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FÖRORD 
 
 

  
Förord 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen i civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi 
med inriktning mot kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet 
påbörjades augusti 2006 och redovisades januari 2007. Det är utfört vid Pfizer Global 
Manufacturing i Helsingborg och berör utvärdering samt förbättring av kvalitetssystem. 
 
Under examensarbetets gång har jag fått stöd och hjälp av flera personer i min närhet. Jag vill 
framhäva två av dessa.  
 
Tack till min handledare vid Pfizer, Hans-Fredrik Löfgren, för att du alltid tog dig tid att 
lyssna, diskutera och föra mig framåt. Utan ditt stöd, som vän och kollega, hade arbetet inte 
varit lika roligt och stimulerande. 
 
Tack till Camilla, för att du finns i mitt liv. 
 
 
 
 
 
 
Lund, januari 2007 
 
Anders Drott   
 
 
 
    





SAMMANFATTNING 
 
 

  
Sammanfattning 
 
De flesta större företag har idag ett kvalitetssystem för att styra och förbättra kvaliteten på 
verksamhetens produkter och tjänster. Kvalitetssystemet är den del av företagets aktiviteter 
som är koncentrerat på att uppfylla de kvalitetsmål som upprättats. Ett väl fungerande 
kvalitetssystem är en av grundstenarna till ökad produktivitet och lönsamhet. 
 
Vid Pfizer Global Manufacturing i Helsingborg är kvalitetssystemet till stor del utformat för 
att uppfylla regulatoriska krav för läkemedelstillverkning. Dessa krav har uppkommit för att 
skydda kunden och är primärt inriktade på att säkra produktkvalitet. Då fokus legat på säkring 
av produktkvalitet har andra kvalitetsparametrar, som exempelvis förbättringsarbete, kommit i 
skymundan. En övergripande utvärdering av systemet har aldrig tidigare utförts vilket lett till 
att man varit osäker på vilka de största bristerna med systemet är och var man bör lägga kraft 
på förbättringsåtgärder. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och ta fram 
förbättringsförslag till kvalitetssystem vid Pfizer Global Manufacturing i Helsingborg.      
 
Utvärderingen av kvalitetssystemet har baserats på intervjuer med nyckelpersoner inom 
verksamheten. Dessa intervjuer har sammanställts och analyserats med hjälp av aktuella 
teorier inom Total Quality Management och gällande ISO standard. De mest utmärkande 
svagheterna som identifierats med Pfizers kvalitetssystem är bristande processfokus, att 
systemet inte är förändringsbenäget utan byråkratiskt samt att det är mer inriktat på kontroll 
än förbättringar.  
 
För att råda bot på dessa brister har förbättringsförslag tagits fram. Under framtagandet av 
förbättringsförslagen har författaren använt sig av benchmarking. Den har utförts internt inom 
forsknings- och utvecklingsenheten på Pfizer och även externt på Gambro Renal Products, ett 
företag som tillverkar medicinsk utrustning. Förbättringsförslagen är grundade på information 
och förslag som samlats in från intervjuerna samt benchmarkingen. 
 
Det förbättringsförslag som har störst effektivitet och samband med de identifierade 
svagheterna är att införa en processorienterad organisation. Implementerat på rätt sätt leder 
detta till en tydligare helhetsbild, bättre samarbete mellan avdelningarna och man får också en 
organisation som är bättre anpassad till förändringar. Verksamhetens processer ska sedan 
mätas, utvärderas och förbättras kontinuerligt, vilket kommer leda till stora förändringar, 
framför allt inom administrativa enheter. Till varje process ska en processägare utses som 
ansvarar för dess aktiviteter och förbättringar. Istället för att förbättringsarbetet koncentreras 
till en avdelning, som det fungerar i dagsläget, ska det genom processfokus spridas i hela 
organisationen. Övriga förbättringsförslag berör bland annat dokumentationhanterings-
systemet. 
 





ABSTRACT 
 
 

  
Abstract 
 
Today a quality system is commonly used by most large companies to manage and improve 
the quality of the products. The quality system contains of the activities and processes that are 
made to fulfil established quality goals. If implemented correctly a quality system could be 
the key to increased productivity and improved efficiency. 
 
The quality system at Pfizer Global Manufacturing in Helsingborg is primarily designed to 
fulfil the regulatory requirements for producing medicine. These requirements exist to protect 
the customer and are focused on the quality of the product. The focus on product quality has 
caused that other quality factors, such as improvements of processes, have been disregarded. 
It is also difficult to tell how and where the system needs improvements since a 
comprehensive evaluation never has been made. The main purpose of this master thesis is to 
“evaluate and propose improvements for the quality system at Pfizer Global Manufacturing 
in Helsingborg”.     
 
The evaluation of the system is based upon interviews with key personnel within the 
company. The interviews have been compiled, analyzed and compared to current theories 
within Total Quality Management and ISO standards. The most noticeable weaknesses of the 
quality system are the lack of process focus, that it does not stimulate improvements and that 
it is perceived as inflexible and bureaucratic.    
 
In order to progress the quality system a few proposals of improvement have been suggested. 
During the work of generating these proposals benchmarking has been used, both internally at 
the Research and Development division of Pfizer and externally at Gambro Renal Products, a 
company that produces and develops medical devices. The improvement proposals are based 
upon the information that has been gathered during the interviews and the benchmarking.  
 
The most efficient improvement proposal is to implement a process based organization. This 
proposal is connected to many of the quality system’s shortages and will for instance 
contribute to better co-operation between different departments, a more understandable 
overall picture and the organization will also become more flexible. Every key process will be 
mapped and a process owner appointed. It is the process owner’s responsibility to ensure that 
the process is measured, evaluated and continuously improved. Instead of having the work of 
improvements concentrated to a single department it should be spread, through process focus, 
within the entire organization. This will create great changes, mainly among administrative 
functions of the company. Remaining improvement proposal regard, among other things, the 
document control system. 
 





FÖRKORTNINGAR 
 
 

  
Förklaring av återkommande förkortningar 
 
DMAIC Define Measure Analyze Improve Control. Arbetsmetodik inom Sex Sigma.  

EPL En Punkts Lektion. Kortfattat dokument som beskriver arbetsmoment.  

FDA Food and Drug Administation. Amerikanska läkemedelsverket.  

GMP Good Manufacturing Practice. Regelverk som gäller vid tillverkning av läkemedel. 

PCH Pfizer Consumer Healthcare. Forskning och utvecklingsenheten inom PSH. 

PGM Pfizer Global Manufacturing. Tillverkningsenheten inom PSH. 

PIV Produktion I Världsklass. System för att lösa olika problems grundorsaker. 

PQS Pfizer Quality Standard. Övergripande kvalitetsstandarder.  

PSH Pfizer Site Helsinborg. Pfizers verksamhet i Helsingborg. Består av PGM och PCH.

QO  Quality Operations. En av företagets avdelningar. Se bilaga 1, organisationsschema.

RFT Right First Time. En av företagets avdelningar. Se bilaga 1, organisationsschema.  

SOP Standard Operating Procedure. Skrivna arbetsinstruktioner. 

TQM Total Quality Management. Offensiv kvalitetsutveckling eller totalkvalitet. 
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1 INLEDNING 
I följande kapitel presenteras bakgrund och problembeskrivning till examensarbetet. Vidare 
redovisas syftet samt avgränsningarna klargörs. 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan urminnes tider har människor haft ett behov av att bota och förebygga sjukdomar. På 
stenåldern var det en medicinman som försåg staminvånarna med naturens botemedel, idag är 
det läkemedelsföretagen som tillfredställer människors behov av läkemedel. Läkemedels-
branschen har länge varit lönsam och många läkemedelsföretag har presenterat höga vinster. 
De senaste åren har priserna på mediciner pressats allt eftersom konkurrensen ökat. För att 
överleva har läkemedelsföretagen blivit tvungna att förbättra sig; bli mer kostnadsmedvetna 
och effektivisera sin produktion.  
 
Ett led i förbättringsarbetet kan vara att implementera ett kvalitetssystem. Enligt Bergman & 
Klefsjö (2001) används ett kvalitetssystem för att kunna styra och förbättra kvaliteten på en 
verksamhets produkter och processer. Kvalitetssystemet är den del av företagets aktiviteter 
som är koncentrerat på att uppnå de kvalitetsmål som formulerats. Ett väl fungerande 
kvalitetssystem är en av grundstenarna till ökad produktivitet och lönsamhet. 
 
Företag implementerar kvalitetssystem av olika anledningar. Några av dem kan vara krav från 
leverantör, som konkurrensmedel eller för intern styrning. Kvalitetssystem har sitt ursprung 
från militära beställare i USA som, i mitten av 1930-talet, behövde en standard för hur deras 
leverantörers kvalitetsarbete skulle utvärderas. Utifrån dessa standarder utvecklades ISO 
9000, som är en internationell standard för kvalitetssystem. ISO 9000 är uppbyggd kring åtta 
principer för kvalitetsledning där bland annat Kundfokus, Processinriktning och Ständiga 
förbättringar ingår. Att ständigt anpassa och förbättra sina processer efter kundens önskemål 
är en förutsättning för överlevnad hos ett modernt företag som agerar på en marknad där 
konkurrensen är hård. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag med över 115 000 anställda i fler än 150 länder 
världen över. Vid Pfizer Site Helsingborg jobbar drygt 950 medarbetare främst med 
tillverkning av nikotinläkemedlet Nicorette, men även med forskning och utveckling. Pfizer 
Site Helsingborg är uppdelat i en produktionsenhet, Pfizer Global Manufacturing 
(fortsättningsvis PGM), samt en forskning och utvecklingsenhet (fortsättningsvis PCH).  
 

1.2 Problembeskrivning 
Ett inte ovanligt problem hos funktionsuppbyggda organisationer, likt PGM (se bilaga 1), är 
enligt Sandholm (2001) suboptimering. Med suboptimering menas att den enskilda 
avdelningen eller funktionen har god insikt i hur dess interna aktiviteter fungerar men sämre 
förståelse för hur den egna avdelningens processer hänger ihop och samverkar med företagets 
övriga funktioner. Risken med suboptimering är att en enskild avdelning, i jakten på att öka 
sin egen effektivitet, påverkar andra avdelningar negativt. Ett klassikt exempel på 
suboptimering är i budgetprocessen då varje avdelning ofta försöker få så mycket resurser 
som möjligt tilldelade till sig utan hänsyn till att detta leder till att andra avdelningar måste 
avstå. Under upptaktsmötet till detta examensarbete framkom att PGM led av suboptimeringar 
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mellan avdelningar och system. Man misstänkte att detta problem bland annat bottnade i en 
bristande struktur av kvalitetssystemet men anade samtidigt att det kunde finnas fler 
oidentifierade orsaker.  
 
