationsförändring. Denna förändring handlar om att hitta ett effektiviserat sätt för att 

kunna hantera och bemöta dessa inspektioner, förändringen innebär skapandet av en ny 

virtuell enhet som går under benämning Inspektionsteam. 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera processarbetet vid utformningen och 

framtagningen av en organisationsförändring inom en specifik avdelning på Astra Zeneca. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats där fyra personer som är involverade i projektet 

intervjuats. Studien är baserad på teorier för att djupare kunna studera studieobjektet. 

Respondenterna och avdelningen som studien utfördes på har hållits anonyma på begäran av 

företaget. 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning och 

modeller inom planerad organisationsförändring och kvalitetsstyrning.  

Slutsatser: Studiens slutsatser visar på de huvudsakliga faser som den studerade avdelningen 

genomgått för framtagningen av den virtuella enheten Inspektionsteam. Vidare redogörs för de 

faktorer som framkallat den organisatoriska förändringen, samt de kvalitetsstyrningskoncept som 

legat till grund för utformningen av den virtuella enheten Inspektionteam. 

 

Nyckelord: Good Manufacturing Practice, GMP-inspektioner, Organisationsförändring, 

Läkemedelsbranschen, Astra Zeneca, Ständiga förbättringar. 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Designing and developing an Organizational Change within Astra Zeneca 

Authors: Benjamin Yakob Olsson & Homam Zraki 

Tutor: Mikael Olsson 

Examiner: Ann-Sofie Köping 

 

Problem: The pharmaceutical industry is a highly-regulated industry where all drug 

manufacturing needs to be carried out according to the rules and guidelines which goes under 

the name Good Manufacturing Practice, GMP. These guidelines are intended to minimize all 

risks that exist and occurs with pharmaceutical manufacturing. Astra Zeneca's manufacturing 

unit in Södertälje manufactures more than 30 different medicines to more than 100 markets. 

This has led to the fact that this production unit is constantly courted by inspections of 

markets and governments to ensure that all production of drugs is done by GMPs rules and 

guidelines. In this manufacturing unit, a project has been launched to develop and design an 

organizational change. This change was constructed for the purpose to find an effective way 

to manage and respond to these inspections. The organizational change aims to construct a 

new virtual unit which goes under the name of Inspektionteam. 

Purpose: The purpose with this study is to analyze the work process within the creation and 

design process of an organizational change within a specific department in Astra Zeneca's 

manufacturing unit in Södertälje.  

Method: The study has a qualitative approach, were four people who are involved in the 

project were interviewed. This study is based on theories that has been used to get a deeper 

understanding on the subject. The respondents and the section that has been studied has been 

held anonymous on the request by the company. 

Theoretical framework: The conclusions of this study shows the main phases that the 

studied section went through for the development of the virtual unit Inspektions team. Further 

the study presents factors which initiated the organizational change, and the criteria which has 

provided the basis for the design of the virtual unit Inspektions team.   

Conclusions: The conclusions of this study shows the main phases that the studied section 

went through for the development of the virtual unit Inspektions team. Further the study 

presents factors which initiated the organizational change, and the quality management 

concept which has provided the basis for the design of the virtual unit Inspektionsteam.  



 

 

Keywords: Good Manufacturing Practice, GMP-inspections, Organizational change, The 

pharmaceutical industry, Astra Zeneca, Continuous Improvements. 
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1. Inledning 

Detta avsnitt inleds med en bakgrund till studiens berörda ämne. Sedan redogörs för den 

grundläggande problematik som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 

redogörs för studiens syfte och frågeställningar samt en avgränsning. 

1.1. Bakgrund 

Förändring är ett ämne som har varit ett fenomen för diskussion sedan antikens Grekland. 

Redan år 500 f.Kr. talade den grekiske filosofen, Herakleitos från staden Efesos, om 

förändring för att belysa att världen och universum befinner sig i ständig rörelse och i ett evigt 

föränderligt tillstånd. Ett av Herakleitos mest kända citat lyder: “It's not possible to step in the 

same river twice”. Då floden befinner sig i ett konstant föränderligt tillstånd är det inte 

möjligt att stiga i samma flod två gånger. Citatet illustrerar begreppet förändring som ett 

konstant och allmänt förutsägbart flöde. Herakleitos försökte med detta citat illustrera att även 

universum är i konstant rörelse, och i ett ständigt föränderligt tillstånd (O'Connell, 2006). 

 

Professor Dag Ingvar Jacobsen (2013) beskriver i sin bok hur förändring tillämpas ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Författaren förklarar organisationer som sociala system som hela 

tiden befinner sig i någon form av utvecklingsfas. Vidare förklarar Jacobsen att denna 

förändring inte bör betraktas utifrån ett statiskt tillstånd till ett annat, utan bör betraktas som 

en rörelse mellan de olika tillstånden. Jacobsen beskriver även att förändringar är unika och 

måste förstås utifrån sina speciella drag. Förändring måste kontextualiseras för att ge en 

realistisk framställning av förändring. 

 

Den klassiska modellen för förändringar inom organisationer förutsätter logiska framsteg från 

ett dåligt tillstånd till ett bättre. De nuvarande problemområdena finns inom det sämre 

tillståndet, medan det bättre tillståndet innehåller de framtida uppfyllelserna av 

organisationens syfte, vision och värderingar genom dess policys och strategier. En relativt 

enkel modell att följa, dock en alldeles för simpel beskrivning av förändring inom 

organisationer. Organisationer är komplexa, dynamiska, socio-tekniska system.  
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Dilemmat för en förändring inom en organisation blir således hur man genomför en 

nödvändig förändring utan att destabilisera alla dess anslutna aspekter i systemet. 

Destabiliseras inte det nuvarande tillståndet, har organisationen ingen signifikant förändring 

(Garratt, 2005). 

 

Sökandet efter förändring inom organisationer är en ständigt pågående kamp. Väldefinierade 

problem och tydliga uppenbara lösningar är något sällsynt inom organisationer. 

Organisationers problem liknar snarare strukturella dilemman och svåra kompromisser. En 

komplex rollstruktur gör det svårt att bibehålla en fokuserad och sammanhållen verksamhet 

(Bolman & Deal, 2014). 

 

Förändringar eller omstruktureringar inom organisationer inträffar då organisationen ställs 

inför problem eller möjligheter av grundläggande karaktär. Organisationer känner sig därför 

tvungna att reagera i form av förändring eller omstrukturering (Bolman & Deal, 2014). 

 

Organisationer befinner sig i omgivningar som förändras snabbt och oförutsägbart. 

Omständigheter som globalisering av marknader, ökade konkurrensförhållanden, teknologisk 

utveckling och kundernas krav är påtryckningar som driver mot förändringar i organisationer. 

Det rekommenderade tillvägagångssättet för organisationer att kunna hantera dessa 

påtryckningar är att organisera för ständig förändring och att bli en flexibel organisation som 

snabbt kan anpassa sig efter förändringar i omgivningen (Zorn, Page & Cheney, 2000). 

 

Förändringar inom organisationer kan vara både stora och små. Det mesta av litteraturen kring 

organisationsförändringar handlar om stora organisationsförändringar som triggas av att 

organisationers miljöer förändras och att organisationer måste utveckla ett snabbt lärande. 

Organisationer kan även genomgå mindre förändringar. Små förändringar kommer antingen 

från interna problem som kan uppkomma från stora förändringar eller från organisationens 

direktkontakt med ett segment från miljön. Företagsledare fokuserar på fragmenterade 

aspekter av störda interna dynamiker. Företag svarar och justerar sig efter dessa individuella 

kriser och förändrar sig gradvis och inkrementellt. Då miljöer kontinuerligt förändras behövs 

det även ett kontinuerligt sökande från organisationen.  
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Företagsledare letar efter möjligheter att kunna förändras, och när de finner dessa tillfällen, 

bestämmer de den möjliga och begränsade räckvidden för strategisk förändring. Dessa 

förändringar genomförs inkrementellt och lokalt för att bidra med stabilitet till organisationen 

(Choi, 1995).  

 

Organisationer är även ur många olika aspekter komplexa. De befinner sig i komplexa miljöer 

där organisationer samspelar med andra organisationer, exempelvis; aktiemarknaden, 

fordringsägare och externa revisorer (Bolman & Deal, 2014). 

 

1.1.2. Problembakgrund 

Läkemedelsindustrin är en industri som kan betraktas som annorlunda från andra industrier. 

Branschens huvudområden grundar sig i att förbättra patienters liv och samtidigt generera 

vinster för att kunna tillfredsställa aktieägarna och finansiera framtida forskning (Kessel, 

2014). 

 

Astra Zeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag som arbetar med att tillverka receptbelagda 

läkemedel (Astra Zeneca, 2017).  Läkemedelsindustrin är en starkt reglerad industri där all 

produktion av läkemedel måste genomdrivas utefter överensstämmande riktlinjer. Dessa 

riktlinjer går under benämningen Good Manufacturing Practice, GMP (Plumb, 2005).  

 

GMPs riktlinjer är en del av läkemedelsindustrins kvalitetsstyrning och syftar till att säkra att 

alla produkter som produceras konstant skall kontrolleras enligt kvalitetsstandarder. GMPs 

riktlinjer är även avsedda för att hantera och minimera alla risker som finns och kan 

uppkomma genom farmaceutisk tillverkning. Dessa riktlinjer medför att alla produkters 

kvalité, säkerhet och effektivitet kan säkras (WHO, 2017). 

GMPs riktlinjer omfattar produktionen av läkemedel bland annat genom följande områden: 

• Att granska all associerad risk vid alla tillverkningsprocesser, samt dess kapacitet för 

konstant tillverkning av läkemedel.  

• Att alla tillverkningsprocesser ska vara försedda med resurser såsom: tillräckligt med 

personal, lämpliga verktyg, tillräckliga utrymmen för att arbeta på och lämplig lagring 

och transport hantering.  
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• Teknisk dokumentation och journaler som används inom produktionen registreras och 

granskas, samt skall de hållas kvar i begriplig och tillgänglig form. 

• Att system finns som kan återkalla alla partier av produkter från försäljning eller 

tillhandahållanden. 

• Hur sanitet och hygien bör praktiseras i varje aspekt under tillverkningen av läkemedel 

(WHO, 2017).  

 

Dessa överensstämmande riktlinjer för läkemedelstillverkning tillämpas av flera länder och 

dess respektive myndigheter, samt företag och organisationer som bland annat: USA (FDA, 

2015), Sverige (Läkemedelsverket, 2016), Storbritannien (GOV.UK, 2014) och EU 

(European Commission, 2003). 

 

Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje utgör cirka 35 % av företagets totala 

försäljningsvärde. Tillverkningsenheten i Södertälje består av två produktionsanläggningar: 

Gärtuna och Snäckviken. Dessa produktionsanläggningar tillverkar över 30 olika läkemedel 

till fler än 100 olika marknader (Astra Zeneca, 2017). Detta har gjort att dessa 

tillverkningsanläggningar ständigt inspekteras av olika marknader och myndigheter för att 

försäkra att all tillverkning följer GMPs riktlinjer (World Health Organization, 2017). 

 

Inom en specifik avdelning i Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje har ett projekt 

påbörjats som handlar om att förändra den process som hanterar de externa inspektionerna 

som utförs på avdelningen. Denna förändring innebär ett skapande av en ny virtuell enhet som 

går under benämningen Inspektionsteam.  
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1.2. Syfte 

Syftet med studien är att analysera processarbetet vid utformningen och framtagningen av en 

organisationsförändring för hanteringen av inspektioner på en specifik avdelning inom Astra 

Zeneca.  

 

1.3. Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet med denna studie har följande frågeställningar legat till grund. 

• Varför har Astra Zeneca valt att förändra hanteringen av inspektioner, och vilka är de 

bakomliggande faktorerna kring denna förändring? 

• Hur har denna organisationsförändring utformats? 

• Vilka huvudsakliga faser har avdelningen gått igenom under framtagningen av denna 

organisationsförändring? 

 

1.4. Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till Astra Zenecas tillverkningsenhet för läkemedel i Södertälje. 

Studien utförs inom en specifik avdelning i Gärtunas produktionsanläggning.  
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts för att genomföra studien. Avsnittet 

börjar med en redogörelse för studiens tillvägagångssätt. Därefter beskrivs insamlandet av 

data, urvalet och en beskrivning av intervjuerna, samt presentation av respondenterna. 