Ett annat problem, som författaren tidigt reagerade över, var att en utvärdering av PGMs 
kvalitetssystem aldrig gjorts tidigare. Utan en sådan är det omöjligt att få en samlad överblick 
över hur kvalitetssystemet presterar. Känner man inte till dess svagheter går det heller inte 
avgöra hur och var förändringar till det bättre bör ske. Ett företag som väljer att inte 
kontinuerligt utvärdera samt förändra sina processer och system riskerar att gå miste om stor 
förbättringspotential och kan i slutändan gå under i den ökade konkurrensen.  
 
En utvärdering av kvalitetssystemet, genom jämförelse med bland annat ISO standard och 
teori inom Total Quality Management, är nödvändig för att få en samlad överblick samt för att 
identifiera de största svagheterna. Utifrån dessa svagheter går det därefter ta fram 
förbättringsförslag.  
 

1.3 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är formulerat i samspråk med PGM och lyder: 

 
Att utvärdera omfattning, inriktning, fördelar och nackdelar med befintligt 
kvalitetssystem inom PGM. 
  
Att identifiera förbättringsområden och föreslå förbättringsförslag för 
kvalitetssystemet inom PGM. 

 

1.4 Avgränsning 
Utvärderingen av det befintliga kvalitetssystemet gäller för PGM och inte för hela Pfizer Site 
Helsinborg. Då företaget primärt vill ha en övergripande utvärdering har författaren valt att 
inte gå inte ned på detaljnivå. Tyngdpunkten är lagd på att utvärdera struktur och uppbyggnad 
i kvalitetssystemet. Detta innebär att enskilda processer eller SOPar inte kommer att 
utvärderas. Examensarbetet är fokuserat på att identifiera och analysera svagheter med 
kvalitetssystemet. Förbättringsförslagen är baserade på de identifierade svagheterna. 
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2 METOD  
I detta kapitel beskrivs de metoder som används för att uppfylla syftet med examensarbetet. 
Här klargörs arbetsgång, undersökningsansats, undersökningsmetod och datainsamlings-
metod. Vidare förklaras de sju ledningsverktygen samt arbetets reliabilitet och validitet.    
 

2.1 Arbetsgång 
Arbetsgången under de 20 veckor som examensarbetet pågått har skett enligt figur 2.1. 
 

Planering

Rapportskrivning 

AnalysData
insamling

Sammanställning 
och redovisning

Framtagning av 
förbättringsförslagLitteraturstudie

Tidsaxel

V.0 1612102 20

Figur 2.1 Examensarbetets arbetsgång under 20 veckors period. 
 
Planeringsfasen bestod framför allt i att upprätta tidsplan samt definiera syfte och 
problemställning med examensarbetet. Analysdelen av examensarbetet innebar att 
sammanställa kvalitetssystemets styrkor och svagheter utifrån informationen som erhållits 
under datainsamlingen. En jämförelse med teorier inom ISO och Total Quality Management 
har utförts och med hjälp av informationen från benchmarkingen har förbättringsförslag tagits 
fram. Rapportskrivning har skett kontinuerligt under de 20 veckorna men med tyngdpunkt på 
andra halvan av examensarbetet. Övriga delar i arbetsgången förklaras mer ingående i detta 
kapitel. 
 

2.2 Undersökningsansats 
Beroende på vad som behandlas och på vilket sätt det utreds utformas en 
undersökningsansats. Enligt Bell (1999) finns det ett antal olika undersökningsansatser att 
välja mellan; aktionsforskning, fallstudier, experimentella metoder och survey-
undersökningar är några exempel på dessa.  
 
Det här examensarbetet har utformats som en fallstudie där det undersökta fallet är 
kvalitetssystemet vid PGM. I en fallstudie studeras ett väl avgränsat problem på djupet under 
en begränsad tid. Observation och intervju är de vanligaste metoderna i en fallstudie. (Bell, 
1999) 
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En tydlig fördel med fallstudie är att den ger forskaren möjlighet att fokusera på en speciell 
företeelse, genom att försöka få fram de faktorer som påverkar företeelsen. En annan fördel är 
att forskaren vid en fallstudie undersöker verkliga förhållanden och på så sätt kan erhålla djup 
kunskap om en särskild företeelse. Den mest påtagliga nackdelen är det finns risk för 
snedvridet resultat då en ensam forskare studerar ett avgränsat område. Därför går det normalt 
heller inte att generalisera resultatet i en fallstudie. (Bell, 1999)  
 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och ta fram förbättringsförslag till PGMs 
kvalitetssystem. Kvalitetssystemet är ett väl avgränsat område och för att få förståelse för det 
samt analysera dess styrkor och svagheter krävs en djupgående analys. Därför är en fallstudie 
en lämplig undersökningsansats.  
 

2.3 Undersökningsmetod 
Valet av undersökningsmetod är en viktig del att fastställa innan insamling av data kan 
påbörjas. Enligt Bell (1999) kan en undersökningsmetod antingen vara kvalitativ, kvantitativ 
eller en kombination av dessa två. En fallstudie är generellt sett kvalitativ men kan innehålla 
kvantitativa inslag. 
 
Forskare som använder ett kvalitativt perspektiv är intresserade av att ta reda på hur 
människor upplever sin värld. Kvantitativa forskare samlar in fakta genom till exempel 
enkätstudier, studerar dess relationer och försöker om möjligt dra generaliserbara slutsatser av 
resultatet.  (Bell, 1999) 
 
Trost (2005) gör en förenklad indelning av när en kvalitativ respektive kvantitativ studie kan 
användas. En kvantitativ studie kan med fördel användas då frågeställningen gäller hur ofta, 
hur många eller hur vanligt. En kvalitativ studie bör genomföras då syftet med studien är att 
förstå eller hitta ett mönster och när få enheter undersöks på djupet.  
 
I det här examensarbetet används en kvalitativ undersökningsmetod då syftet med arbetet är 
att på djupet undersöka samband med information från ett fåtal intervjuer.  
 

2.4 Datainsamling 
Enligt Eriksson & Weidersheim-Paul (1999) kan datainsamling ske på två olika sätt. Det ena 
är när undersökaren samlar in ny data, så kallad primärdata. Det andra är när data som redan 
finns tillgänglig används, så kallad sekundärdata. I första hand brukar sekundärdata användas 
då tillgängligheten gör det enkelt och billigt. (Eriksson & Weidersheim-Paul, 1999) 
 
Då det inte fanns någon data tillgänglig angående kvalitetssystemets styrkor och svagheter har 
primärdata, som samlats in via intervjuer, används. Detta ger författaren möjligheten att samla 
in de specifika data som behövs för att uppfylla arbetets syfte. För att få en bild över företaget 
och dess verksamhet har också sekundärdata i form av interna dokument använts och 
information från PGMs intranät. 
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2.4.1 Litteraturstudie 
Enligt Bell (1999) innebär varje undersökning att man läser vad andra forskare skrivit om det 
aktuella ämnet. Litteraturstudien bör ske i ett tidigt skede i projektet eftersom det inte bara ger 
uppslag till resultatet av projektet utan även tips om tillvägagångssättet. Vidare lägger 
litteraturstudien en teoretisk grund för analys och tolkning av insamlad data. (Bell, 1999) 
 
För att undvika att en ensam författares åsikter fått för stor påverkan på detta examensarbete 
har en relativt stor mängd litteratur använts. Den litteratur som utnyttjats har varit så tidsenlig 
och aktuell som möjligt. Detta gäller framför allt litteraturen som berör offensiv 
kvalitetsutveckling och kvalitetssystem då utvecklingen inom dessa områden gått snabbt 
framåt de senaste åren. Sökord som användes för teoridelen i studien var exempelvis 
”offensiv kvalitetsutveckling”, ”kvalitetssystem”, ”ISO”, ”processorientering” och ”process 
management”. För metoddelen användes till exempel ”forskningsmetodik”, 
”undersökningsmetod” och ”intervjuteknik”. 
 

2.4.2 Intervjuer 
Eriksson & Weidersheim-Paul (1999) beskriver en intervju som ett samtal mellan två personer 
där den ena, intervjuaren, ställer frågor och den andra, respondenten, svarar.  En intervju kan 
enligt Dahmström (2005) antingen vara uppbyggd efter ett i förväg strukturerat och förberett 
frågeformulär eller till största delen vara ostrukturerad. Hartman (2004) beskriver att 
ostrukturerade intervjuer karaktäriseras av att det inte finns några färdiga frågor från början och 
att den intervjuade till stor del kan påverka vad som ska diskuteras under intervjun. Vidare 
beskriver Hartman (2004) att dessa intervjuer sker personligen, ofta under en längre tid och det 
är vanligt att personen intervjuas flera gånger.  
 
Hartman (2004) påpekar att en kvalitativ intervju ska vara fri men att den samtidigt kräver 
noggrann förberedelse. Ett bra hjälpmedel kan vara en intervjuguide där de teman som ska 
diskuteras tas upp i bestämd ordning. Ordningen på frågorna eller ämnena som tas upp under 
intervjun är enligt Hartman (2004) viktig då man vill få den intervjuade i rätt stämning. 
 
Det finns enligt Dahmström (2005) flera olika slags intervjuer som till exempel 
besöksintervjuer och telefonintervjuer. Besöksintervjuer är en dyrbar och långsam metod då 
den kräver att intervjuaren stämmer träff och söker upp respondenten. Dock kan det ibland vara 
nödvändigt att genomföra besöksintervjuer för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet. 
Vid besöksintervjuer kan intervjuaren ställa flera och mer djupgående frågor än vid exempelvis 
telefonintervjuer. (Dahmström, 2005) 
 
Vid intervjuer finns det risk för den så kallade intervjuareffekten. Med intervjuareffekt menas 
risken att respondenten anpassar svaren efter intervjuaren. Både Bell (1999) och Eriksson & 
Weidersheim-Paul (1999) framhäver risken med intervjuareffekten.   
 
Då ett kvalitetssystem ofta är en komplex sammansättning av människor och processer krävs 
kvalitativ data som grund för att analysera dess styrkor och svagheter. Sammanlagt utfördes 
under detta examensarbete 15 besöksintervjuer på PGM med utvalda personer inom 
organisationen, se kap 8 referenser. Urvalet av de intervjuade gjordes tillsammans med 
handledare vid PGM. Målet med intervjuerna var att få en överblick av hur kvalitetssystemet 
uppfattas inom företaget. För att få ett så representativt urval som möjligt intervjuades 
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åtminstone en från varje avdelning och flertalet vid avdelningen för kvalitet, Quality 
Operations. Intervjuerna var delvis strukturerade genom att en intervjuguide användes, se 
bilaga 2. Denna underlättade intervjuaren att få svar på de aktuella nyckelfrågeställningarna. 
Eventuellt hade intervjuerna gett ett mer djupgående resultat om frågorna varit friare och mer 
ostrukturerade. Då det inte fanns resurser för uppföljningsintervjuer var dock detta inte 
möjligt. 
  