Avslutningsvis redogörs studiens olika perspektiv på trovärdighet.  

2.1. Tillvägagångssätt  

Studien ämnar till att analysera processarbetet för utformning och framtagning av en 

organisationsförändring. För att kunna genomföra en mer djupgående undersökning studeras 

och analyseras förändringen ur olika aspekter. Författarna har valt att använda en kvalitativ 

forskningsansats där fenomenet kommer att studeras med hjälp av en fallstudie som 

forskningsdesign. Fallet i denna studie blir således utformningen och framtagningen av 

organisationsförändringen. Med en fallstudie som forskningsdesign kommer författarna kunna 

studera det valda studieobjektet i dess naturliga miljö (Denscombe, 2016) Det empiriska 

materialet, dess analys och slutsatser grundar sig i utvalda teorier som vidare beskrivs i den 

teoretiska referensramen. Detta medför att studien utgår ifrån en deduktiv ansats. Insamling 

av data sker genom semistrukturerade intervjuer med de aktörer som varit involverade i 

projektet som ämnat till att framta och utforma organisationsförändringen. Författarna har valt 

att använda sig av semistrukturerade intervjuer då det lämpar sig bäst för insamling av data 

kring komplexa fenomen (Denscombe, 2016). Respondenterna tillåts på så sätt att djupgående 

och detaljerat beskriva studieobjektet. Utifrån semistrukturerade intervjuer kan studieobjektet 

brytas ned i frågor för att studera hela fenomenets komplexitet. De semistrukturerade 

intervjuerna utgår ifrån intervjuguider som är noga utformade efter utvalda teorier och 

modeller. Insamlingen av data kommer till största del ske med hjälp av intervjuerna. 
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2.2. Insamlingsmetodik 

2.2.1. Primärdata 

Insamlingen av primärdata har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Författarna 

anser att semistrukturerade intervjuer är det lämpligaste tillvägagångssättet för att samla in 

den primära data. Intervjuerna utfördes med personer som är involverade i projektet som 

grundar sig i utformningen och framtagningen av organisationsförändringen. Dessa 

respondenter innehar relevant kunskap och information för studiens berörda ämne. 

Intervjuerna bidrar med ett detaljerat perspektiv av det studerade fenomenet. Genom 

semistrukturerade intervjuer kan fenomenet brytas ned i frågor för att på så sätt belysa hela 

fenomenets komplexitet. Styrkan i semistrukturerade intervjuer ligger i dess flexibilitet och 

struktur. Respondenterna får på så sätt en större frihet att kunna besvara och förklara varje 

fråga som ställs, utifrån ett ramverk som formats utefter forskningsämnet (Bryman och Bell, 

2013). Intervjuguiderna är noga utformade efter valda teorier och modeller.  

 

2.2.2. Sekundärdata 

I studien har sekundärdata samlats in i form av litteratur och vetenskapliga artiklar kring 

förändringar inom organisationer och kvalitetsstyrning. Detta för att få en djupare förståelse 

kring organisationsförändringar.  

 

2.3. Beskrivning av urval 

Författarna fick möjligheten att utföra studien inom Astra Zeneca då man tidigt i kursen tagit 

kontakt med företaget. Informationen om studieobjektet tillhandahölls efter tips från en utav 

de involverade parterna i projektet. Valet av respondenter har riktat sig in på personer som 

varit delaktiga inom projektet. De olika respondenterna är alla representanter av 

ledningsgruppen för en avdelning på Astra Zeneca. Respondenterna innehar olika befattningar 

inom ledningsgruppen och är alla involverade inom projektet som syftar till att utforma och 

framta denna organisationsförändring. Ledaren för projektet är Respondent 1 som även är 

sektionschef på avdelningen. Respondent 1 har även fungerat som handledare för författarna 

inom företaget. Här har Respondent 1 möjliggjort det för författarna att kunna intervjua de 

som är involverade inom projektet.  
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Vidare har Respondent 1 bifogat information om hur kontroll av läkemedelsindustrin fungerar 

såsom GMP krav samt även granskat studien innan publiceringen. Eftersom författarna tidigt 

kunnat knyta kontakt med företaget och blivit upplysta om studieobjektet kan detta urval av 

studieobjekt och respondenter beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 

2013). Respondenterna och avdelningen som studien utfördes på har hållits anonyma på 

begäran av företaget. 

 

2.4. Beskrivning av intervjuer  

Den första intervjun genomfördes med Respondent 1 på Astra Zeneca. Resterande intervjuer 

genomfördes via telefon. Författarna valde medvetet att genomföra intervjuerna via telefon. 

Detta för att kunna anpassa sig till den begränsade tid som respondenterna kunde avvara för 

genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide som 

sammanställts av författarna. Tre intervjuguider utformades för att kunna belysa ämnet ur 

väsentliga perspektiv. Den första intervjuguiden är av en mer omfattande karaktär, och har 

endast använts för att intervjua Respondent 1. Motiveringen till detta är att Respondent 1 är 

ledare för projektet, och kan bidra med en större inblick av problematiken och det detaljerade 

projektarbetet. Resterande intervjuguider som använts är inte av lika omfattande karaktär som 

den första. Dessa guider har de facto varit nödvändiga för att bidra med en helhetsbild över 

projektet och dess framtagning. De guider som använts vid intervjuer av Respondent 2,3 samt 

4 berör Respondenternas olika perspektiv kring problematiken samt deras funktion inom 

projektet. Samtliga intervjuguider har utformats efter valda teorier och modeller.  
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2.4.1. Presentation av respondenterna  

 Tabell 1 - Respondenter 

  

2.5. Trovärdighet 

2.5.1. Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är motsvarigheten till det kvantitativa begreppet intern validitet. De olika 

respondenternas beskrivningar av det studerade objektet har varit av liknande karaktär. Här 

har även företaget fått kontrollera arbetet och hur de olika respondenternas beskrivningar av 

studieobjektet stämmer överens med deras tolkningar. Godkännandet från företaget gör att 

tillförlitligheten i studien ökar då studiens data godkänts av företaget (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.5.2. Överförbarhet 

Överförbarhet motsvarar det som i en kvantitativ forskning kallas extern validitet. Den 

externa validiteten handlar om att resultatet av studien är generaliserbart. Studiens empiri 

baseras på de berörda individernas åsikter, tolkningar och beskrivningar av det studerade 

objektet. Dessa tolkningar och beskrivningar blir således primärdata för studien. 

Respondenter Befattning inom företaget: Datum: Roll inom projektet: 

Respondent 1 Sektionschef på 

avdelningen. 

2017-04-

04 

Tillfällig ledare 

Respondent 2 Lean Koordinator 2017-04-

19 

Facilitera en workshop och sätta 

samman materialet. 

Respondent 3 Underhållschef 2017-04-

19 

Facilitera en workshop och sätta 

samman material 

Respondent 4 Verksamhetkoordinator 2017-04-

19 

SPC (Single-point of Contact) 
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Undersökningen blir kontextuellt unik för just denna studie. Att överföra studiens slutsatser 

till en annan situation skulle möjligtvis inte påvisa samma resultat. Då denna fallstudie har 

utförts på en pågående process kommer överförbarheten av slutsatserna inte vara de samma 

vid en studie som utförs vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.5.3. Pålitlighet 

Pålitligheten kan betraktas som studiens reliabilitet. Det handlar om att man tillhandahåller en 

redogörelse av de procedurer och metoder som använts och som lett till särskilda slutsatser. 

Detta medför att forskare kan granska forskningsprocessen. Här har studien belyst det 

tillvägagångssätt som författarna använt sig av, dess forskningsdesign och hur intervjuerna är 

genomförda samt dess intervjuguider. Detta ska bidra med att forskare ska kunna genomföra 

och granska studien (Denscombe, 2016).  

 

2.6. Forskningsetiska principer 

Denna studie har följt de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet har tagit fram. De principerna som vetenskapsrådet har tagit 

fram innefattar fyra huvudprinciper. Var och en av dessa huvudprinciper fördelas och 

specificeras i flera regler eller riktlinjer som exempelvis handlar om respondenternas 

anonymitet och rättigheter. Dessa principer bör följas vid alla vetenskapliga undersökningar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till dessa principer har författarna meddelat 

respondenterna om syftet med studien, vart den kommer att publiceras och ifall 

respondenterna vill presenteras med deras namn eller förbli anonyma. Astra Zeneca har även 

granskat uppsatsen innan den publicerades för att säkerställa att ingen felaktig information 

spridits enligt vetenskapsrådet (2002). Respondenterna har även blivit meddelade att all data 

som har samlats in i denna studie inte kommer att användas för något annat syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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3. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt omfattar teorier och modeller som legat till grund för insamlande av empiri och tolkning 

av resultat. 

3.1. Kurt Lewins trestegsmodell inom organisationsförändring 

Jacobsen (2013) beskriver att mycket av det som har skrivits om planerad 

organisationsförändring och organisationsutveckling har baserats på teorier som psykologen 

och författaren Kurt Lewin har utvecklat. Lewins trestegsmodell betraktas som det 

fundamentala eller klassiska tillvägagångssättet för förändringar inom organisationer 

(Cummings, Bridgman & G. Brown, 2016). Modellen beskrivs oftast som Lewins största 

bidrag till organisationsförändringar (Burnes, 2004). 

 

Utifrån denna modell har författarna kunnat studera hur organisationsförändringen bearbetats 

i dem tre olika faserna. Författarna kommer till största del fokusera på att studera 

förändringen i Unfreezing fasen, detta då den organisatoriska förändringen inte 

implementerats i det praktiska arbetet ännu. De andra faserna i modellen syftar till att studera 

den framtida bearbetningen av organisationsförändringen. 

 

Kurt Lewin utgår ifrån att alla individer och sociala system har tendenser att söka sig mot 

stabilitet. Vidare menar Lewin på att system också förändras, och att de rör sig från ett 

tillstånd till ett annat. Lewins trestegsmodell för förändring består av: ”1. unfreezing - 

upptining”, “2. change - genomförande” och “3. refreeze - nedfrysning” (Jacobsen, 2013). 

Levasseur (2001) beskriver att modellen, trots dess enkelhet fortfarande är en elegant och 

oändligt praktisk guide för att beskriva komplexa eller förvirrande problem som finns inom 

förändringsprocessen. 

 

Lewin menar på att förändring är en modifiering av de krafter som håller ett systems 

upprätthållande stabilt. Det finns två typer av krafter: Krafter som strävar mot att bibehålla det 

nuvarande tillståndet (status-quo) och de krafter som driver mot förändring. När dessa krafter 

är jämna eller lika befinner sig upprätthållandet i ett tillstånd av jämvikt. För att förändra det 
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tillståndet kan man öka krafterna som strävar mot förändring, minska de krafter som 

bibehåller det nuvarande tillståndet, eller utföra en kombination av båda (Cumming & 

Worley. 2009). 

 

Figur 1 - Lewins trestegsmodell inom organisationsförändring (egengjord) 

 

1. Unfreezing – upptining 

Detta steg handlar om att minska de krafter som upprätthåller organisationens 

uppträdande i det nuvarande tillståndet. Genom att introducera information som visar 

på skiljaktigheter mellan uppträdandet som begärs av organisationens medlemmar och 

det uppträdande som för nuvarande uppvisas, kan medlemmar motiveras att engagera 

sig i förändrings aktiviteter (Cummings & Worley, 2009).   

 

De flesta teorier om organisationsförändring som baseras på Lewins teori lägger stor 

vikt vid unfreezing-fasen innan själva genomförandet. Unfreezing-fasen innebär att 

ledningen utformar en bild om framtiden, planerar vägen dit samt kommunicerar med 

språk och handlingar. Det handlar om att förbereda medarbetarna inför förändringen 

och övertyga de att förändringen kommer att gynna företaget (Jacobsen, 2013). 

 

2. Change – genomförande 

Detta steg handlar om att ändra uppträdandet inom organisationen, avdelningen eller 

individuellt till en ny nivå. Det handlar om ingripande i systemet för att utveckla nya 

uppträdanden, värderingar och attityder genom förändring i organisationens strukturer 

och processer (Cummings & Worley, 2009). 

Unfreezing

•Utforma en bild 
av framtiden.

• Planera vägen 
dit.

• Meddela 
organisationens 
medlemmar om 
förändring

Change

• Införandet av 
förändring

•Få människor att 
sammansmälta 
och agera enligt 
förändring. 

• Ledaren skapar 
sättet för 
förändringens 
möjlighet att ske

Refreezing

• Handlar om 
framtida tillstånd 
när förändring 
blir mer normal.

• Utvecklar en ny 
själv uppfattning 
och identitet 
inom 
organisationen.
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Change-fasen innefattar införandet av förändringen. Det handlar också om att få 

människor att sammansmälta och agera enligt förändringen. Ledarens roll är att vara 

aktiv under change-fasen redan innan den börjar. Ledaren måste agera för att 

förändringen ska ha möjlighet att ske och att även se till att hinder minskas och att 

individer får de resurser som behövs för genomförandet av förändringen (Jacobsen, 

2013). 

 

3. Refreezing – nedfrysning 

Detta steg stabiliserar organisationen till ett nytt tillstånd av jämvikt (Cummings & 

Worley, 2009). Refreezing-fasen handlar om framtida tillstånd när förändringen blir 

mer normal och vanlig då man utvecklar en ny självuppfattning och identitet inom 

organisationen (Jacobsen, 2013). 

 

3.2. Kurt Lewins kraftfältsteori  

Lewin menade, för att förstå ett tillstånd är det nödvändigt att se det nuvarande tillståndet 

(status quo) som ett tillstånd som upprätthålls av olika förhållanden eller krafter (Burnes, 

2004).   

 

Burnes och Cooke (2013) menar att planerad 

förändring grundar sig i Kraftfälts teorin. 

Kraftfälts teorin gör det möjligt att förstå de 

krafter som bibehåller ett nuvarande tillstånd 

samt att identifiera de krafter som behöver 

förändras för att skapa förändring.  

 

Jacobsen (2013) beskriver dessa krafter som 

drivkrafter och motkrafter. Drivkrafter är de krafter som talar för och påskyndar en 

förändring, medan motkrafter är de krafter eller förhållanden som verkar för att bevara 

stabiliteten. För att en förändring ska kunna åstadkommas måste drivkrafterna vara starkare än 

motkrafterna.  

Förändring 

Drivkrafter Motkrafter

Figur 2 - Kraftfältsteorin (egengjord) 
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För att skapa en förståelse för individers, gruppers och organisationers handlingar måste man 

enligt Lewin identifiera, kartlägga och fastställa potentialen av dessa krafter. Detta skulle 

även bidra till en insikt om vilka krafter som skulle behöva minskas eller stärkas för att 

framhäva förändring (Burnes, 2004).    

Utifrån denna teori kan de bakomliggande faktorerna kring förändringen studeras. 

 

3.3. General Model of Planned Change 

Cummings, T och Worley, C (2009) har utvecklat en generell teori som baserar sig på 

följande teorier om planerad organisationsförändring: Lewins Change Model, The Action 

Research Model och The Positive Model. Teorin beskriver fyra grundläggande aktiviteter som 

ledningen och medlemmarna inom en organisation genomför gemensamt under en 

organisationsutvecklingsfas. Modellens fyra aktiviteter består av “Entering and contracting”, 

“Diagnosing”, “Planning and Implementing” och “Evaluating and Institutionalizing”. Genom 

modellen kan förändringen studeras utifrån ett mer detaljerat ramverk. Här studeras den 

organisatoriska förändringen utifrån fyra olika aktivitets faser.  

Då denna organisationsförändring inte hunnit implementeras fokuserar denna studie på att 

studera organisationsförändringen i faserna “Entering and contracting” och “Diagnosing”. 

Genom de följande faserna “Planning and Implementing” och “Evaluating and 

Institutionalising” kan organisationsförändringen framtida bearbetning studeras. 

 

1.      Aktivitet 1 - Entering and contracting – Inmatning och upphandling 

Inmatning och upphandling är händelser som hjälper till att avgöra om organisationen ska 

gå vidare i den planerade förändringsfasen. Inmatningen består av insamling av data som 

kan vara till underlag för att undersöka något eller för att förstå ett problem som 

organisationen utsätts för. Enligt Lacey (1995) är Entering en av de svåraste stegen som 

kräver mycket energi i General Model of Planned Change. Mycket tid och energi läggs 

ner på denna fas för att identifiera alla resurser och möjligheter som organisationen har 

(Lacey, 1995). Efter insamling av data diskuteras möjligheter eller problem mellan 

ledningen och organisationsmedlemmarna för att utveckla en upphandling eller en 
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överenskommelse för det fortsatta engagemanget för förändringen. Denna upphandling 

innehåller framtida förändringsarbeten, vilka resurser som kommer att ingå i processen 

och hur ledningen och organisationsmedlemmarna kommer att agera (Cummings & 

Worley, 2009). 

 

2.      Aktivitet 2 – Diagnosing - Diagnostisera 

Huvudsyftet i diagnosfasen är att förstå de organisatoriska problemen samt deras orsaker 

och konsekvenser. Denna aktivitet blir en fundamental del inom denna fas. Det innefattar 

valet av en lämplig modell för att förstå organisationen, insamling och analys av data. 

Aktiviteten innefattar även feedback till ledningen och organisationsmedlemmarna om de 

problem och möjligheter som finns (Cummings & Worley, 2009). 

 

3.      Aktivitet 3 - Planning and Implementing – Planera och implementera 

I detta skede planerar ledningen gemensamt med organisationsmedlemmarna för att 

genomföra förändringar. Alla jobbar för att utforma åtgärder och skapa handlingsplaner 

för att uppnå organisationens mål och vision. Det finns kriterier för att utforma dessa 

åtgärder. Kriterierna ska ta hänsyn till organisationens beredskap för förändring, 

nuvarande förändringsförmåga eller, organisationskulturen och hur makten är fördelad 

inom organisationen. Genomförandet av förändringen är beroende av ledningens förmåga 

att hantera förändringsarbetet. Ledningens roll är att skapa en önskad framtidsvision vilket 

innefattar en motiverande förändring, hantera övergången mot visionen samt upprätthålla 

ett kontinuerligt flöde inom arbetet för förändring (Cummings & Worley, 2009). 

 

4.      Aktivitet 4 - Evaluating and Institutionalizing – Utvärdera och institutionalisera 

Det avslutande steget i “General Model of Planned Change” innebär utvärdering av 

förändringen och dess effekter på organisationen. Institutionalisering av de framgångsrika 

förändringarna ser till att dessa kvarstår i organisationen. Utvärderingen sker i form av 

återkoppling till ledningen och organisationsmedlemmarna om huruvida förändringen bör 

fortsätta, ändras eller upphävas. Institutionaliserade framgångsrika förändringar innebär 

att förändringen blir en permanent del av organisationen (Cummings & Worley, 2009). 
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3.4. Kvalitetsstyrning 

Begreppet kvalité innehar många olika definitioner och tolkningar. Ordet kvalité kommer från 

latin qualis och betyder “hur objektet verkligen är”. Enligt denna definition kan man genom 

kvalité ge en objektiv och mätbar beskrivning. Det handlar även om aspekter på kvalité, en 

bild som över tid förändras. Kvalité kan definieras som totaliteten av egenskaper hos en enhet 

som bär på förmågan att tillfredsställa fastställda och underförstådda behov. Denna kvalité 

kan mätas på produkter, processer och organisationer. (Edvardsson & Gustafsson. 1999).   

Kvalitetsstyrning producerar värde genom olika fördelar, som att förbättra förståelse, förbättra 

interna kommunikationen, bättre problemlösning, större medarbetarengagemang, motivation, 

mindre fel och reducerad slösande (Juran. 1992).  

Det har gjorts många försök att identifiera och definiera de grundläggande byggstenarna som 

utgör Kvalitetsstyrning. Rönnbäck och Widell (2008) menar på att Kvalitetsstyrning 

karaktäriseras av dess principer, utövning och tekniker. Här belyses; ständiga förbättringar, 

ökad medarbetar medverkan, teamwork, processorientering, engagerat ledarskap, konstant 

mätning av resultat samt närmare relationer med leverantörer (Rönnbäck & Witell, 2008). 

 

3.4.1. TQM, Total Quality Management – Totalkvalitet  

TQM är ett ledarskap och styrnings koncept som utformats för att försöka uppnå ett idealiskt 

tillstånd av övergripande kvalité. En sorts kvalitets Nirvana. 

TQM kan beskrivas som ett tillstånd där företag, institutioner eller organisationer har en 

övergripande kontroll över alla processer: tekniska, administrativa, skapande och sociala. 

Detta när man skapar och marknadsför produkter eller tjänster som tillfredsställer kunder, 

andra intressenters behov eller andra överstigna förväntningar. Samtidigt arbetar man efter 

ständiga förbättringar av processer, produkter och tjänster. Detta tillstånd av övergripande 

kvalité är ett nirvana liknande tillstånd som aldrig kan uppfyllas men som mer kan liknas vid 

en strävan (Edvardsson & Gustafsson. 1999).  
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Dean och Bowen (1994) ser på Totalkvalitet som en filosofi eller ett förhållningssätt för en 

typ av styrning som kan utmärkas av dess principer, utövningar och tekniker. Dess tre 

principer är kundfokus, ständiga förbättringar och lagarbete.  

• Kundfokus: Handlar om att tillfredsställa kundens behov, vilket är en fundamental 

del i TQM. Denna princip utövas genom organisationens försök att utforma och 

leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov. 

• Ständiga förbättringar: Denna princip handlar om organisationens förbindelse till att 

konstant undersöka och analysera de tekniska och administrativa processerna för 

sökandet av bättre metoder. Relevanta utövningar av denna princip blir att analysera 

och omstrukturera processerna inom organisationen.  

• Lagarbete: Kundfokus och ständiga förbättringar uppnås bäst genom samarbete 

genom hela organisationen. Här söker man efter åtgärder som gynnar alla enheter som 

är involverade i en process. Formationer av olika typer av team, grupper utbildningar. 

 

3.4.2. Ständiga förbättringar  

Bessant & Caffyn (1997) menar att ständiga förbättringar är en fras som kan inneha flera olika 

meningar och tolkningar. För många personer är ständiga förbättringar likt en synonym för 

innovation, det kontinuerliga uppdraget för att förbättra produkter, processer eller 

kundservice. För andra kan ständiga förbättringar innebära den grundläggande kärnan inom 

organisationers förnyelseprogram såsom Totalkvalitet. Sedan finns det de som menar på att 

det främsta intresset med ständiga inkrementella förändringar fokuserar på att minska slöseri 

och förbättra kvalitén. 

 

Bhuiyan och Bagehel (2005) definierar ständiga förbättringar som en kultur som riktar sig 

mot att eliminera slösande i alla system och processer i en organisation. Detta innebär att alla 

är involverade och jobbar tillsammans för förbättringar, utan att nödvändigtvis behöva 

använda sig av stora finansiella investeringar. Ständiga förbättringar kan förekomma genom 

evolutionära framsteg, där förbättringarna är inkrementella eller genom radikala förändringar 

som uppstår som ett resultat av innovativa idéer eller ny teknologi. Förbättring uppnås genom 

flertalet verktyg och tekniker för att söka problem, slöseri och variation, och för att hitta sätt 

att minimera dem.  
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Kvalitetsförbättringar används för att beteckna en omfattande samling av verktyg, tekniker 

och metoder där ständiga förbättringar som metod är den grundläggande kärnan. Ständiga 

förbättringar innebär att alla organisationens medlemmar arbetar gemensamt i en löpande 

process i syfte att förbättra processer samt reducera avvikelser, vilket ämnar till att förbättra 

den övergripande prestandan för kunden (Fryer, Antony & Douglas. 2007). 

 

Bhuiyan och Bagehels (2005) belyser den japanska termen för ständiga förbättringar, Kaizen. 

Det finns tre olika typer av Kaizen: management orienterat Kaizen, grupp orienterat Kaizen 

och individuellt orienterat Kaizen. Management orienterat Kaizen anses som den viktigaste 

typen av Kaizen, här ligger fokus på företagets strategi och involverar alla i företaget. Den 

grupporienterade Kaizen nivån beskrivs bäst genom kvalitetscirklar, här arbetar anställda i 

form av grupper eller team för att identifiera och lösa problem som företaget ställs inför i det 

dagliga arbetet. Den individuella nivån av Kaizen handlar om arbetaren och hur denne kan 

göra rekommendationer mot ständiga förbättringar inom organisationen (Bhuiyan & 

Bagehels, 2005).  