2.4.3 Dokumentgranskning 
För att få en så korrekt och opartisk uppfattning om företaget som möjligt har en stor mängd 
interna dokument undersökts. Dokumentgranskningen har bland annat innefattat Pfizer 
Quality Standards (PQS), SOPar och information från Pfizer Site Helsingborgs intranät. Att 
samla information genom dokumentgranskning och intervjuer var en förutsättning för att 
författaren skulle kunna få en komplett bild av företaget. 
 

2.4.4 Författarens observationer 
Under examensarbetets gång har många observationer av människors inställning till 
kvalitetssystemet gjorts. Bell (1999) hävdar att det finns två olika typer av observationer, 
deltagande samt icke deltagande. I en deltagande observation medverkar observatören mer 
eller mindre i de aktiviteter som observeras. I en icke deltagande observation är observatören 
inte synlig eller deltagande.  
 
I detta arbete har en rad deltagande observationer gjorts under exempelvis lunchraster och vid 
olika möten. En förutsättning för att genomföra en deltagande observation är enligt Bell 
(1999) att observatören är väl bekant med de personer som ska iakttas. Utmaningen för 
observatören är att samtidigt som den ska vara deltagande också ska hålla en viss distans mot 
gruppen och på så sätt försöka vara objektiv, vilket inte alltid är okomplicerat. (Bell, 1999) 
 
Då författaren varit medveten om faran med skevhet i deltagande observation har risken för 
detta minimerats genom författaren har gjort sitt yttersta för att distansera sig från gruppen 
och inte låtit fördomar styra observationerna.   
 

2.4.5 Benchmarking 
Det finns många olika beskrivningar av benchmarking. Bergman & Klefsjö (2001) skriver på 
sidan 436 att det är:  
 
”…ett viktigt arbetssätt för processförbättringar som baseras på idén att noga jämföra sina 
egna processer med andra identiska eller liknande processer för att finna 
förbättringsförslag”. 
 
Karlöf (1997) hävdar att det finns olika slags benchmarking exempelvis intern eller extern och 
kvalitativ eller kvantitativ. En kvalitativ benchmarking är enligt Karlöf (1997) sidan 12:  
 
”…en beskrivning av processer och aktiviteter samt jämförelse med hur motsvarande 
företeelser produceras i en annan organisation, en god förebild.”  
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Kvalitativ benchmarking kan göras inom företaget, det vill säga internt, eller utanför 
företaget, externt. Extern benchmarking kan ske inom samma bransch eller mot goda 
förebilder utanför den aktuella organisationens bransch. Karlöf (1997) framhäver att en 
kombination av intern och extern benchmarking ofta är givande. 
 
I detta arbete har kvalitativ benchmarking genomförts internt på forskning och 
utvecklingsenheten Pfizer Consumer Healthcare (PCH) samt externt på Gambro i Lund. PCH 
valdes för att de under år 2006 påbörjat en stor omorganisation mot processorientering. 
Gambro, som är ett av världens ledande företag inom produkter och tjänster för njursjukvård, 
valdes för att de likt PGM är starkt styrda av regulatoriska krav. Dessutom är Gambro 
certifierade enligt ISO 13485 vilket också var en bidragande orsak till att benchmarking 
genomfördes där. ISO 13485 bygger på ISO 9001 men har omformats för att passa företag 
som tillverkar medicinska produkter.   
 
Syftet med benchmarking var att författaren skulle få uppslag till förbättringsförslag för 
PGMs kvalitetssystem.  Benchmarkingen bestod av rundvandring och intervjuer. Intervjuerna 
var delvis strukturerade då en intervjuguide användes, se bilaga 3. Intervjuguiden utgick från 
de svagheter som identifierats med PGMs kvalitetssystem, se avsnitt 5.3.2. Resultatet från 
benchmarking har använts vid framtagning av förbättringsförslag som presenteras i kapitel 6. 
 

2.5 De sju ledningsverktygen 
De sju ledningsverktygen är menade att användas för att strukturera, hantera och analysera 
verbal information. Ledningsverktygen består av släktskapsdiagram, träddiagram, 
matrisdiagram, matrisdataanalys, processbeslutsdiagram, pildiagram och relationsdiagram. 
Klefsjö et al (1999) påpekar att de sju ledningsverktygen kan användas var för sig men har 
störst effekt om de används i kombination. I detta arbete har ett matrisdiagram och den 
avslutande delen av träddiagram använts. 
 
Enligt Klefsjö et al (1999) är ett matrisdiagram mycket användbart när man vill undersöka 
olika slags av samband. I detta arbete har ett matrisdiagram, se bilaga 4, används för att 
undersöka vilka samband som finns mellan de framtagna förbättringsförslagen och 
kvalitetssystemets svagheter. Sambanden har graderats från noll till tre där noll är ett 
obefintligt samband och tre är ett mycket starkt samband. Sambanden för de olika 
förbättringsförslagen har sedan summerats och en prioriteringsordning sammanställts. 
 
För att ta hänsyn till förbättringsförslagens effektivitet och genomförbarhet har också en 
matris över detta upprättats, se bilaga 4.  Detta är också den avslutande delen i arbetet med att 
ta fram ett träddiagram. Klefsjö et al (1999) framhäver att ett träddiagram kan användas när 
man vill bryta ned övergripande problem till delorsaker. I detta arbete har dock bara den 
avslutande delen, då man uppskattar effektivitet och genomförbarhet, nyttjats. Dessa har 
graderats mellan noll till tre. Då effektiviteten bedöms som hög på förbättringsförslaget ges 
ett högt betyg, då genomförbarheten är hög, det vill säga om det är okomplicerat att 
implementera förbättringen, ges en hög poäng. Klefsjö et al (1999) påpekar att om två 
förbättringsförslag får samma resultat då effektiviteten och genomförbarheten summeras bör 
förslaget som har högst genomförbarhet prioriteras.  
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Under arbetet med träd- och matrisdiagrammet deltog endast författaren samt handledare vid 
PGM. För att resultatet från arbetet ska bli förankrat i organisationen krävs det att flera 
medarbetare från olika avdelningar deltar. På grund av resursbrist var detta dock inte möjligt. 
 

2.6 Reliabilitet och Validitet 
Oavsett vilka datainsamlingsmetoder som används så är validiteten och reliabiliteten 
avgörande faktorer.  
 
Validiteten, eller giltigheten, är enligt Bell (1999) ett mått på om man mäter det man avser att 
mäta och inte något annat. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om att man ska kunna 
genomföra en likadan undersökning, under liknande förhållande och erhålla oförändrat resultat. 
(Bell, 1999)  
 
För att öka validiteten har syftet med examensarbetet hela tiden legat i fokus. Detta gäller 
såväl intervjuer som dokumentgranskning. Intervjuguide, se bilaga 2 och 3, har stämts av med 
handledare vid PGM och med andra kollegor för att försäkra att en lämplig frågeställning 
använts.  
 
En hög reliabilitet innebär att samma resultat erhålls varje gång undersökningen genomförs. En 
förutsättning för att få en hög reliabilitet är att datainsamlingsmetoden är noga beskriven. Om 
en undersökning har låg reliabilitet så har den även låg validitet. Om man däremot ha en hög 
reliabilitet behöver det inte medföra att validiteten också blir hög. (Bell, 1999) 
 
För att öka reliabiliteten har datainsamlingsmetoden beskrivits utförligt i detta kapitel. 
Intervjuareffekten kan bidra till att annorlunda resultat erhållits om någon annan ställt samma 
frågor under intervjuerna. Denna risk är dock svår att frångå i detta examensarbete. 
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3 TEORI 
I följande kapitel beskrivs den teorin som används för att lösa det beskrivna problemet. Här 
presenteras kvalitetsbegreppets historia, offensiv kvalitetsutveckling, kvalitetssystem och 
processer. Vidare förklaras de myndighetskrav som Pfizer måste uppfylla vid produktion av 
läkemedel. 
 

3.1 Kvalitetsbegreppets historia 
Att tillverka produkter med tillfredställande kvalitet och få nöjda kunder är något som 
människan varit intresserad av sedan urminnes tider. Historien vittnar om att försummande av 
tillfredställande kvalitet kan leda till ödesdigra konsekvenser.   
 
I dagsläget förknippas kvalitet ofta med tillfredställande av kundbehov och att uppfylla 
förväntningar. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är kvaliteten på en produkt ”dess förmåga att 
tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behöv och förväntningar”. Flera liknande 
definitioner finns. Enligt ISO standarden är kvalitet ”Den grad till vilken inneboende 
egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet, 
underförstått eller obligatoriskt”. Begreppet kvalitet har dock inte alltid haft en så pass 
omfattande innebörd som det har idag.  
 
Före industrialismen tillverkades produkter av hantverkare som försörjde sig genom att 
tillfredställa sina kunders behov. Hantverkaren kunde enkelt överblicka alla leden i 
produktens framtagning och direktkontakt med kunden gav uppslag till förbättringar. I och 
med industrialismens intåg och massproduktion i början av 1900-talet ökade specialiserings-
graden och varje arbetare ansvarade nu för ett avgränsat arbetsmoment. Uppdelningen av 
arbetsuppgifter skapade ett behov av att kontrollera produkterna mellan de olika momenten. 
Begreppet kvalitetskontroll var därmed fött och det var inte ovanligt att företagen hade en 
särskild kontrollavdelning med ansvar för just detta. (Sandholm, 2001) 
 
Under andra världskriget och årtiondena därefter började man använda sig av statistiska 
metoder för att styra tillverkningen, så kallad kvalitetsstyrning. På så sätt fångades felaktigt 
producerade enheter upp tidigt i tillverkningen och nödvändiga förändringar för en mer 
effektiv produktion kunde införas. (Bergman & Klefsjö, 2001)  
 
Nästa steg inom kvalitetsutvecklingen kom under 60-talet då fokus flyttades till att försöka 
säkra produktens kvalitet innan produktionen, genom så kallad kvalitetssäkring. Anledningen 
till detta var, enligt Sandholm (2001), de i många fall höga skadestånd som företag, främst i 
USA, blev dömda att betala kunder som på något sett blivit skadade av deras produkter. 
Rutiner för till exempel materialhantering och ansvarsfördelning skapades i ett 
kvalitetssystem för att undvika fel och kvalitetssäkra produkten. (Bergman & Klefsjö, 2001)  
 
I dagsläget ses kvalitet i ett vidare perspektiv genom offensiv kvalitetsutveckling eller 
totalkvalitet som det också kallas. I offensiv kvalitetsutveckling inkluderas till exempel 
kvalitet i alla interna processer, ständiga förbättringar och delaktighet av organisationens 
samtliga medarbetare. (Sandholm, 2001) 
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O ffensiv kvalitetsutveckling                   ...ständiga 
förbättringar under och 

efter produktion

K valitetssäkring                     ...innan produktion

K valitetsstyrn ing             ...under produktion

K valitetskontro ll         ...e fter produktion

 
 
Figur 3.1 Kvalitetsbegreppets historiska utveckling. Hämtad från Bergman & Klefsjö (2001), 

sidan 94. 
 

3.2 Offensiv kvalitetsutveckling och totalkvalitet 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) ser idag allt fler organisationer kvalitetsfrågor som en 
integrerad del av verksamheten. Det här relativt nya synsättet kallas på engelska Total Quality 
Management, TQM, och går enligt Bergman & Klefsjö (2001) ut på att ”man ständigt strävar 
efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad 
genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på 
organisationens processer”. 
 
TQM översätts av Sandholm (2001) till totalkvalitet och begreppet inkluderar inte bara 
produktkvalitet utan även kvalitet i alla interna processer och funktioner samt engagemang 
från alla i organisationen. Skillnaden mellan kvalitet (produktkvalitet) och totalkvalitet 
presenteras i tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1 Kvalitet och totalkvalitet. Hämtad från Sandholm (2001), sidan 19. 
Element Kvalitet Totalkvalitet 
Avser… Produkter (varor eller 

tjänster) som tillhandahålls 
Produkter samt allt som kan 
följa produkterna 
(tilläggstjänster) 

Relateras till… Den verksamheten är till 
för 

Övriga externa kunder samt 
interna 

Omfattar… Produkternas 
utförandeprocesser 

Produkternas 
utförandeprocesser samt alla 
stödprocesser 

Engagerar… En del människor i 
organisationen 

Samtliga människor i 
organisationen 

Arbetet med kvalitet inriktas 
på… 

Vissa delar eller funktioner 
i organisationen 

Samtliga delar eller funktioner i 
organisationen 

Utbildning inriktas mot… Kvalitetsspecialister Samtliga i organisationen 
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Av Bergman & Klefsjö (2001) översätts TQM till offensiv kvalitetsutveckling. Med ordet 
offensiv vill Bergman & Klefsjö (2001) poängtera att fokus ska ligga på att förebygga och 
förändra till det bättre, inte på att kontrollera och reparera. Med utveckling menar Bergman & 
Klefsjö (2001) att det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete i såväl produkt som 
processhänseende. Utvecklingen berör också stöd och utbildning av de människor som är 
inblandade i processerna. Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling kräver ett helhjärtat 
engagemang från ledningen för att få god genomslagskraft. Om inte ledningen i praktisk 
handling visar vikten av kvalitetsarbetet kommer inte heller medarbetarna göra det. 
Ledningens engagemang ska vara basen i de fem hörnstenarna som Bergman & Klefsjö 
(2001) anser att offensiv kvalitetsutveckling består av. 
 

 
Figur 3.2 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutvecklig. Hämtad från Bergman & Klefsjö (2001) 

sidan 36. 
 

3.3 Kvalitetssystem 
Allt fler företag betonar i dagsläget vikten av att ha ett väl fungerande kvalitetssystem. Många 
företag kräver också att deras samarbetspartners och leverantörer har ett dokumenterat system 
enligt till exempel den internationella standarden ISO 9000. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) 
kan ett kvalitetssystem definieras som ”en organisatorisk struktur, rutiner, processer och 
resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på 
kvalitet” 
 
Enligt Sandholm (2001) innefattar ett kvalitetssystem alla kvalitetspåverkande aktiviteter. 
Systemet visar hur dessa aktiviteter hänger ihop och bildar på så sätt ett nätverk av rutiner och 
processer som ska följas i arbetet.  
 
Bergman & Klefsjö (2001) framhäver att ett kvalitetssystem kan vara fristående eller 
integreras i företagets ledningssystem. Ett gemensamt ledningssystem kan underlätta 
planering och fördelning av resurser och på så sätt öka företagets totala effektivitet. 
 

3.3.1 ISO 9000 
ISO 9000 är en internationell standard för kvalitetssystem och har enligt Sandholm (2001) 
blivit ett viktigt begrepp i kvalitetssammanhang. Det har sitt ursprung från militära beställare i 
USA som under andra världskriget behövde standarder för att säkra kvalitetsarbetet hos olika 
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underleverantörer. Dessa standarder ledde så småningom till att den internationella 
standardiseringsorganisationen ISO år 1987 började ge ut en gemensam standard för 
kvalitetssystem, ISO 9000. Sedan 1987 har ISO 9000 fått stor internationell genomslagskraft 
och översatts till nationell standard i omkring 100 länder. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Synen på kvalitet har enligt Sandholm (2001) utvecklats och förändrats, bland annat på grund 
av introduktionen av totalkvalitet, sedan den första ISO 9000 standarden togs fram. Den första 
versionen av ISO 9000 omarbetades och 1994 utkom en ny version. Bergman & Klefsjö 
(2001) påpekar att versionerna från 1987 och 1994 innehöll stora brister och kraftig kritik mot 
dessa har förekommit. De ansågs bland annat vara alltför defensiva, produktorienterade och 
framhävde inte vikten av ständiga förbättringar. Vidare krävde de gamla standarderna en 
omfattande dokumentation och tog alltför lätt på kvalitetsarbetet i administrativa 
stödfunktioner. 
 
Behovet av en omfattande omarbetning av ISO 9000 som avspeglar tänkesätten och 
värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling resulterade i att en ny standard togs fram i 
slutet av år 2000. Denna består bland annat av, ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 och ISO 
9004:2000. 
 
ISO 9000:2000 bygger på åtta principer för kvalitetsledning som högsta ledningen ska 
använda som grund för att leda organisationen mot ett bättre resultat. De åtta principer är 
Kundfokus, Ledarskap, Medarbetarnas engagemang, Processinriktning, Systemangrepp för 
ledning, Ständig förbättring, Faktabaserade beslut och Ömsesidigt fördelaktiga relationer till 
leverantörer. De åtta principerna för kvalitetsledning påminner till stor grad om de hörnstenar 
som Bergman & Klefsjö (2001) anser vara grunden i offensiv kvalitetsutveckling, se figur 3.2 
sidan 11. ISO 9000:2000 innehåller också en rad terminologi vilket innebär att begrepp som 
kvalitetsledning, process och kund finns definierade.(Sandholm, 2001) 
 
ISO 9001:2000 är den standard som består av krav på hur kvalitetssystemet bör vara 
uppbyggt. Enligt standarden ska kvalitetssystemet ha en processinriktning som genom 
sammanlänkade aktiviteter ska leda till ökad kundtillfredsställelse. (Sandholm, 2001) 
 

 
Figur 3.3. Modell av processbaserat kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000. Hämtad från 

Sandholm (2001) sidan 286.  
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ISO 9001:2000 standardens krav är indelade i fyra huvudpunkter: ledningens ansvar, 
hantering av resurser, produktframtagning samt mätning, analys och förbättring. Dessutom 
finns också krav på hur dokumentationen av systemet ska upprättas. (Bergman & Klefsjö, 
2001) 
 
ISO 9004:2000 utgör en vägledning för tillämpning och användning av kvalitetsarbetet. Den 
förklarar och klargör också de krav som finns i ISO 9001:2000. Vidare ger den riktlinjer för 
förbättringsarbetet och rekommendationer för hur kvalitetsledning ska gå till. (Bergman & 
Klefsjö, 2001)   
 
I Sverige var i slutet av år 2000 ungefär 4300 företag och organisationer ISO certifierade. Att 
vara certifierad innebär att en oberoende så kallad tredje part utvärderar företagets 
kvalitetssystem för att granska om systemet överensstämmer med kraven i ISO 9000 serien. I 
Sverige är SIS SAQ Certifiering och SKF Certifiering AB två av de fåtal företag som har rätt 
att utföra certifiering. Många företag gör också egna revisioner av till exempel sina 
leverantörers kvalitetssystem trots att de är certifierade enligt ISO 9000. (Bergman & Klefsjö, 
2001)  
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) ger fokuseringen på bland annat processorientering, 
kundtillfredsställelse och förbättringsarbete inom ISO 9000 goda förutsättningar för offensiv 
kvalitetsutveckling. Hur framgångsrikt en ISO 9000 organisation blir beror mycket på hur 
standarderna tolkas och används i det dagliga arbetet. Då ISO 9000 till stor del lägger fokus 
på processorientering framhäver Bergman & Klefsjö (2001) att det gäller att väl avväga hur 
mycket kraft som ska läggas på kartläggning av processer. Själva certifieringen som utförs av 
tredje part ska användas som en språngbräda för förbättringsarbetet inte som ett 
konkurrensverktyg mot andra företag. Bergman & Klefsjö (2001) nämner vidare att en kultur 
för ständiga förbättringar aldrig kan komma från en standard utan måste utvecklas av varje 
enskilt företag. 
 
Enligt Sandholm (2001) finns det flera skäl till att företag inför kvalitetssystem enligt ISO 
9000. Behov av systematik, som konkurrensmedel och trendighet är några av dem. Vissa 
företag certifierar sig enligt ISO 9000 på grund av att det är ett krav från företagets kunder.  
En vanlig uppfattning är att företag som är ISO 9000 certifierade levererar en högre 
produktkvalitet än företag som inte är certifierade, vilket inte alltid stämmer. Att fokusera på 
vissa rutiner och uppfyllande av ISO 9000 krav behöver inte nödvändigtvis leda till nöjdare 
kunder betonar Sandholm (2001). 
 

3.3.2 Kvalitetspolicy 
För att lyckas med kvalitetsledning gäller det enligt Sandholm (2001) att ha en engagerad 
ledning. Ett sätt för ledningen att ge klara riktlinjer för kvalitetsarbetet är att upprätta en 
kvalitetspolicy. Detta är också ett krav i ISO 9000 standarden som även anger riktlinjer för 
hur policyn ska vara utformad. Ett företag som upprättar en kvalitetspolicy enbart på grund av 
att det är ett krav i ISO 9000 misslyckas ofta med sitt kvalitetsbudskap. En kvalitetspolicy ska 
vara ledningens uppriktiga syn på hur kvalitetsarbetet ska bedrivas. (Sandholm, 2001) 
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Avsaknad av en tydlig och väl kommunicerad kvalitetspolicy leder enligt Sandholm (2001) 
till osäkerhet i organisationen i avseende på hur verksamheten ska bedrivas. Detta kan i sin tur 
leda till svåra tolkningsproblem i kvalitetsfrågor och kontraproduktivitet i förbättringsarbetet.  
 

3.4 Processer 
Att arbeta och fokusera på processer har enligt Rentzhog (1998) blivit alltmer populärt de 
senaste åren. Både Sandholm (2001) samt Bergman & Klefsjö (2001) framhäver fördelarna 
med processtänk som även är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling.   
 