 

Enligt Bhuiyan och Bagehel (2005) kan ständiga förbättringar ses som en del av det redan 

existerande kvalitets initiativen som TQM eller betraktas som ett helt nytt tillvägagångssätt 

för att intensifiera kreativiteten och uppnå konkurrenskraftig förträfflighet på marknaden. 
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4. Empiri  

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet som insamlats från alla intervjuer. 

Avsnittet inleds med en översikt över GMP och hur processen för inspektioner går till samt en 

redogörelse för den upplevda problematiken som ligger till grund för förändringen. Vidare 

undersöks organisationsförändringen och dess lösningar, samt hur man har arbetat med 

utformningen och framtagningen av förändringen i projektform. Avslutningsvis presenteras 

den berörda avdelningens arbetssätt med ständiga förbättringar.  

4.1. GMP och Inspektioner 

Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje tillverkar mer än 30 olika läkemedel till fler än 

100 olika marknader och länder. Detta har lett till att tillverkningsanläggningarna ständigt är 

uppvaktade av inspektioner från olika marknader och myndigheter. Syftet med inspektionerna 

är till för att marknader och myndigheter ska försäkra sig om att all tillverkning följer GMPs 

riktlinjer.  

För Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje är det oerhört viktigt ur många aspekter att 

följa GMPs riktlinjer. GMPs riktlinjer är en del av läkemedelsindustrins kvalitetsstyrning. 

Riktlinjerna medför även att det finns en global kvalitetsstandard för hur produktionen ska 

genomdrivas. Genom att produktionen följer dessa riktlinjer medför det stora möjligheter för 

Astra Zeneca att bedriva sin försäljning på dessa marknader. Betydelsen för upprätthållandet 

av GMPs riktlinjer är särskilt viktigt då marknader kan dra ifrån sitt tillverkningstillstånd om 

produktionen skulle strida avsevärt mot GMPs riktlinjer. Följden blir då att försäljningen 

upphör på den marknad som just den inspektionen representerar. Utförandet genomförs i form 

av att inspektören anmärker på något som strider mot GMPs riktlinjer. Anmärkningen kan 

klassificeras som antingen en “mindre anmärkning”, “allvarlig anmärkning” eller en “kritisk 

anmärkning”. Respondent 1 menar att detta scenario skulle innebära stora konsekvenser för 

produktionen. Skulle man strida avsevärt mot GMPs riktlinjer och bli av med 

tillverkningstillståndet för en marknad offentliggörs den informationen. Detta kan bidra med 

att företagets anseende försämras i den globala marknadens ögon, vilket i värsta fall skulle 

kunna innebära att man förlorar en kund som kan vara en marknad, ett land eller ett företag.   
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En inspektion handlar om att se till att produktionen följer GMPs riktlinjer, och även se till att 

produktionen upprätthåller en kvalitetsstandard. Inspektioner sker i form av en rundvandring i 

tillverkningsanläggningen med en eller flera inspektörer. Rundvandringen leds av Respondent 

1 som agerar värd och innehar en form av ledarroll för inspektionerna som sektionschef på 

avdelningen. Respondents 1:s främsta uppgift som värd är att guida inspektörerna eller 

inspektören runt i avdelningen för att visa att arbetsprocesserna stämmer överens med GMPs 

riktlinjer. Att se över de olika arbetsprocesserna kan vara ett omfattande arbete. Respondent 1 

med sitt följe av andra anställda inom avdelningen ska kunna förklara varje arbetsprocess i en 

detaljerad form samt även kunna besvara inspektörens eventuella frågor gällande en 

arbetsprocess. Något som kan betraktas som ett omfattande arbete då det finns en stor 

variation av olika arbetsprocesser som är komplicerade. Av denna anledning har Respondent 

1 med sig andra anställda som besitter verksamhetsspecifik kunskap inom deras respektive 

arbetsområden. Dessa roller består av: processingenjörer, underhållsingenjörer, 

mikrobiologer, kvalitetsvärderare, operatörer, gruppchefer, systemkunniga personer och även 

andra anställda som kan inneha relevant kunskap för just en speciell typ av inspektioner. 

Anställda som ska kunna svara på frågor från en inspektör och även bidra med relevant 

information om arbetsprocesserna.  

 

En inspektion kan pågå allt från ett par enstaka dagar till uppemot två veckor. Under denna tid 

sker flera rundvandringar inom industrin där inspektören observerar, bedömer och slutligen 

utvärderar huruvida arbetsprocesserna sker i enlighet med GMPs riktlinjer. Inspektioner är 

något som upplevs förekomma ofta. Det sker cirka 20 inspektioner årligen inom avdelningen. 

Inspektionerna utförs av myndigheter och företag som Astra Zeneca levererar läkemedel till. 

Då Astra Zeneca levererar läkemedel till över 100 olika marknader är det även en stor 

variation av inspektörer som inspekterar fabriken. 

 

4.2. Upplevd problematik 

Problematiken uppstår ur en komplex kombination av avdelningens storlek med dess 

innefattande arbetsprocesser och all den GMP relaterade informationen som finns inneboende 

i varje arbetsprocess i anläggningen.  
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Den GMP relaterade informationen finns dokumenterad och problematiken handlar inte om 

att vara kapabel till att arbeta utefter GMPs riktlinjer. Tvärtom, dessa riktlinjer genomsyrar 

alla fabrikens processer och man arbetar utefter dessa, in i minsta detalj. Problematiken 

grundar sig i den detaljerade informationen kring varje arbetsprocess som är stor och väldigt 

omfattande. Informationen kan därför vara svår att ha till hands under en inspektion, i en 

situation där en inspektör skulle ställa frågor om detaljerad information kring någon av 

processerna eller anläggningarna. Problematiken handlar om bemötandet av inspektioner, och 

just denna process för hantering av inspektioner har på senare tid blivit allt mer ineffektiv. 

Denna problematik blir mer detaljerad och komplex då den kan ses växa i flera aspekter. 

Respondent 1 beskriver att den ineffektiva 

processen i hanteringen av inspektioner ger 

upphov till problematik inom följande 

aspekter: En tidsaspekt, ett beroende av 

expertis och ett behov av att avlasta 

nuvarande roller inom 

inspektionshanteringen. Dessa aspekter bidrar 

med en upplevelse om ineffektivitet inom 

processen för den nuvarande hanteringen av 

inspektioner. 

 

 

4.2.1. Beroendet av expertis  

En del av problematiken med hanteringen av inspektioner är att man blir beroende av 

individer med verksamhetsspecifika kunskaper. Detta då en inspektör under en rundvandring 

kan efterfråga detaljerad information associerad med GMPs riktlinjer. Denna kunskap besitter 

inte värden. Därav krävs det att personal med verksamhetsspecifik kunskap är närvarande 

under rundvandringen. Lösningen har således blivit att involvera personal med 

verksamhetsspecifik kunskap för att kunna besvara eventuella frågor och illustrera dessa 

kunskaper för inspektören. De som besitter denna verksamhetsspecifika kunskap kan vara 

processoperatörer, operatörer eller möjligtvis gruppchefer. 

Medarbetarna som innehar den verksamhetsspecifika kunskapen blir således experter inom 

deras respektive områden och kan besvara den detaljerade informationen som efterfrågas. 

Detta har medfört en problematik, då man utvecklat ett beroende av dessa kompetenser. 

Inneffektivitet

Behov av 
avlastning i 
nuvarande 

roller

Tidsaspekt

Beroende av 
expertis

Figur 3 - Upplevd problematik (egengjord) 
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Problematiken handlar om att kompetenserna inte är centraliserade, utan finns utspridda bland 

många individer. Vidare medför detta att väldigt många personer blir involverade under en 

rundvandring, något som upplevs som ostrukturerat av ledningen. Dagens hantering av 

inspektioner har medfört att man är för personberoende, då man inte har lyckats sprida 

kompetensen kring hanteringen av inspektioner i tillräckligt stor utsträckning. 

 

4.2.2. Tidsaspekten  

Då många individer med olika verksamhetsspecifika kunskaper blir involverade inom dessa 

inspektioner växer det fram en problematik kring tiden. Denna tidsaspekt är något som 

upplevs vara väldigt viktig när man analyserat det upplevda behovet.  

Inspektioner är något som upplevs förekomma ofta och frekvent. Inspektioner kan även pågå 

under längre perioder. Under dessa perioder genomförs rundvandringar i fabriken som kan ta 

allt mellan två till tre timmar. Den tidskrävande rundvandringen innebär att många individer 

måste vara verksamma under rundvandringen, vilket innebär ett problem på andra platser i 

fabriken. Då dem medverkande är oförmögna att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter i 

och med deras involvering i rundvandringarna. Ineffektiviteten blir en naturlig följd av dessa 

återkommande inspektioner. 

 

                  “När det blir en inspektion så tar det ganska många personers tid i anspråk, 

man måste ta hand om inspektörerna, man måste förklara och visa vad man gör. Eftersom vi 

säljer läkemedel på så många olika marknader så blir det många inspektioner varje år som 

genomförs här, och då blir den här tidsaspekten väldigt viktig!” – (Respondent 1, 2017) 

 

 

                  “Behovet uppstod i organisationen då vi märkte att vi har väldigt mycket 

inspektioner och vi märker att det slukar ganska mycket resurser. Här såg vi en möjlighet till 

att kunna effektivisera och standardisera” – (Respondent 3, 2017). 
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4.2.3. Behovet av avlastning av nuvarande roller inom inspektionshanteringen  

Under en längre tid har samma uppställning av individer använts för att hantera inspektioner, 

något som resulterat i att denna uppställning har blivit tungt belastade. Detta har lett till att ett 

behov av avlastning för den nuvarande uppställningen som hanterar inspektioner vuxit fram. 

Respondent 4 arbetar som verksamhetskoordinator inom avdelningen och är en av dem som 

arbetar med hanteringen av inspektioner. Respondent 4 menar också på att man behöver 

sprida kompetenserna kring hanteringen av inspektioner. Vidare förklarar respondenten att 

man inte har lyckats sprida kompetenserna kring hanteringen av inspektioner. Detta har 

medfört med att man är för få som arbetar med hanteringen av inspektioner. 

 

                  “Jag tror att vi behöver effektivisera och ta fram en standard, vi har en 

standard idag men vi behöver utbilda fler människor, våran standard är för sårbar, den 

involverar för få personer som exempelvis min egen roll är ensam i den standarden idag. Vi 

behöver få fler på fler roller, vi behöver få in fler spelare i laget. Vi behöver se över vart vi 

kan effektivisera, något som man alltid behöver göra. Är det något idag som vi skulle kunna 

göra annorlunda och bättre imorgon? Det har blivit dags att damma av den här processen.” 

– (Respondent 4, 2017) 

 

Respondent 2 som varit högst delaktig i förarbetet av projektet beskriver det faktum att man i 

dagsläget är för personberoende av de nuvarande rollerna. Med detta vill respondent 2 påvisa 

hur sårbar processen är för störningar, exempelvis om någon skulle vara sjuk.  

 

                  “Det är väldigt personberoende, det är oftast samma människor som får jobba 

med dessa inspektioner, vi har inte lyckats sprida kompetensen med det. Detta för med sig 

massor med olika delar i och med att det blir personberoende. Dels så blir vi väldigt sårbara 

om dessa personer skulle vara sjuka, och dels så blir det en ökad arbetsbelastning under den 

perioden som inspektionen pågår.” – (Respondent 2, 2017) 

 

Dessa tre aspekter utgör identifikationen av den rådande problematiken. Problem 

identifikationen har bidragit med att man bildat en bra uppfattning om vad problemet är och 

vad som bör lösas. Representanter från ledningsgruppen har bearbetat denna identifikation i 

vad som kallats ett förarbete. 
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4.3. Förarbete 

Förarbetet är en stor del av själva projektet. Respondent 2 och Respondent 3 är två aktörer 

som enbart ansvarar för projektets förarbete. Detta förarbete grundar sig i att sätta upp ramar 

och lägga en grund för det fortsatta arbetet med projektet. Inom förarbetet har man faciliterat 

upp en workshop och bidragit med relevant material för projektet. Att facilitera en workshop 

effektiviserar arbetet genom att leda projektet och dem involverade mot det gemensamma 

målet. Syftet är att försöka identifiera vad man är i behov av och vad problematiken 

egentligen är.  