Det är viktigt att man i en organisation använder ett gemensamt språk och tydligt definierar 
vad ordet process innefattar. En process definieras av Bergman & Klefsjö (2001) som ”ett 
nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern 
eller intern kund”. Rentzhog (1998) har en liknande definition som säger att ”en process är en 
kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund”. 
 
För att utvidga förståelsen för vad en process är beskriver Egnell (1999) vad som karaktäriserar 
en process sammanfattat i punktform nedan. 
 
En process…  

• … har en början och ett slut 
• … har en kund som vill ha ett resultat och en leverantör som åtagit sig ansvaret att 

leverera resultatet 
• … har en överenskommelse mellan kunden och leverantören 
• … består av ett nätverk av aktiviteter 
• … producerar ett definierbart värdeskapande resultat 
• … upprepas gång efter gång 
 

 
Figur 3.4 Med hjälp av resurser från verksamheten förädlar en process objektet till resultat 

för antingen intern eller extern kund. Gränssnittet bestämmer processens 
omfattning. Hämtad från Bergman & Klefsjö (2001), sidan. 417. 
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Enligt Rentzhog (1998) är det kunden som är den viktigaste delen i modellen. Bergman & 
Klefsjö (2001) påpekar att processens syfte är att tillfredställa kunden. Kunden, som kan vara 
såväl intern som extern, ska styra processens resultat och innehåll. Att förstå kundernas 
verkliga behov, och hur dessa ska tillfredsställas, är nyckeln till framgång i arbetet med 
processer. För att tillfredställa kunden krävs en stark samverkan samt återkoppling mellan 
leverantör och kund. (Rentzhog, 1998) 
 

3.4.1 Varför processfokus? 
Att arbeta med processer gör att fokus flyttas från produkten till de aktiviteter som skapar den. 
Processfokus ger större möjligheter till samhörighet och att åstadkomma en gemensam vision 
då det tydligare framgår hur varje människan i organisationen påverkar slutprodukten. 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Rentzhog (1998) framhäver också att processynsättet skapar en helhetsbild över 
organisationen och förser på så sätt medarbetaren med kunskap för att kunna fatta rätt beslut. 
Helhetsbilden minskar suboptimeringar och ökar det tvärfunktionella samarbetet. Med en 
processorienterad organisation ökar också förståelsen av att tillfredställa kunden då alla 
processer har detta syfte, se figur 3.4. (Rentzhog, 2001) 
 
Processfokus skapar en bra grund i arbetet med ständiga förbättringar. Istället för att göra 
korrigeringar när fel uppstår bör fokus ligga på kontinuerlig och systematisk förbättring av 
processer. Genom utvärdering och uppföljning av fel, kan variationer i processerna minskas 
och slutresultatet förbättras med en större andel nöjda kunder som resultat. (Bergman & 
Klefsjö, 2001)  
 
Processynsättet gör också organisationen mer flexibel och bättre anpassad till förändringar. 
Genom att ständigt ifrågasätta sina processer, justera och förbättra kommer medarbetarna 
vänja sig vid en föränderlig organisation. (Rentzhog, 1998) 
 
Bergman & Klefsjö (2001) framhäver att processer ofta förknippas med maskiner och 
löpandeband tillverkning. Denna syn är viktig att ändra på inom en organisation då processer i 
första hand handlar om koordinering av människor och lagarbete. Den största 
förbättringspotentialen finns idag inte i processer som berör tillverkning utan inom 
administrativa funktioner. (Bergman & Klefsjö, 2001)  
 

3.4.2 Processkategoriseringar 
Det finns flera olika sätt att kategorisera processer. Egnell (1999) delar in en process i tre 
hierarkiska nivåer, där den lägsta nivån är ett urskiljbart arbetsmoment. Flera arbetsmoment 
bildar en aktivitet och aktiviteter bygger upp en delprocess. En process kan sedan bestå av 
flera delprocesser. Ett annat sätt att skilja mellan olika processer är enligt Bergman & Klefsjö 
(2001) att dela in dem efter vilken uppgift de har, se figur 3.5. 
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Figur 3.5 Figur över olika processtyper beroende på vilken uppgift de har. Hämtad från 

Bergman & Klefsjö (2001), sidan 429. 
 
Förklaring till de olika processtyperna: 

• Huvudprocesser tillför värde till externa kunder och förädlar produkter. För ett 
läkemedelsbolag kan huvudprocessen vara att tillverka läkemedel och för en 
frisörsalong kan huvudprocessen exempelvis vara klippa kunderna.  

• Stödprocesser stödjer huvudprocessen med resurser. Stödprocessens kunder är de som 
jobbar inom huvudprocessen. Exempel på processer som man ofta finner som 
stödprocesser är ekonomi, marknad, inköp och underhåll.   

• Ledningsprocesser lägger upp riktlinjerna för organisationens processer så att hela 
organisationen arbetar mot samma vision. Ledningsprocessen har som stödprocessen 
interna kunder. 

 
Ett annat begrepp som ofta återfinns i litteraturen är kärnprocess, vilket kan liknas vid en 
huvudprocess. Rentzhog (1998) menar att en kärnprocess utgörs av de övergripande processer 
som tillsammans uppfyller organisationens huvuduppgift.  
 

3.4.3 Processledning 
Processledning innebär en kontinuerlig ledning och förbättring av processer. Bergman & 
Klefsjö (2001) sammanfattar processledning i följande fyra steg: 
 

1. Organisera för förbättringar. Första steget handlar om att identifiera företagets mest 
centrala aktiviteter, det vill säga huvudprocesserna och bryta ned dessa i delprocesser. 
Erfarenhet visar att 80 % av kundvärdet skapas av 20% av processerna. Det är således 
onödigt att bryta ned alla delprocesser till detaljnivå då detta arbete kan vara mycket 
tidskrävande. I första steget utses också en processförbättringsgrupp och processägare, 
som ansvarar för de strategiska besluten som berör processen.  

2. Förstå processen. I det andra steget kartläggs processen med hjälp av till exempel 
flödesschema. Dessutom fastställs vilka som är leverantör och kund samt kundens 
behov.  

3. Observera processen. Här bestäms hur processresultatet ska mätas. Det kan till 
exempel vara kundtillfredsställelse, måluppfyllelse eller kostnadseffektivitet.  
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4. Förbättra processen kontinuerligt. I det sista steget gäller det att förbättra processen 
utifrån de mätningar man gjort i steg tre. Många av förbättringarna handlar om 
förenklingar av processen. Har man gjort flertalet små förändringar på aktivitetsnivå 
och skapat en onödigt komplex process kan det krävas att man börjar om från början 
genom att skapa en ny process.   

 
Rentzhog (1998) har en likartad modell av processledning enligt figur 3.6. 
 

 
Figur 3.6 ”Fem-fas-modell” för processledning. Hämtad från Rentzhog (1998), sidan 36. 
 
Rentzhog (1998) vill utveckla begreppet processledning och talar istället om 
kärnprocessledning. Med kärnprocessledning menas att leda och förbättra verksamheten 
utifrån dess kärnprocesser. En viktig del av kärnprocessledning är givetvis processledning 
men strategisk planering, målstyrning och delegering av ledarskap är också viktiga områden. 
Genom att identifiera de viktiga stödprocesserna och dela upp organisationens kärnprocesser i 
delprocesser skapas en ledningsstruktur för organisationen. Rentzhog (1998) har satt upp ett 
antal nyckelfaktorer för framgångsrik kärnprocessledning som påminner om de fyra punkter 
för processledning som Bergman & Klefsjö (2001) använder sig av. Rentzhog (1998) trycker 
dessutom på vikten av att skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma 
med processarbetet. Utan en vision finns det risk för att medarbetarna får olika syn på 
processarbetet och helhetsbilden uteblir. Att sprida processynsättet genom hela organisationen 
är en annan viktig del som Rentzhog (1998) tar upp.  
 

3.5 Myndighetskrav och GMP 
Kvalitetssystemet vid PGM är till stor del uppbyggt för att leva upp till de hårda krav som 
myndigheter och externa samarbetspartners ställer. Dessa krav är samlade i ett regelverk och 
är främst till för att skydda konsumenten och försäkra att slutprodukten håller en hög kvalitet. 
Där inte annat anges är informationen i detta avsnitt hämtad från PSH intranät.    
 
Läkemedelsverket är den myndigheten i Sverige som har tillsynsansvar för tillverkningen av 
läkemedel vid PGM. En regelbunden inspektion från Läkemedelsverket ska ske minst 
vartannat år och kan genomföras utan förvarning. Vid en inspektion granskas bland annat 
kvalitetssystem, tillverkningslokaler, organisation, laboratorier, utrustning samt att korrekt 
dokumentation finns tillgänglig. Alla dessa parametrar ska hamna inom ramen för upprättat 
GMP regelverk. (www.lakemedelsverket.se, 2006-09-13) 
 
GMP, som står för Good Manufacturing Practice, är de regelverk som främst gäller vid 
tillverkning av läkemedel. Det främsta syftet med GMP är att säkra att läkemedlen är rena, 
säkra och effektiva. Inom EU har EMEA, European Medicines Agency, tagit fram 

http://www.lakemedelsverket.se
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gemensamma GMP riktlinjer. I utomeuropeiska länder finns liknande GMP regelverk men 
avvikelser mellan länder förekommer. I USA är GMP lagstadgat vilket innebär att 
medarbetare är personligt ansvariga för att följa riktlinjerna. Om grova avvikelser från GMP 
regelverket identifieras vid inspektion måste dessa åtgärdas annars kan produktionstillståndet 
dras in. (emea.eurpoa.eu, 2006-09-20) 
 
Pfizer Quality Standard, eller PQS, är kvalitetsstandarder som tagits fram inom Pfizer på 
global nivå utifrån internationella myndighetskrav och GMP regelverk som gäller för företag 
som bedriver läkemedelstillverkning. Syftet med PQSer är att PGM ska anpassa sina lokala 
SOPar och rutiner efter dem för att på så sätt leva upp till de krav som gäller för 
verksamheten. På PGM finns en tvärfunktionell arbetsgrupp som koordinerar 
implementeringen av PQSer.  
 
Dessa PQSer är i sin tur nedbrutna i SOPar. Enligt PGMs definition är en SOP:  
 
”Ett dokumenterat och standardiserat arbetssätt för att garantera att en uppgift blir utförd på 
samma sätt gång efter gång oberoende av vem som utför den.”  
 
SOP är ett instruktionsdokument för hur en arbetsprocess ska utföras. Den kan vara 
övergripande och beröra hela Pfizer Site Helsingborg, flera avdelningar eller endast gälla för 
en specifik avdelning. Den skrivs för att garantera en fullgod kvalitet på de produkter som 
utvecklas och tillverkas, samt för att uppfylla myndighetskrav och PGMs interna krav.  

 

 
Figur 3.7. Styrande regelverk. Hämtat från Utbildningsmaterial GMP 

introduktion. 
 

På PGM finns det ungefär 1000 godkända SOPar som är samlade i ett SOP register. Detta 
register är indelat i 17 huvudrubriker som till exempel Produktion, Organisation samt 
Personal & Utbildning. Huvudrubrikerna är i sin tur indelade i ett varierande antal 
underrubriker där nytillkomna eller reviderade SOPar sorteras in. De flesta SOPar återfinns 
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under huvudrubrikerna Utrustning & Instrument, Produktion och Kvalitetskontroll & 
Utvärdering. Förekomsten av SOPar är större i aktiviteter som berör tillverkande processer 
samt kvalitetskontroll jämfört med aktiviteter inom administrativa processer.  
 
Det går att söka och läsa SOPar på Pfizer Site Helsingborgs intranät. SOPar som är 
publicerade på intranätet är daterade och godkända att användas som arbetsinstruktioner. De 
SOPar som är giltiga går även att beställa och få distribuerade i pappersformat genom den 
systemansvarige för SOP registret.  
 
Varje medarbetare ansvarar för att följa gällande SOPar samt att påpeka om någon SOP är 
inaktuell eller bör ändras. Chefen för respektive avdelning ansvarar för att de SOPar som 
berör avdelningen finns tillgängliga på rätt plats, ofta i nära anslutning till arbetsplatsen. Om 
någon SOP revideras eller om det skapas en ny SOP ansvarar chefen för att personalen på 
avdelningen informeras och utbildas. Avdelningarna ska minst vartannat år kontrollera att de 
SOPar man gett ut fortfarande är aktuella. 
 
När en SOP revideras eller vid framtagande av en ny SOP ska den skickas till berörda 
avdelningar för godkännande. Innan SOPen signeras och godkänns ska respektive avdelning 
kontrollera att den nya eller reviderade SOPen överensstämmer med avdelningens verksamhet 
samt att den inte motsäger andra gällande SOPar. När slutgiltiga ändringar gjorts skickas 
SOPen till SOP administratör som daterar och tilldelar SOPen ett SOP id. Om inte annat 
anges så börjar SOPen gälla 14 dagar efter att den blivit daterad. Under de 14 dagarna ska 
berörd personal utbildas och informeras om innehållet i den nya SOPen. 
 
Utöver SOPar finns det Batchdokument och En Punkts Lektioner som också är styrande 
dokument och därmed centrala för verksamheten. Ett Batchdokument är en slags 
arbetsbeskrivning som används i produktionen. Batchdokumentet följer varje 
tillverkningsbatch och innehåller bland annat checklistor och information om hur 
tillverkningen ska utföras. En Punkts Lektion, förkortat EPL, är ett förenklat sätt att beskriva 
arbetsinstruktioner som inte omfattas av GMP krav. En EPL kan till exempel förklara hur man 
utför ett arbetsmoment vid tuggummitillverkning och får högst innefatta en A4 sida. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
I detta kapitel beskrivs kvalitetssystemets syfte, styrning och beståndsdelar utifrån 
informationen som insamlats under intervjuerna. 
 

4.1 Kvalitetssystem 
Vid sammanställning av intervjuer framkom att uppfattningen om kvalitetssystemets 
uppbyggnad, vilka beståndsdelar det har, dess syfte och styrning varierar markant mellan de 
tillfrågade. Det finns ingen definition, SOP eller ramverk som anger vilka delar som ingår i 
kvalitetssystemet. För PGM finns det inte heller någon specifik kvalitetspolicy eller fastställt 
syfte över vad kvalitetssystemet ska åstadkomma. För Pfizer globalt finns det gemensamma 
policyn över GMP och kvalitet. 
 
För att få en övergripande bild över hur medarbetarna uppfattar PGMs kvalitetssystem 
ombads respondenterna att ge sin syn på dess uppbyggnad, funktion och syfte. Avsnitt 4.1.1 
till 4.1.9 är en sammanställning av det som framkom under intervjuerna i avseende på dessa 
parametrar. Data från intervjuerna har kompletterats med information från bland annat SOPar 
och Pfizer Site Helsingborgs intranät. 
 

4.1.1 Kvalitetssystemets syfte 
Uppfattningen om kvalitetssystemets syfte varierar mellan respondenterna. Huvudparten, eller 
två tredjedelar, av de intervjuade menade att syftet berörde uppfyllande av GMP krav och 
därigenom säkerställa att slutprodukten håller rätt kvalitet. Två av de femton intervjuade 
ansåg att kvalitetssystemets syfte främst berörde miljöfrågor och en av de intervjuade menade 
att det primära syftet med kvalitetssystemet var att främja ständiga förbättringar. De 
kvarvarande två respondenterna angav vid intervjutillfället inte något syfte med kvalitets-
systemet.    
 
Nedan följer några olika citat över vad de intervjuade ansåg att syftet med PGMs 
kvalitetssystem var:   

• ”Säkra att slutprodukten håller rätt kvalitet och levereras i rätt tid.”  
• ”Uppfylla GMP krav” 
• ”Uppfylla satta kvalitetsmål, miljömål och GMP krav” 

 

4.1.2 Styrande regelverk 
Det som de intervjuade var mest överens om var att kvalitetssystemet antingen bestod eller 
styrdes av GMP regelverket som i slutändan är nedbrutna i SOPar. Alla utom en angav att 
åtminstone en del av kvalitetssystemet antingen bestod eller styrdes av SOPar eller GMP 
regelverk.   
 
Förutom de myndighetskrav som bryts ned till SOPar påpekade 4 av de 15 intervjuade att 
kvalitetssystemet också styrdes av strategiska verksamhetsmål och nyckeltal.  
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De strategiska verksamhetsmålen tas fram av Site Ledningen, se organisationsschema bilaga 
1, en gång per år. Dessa mål gäller hela PSH och ska styra verksamheten. De strategiska 
verksamhetsmålen bryts ned till mål för respektive avdelning som tar fram en 
verksamhetsplan över hur målen ska uppnås. Denna verksamhetsplan följs upp ett par gånger 
per år (uppföljningsfrekvensen varierar mellan avdelningarna) för att kontrollera och stämma 
av att aktiviteter för att uppfylla målen fortgår som planerat.  
 
Varje månad tas fem nyckeltal fram för att styra och mäta hur PGM presterar. Nyckeltalen är 
Leveransförmåga, Maskineffektivitet, Produktutbyte, Kassationer och Rätt direkt. Mål för 
varje nyckeltal finns upprättat och dessa följs upp samt utvärderas månatligen av Site 
Ledningen. 
 

4.1.3 Utbildning 
Fem av de femton intervjuade menade att utbildning var en annan viktig del av PGMs 
kvalitetssystem.  
 
Utbildning är en förutsättning för att medarbetarna vid PGM ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert, korrekt och effektivt sätt. Vid PGM utförs varje år flertalet, både 
interna och externa, utbildningar inom bland annat SOPar, regulatoriska regelverk, ekonomi, 
ledarskapsutveckling, IT och språk.  
 
Det finns också GMP krav som reglerar utformning och dokumentation av utbildning. För att 
leva upp till dessa krav har PGM ett webbaserat utbildningssystem som kallas TrainIT. I 
TrainItT finns arbetsbeskrivningar och roller för varje medarbetare. Avsikten med TrainIT är 
att säkra att medarbetarna har rätt utbildning genom att koppla olika utbildningar och SOPar 
till specifika befattningar och roller.  
 
Varje SOP har olika utbildningsnivåer beroende på vilka roller och befattningar den är 
kopplad till. Utbildningsnivåerna är:  
A – Ej Relevant 
B – Känna till att den finns 
D – Känna till innehållet 
E – Kunna följa 
Det är chefen för respektive avdelning ansvar att se till att varje medarbetare får rätt 
utbildningsnivå på sin SOP.(SOP 3790)  
 
I TrainIT systemet finns en rapportfunktion där det är möjligt att se och skriva ut vilka 
utbildningar samtliga medarbetare har genomgått. Detta kan till exempel göras vid 
inspektioner. (SOP 3790) 
 

4.1.4 Ständiga förbättringar 
På PGM finns en avdelning, Right First Time (RFT), som arbetar för att stimulera 
verksamheten att ständigt förbättra sig. Detta görs bland annat genom PIV, Produktion I 
Världsklass, som är ett system för att prioritera produktionsproblem och länka dem till 
affärsmålen.  Syftet med PIV är att finna problemets grundorsaker och se till att de inte 
återkommer. Inom PIV jobbar man i förbättringsteam som tilldelas ett tydligt avgränsat 
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problemområde som ska lösas inom 8-12 veckor. Förbättringsprojekten är upplagda enligt 
DMAIC metodiken och man använder sig bland annat av duglighetsstudier och statistik 
processtyrning, som verktyg i förbättringsarbetet.   
 
En annan viktigt del i PGMs förbättringsarbete är pelarna. En pelare är en tvärfunktionell 
grupp med kompetens inom ett specifikt område, som har till uppgift att identifiera och 
visualisera alla förluster inom det aktuella området. Pelaren ansvarar även för att stödja med 
kunskap om metoder och verktyg för problemlösning. På PGM finns det i dagsläget fem olika 
pelare; Logistik, Kvalitet, 5S, Underhåll och Japan. 
 
Huruvida arbetet med ständiga förbättringar ska inkluderas i kvalitetssystemet råder det 
delade meningar om. Två av femton intervjuade anser att RFTs arbete är en viktig del av 
kvalitetssystemet medan tre av respondenterna säger att det möjligtvis bör medräknas. Övriga 
tillfrågade berörde inte vid intervjutillfället om arbetet med ständiga förbättringar var en del 
av kvalitetssystemet eller inte.  
 

4.1.5 Validering och ändringshantering 
Under avdelningen Quality Operations, se organisationsschema bilaga 1, finns en funktion 
som har hand om validering. Validering innebär att säkerställa att till exempel maskiner, 
processer och metoder fungerar tillfredställande så att slutprodukten håller förväntad kvalitet. 
Valideringsgruppen ansvarar också för ändringshanteringssystemet som kallas för Change 
Control (CC).  
 
CC är till för att säkerställa att ändringar utreds, genomförs, dokumenteras och avslutas på ett 
enhetligt och kontrollerat sätt, så att bland annat GMP krav upprätthålls. En ändring som kan 
vara produktpåverkande ska ske genom en ändringsbegäran. Denna registreras i ett CC-
register som finns tillgängligt via PGMs intranät. (SOP 2692) 
 
Fyra av de femton intervjuade ville inkludera validering i kvalitetssystemet och tre av dessa 
fyra ville även ha med ändringshanteringssystemet. 
 