 

Förarbetet har även bidragit med en avgränsning och skalat ner ämnet för att kunna få ett mer 

preciserat perspektiv på vad man vill uppnå med projektet. Avgränsningen har utförts genom 

att man utgått ifrån, och sett över alla GMPs riktlinjer och alla processer som följer 

riktlinjerna. Det sammantagna skall leda till att identifiera styrkor och svagheter kring dessa 

processer. Genom en form av avbocknings metod som kallats “red and green” sätter man 

antingen en röd färg för den process som man behöver fokusera mer på och göra bättre eller 

en grön färg på den process som man anser sig nöjd med. Avbockning av dem olika 

processerna har resulterat i att man kunnat avgränsa sig till processerna kring att vara redo för 

inspektioner och hantera inspektionsanmärkningar. 

 

Inom arbetet med att vara redo för inspektioner har man bearbetat fram identifikationen av de 

tre problemområdena. Problemidentifikationen kompletteras även med en ytterligare analys 

av vad processen är i behov av. Gemensamt har ledningsgruppen beslutat att processen bör 

utgå ifrån följande tre kriterier i det fortsatta arbetet: Ett standardiserat arbetssätt, en flexiblare 

hantering av inspektioner och en effektivare struktur.  

 

Problematiken kring hanteringen av inspektionsanmärkningar är att de som hanterar 

inspektioner upplever att man inte har den önskade “framdriften” kring denna hantering. 

Följande frågor har växt fram i förarbetet; Hur ska vi följa upp inspektionsanmärkningar? 

Vem ansvarar för det? Vilka behöver informeras om det? Vilka ska utföra detta? Hur håller vi 

ihop inspektionsanmärkningar? och hur svarar vi kring det? Dessa frågor blir således ledande 

kring problematiken om hanteringen av inspektionsanmärkningar. 
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Inom detta förarbete har man utformat fyra faser som ska genomgås vid varje rundvandring. 

1)      Att sätta en plan. 

2)      Förberedelser inför inspektioner. 

3)      Vad ska man göra under en inspektion. 

4)      Vad ska man göra efter en inspektion. 

 

4.4. Projektgrupp 

När förarbetet är avslutat fortlöper arbete med att konstruera lösningar inom en projektgrupp. 

Projektgruppen består av fyra aktörer från ledningsgruppen, där Respondent 1 fungerar som 

den tillfälliga ledaren för projektet. Inom projektgruppen har man gemensamt arbetat i en 

fokusgrupp där fokus ligger på att konstruera lösningar som grundat sig på det identifierade 

behovet och problematiken. Lösningen som fokusgruppen kommit fram till är en förändring 

inom organisationen där man utvecklat ett så kallat Inspektionsteam. Förändringen har 

inneburit en omgruppering och utformning av en ny virtuell enhet vars syfte är att bemöta och 

hantera externa inspektioner från olika marknader, myndigheter, länder och företag. 

Organisationsförändringen har presenterats för ledningsgruppen som givit ett godkännande 

för ett fortsatt arbete med att genomföra förändringen. 

 

Inom projektgruppen har man även satt en tidsram för implementationen av 

organisationsförändringen in i det praktiska arbetet. Implementationen tar sin början 

sommaren 2017. Efter en tid genomförs en utvärdering av förändringen, där man ser över om 

förändringen uppnått ett önskat resultat. När alla dessa faser genomförts blir den virtuella 

enheten Inspektionsteam en ny standard inom arbetet med inspektioner. 

 

4.5. Lösning 

Lösningen har grundat sig i att försöka finna en effektivare struktur, ett standardiserat 

arbetssätt och en flexiblare hantering av inspektioner. Detta har resulterat i en 

organisationsförändring inom hanteringen av inspektioner, där skapandet av en ny virtuell 

enhet som ska kunna hantera det ansvar och uppgifter som finns inom hanteringsprocessen av 
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inspektioner. Hanteringsprocessen innebär hanteringen av inspektionsrundvandringarna inom 

avdelningen.  

 

De grundläggande idéerna bakom Inspektionsteam är att samla individer med olika roller som 

grundar sig i den verksamhetsspecifika kompetens som varje individ besitter inom deras 

respektive avdelningar. Innehavarna av dessa roller skall täcka upp den verksamhetsspecifika 

kunskap som möjligtvis kan efterfrågas i detalj av en inspektör. Tidigare har man förlitat sig 

mycket på att rollen som värd ska kunna tillkalla personal som innehar dessa 

verksamhetsspecifika kunskaper. Uppställningarna av individer som innehar de 

verksamhetsspecifika kunskaperna inom Inspektionsteam medför även att man reglerar 

beroendet av expertis, då dem redan finns inneboende i Inspektionsteamet. Detta medför även 

att ett färre antal individer blir involverade inom rundvandringarna. Vilket i sin tur även leder 

till ett mer strukturerat tillmötesgående samtidigt som man kan avlasta och frigöra den 

tidigare uppställningen av individer. Den nya virtuella enheten ska kunna avlasta dem 

nuvarande rollerna och även frigöra den tid som varit en del av problematiken med 

hanteringen av inspektioner.  

 

Inspektionsteamets uppställningar ska även arbeta utefter en klar strategisk plan för hur man 

tillmötesgår varje inspektions rundvandring. Den strategiska planeringen ska ske utifrån den 

fyra stegs mall som framtagits inom förarbetet. Detta innebär att man först sätter upp en plan 

för att hantera rundvandringen. Nästa steg blir att förbereda sig inför inspektionerna, samt 

upprätta en plan för hur man ska agera under rundvandringarna. Det fjärde och sista steget 

beskriver hur man ska hantera och följa upp de eventuella anmärkelser som kan förekomma. 

Genom denna fyra stegs mall får Inspektionsteamen en strategisk planering att följa samt 

utgör denna mall en standard för hur man ska hantera dessa rundvandringar.  

 

Genom en kompetensbreddning som kanaliseras i Inspektionsteamen får man en flexiblare 

hantering av Inspektions rundvandringarna, samt att den strategiska standarden som sätts 

bidrar till ett mer standardiserat arbetssätt. Genom dessa förändringar inom hanteringen av 

inspektionsrundvandringarna ska en effektivare process för hanteringen av inspektioner kunna 

bedrivas. 

 

En ytterligare del av lösningen är att skapa två olika uppställningar av team, den ena för att 

hantera inspektioner som utförs av företag och den andra för att hantera inspektioner som 
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utförs av myndigheter. Inspektioner som utförs av företag är mindre omfattande då dem 

endast involverar enstaka inspektörer och fåtalet frågor. Detta blir då mindre resurskrävande 

och utförs därför av ett mindre Inspektionsteam. Inspektioner som utförs av myndigheter är av 

en mer omfattande karaktär, vilket kräver mer resurser och kan pågå i upp till flera veckor. 

För myndighetsinspektioner och andra större inspektioner används då ett större 

Inspektionsteam. 

 

De bakomliggande tankarna med Inspektionsteamets funktion inom anläggningen är först och 

främst att kunna lösa de identifierade problemområdena, men även att skapa en effektiv 

process för hanteringen av inspektioner. Inspektionsteamet ska kunna leda rundvandringarna 

självständigt i fabriken, illustrera för de olika tillverkningsprocesserna, kunna bidra med och 

relevant GMP relaterad information om varje tillverkningsprocess. Uppställningarna av 

individer ska även kunna besvara frågor från en inspektör som kan uppkomma under 

rundvandringen. Utöver detta ska Inspektionsteamet kunna tillmötesgå inspektören på ett 

pedagogiskt sätt. Den pedagogiska förmågan att kunna bemöta en inspektör är något som är 

av stor relevans för processen för hanteringen av inspektioner. Då en inspektör kan komma 

från olika delar av världen blir den pedagogiska förmågan av yttersta vikt för att kunna 

förklara väldigt komplicerade och komplexa processer för inspektören. Respondent 1 

beskriver att en av de svårare uppgifterna blir att avlasta hens roll som värd för 

inspektionerna. Detta då rollen som värd till stor del handlar om att kunna hantera 

inspektionerna på ett pedagogiskt sätt. 

 

                  “Det kräver en hel del upplärning för att kunna ta den rollen och det är för att 

när du väl träffar en inspektör så behöver man ha en rätt stor kunskapsbank, du behöver 

kunna beskriva väldigt mycket av processerna även om du inte kan dem specifika detaljerna, 

man behöver förstå verksamheten i en väldigt stor utsträckning för att kunna förklara för 

någon som kommer utifrån, och det ställer stora krav på den som är värd. Det är en väldigt 

komplex verksamhet! Och alla inspektörer är olika och har olika sätt att ställa sina frågor. 

Det handlar väldigt mycket om pedagogisk förmåga, vi vill säkra upp att alla inom teamet har 

en pedagogisk förmåga, och vi vill vara färre som behöver vara involverade samtidigt, och att 

man vågar svara på frågor som kanske inte är ens exakta expertområde, men ändå kunna 

svaret” – (Respondent 1, 2017). 
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4.6. Implementering 

Implementeringen av den virtuella enheten Inspektionsteam sker genom upplärning av de 

verksamhetsspecifika och de pedagogiska kunskaperna i teamen. De pedagogiska 

kunskaperna ska se till att man kan hantera bemötande av en inspektör på allra bästa sätt. Här 

blir intuitionen en fundamental faktor då det bidrar med en säkerhet i den pedagogiska 

förmågan att bemöta en inspektör. Man vill försöka motverka att det uppstår en osäkerhet hos 

individerna inom Inspektionsteamet. Denna osäkerhet kan resultera i att man av misstag råkar 

säga något som kanske inte stämmer, som man måste korrigera för inspektören vid ett senare 

tillfälle. Detta medför komplikationer mellan inspektören och värden som kan bli väldigt 

invecklade. 

 

De verksamhetsspecifika kunskaperna som varje individ besitter från sin avdelning ska läras 

ut till resterande individer inom inspektionsteamet. Genom att försöka att lära ut varandra och 

fördela de verksamhetsspecifika kunskaperna inom Inspektionsteamet vidgas kunskapsbasen 

bland individerna och blir centraliserad inom Inspektionsteamet.  

  

Det finns även expertroller som man aldrig kommer kunna vara utan, exempelvis kan inte 

vem som helst svara på frågor som är avgränsade inom kvalitetsavdelningen. Detta då 

kvalitetsavdelningen är en egen organisation. 

 

4.7. Tidsram 

Organisationsförändringen har i sitt startskott med förarbete och konstruering av lösningar 

inte arbetat efter ett tidsbaserat schema. Detta då man inte kunnat fastställa ett schema för 

denna typ av arbete som grundar sig i att förstå ett problem och skapa en lösning. Däremot har 

en tidsram för implementationen kunnat fastställas då man vet vad man vill implementera in i 

det praktiska arbetet. Implementeringsprocessen av den virtuella enheten Inspektionsteam 

förväntas börja i slutet av sommaren 2017. Efter denna process startar en utvärderingsfas som 

syftar till att undersöka ifall man uppnått ett önskat resultat.   
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4.8. Ingående beskrivning av projektets faser 

• Projektet har genomgått en fas för överlämning av projektet, detta då personer inom 

projektet har slutat i företaget. Överlämningsfasen handlar om att överlämna ansvaret 

som den tidigare personen haft till en ny aktör. Denna överlämningsfas är en extern fas 

som står utanför själva projektfaserna.   

• Nedan följer en detaljerad beskrivning av vilka moment som förändringen genomgått 

för att framtagningen av denna organisationsförändring har kunnat genomföras: 

• Respondent 1, sektionschef på avdelningen, fungerar som värd för inspektioner. Hen 

uppmärksammar att det finns ett behov av förändring inom hanteringen av 

inspektioner. Detta behov uppmärksammades i takt med att Respondent 1 i sin roll 

som värd upplevt en stark arbetsbelastning.  

• Till följd av Respondent 1s uppmärksammade behov startades ett projekt. Detta 

projekt börjar med ett förarbete. Förarbetet innefattar identifiering av vad som är 

problemet, vad som är behovet samt en avgränsning för att få ett preciserat perspektiv.  

• Förarbetet leder fram till slutsatsen att det finns tre problemområden som utgör en 

sårbarhet inom processen för hantering av inspektioner. Problemidentifikationen 

kompletteras med en behovsanalys. Behovet blir således att processen bör utgå ifrån 

följande tre kriterier i det fortsatta arbetet: Ett standardiserat arbetssätt, en flexiblare 

hantering av inspektioner och en effektivare struktur. Som ett resultat av 

avgränsningen väljer projektgruppen att avgränsa sig till processerna kring att vara 

inspektionsredo och hantera inspektionsanmärkningar. Förarbetet blir grunden till det 

fortsatta arbetet. 