4.1.6 Frisläppning och avvikelsehantering 
Vid frisläppning avgörs om en slutprodukt kan skickas vidare för försäljning eller om den av 
någon anledning ska kasseras. Detta bestäms bland annat utifrån produktens avvikelser. En 
avvikelse är enligt SOP 3131 ”Varje oplanerad händelse/resultat under process eller kontroll 
som inte överensstämmer med specificerade krav och GMP dokument”. Varje avvikelse 
utreds och följs upp beroende på dess allvarlighetsgrad. QA/Release, en funktion under 
Quality Operations, ansvarar för frisläppning och avvikelsehantering vid PGM. 
 
Under intervjuerna framkom det att fyra av respondenterna ansåg att avvikelsehantering var 
en del av kvalitetssystemet och två av dessa ville även inkludera frisläppning. 
 

4.1.7 Inspektioner och kvalitetslab 
Förutom att PGM blir inspekterade externt av till exempel läkemedelsmyndigheter utför man 
också själv inspektioner. Enligt GMP regelverket är PGM skyldiga att ha ett internt system för 
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egen inspektion så kallade intern audit. Intern audit syftar till att PGM ska utmana sina system 
och identifiera eventuella svagheter. Samtliga Intern Audit på PGM utförs av personal inom 
QA/Compliance, en funktion under Quality Operations.  
 
En läkemedelstillverkare som PGM har även ansvar för att kontrollera att de råvaror och 
förpackningsmaterial som används i produktionen har producerats på ett kvalitetsmässigt sätt 
hos leverantörerna. QA/Compliance ansvarar inte bara för Intern Audit utan även för 
inspektioner av råvarutillverkare. För inspektion av leverantörer samt tillverkare av 
förpackningsmaterial ansvarar Lab/Packaging Materials, se organisationsschema bilaga 1. 
På kvalitetslabbet, även kallat Quality Control (QC) utförs bland annat mikrobiologisk 
kvalitetskontroll av samtliga produkter som tillverkas på PGM. Vidare utför man kemiska 
analyser av både de ingående råvarorna till produktionen och i slutändan också 
färdigprodukter.  
 
Tre av de intervjuade menade att QC var en utmärkande del av kvalitetssystemet och en av de 
intervjuade ansåg att inspektioner och audits var en central del av kvalitetssystemet. 
 

4.1.8 Miljö- och arbetsmiljöledning 
Pfizer Site Helsingborg är sedan 1999 certifierade för miljöledningssystem enligt den 
internationella standarden ISO 14000 och sedan 2005 arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 
18001. Detta innebär att PSH har ett systematiskt och ständigt förbättrande arbetssätt för 
arbetsmiljö och yttre miljö. 
  
De intervjuade var oense om miljö och arbetsmiljöledningssystemet var en del av 
kvalitetssystemet eller om det var fristående. Fyra av de femton intervjuade ansåg att miljö 
och arbetsmiljöledningssystemet var en del av PGMs kvalitetssystem. Två av de intervjuade 
ansåg att det var fristående och inte skulle inkluderas i begreppet kvalitetssystem. Övriga 
kommenterade inte om miljö och arbetsmiljösystemet skulle ses som en del av det nuvarande 
kvalitetssystemet.    
 
Vid PSH samordnas miljö- och arbetsmiljöfrågorna vid avdelningen ”Miljö, Hälsa och 
Säkerhet”, se organisationsschema bilaga 1. Ansvaret är delegerat till chefer på olika nivåer 
inom företaget. En övergripande miljöpolicy finns upprättad för hela PSH. Rutiner och mål 
för verksamheten finns på alla nivåer och miljörelaterade områden. 
 

4.1.9 Sammanfattning 
De intervjuade hade en mycket varierad syn på kvalitetssystemets beståndsdelar och en något 
mer samlad syn på dess styrning och syfte. Majoriteten tyckte att styrningen främst skedde 
utifrån GMP krav som brutits ned till SOPar. Syftet menade huvudparten vara att uppfylla 
GMP krav och säkra en tillfredställande kvalitet på slutprodukten.  
 
De flesta av de intervjuade ansåg att SOPar utgjorde grunden i PGMs kvalitetssystem. Utöver 
SOPar skilde sig åsikterna om kvalitetssystemets beståndsdelar. Utbildning, Validering, 
Avvikelsehantering och Kvalitetslab var några av de delar som nämndes. Det rådde delade 
meningar om miljö och arbetsmiljösystemet var fristående eller om det var integrerat i 
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begreppet kvalitetssystem. Arbetet med ständiga förbättringar var en annan del som vissa 
tyckte omfattades av kvalitetssystemet medan andra ansåg att det låg utanför. 
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5 NULÄGESANALYS 
I följande kapitel analyseras de fördelar och nackdelar med kvalitetssystemet som framkom 
under intervjuerna. I avsnitt 5.1 presenteras respondenternas syn på kvalitetssystemets 
fördelar samt nackdelar. I avsnitt 5.3 redovisas författarens egna observationer av 
kvalitetssystemets fördelar men framför allt nackdelar i jämförelse med teorier inom bland 
annat ISO 9000 standarder och Total Quality Management.  
 

5.1 Intervjuer 
Under de 15 intervjuerna tillfrågades respondenterna att redogöra för kvalitetssystemets 
styrkor och svagheter, se intervjuguide bilaga 2. Avsnitt 5.1.1 till 5.1.2 är en sammanställning 
av respondenternas åsikter i avseende på dessa parametrar. 
 

5.1.1 Fördelar 
Majoriteten av de intervjuade som ansåg att syftet med kvalitetssystemet var att uppfylla 
GMP krav och säkerställa produktkvalitet tyckte också att det presterade väl i den aspekten. 
Åtta av de femton intervjuade menade att den främsta styrkan med kvalitetssystemet var att 
det säkrade en hög kvalitet på slutprodukten genom att uppfylla GMP krav. ”PGMs 
kvalitetssystem säkerställer att produkten håller rätt kvalitet och levereras i rätt tid” hävdade 
en av de intervjuade. En annan tyckte att ”Kvalitetssystemet fungerar väl i avseendet att 
uppfylla GMP krav och klara inspektioner”.   
 
Fem av de intervjuade ansåg att utbildning var en viktig del av kvalitetssystemet. Fyra av 
dessa fem såg utbildningssystemet TrainIT som en av styrkorna med kvalitetssystemet. 
TrainIT ansågs ge en bra överblick över vilka utbildningar som krävs för respektive anställd 
samt förtydliga vilka SOPar som ska läsas. ”TrainIT säkrar att jag har rätt utbildning för min 
befattning” sa en av respondenterna.  
 
Nyckeltalen gav enligt en av de intervjuade ”En god bild av hur både kvalitetssystemet och 
den övriga verksamheten presterar”. Ytterligare två av de intervjuade tyckte att nyckeltalen 
var ett bra mått på kvalitetssystemets prestation. Nyckeltalen var dock en något omstridd 
fråga då några av de intervjuade såg de som en av kvalitetssystemets svagheter, se avsnitt 
nackdelar.       
 
Två av de intervjuade tyckte att arbetet med ständiga förbättringar genom förbättringsteam 
och Right First Time avdelningens arbete var bra initiativ.    
 
De två intervjuade som tyckte att kvalitetssystemets främsta syfte var att gynna miljöarbetet 
ansåg att det fungerade tillfredställande på att föra ut miljöfrågor i organisationen. ”Arbetet 
med miljögrupper på de olika avdelningarna gör att miljöfrågor belyses på gräsrotsnivå” sa en 
av de tillfrågade.      
 
Att GMP regelverket inte går ned på detaljnivå utan ger utrymme för tolkningar sågs som en 
fördel av två respondenter. Detta ökar, enligt en av dessa två, samarbetet mellan avdelningen 
Quality Operations och produktionen då de tillsammans måste tolka GMP regelverket. Flera 
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av de intervjuade tyckte dock att tolkningsproblem av GMP regelverket var en av svagheterna 
med kvalitetssystemet, se avsnitt 5.1.2 nackdelar.   
 
Pfizers SOPar är ett bra sätt för att säkra att arbetet sker på ett systematiskt sätt hävdade tre av 
de intervjuade. En annan tyckte att SOP ”Ger tydliga riktlinjer för var, hur och när arbetet ska 
ske och säkrar att alla har förstått rutinerna”. Flera av de intervjuade tyckte också att SOP 
systemet var lättillgängligt genom intranätet. 
 

5.1.2 Nackdelar 
Under intervjuerna framkom det att respondenterna tyckte att kvalitetssystemet hade stor 
förbättringspotential. De största nackdelarna rörde flexibiliteten, det förebyggande arbetet och 
SOPar.  
 
”Kvalitetssystemet är stelbent och främjar varken nytänk eller förändringar” tyckte en av de 
intervjuade. ”Systemet är byråkratiskt och jobbar mer med brandkårsutryckningar än 
förebyggande åtgärder” menade en annan. Fem av de intervjuade tyckte att de största 
svagheterna var att systemet antingen var byråkratiskt, tungrott eller oflexibelt. Flera av dessa 
hävdade också att det inte jobbade förebyggande och att förbättringsarbetet var oeffektivt. 
”Det är svårt att genomföra förändringar och samarbetet mellan QO och RFT kan förbättras 
avsevärt” ansåg en respondent.  
 
Flera av de intervjuade anmärkte på att kvalitetssystemet var svårt att överskåda och otydligt 
definierat. ”Det är otydligt vad som innefattas av kvalitetssystemet vilket gör det svårt att få 
en helhetsbild” framhöll en av de tillfrågade.    
 
En annan svaghet med PGMs kvalitetssystem var enligt flertalet av de intervjuade att det var 
mer inriktat på kontroll än på förbättringsarbete. ”Så länge man uppfyller GMP krav är man 
nöjd” sa en av de intervjuade.  
 
Nyckeltalen ansågs av två av de intervjuade vara dåliga styrmedel. Att vissa avdelningar 
endast styrdes mot ett nyckeltal ledde enligt dessa respondenter till att andra nyckeltal blev 
lidande. Eftersom nyckeltalen också i vissa fall är lönepåverkande var det lätt att man la allt 
fokus på att förbättra nyckeltal. ”Goda resultat på ett specifikt nyckeltal inom en avdelning 
behöver inte vara fördelaktigt för hela fabriken” påpekade en av de intervjuade.     
 
Två av de intervjuade beskrev kvalitetssystemet som ett lapptäcke. Med det menades att när 
fel upptäcks, via till exempel avvikelserapportering eller inspektionsanmärkning, skrivs en 
SOP för att åtgärda problemet. Denna SOP läggs ”ovanpå” redan befintliga SOPar och 
överlappar i vissa fall dessa. Hela kvalitetssystemet blir på så sätt ett lapptäcke där somliga 
SOPar säger samma sak och några av dem motsäger varandra.      
 