• Lösningar konstrueras inom en fokusgrupp. Resultatet av fokusgruppens arbete blir en 

förändring i organisationen där man omgrupperar och skapar en ny virtuell enhet som 

ska hantera inspektioner. Denna förändring och skapandet av en ny virtuell enhet går 

under benämningen Inspektionsteam. 

• Den bearbetade behovsidentifieringen, problemidentifieringen och förslag på 

fokusgruppens lösningar tas vidare till ledningsgruppen. Inom ledningsgruppen utförs 

en omröstning där ett beslut fattas ifall man skall genomföra förändringen, eller inte. 

• När projektgruppen mottagit sitt mandat från chef och ledningsgrupp börjar 

projektgruppen med att bearbeta hur förändringen ska genomföras och implementeras 

i det praktiska arbetet. Projektgruppen beslutar om vilka som ska vara delaktiga inom 
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den nya virtuella enheten, samt vilka dem mest förekommande frågorna under 

inspektioner är. 

• Detta arbete resulterar i att man kompetensbredder dem verksamhetsspecifika 

kunskaperna och försöker lära ut dem pedagogiska kunskaperna inom 

uppställningarna av Inspektionsteamet. 

• Två uppställningar har konstruerats, där ena uppställningen hanterar inspektioner från 

företag och den andra inspektionen hanterar inspektioner från myndigheter. 

• Därefter utgår man ifrån att implementera denna lösning. Inom implementeringsfasen 

kommer fler aktörer bli delaktiga i implementeringsfasen. 

• När denna förändring slutligen implementeras ska Inspektionsteam kunna hantera 

inspektioner självständigt. 

• En tid efter att implementeringsfasen genomförts utvärderas projektets resultat. Denna 

utvärdering handlar om att analysera förändringen.  

• I det fall då förändringen uppnått önskat resultat, och utvärderingsfasen är avklarad, 

antas organisationsförändringen som en standard inom hanteringen av inspektioner. 

 

4.9. Faktorer som påverkat projektet 

Projektet med att förändra hanteringen av inspektioner har påverkats av såväl positiva som 

negativa faktorer vilka har skett både internt och externt. 

De interna faktorerna är faktorer som innefattar arbetet inom projektet och de externa 

faktorerna är faktorer utanför projektet. 

 

4.9.1. Positiva faktorer som påverkat projektet 

• Behovet av att genomföra denna förändring upplevs som stark. Medarbetarna som 

medverkar och hanterar inspektioner i denna nuvarande process, upplever en stark 

arbetsbelastning. 

• Projektet äventyrar inte upprätthållandet av GMPs riktlinjer, utan berör enbart 

hanteringen av inspektioner. Detta anser Respondent 1 vara en starkt bidragande 

faktor till projektets genomförbarhet. 

• När projektet inträder implementeringsfasen inträder nya aktörer för att implementera 

in förändringen i det praktiska arbetet. 
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• Ledningsgruppen ger sitt mandat för fortsatt arbete med projektet. Ett godkännande 

från ledningsgruppen är ett krav för projektets fortsatta genomförande. 

• Det framgår att organisationsförändringen gör anspråk på och innehar lösningar på den 

problematik som organisationen upplever.  

• Förändringen gör anspråk på effektivitet genom att effektivisera den nuvarande 

processen av inspektioner. Kunskapsbasen breddas och centraliseras i uppställningen 

av individer inom Inspektionsteamen.   

 

4.9.2. Negativa faktorer som påverkat projektet 

• En av deltagarna inom projektet har avslutat sin tjänst på företaget. Vilket har lett till 

att man inom projektet genomgått en överlämningsfas av den tidigare aktörens 

uppgifter till en ny aktör. 

• Projektet har inte kunnat genomföras i den takt man önskat då många projekt är aktiva 

samtidigt inom företaget, och man prioriterar andra projekt före detta. Däremot finns 

en stark önskan från ledningen att detta projekt slutförs i en snabbare takt.  

• Den nuvarande processen för hantering av inspektioner upplevs trots dess problematik 

fortfarande vara genomförbar. Detta då man alltid har kunnat genomföra dessa 

inspektioner på ett fungerande sätt. 

• Det har funnits komplikationer internt inom ledningsgruppen. Alla representanter 

inom ledningsgruppen har inte varit enade om att Inspektionsteam är den bästa 

lösningen. Det har även funnits olika tolkningar, där alla inom gruppen inte har haft 

samma bild av vad behovet är och hur förändringen bör ske. 

 

4.10. Ständiga förbättringar 

Astra Zenecas arbete med ständiga förbättringar kan anta flera olika former. Arbetet med 

ständiga förbättringar handlar om att förbättra organisationen i alla led. Inom avdelningen 

arbetar man i olika arbetsområden, dessa arbetsområden betraktas som flera arbetslag inom 

avdelningen. Avdelningen arbetar efter en etablerad förbättringsstruktur, där man inom 

arbetslagen arbetar mot att ständigt söka efter och hantera förbättringar. Inom arbetslagen 

avgränsas förbättringarna till det som varje arbetslag kan påverka. En del av arbetet med 

ständiga förbättringar går under benämningen pulsen. 
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Pulsen innebär att man sammanför representanter från de olika arbetslagen, chefer och 

personal som är ansvariga inom specifika områden. Dessa samlas för att “ta pulsen” på 

avdelningen. Under denna sammankomst går man igenom personalläge för varje lag, det 

nuvarande produktionsläget samt aktuella avvikelser som är inom bearbetning. Så kallade 

guldkorn delas även ut under dessa möten. Guldkornen uppmärksammar bra gärningar som är 

förknippade med arbetet i produktionen. Detta förbättringsarbete sker dagligen. Inom pulsen 

finns det även olika beredningsteam som arbetar med analyser och trender. Under dessa 

möten diskuteras förbättringar. Förbättringarna dokumenteras i special utformade blanketter. 

Den virtuella enheten Inspektionsteam är del av arbetet med ständiga förbättringar som vuxit 

fram utanför den etablerade förbättringsstrukturen. 
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5. Analys 

I detta avsnitt redogörs för de tolkningar av det empiriska materialet som framtagits genom 

dem tillämpade teorierna. Detta avsnitt är noggrant uppdelat för att tydliggöra kopplingarna 

mellan empirin och teorin.  

5.1. Kurt Lewins kraftfältsteori 

Lewin menade att för att förstå ett tillstånd är det nödvändigt att se det nuvarande tillståndet 

(status quo) som ett tillstånd som upprätthålls av olika förhållanden eller krafter (Burnes, 

2004). Författarna har utifrån den insamlade data kunnat identifiera ett antal drivkrafter och 

motkrafter som finns i det nuvarande tillståndet (status quo). Drivkrafterna är krafter som talar 

för och driver mot en förändring, medan motkrafterna är krafter som talar för stabilitet genom 

att bibehålla det nuvarande tillståndet (Jacobsen, 2013).  

 

En av de främsta drivkrafter som utmanar det rådande tillståndet av stabilitet är att de 

individer som hanterar den nuvarande processen för inspektioner upplever en 

arbetsbelastning. Det är utifrån den upplevda arbetsbelastningen som man först inom den 

studerade avdelningen märker av att det finns ett behov av förändring. Att det finns en 

upplevd arbetsbelastning är ett resultat av att man inom avdelningen inte lyckats sprida 

kompetensen med inspektioner tillräckligt. Detta för även med sig två ytterligare 

problemområden som visar på brister för den nuvarande processen för hanteringen av 

inspektioner. Dessa problemområden kan betraktas som drivkrafter som driver mot att 

förändra processen för hantering av inspektioner. Den ena handlar om att man är för beroende 

av expertroller inom processen. Den andra är en tidsaspekt som handlar om att de som är 

involverade inom den nuvarande processen lägger ner för mycket tid på att hantera 

inspektioner, och blir därav oförmögna att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta 

beskrivs av respondenterna som att man innehar en process som är resurskrävande. 

 

Dessa tre problemområden är underlag som visar på att man har en sårbar process för 

hanteringen av inspektioner. Faktumet att man innehar en sårbar process inom organisationen 

ses av respondenterna som en möjlighet till att kunna effektivisera processen, vilket är något 

som man alltid strävar efter inom organisationen. Ur detta perspektiv blir även möjligheten att 
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kunna effektivisera processen en drivkraft som driver mot att förändra den nuvarande 

processen för hantering av inspektioner.  

 

En ytterligare aspekt som kan betraktas som en drivkraft eller en bidragande faktor är att den 

virtuella enheten Inspektionsteam som organisationsförändring inte äventyrar arbetet med att 

upprätthålla GMPs riktlinjer. Detta är något som Respondent 1 nämner som en starkt 

bidragande faktor till förändringens genomförbarhet.  

 

Författarna har även kunnat uppmärksamma motkrafter som talar för att bevara stabiliteten 

genom att inte förändra det nuvarande tillståndet. Den främsta motkraften som driver mot att 

inte förändra processen för hantering av inspektioner, är att den nuvarande processen trots 

dess problemområden fortfarande upplevs som fullt genomförbar. En annan motståndskraft är 

att alla inom ledningsgruppen inte har haft samma uppfattning om behovet av att förändra den 

nuvarande processen.  

 

Inom avdelningen pågår det flera aktiva projekt samtidigt. Detta har medfört att just detta 

projekt inte prioriterats lika högt, vilket lett till att projektet inte kunnat fortlöpa i önskad takt.  

Dessa drivkrafter och motkrafter har alla varit centrala delar som driver mot förändring och 

som driver mot stabilitet i det nuvarande tillståndet inom upptinings fasen. 

 

5.2. Kurt Lewins trestegsmodell inom organisationsförändring 

I det studerade fallet kan upptiningsfasen sägas börja när Respondent 1 uppmärksammar att 

det finns ett behov av förändring inom hanteringen av inspektioner. Utifrån detta 

uppmärksammande startas projektet som tar sin början i ett förarbete. Inom förarbetet har man 

arbetat med att kartlägga vad som är problematiken och vad som är det egentliga behovet. 

Inom detta arbete har underlag tagits fram som visar på tydliga problemområden inom 

processen för hantering av inspektioner. Detta underlag har lyckats med att presentera faktorer 

som visar på att det nuvarande tillståndet utgör en sårbar process. Detta arbete kan kopplas till 

att man minskar de krafter som bibehåller det rådande tillståndet (Cummings & Worley, 

2009). Utöver att man identifierat att processen är för sårbar, har man även identifierat vad 

processen är i behov utav, samt framtagit lösningen Inspektionsteam. Med hjälp av behovs 

identifieringen har man lyckats framställa kriterier som kan förändra och förbättra processen. 
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Något som man utgått ifrån inom fokusgruppen när man framtagit den virtuella enheten 

Inspektionsteam. Detta kan kopplas till att man ökar de krafter som strävar mot förändring 

(Cumming & Worley, 2009). 

 

Genom dessa arbeten har man lyckats att minska de krafter som upprätthåller organisationens 

uppträdande i det nuvarande tillståndet (Cumming & Worley. 2009). Man har även genom 

dessa arbeten lyckats med att introducera information som visar på skiljaktigheter mellan 

tillståndet av den nuvarande processen för hantering av inspektioner och tillståndet med den 

virtuella enhet Inspektionsteam som förändring. Detta menar Cummings och Worley (2009) 

är en del inom upptinings fasen, att kunna påvisa att det finns skiljaktigheter mellan 

uppträdandet som organisationens medlemmar begär och det nuvarande uppträdandet. Dessa 

skiljaktigheter är något som presenterats för ledningsgruppen, vilket resulterat i ett mandat för 

att få genomföra och fortsätta med införandet av den virtuella enheten Inspektionsteam. 

Denna process som resulterat i ett mandat för fortsatt arbete visar även på att 

organisationsmedlemmarna upplever att förändringen är övertygande och att det finns ett 

engagemang för det fortsatta arbetet. Något som är en central del inom upptinings fasen 

(Jacobsen, 2013; Cummins & Worley. 2009). 

 

Sommaren 2017 påbörjas genomförandefasen (Change). Denna fas handlar om 

implementationen av denna organisationsförändring i det praktiska arbetet. Efter denna fas rör 

man sig mot den slutgiltiga nedfrysningsfasen (Refreezing). Inom denna fas är tanken att 

denna förändring ska bli och förbli en standard inom hanteringen av inspektioner. Detta kan 

även kopplas till Kurt Lewins utgångspunkt om att alla sociala system tenderar att söka sig 

mot stabilitet (Jacobsen, 2013). 

 

5.3. General Model of Planned Change 

Framtagningen av denna organisationsförändring har även studerats utifrån teorin om General 

Model of Planned Change. Författarna har analyserat de olika faserna och dess ingående 

aktiviteter. Samtliga aktiviteter inom modellen för General Model of Planned Change kan 

identifieras inom arbetet med framtagningen av organisationsförändringen. 
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Då detta är ett pågående projekt är “Entering and Contracting” och “Diagnosing” dem enda 

två aktiviteter som projektet genomgått. Sommaren 2017, är den tredje fasen, ”Planning and 

implementing” planerad att påbörjas. Den fjärde och sista fasen “Evaluating and 

institutionalizing” är planerad att avsluta och utvärdera projektet. Denna fas utförs en tid efter 

att den organisatoriska förändringen implementeras. 

 

Aktivitet 1 - Entering and Contracting 

Inmatningen och upphandlingen har varit centrala delar för denna organisationsförändrings 

genomförande. Denna fas handlar till stor del om insamlandet av data som kan vara till 

underlag för att undersöka och förstå de problem som organisationen utsätts för (Cummings & 

Worley, 2009). Dessa moment kan identifieras inom förarbetet som utförts och letts av 

Respondent 2 och 3. Här bearbetas behovs- och problemidentifiering, samt en avgränsning. 

Detta material har varit fungerat som underlag inom upphandlingen.  

 

Upphandlingen inom denna fas har delvis grundats på den insamling av data som visar på att 

det finns ett problem inom organisationen. Den fortsatta delen av upphandlingen har utförts 

genom en omröstning inom ledningsgruppen för att ta ett avgörande beslut om arbetet med att 

genomföra den virtuella enheten Inspektionsteam ska fortlöpa eller inte. Detta har skett i form 

av att ledningsgruppen givit ett mandat för att få implementera in den virtuella enheten 

Inspektionsteam i det praktiska arbetet. Denna del av upphandlingen kan kopplas till att man 

utvecklar en upphandling eller en överenskommelse för det fortsatta engagemanget för 

förändringen (Cummings & Worley, 2009).  

 

Vidare beskriv en form av upphandling gällande det framtida förändringsarbetet och vilka 

resurser som ska ingå i processen (Cummings & Worley, 2009; Lacey, 1995) Inom detta fall 

kan författarna identifiera att den fortsatta delen av upphandlingen gällande identifikationen 

av resurser och det framtida förändringsarbetet således blir i form av upplärning av 

verksamhetsspecifika och pedagogiska kunskaper. Dessa kunskaper ska läras ut till 

medarbetare från olika avdelningar som självständigt ska kunna hantera och bemöta 

inspektioner. Inom fallet har ingen form av kontraktsförhandling identifieras som tyder på 

finansiella investeringar eller materiella resurser. 
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Aktivitet 2 - Diagnosing 

Cumming och Worley (2009) menar på att huvudsyftet inom diagnosfasen är att förstå det 

organisatoriska problemet samt dess orsaker och konsekvenser. Analysen av det 

organisatoriska problemet som utförts inom den studerade avdelningen kan identifieras i tre 

olika delar. Dessa delar bearbetats inom vad som kallats förarbetet. 

 

Den första delen har grundat sig i att identifiera det organisatoriska problemet. Den studerade 

avdelningen undersökte de upplevda problemområdena, för att försöka identifiera dem. Det 

visade sig således att den nuvarande processen innehar tre olika problemområden i form av en 

tidsaspekt, ett beroende av expertroller och ett behov av att avlasta nuvarande roller.  

 

Den andra delen har handlat om att identifiera vad man är i behov utav. Aktörerna inom 

förarbetet har lyckas att identifiera tre behovsområden: ett standardiserat arbetssätt, en 

flexiblare hantering av inspektioner och en effektivare struktur. Dessa delar har fungerat som 

en grund för att konstruera lösningar. 

 

Den tredje och sista delen handlar om en avgränsning där man skalat ner ämnet för att få ett 

mer preciserat perspektiv. Utförandet har skett genom att man sett över alla GMPs riktlinjer 

och hur alla processer följer riktlinjerna, vilket har gett upphov till att man kunnat identifiera 

styrkor och svagheter kring processerna. Avgränsningen har resulterat i att projektet kunnat 

fokusera på processerna att vara inspektionsredo och hantering av inspektionsanmärkningar.  

 

Alla dessa analysdelar av det organisatoriska problemet kan kopplas till Cumming och 

Worley (2009) som menar att man inom diagnosfasen arbetar efter en lämplig modell för att 

förstå det organisatoriska problemet. Avgränsningen är den del i förarbetet som starkast kan 

kopplas till diagnos fasen. Detta då den varit av en mer omfattande och strukturerad karaktär, 

där man gått igenom alla GMPs riktlinjer i förhållande till de processer man har som följer 

GMPs riktlinjer. Syftet med detta har varit att kunna identifiera processernas styrkor och 

svagheter.  
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Aktivitet 3 - Planning and Implementing: 

Inom denna fas påbörjas arbetet med kompetens breddningen i uppställningarna av 

Inspektionsteam. Pedagogiska och verksamhetsspecifika kunskaper lärs ut inom dem två olika 

uppställningarna. När denna inlärning är avslutad är tanken att den nya enheten ska hantera 

inspektioner självständigt. Denna implementeringsfas förväntas börja i slutet av sommaren 

2017. 

 

Aktivitet 4 - Evaluating and Institutionalizing: 

Det avslutande steget i “General Model of Planned Change” innebär utvärdering av 

förändringen och dess effekter på organisationen. En tid efter att denna 

organisationsförändring implementerats in i det praktiska arbetet, utvärderas förändringen. 

Denna utvärdering mäter om förändringen gett ett önskat resultat. Efter utvärderingen 

förväntas det nya arbetssättet bli en standard inom hanteringen av inspektioner. 

 

5.4. Kvalitetsstyrning  

Inom den studerade avdelningen står det klart att man innehar en sårbar process där man 

identifierat flera problemområden inom processen. Detta ses som en möjlighet att kunna 

förändra och förbättra processen. Arbetet med att förändra den nuvarande processen har 

grundat sig i att finna lösningar utefter kriterierna att försöka hitta ett standardiserat arbetssätt, 

en flexiblare hantering och en effektivare struktur. Detta arbete visar på hur man inom 

avdelningen arbetar efter styrningskonceptet TQM för att förbättra en process som man 

uppmärksammat innehar flera brister. Detta kan kopplas till Edvardsson och Gustafsson 

(1999) som menar på att TQM är ett tillstånd där företag har en övergripande kontroll över 

företagets alla processer, och arbetar efter att ständigt förbättra processerna.  

Detta kan även kopplas till det tillvägagångssätt man arbetat utefter för att avgränsa sig till det 

utvalda ämnet. Detta genom att se över alla de processer som följer GMPs riktlinjer för att 

identifiera styrkor och svagheter till varje process.  

 

Kundfokus: Dean och Bowen (1994) menar på att kundfokus är en fundamental del inom 

TQM. Det handlar om att tillfredsställa kundens behov. Denna princip utövas genom 

organisationens försök att utforma och leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens 

behov. 
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 I det studerade fallet utövas denna princip genom företagets sätt att bedriva sin produktion. 

Astra Zeneca bedriver sin produktion efter kvalitetsstandarder (GMP). Detta för att kunna 

försäkra marknader, länder och myndigheter om god kvalité. Detta medför i sin tur att Astra 

Zeneca erhåller ett tillstånd för att få sälja sina produkter i det landet eller marknaden. Dessa 

marknader och myndigheter fungerar alltså som kunder för Astra Zeneca. För att försäkra sig 

om att produktionen bedrivs utefter dessa kvalitetsstandarder utför marknader och 

myndigheter inspektioner inom produktionen. Utifrån detta system kan Astra Zeneca utforma 

och leverera produkter som uppfyller och tillfredsställer kundens behov.  

 

Lagarbete: Inom organisationen har man arbetat i en projektgrupp för att kunna kartlägga 

problemformulering, avgränsning samt bearbeta fram den virtuella enheten Inspektionsteam 

som gör anspråk på alla behov och problemområden. Detta kan kopplas till Dean och Bowens 

(1994) princip om lagarbete som är en del av TQM. Denna princip framhäver att man söker 

efter åtgärder som gynnar alla enheter som är involverade i en process, samt att man arbetar i 

formationer av team.  

 

Ständiga förbättringar: Vidare benämner Dean och Bowen (1994) ständiga förbättringar 

som den tredje principen som utmärker TQM. Deras beskrivning av ständiga förbättringar 

handlar om relevanta utövningar för att analysera och omstrukturera processerna inom 

organisationen. Detta kan kopplas till hur man inom den studerade avdelningen har arbetat 

med att utforma och framta den virtuella enheten Inspektionsteam. Genomförandet har skett 

genom tre olika analyser av det organisatoriska problemet och konstruerade lösningar, som 

grundat sig på analysernas underlag. 

 

Den studerade avdelningen arbetar utefter en etablerad förbättringsstruktur. Detta innefattar 

en rad olika tekniker och metoder för att söka efter och uppnå förbättringar inom 

produktionen, bland annat: pulsen möten, beredningsteam och förbättringar inom varje 

arbetslag. Denna förbättringsstruktur kan kopplas till Bhuiyan och Bagehel (2005) samt Fryer, 

Antony och Douglas (2007) definitioner av arbete med ständiga förbättringar som kulturer 

med omfattande tekniker och verktyg med ständiga förbättringar som grundläggande kärna.  

 

Däremot har den virtuella enheten Inspektionsteam inte skapats utifrån den etablerade 

förbättringsstrukturen. Uppkomsten av Inspektionsteam har istället tagit sin början då man 

inom organisationen upplevt att det fanns en viss arbetsbelastning för de som är involverade 
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inom den nuvarande processen för inspektioner. Utifrån detta behov startades en projektgrupp 

där man bearbetat detta behov i flera led som beskrivits ovan. Detta kan kopplas till att 

projektgruppen arbetat med ständiga förbättringar på en grupporienterad nivå av Kaizen, 

vilket innebär att man arbetar igenom fokusgrupper eller kvalitetscirklar där anställda formar 

grupper för att hitta och lösa problem som man ställs inför i det dagliga arbetet (Bhuiyan & 

Bagehel. 2005).  

 

Bhuiyan och Bagehel (2005) menar på att en del av ständiga förbättringar handlar om att 

eliminera slösandet i alla system och processer inom organisationen. Detta är något som 

projektgruppen haft i åtanke vid utformningen och framtagningen av den virtuella enheten 

Inspektionsteam. Respondent 3 menar att man sett en möjlighet till att kunna standardisera 

och effektivisera den nuvarande processen för hantering av inspektioner, då den upplevs sluka 

mycket resurser. Dessa resurser har avvarats till inspektionsrundvandringarna som kräver att 

många individer är verksamma inom rundvandringarna. Inom den nuvarande processen för 

hanteringen av inspektioner har även ett alldeles för stort beroende av expertroller utvecklats. 

Utöver nämnda problemområden är tidsaspekten även av stor relevans, då dem medverkande 

är oförmögna att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter i och med deras involvering i 

rundvandringarna. Framtagningen av denna organisationsförändring har skett med hjälp av 

redan existerande resurser, genom kompetensbreddning av verksamhetsspecifika och 

pedagogiska kunskaper som kanaliseras i uppställningarna. Detta utgör en centraliserad enhet 

och kan reglera behovet av expertroller, frigöra den tidigare uppställningen av individer samt 

frigöra den tidsaspekt som varit en del av problematiken med hanteringen av inspektioner. 

Genom utformningen och framtagningen av denna organisationsförändring har den studerade 

avdelningen lyckats med att minska slösandet av resurser inom processen och samtidigt 

framtagit en effektivare process för hantering av inspektioner.  
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt inleds med en diskussion kring studien, därefter redogörs för en kritisk 

reflektion av det egna arbetet. Slutligen presenteras studiens slutsatser och avlutas med 

förslag på vidare forskning. 

6.1. Diskussion 

Denna studie har ämnat sig i att analysera processarbetet vid utformningen och framtagningen 

av en organisationsförändring inom en specifik avdelning på Astra Zeneca. Studien visar på 

hur organisationer arbetar med förändringar inom verksamheten. Här påvisas även hur 

problematik inom ett stort och globalt företag kan bli komplext, samt hur problematik växer 

fram i flera områden och påverkar sin omgivning. Utifrån studiens val av metod, 

datainsamling och analys av det insamlade data har detta bidragit till ett perspektiv på hur en 

organisation utformar och framtar en organisationsförändring.   

 

6.1.1. Kritisk reflektion 

I denna studie har en fallstudie tillämpats som forskningsdesign. Valet av denna design, är 

enligt författarna, den som lämpat sig bäst för denna typ av småskalig studie. Detta bidrar med 

en helhetssyn över ämnet, och ger samtidigt författarna en möjlighet att kunna genomföra en 

djupgående undersökning. Med denna typ av design medföljer även en rad olika 

konsekvenser. En av konsekvenserna är studiens generaliserbarhet i resultatet, då studiens 

resultat är grundat i respondenternas åsikter och beskrivningar av studieobjektet. 

Denna fallstudie utfördes på en pågående process om att omorganisera hanteringen av 

inspektioner, vilket även bidragit med att studien inte fokuserat på att undersöka en 

slutprodukt. Författarna har endast studerat vart projektet befinner sig i nuläget och är därför 

oförmögna att utvärdera det slutgiltiga resultatet av organisationsförändringen. I fallstudien 

har semistrukturerade intervjuer legat till grund för datainsamlingen. En kombination av 

intervjuer och observationer skulle kunnat leda till att ett mer övergripande empiriskt material 

kunnat samlas in. 

Vid transkribering av intervjuerna måste empirin och analysen tolkas enligt författarnas 

uppfattning, vilket kan riskera misstolkning eller missuppfattning av data. Författarna har vid 
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tolkningen av den insamlade data gjort sitt yttersta för att objektivt analysera data. Fyra 

intervjuer genomfördes via telefon och inte personligen på grund av att respondenterna inte 

haft tid att bli intervjuade på plats. Vid första ögonkast kan fyra intervjuer anses vara för lite. 

Faktum kvarstår dock att dessa fyra intervjuer utgör hela populationen för undersökningen. 

Ett annat hinder som författarna har fått överkomma har varit att få tillträde till miljön där 

fallstudien utspelats sig. Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje fungerar som 

lanseringssite för nya läkemedel, detta har gjort att verksamheten innehar väldigt strikta 

sekretess policys som författarna måste ta hänsyn till vid utförandet av detta fall. Detta 

innebär att Astra Zeneca har fått tillgång till att granska arbetet innan det publiceras för att 

förhindra att känslig information publiceras. Författarna har även fått skriva under dokument 

för att kunna få tillträde i tillverkningslokalerna och accepterar sekretesspolicys. 

 

6.2. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att analysera processarbetet vid utformningen och framtagningen 

av en organisationsförändring för hantering av inspektioner på en specifik avdelning inom 

Astra Zeneca. För att kunna besvara syftet med studien har följande frågeställningar legat till 

grund: 

 

- Varför den studerade avdelningen valt att förändra hanteringen av inspektioner? 

- Vilka som är de bakomliggande faktorerna kring denna organisationsförändring? 

- Hur organisationsförändringen har utformats?  

- Vilka huvudsakliga faser som den studerade avdelningen gått igenom under framtagning av 

denna organisationsförändring? 

 

 

• Av studiens resultat framkom det att den studerade organisationen har valt att förändra 

hanteringen av inspektioner då den nuvarande processen för hantering av inspektioner har 

upplevts inneha ett flertal brister, vilket påvisat att man inom avdelningen innehar en 

sårbar process. Genom ett förarbete har man lyckats att identifiera tre olika 

problemområden samt tre olika behov för processen. 

• De bakomliggande faktorerna kring denna organisationsförändring kan identifieras i 

processens problemområden, vilka är: att processen är för beroende av expertroller, det 
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finns ett behov av att avlasta nuvarande roller och en tidsaspekt. Detta kompletteras med 

en behovsanalys där man inom avdelningen sett över vad processen är i behov av. Detta 

blir ett standardiserat arbetssätt, en flexiblare hantering av inspektioner och en effektivare 

struktur. Dessa behov och problemområden inom processen kan även betraktas som 

drivkrafter som driver mot att förändra den nuvarande processen för hantering av 

inspektioner.  

• Ständiga förbättringar och totalkvalitet (TQM) har varit de kvalitetsstyrning koncept som 

legat till grund för utformningen av organisationsförändringen. De identifierade 

problemområdena visar på att man inom den studerade avdelningen innehar en sårbar och 

resurskrävande process. Den virtuella enheten Inspektionsteam utgör en centraliserad 

enhet som självständigt ska kunna hantera inspektioner. Detta ska medföra att processen 

för hanteringen av inspektioner blir mindre sårbar och kräver mindre resurser, samt ska 

detta bidra till en effektivare process för hantering av inspektioner. 

• Organisationsförändringen har framtagits i projektform. Författarna har identifierat fyra 

huvudsakliga faser som projektet genomgått under framtagningen av 

organisationsförändringen. Faserna är följande:  

1. Uppmärksammandet av ett behov att förändras. Inom den studerade avdelningen har 

man känt av en ökad arbetsbelastning inom processen för hanteringen av inspektioner. Till 

följd av det uppmärksammade behovet startades ett projekt som tar sin början i ett 

förarbete.  

2. Förarbete. Syftet med förarbetet är att förstå det organisatoriska problemet och lägga 

upp en grund för det fortsatta arbetet. Inom förarbetet har man arbetat med att identifiera 

den nuvarande processens problemområden och behov, samt avgränsat projektet till 

specifika processer.  

3. Konstruering av lösningar. Lösningar har konstruerats inom en fokusgrupp. Resultatet 

av fokusgruppens arbete blir en förändring i organisationen där man omgrupperar och 

skapar en ny virtuell enhet vid benämning Inspektionsteam. 

4. Omröstning. De konstruerade lösningarna samt underlaget från förarbetet togs vidare 

till ledningsgruppen, där en omröstning utfördes. Omröstningen handlade om att få ett 

mandat för att få implementera in den organisatoriska förändringen i det praktiska arbetet.  
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6.3. Vidare forskning 

I denna studie har syftet varit att analysera processarbetet vid utformningen och 

framtagningsprocessen av en organisationsförändring för hanteringen av inspektioner på en 

specifik avdelning inom Astra Zeneca. Vidare blir implementationen och utvärderingen av 

denna organisationsförändring ett intressant objekt för vidare studier.  
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8. Bilagor 

 

8.1. Intervjuguide nr: 1 

• Namn och befattning inom företaget 

• Beskriv lite om Astra och inspektioners roll inom Astra 

• Hur ser ni på GMP och hur arbetar ni med det? 

• Beskriv lite om situationen och hur problemet uppstått och tanken bakom projektet  

 

1. Vilka konsekvenser får det att inte följa GMP kraven? 

 

2. Vilken fas ligger projektet i? (upptining, change, nedfrysning) 

3. Vilken bild har man om framtiden? 

4. Hur ser planen ut? 

5. Hur ser kommunikationen ut i gruppen? 

 

6. Beskriv ledarens roll i projektet. 

7. Hur har man fått människor att agera i förändring 

8. Vem har ansvaret för att organisera upp projektet? 

 

9. Hur ser ni på projektets framtid? Vad händer i slutet? 

 

10. Har det gjorts någon insamling av information för att kunna identifiera och förstå 

problemet? 

 

11. Hur har man identifierat problematiken? 

12. Vilka konsekvenser och orsaker har diagnoserats? 

13. Vilka problem och möjligheter ser ni? 

 

14. Kan ni beskriva eran nuvarande förändringsförmåga eller eran beredskap att förändras 

15. Vad är målet och visionen? 

16. Hur arbetar man för att uppnå dessa mål och visioner? 

17. Finns det några uppsatta kriterier att ta hänsyn till i organisationens 1) beredskap för 

förändring 2) nuvarande förändringsförmåga 3) hur makten är fördelad inom 

organisationen. 

18. Kan ni beskriva eran nuvarande förändringsförmåga? 

19. Hur upprättas flytet inom projektet så att saker inte stannar upp? 

 

20. Hur kommer den här förändringen hjälpa er att hantera inspektioner effektivt? 

21. Kan du beskriva vad ni anser är en effektiv lösning på erat problem? 

22. Kan ni beskriva ert problem som väldefinierat och objektivt? 

 

23. Hur påverkar omgivningen projektet? Alltså i förhållande till GMP hur påverkar det 

inspektionsteam som projekt? 
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24. Beskriv projektets deltagare och aktörer.1) Vilka har varit med sen projektets början? 

Vilka har kommit in under projektets gång, och vilka har lämnat projektet? 

25. Vad är deras specialkompetenser och varför har just dem blivit invalda för det här 

projektet? (finns det några bakomliggande faktorer som gör att dessa just blivit valda 

in i projektet?) 

26. Vilka krav finns i omgivningen? Hur har valet av medlemmar i projektet vallt utefter 

dessa krav? 

 

27. Hur har projektgruppen utformats? 

28. Vilket värde önskas/kommer projektgruppen att få? 

 

29. Hur kan projektet kopplas till de idéer som ni vill uppnå med projektet? 

 

 

8.2. Intervjuguide nr: 2 

• Namn och befattning inom företaget 

• Beskriv lite om Astra och inspektioners roll inom Astra 

• Hur ser ni på GMP och hur arbetar ni med det? 

• Beskriv lite om situationen och hur problemet uppstått och tanken bakom projektet  

 

1. Beskriv problematiken och projektets påverkan på problematiken enligt er. 

2. Har arbetet delats in i några specifika faser? 

3. Beskriv tidsramen 

4. Fanns ett bakomliggande problem som legat till grund för denna 

organisationsförändring? 

5. Hur ska ni implementera in denna organisationsförändring? 

6. Vilka aktörer har varit delaktiga i projektet? 

7. Skulle ni kunna beskriva hur ansvaret är fördelat inom de olika aktörerna i projektet? 

8. Projektet har genomgått en överlämningsfas då en person har slutat, har ni gått igenom 

några fler komplikationer? 

9. Har ni någon gång övervägt att lägga ner projektet? 

10. Vad är målet och visionen? 

11. Vilket värde önskas/kommer arbetet inom projektgruppen att få? 

12. Finns det en koppling med projektet och eran approach att arbeta med ständiga 

förbättringar? 

13. Ni har många pågående projekt, skulle inspektionsteam vara en del utav ert arbete med 

ständiga förbättringar inom organisationen? 

14. Vilka ska vara delaktiga inom inspektionsteamet? 

15. Vilka konsekvenser får det att inte följa GMP kraven? 

16. Hur ser ni på GMP och hur arbetar ni med det? 
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8.3. Intervjuguide nr: 3 

• Namn och befattning inom företaget 

• Beskriv lite om Astra och inspektioners roll inom Astra 

• Hur ser ni på GMP och hur arbetar ni med det? 

• Beskriv lite om situationen och hur problemet uppstått och tanken bakom projektet  

 

1. Hur kommer den här organisationsförändringen hjälpa er att hantera inspektioner 

effektivt? 

2. Skulle ni kunna förklara erat arbete med ständiga förbättringar? och hur inspektion 

team gör anspråk på erat arbete med ständiga förbättringar? 

3. Varför har ni valt att arbeta i projektgrupp? 

4. Hur många har varit med i projektgruppen? 

5. Hur gör detta projekt anspråk på GMPs riktlinjer? 

6. Kan man säga att målet med projektet i slutändan blir att söka sig mot stabilitet, då det 

verkar finnas en ostabilitet i form av att många arbetsroller är hårt belastade inom 

hanteringen av inspektioner? 

7. Hur många olika tillverkningsprocesser finns på avdelningen? 

8. Hur många jobbar där?  

9. Beskriv tidsramen: När började projektet? när börjar implementeringsfasen? Hur lång 

tid är det tänkt att upplärningarna ska ta? När påbörjas utvärderingsfasen? 

10. Kan ni beskriva tidsramen? 

11. Hur ligger ni till i förhållande till tidsramen? 

12. Finns det faktorer som påverkat tidsramen positivt eller negativt? 
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