Tolkningsutrymmet i GMP, som sågs som en fördel av två respondenter, var ett problem 
enligt två andra av de intervjuade. ”Det händer att PGM har tolkat GMP annorlunda mot vad 
inspektörerna gjort” påpekade en respondent.   
 
Under intervjuerna framfördes stark kritik mot SOPar. Majoriteten, eller närmare bestämt 11 
av de 15 respondenterna, tyckte att de förväntades att läsa, signera eller hålla sig uppdaterade 
på alldeles för många SOPar. ”Det stora antalet SOPar att läsa och signera har lett till dålig 
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efterlevnad och kontroll” hävdade en av de tillfrågade.  Flera av de intervjuade tyckte också 
att det var byråkratiskt och krångligt att antingen skriva eller revidera en SOP. Vissa hävdade 
att det fanns motsägelser mellan SOPar. Dessutom tyckte 3 respondenter att skillnader i 
kvalitet och detaljnivå mellan olika SOPar skapade problem.  
 
Flera av de intervjuade tyckte att skillnaden mellan SOP, batchdokument och EPL var oklar. 
”Jag vet inte när jag ska skriva SOP eller batchdokument, det finns inga avgränsningar” 
uttryckte en respondent.  
 
Ansvarig administratör av SOP systemet fick beröm för sina kunskaper och färdigheter inom 
systemet. Samtidigt sågs det som en svaghet då systemet enligt en av de intervjuade ”står och 
faller med en persons kunnande”.  
 
Att SOPar indelats i utbildningsnivåer sågs som positivt men några av de intervjuade tyckte 
att det var mycket otydligt vad som krävdes för att uppnå de olika nivåerna. 
 

5.1.3 Varför dessa nackdelar? 
Under intervjuerna gavs några förklaringar till varför kvalitetssystemet har vissa svagheter 
och varför det har dagens uppbyggnad.   
 
Flera av respondenterna hävdade att GMP var förklaringen till att man hade ett kontrollerande 
och produktinriktat kvalitetssystem. GMP är inriktat på produktkvalitet samt kontroll och 
därför har detta också prioriterats. Då fokus legat på att uppfylla GMP krav har andra 
kvalitetsparametrar kommit i skymundan. Vissa av de intervjuade ville också beskylla GMP 
kraven för det dåliga samarbetet mellan vissa avdelningar. Quality Operations uppfattas, 
enligt flera respondenter, som en kontrollerande avdelning vars uppgift är att kontrollera att 
GMP efterföljs. Detta har lett till att samarbetet mellan QO och andra avdelningar i många fall 
varit dåligt.   
 
Att kvalitetssystemet och framför allt SOP systemet är oflexibelt beror enligt några av 
respondenterna på att företaget blivit uppköpt och omstrukturerats flera gånger de senaste 15 
åren. Efter ett uppköp har omorganisationer skett och kvalitetssystemet byggts på. Då en 
grundlig revidering av kvalitetssystemet aldrig gjorts så liknar strukturen idag, enligt två 
respondenter, ett lapptäcke som inte är särskilt förändringsbenäget.   
 

5.2 Författarens observationer 
Det som framkom tydligast under intervjuerna var de många olika uppfattningarna om 
uppbyggnaden, syftet och styrningen av PGMs kvalitetssystem. På frågan vad som omfattas 
av kvalitetssystemet svarade en av de tillfrågade förvånat: ”Vilket kvalitetssystem?” 
Avsaknaden av ett gemensamt språk och ett otydligt syfte ses som en stor svaghet då detta 
kan leda till missförstånd och feltolkningar. I ISO 9000 standarden finns tydliga definitioner 
på flera begrepp och termer såsom ”Kvalitet” och ”Kvalitetsledning”. Vidare hade många av 
de intervjuade god förståelse för hur den egna avdelningen fungerade men sämre förståelse 
för hur hela företagets aktiviteter hängde ihop. Vikten av att medarbetarna har en tydlig 
helhetsbild och systemtänk framhävs blanda annat av Bergman & Klefsjö (2001).  
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Synen på kvalitet och kvalitetssystem vid PGM uppfattas som något gammaldags vilket bör 
ses som en betydande svaghet. De flesta av de intervjuade ansåg att kvalitetssystemets syfte 
var att uppfylla GMP krav och kontrollera att dessa efterlevs. Kvalitetssystemets aktiviteter 
förknippades framförallt med GMP krav och olika slags kontroller som primärt genomförs av 
funktioner under avdelningen Quality Operations, se bilaga 1 organisationsschema. Flera 
författare, exempelvis Bergman & Klefsjö (2001) samt Sandholm (2001), framhäver att ett 
kvalitetssystem och kvalitetstänk ska genomsyra hela organisationen med förebyggande 
förbättringsarbete i alla led. Några av de intervjuade anmärkte på dåligt samarbete mellan QO 
och andra avdelningar inom företaget. Vissa hävdade att man jobbade bra internt på 
avdelningarna men att samarbetet fungerade sämre tvärfunktionellt vilket, enligt författaren, 
också är en svaghet.  
 
När de intervjuade redogjorde för sin syn på kvalitetssystemet fokuserades det på att säkra 
produktkvalitet framför processkvalitet vilket är ytterligare en nackdel. Vid genomgång av 
SOPar och andra dokument upptäcktes dock att flera arbetsrutiner utgick från ett processtänk. 
Detta gäller framför allt SOPar som berör produktionen. En övergripande processkartläggning 
existerar inte vilket gör det svårt att se hur olika arbetsflöden hänger ihop mellan 
avdelningarna. Att arbeta med processer är en av grundstenarna i TQM och processinriktning 
en av de åtta principerna för kvalitetsledning enligt ISO 9000.  
 
Det finns flera initiativ och aktiviteter på PGM som tyder på framåtsträvande och 
förbättringstänk, vilket är centrala delar i både TQM och ISO 9000. Att man använder sig av 
duglighetsstudier och Process Analytical Technology, vilket kan liknas vid Statistisk 
Processtyrning, är ett bevis på detta. Flera författare, däribland Montgomery (2005) framhäver 
vikten av att styra sina processer med statistiska verktyg. Förbättrings team, där projekten 
sätts upp enligt DMAIC, och pelare är också goda initiativ. Då ansvaret för förbättringsarbetet 
framför allt ligger hos avdelningen Right First Time finns dock risken att förbättringstänket 
inte genomsyrar hela verksamheten. Att Pfizer Site Helsingborg miljö och arbetsmiljö 
certifierat sig enligt ISO 14 000, trots att det inte finns några GMP krav på detta, uppfattas 
även det som något mycket positivt.   
 
För att få kompletterande information utöver intervjuerna studerade författaren material i både 
SOPar och Pfizer Site Helsingborgs intranät. Det var okomplicerat att söka i SOP systemet 
och tillgängligheten är god genom intranätets hemsida. Genom att läsa SOPar fås information 
om olika arbetsrutiner men ingen överblick av de olika beståndsdelarna inom 
kvalitetssystemet. Vissa SOPar är mer övergripande än andra. Dessa så kallade 
”paraplySOPar” hittas lite här och var i systemet, utan logisk placering. På PSHs intranät 
finns det mycket information om de olika avdelningarnas arbete som till exempel 
förbättringsprojekt eller avvikelsehantering. Kvaliteten och mängden av information skiljer 
sig avsevärt mellan de olika avdelningarna. Det finns ingen specifik information eller flik på 
intranätet som berör kvalitetssystemets syfte, omfattning eller styrning.     
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5.3 Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning i punktform av kvalitetssystemets styrkor och svagheter, 
både det som framkommit under intervjuerna och författarens observationer.   
 

5.3.1 Fördelar 
• Säkerställer produktkvalitet och uppfyller GMP krav 
• TrainIt 
• Nyckeltal ger ett bra mått på hur kvalitetssystemet presterar 
• Förbättringsteam, pelare och Right First Time goda förbättringsinitiativ 
• Framhäver miljöfrågor genom ISO 14000 certifiering 
• Tolkningsutrymme i GMP 
• SOP lättillgängliga och säkrar ett systematiskt standardiserat arbetssätt 
• Utbrett användande av statistiska verktyg och duglighetsstudier 
 

5.3.2 Nackdelar 
• Oflexibelt och byråkratiskt 
• Jobbar ej förebyggande 
• Otydligt definierat 
• Mer inriktat på kontroll än förbättringar 
• Nyckeltal dåligt styrmedel 
• Uppbyggt som ett ”lapptäcke” 
• Tolkningsutrymme i GMP 
• För många SOPar 
• Komplicerat och tidsödande att skriva eller revidera SOP 
• Oklara gränser mellan SOP, batchdokument och EPL 
• Beroende av SOP administratörens färdigheter 
• Avsaknad av helhetsbild 
• Gammaldags syn på kvalitet 
• Suboptimeringar 
• Lågt processfokus 
• Motsägelser mellan SOPar 
• Otydliga utbildningsnivåer i SOP 
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6 RESULTAT 
I följande kapitel återfinns en kort förklaring till varför kvalitetssystemet har vissa svagheter. 
Vidare presenteras och prioriteras de framtagna förbättringsförslagen.   
 

6.1 Förbättringsförslag 
För att råda bot på de identifierade svagheterna, och i enlighet med examensarbetets syfte, har 
förbättringsförslag för PGMs kvalitetssystem tagits fram. Förbättringsförslagen har utgått från 
de svagheter som identifierats i kapitel 5 nulägesanalys och tagits fram med hjälp av 
information som insamlats under benchmarkingen. De förbättringsförslag som framtagits är 
processorienterad organisation, SOP system, förebyggande förbättringsarbete, intern audit, 
upprätta en kvalitetspolicy och definitioner.  
 

6.1.1 Processorienterad organisation 
Att arbeta med processer är en av grundstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Många av 
svagheterna med PGMs kvalitetssystem som identifierats kan förknippas med ett lågt 
processfokus och en ej optimerad organisationsuppbyggnad. Några av kvalitetssystemets mer 
allvarliga brister har lett till suboptimering och dåligt samarbete mellan avdelningarna. Enligt 
Sandholm (2001) är detta vanligt förekommande problem hos organisationer som har en 
traditionell funktionsuppbyggnd. För att skapa en tydlig helhetsbild som engagerar 
medarbetarna, bryta ”vi-mot-dom” mentaliteten mellan vissa avdelningar, bli mer flexibla och 
förändringsbenägna krävs det att man ställer om till en processorienterad organisation.  
 
Detta är också något som flera av respondenterna föreslår som förbättringsförslag under 
intervjuerna. ”Vi måste ha ett större processfokus för att skapa en tydlig helhetsbild och jobba 
med att förenkla processer för att finna flaskhalsar” ger en av de intervjuade som 
förbättringsförslag. En annan hävdar att ”På sikt borde vi kunna minska kvalitetskontrollen 
genom att fokusera på att förbättra våra processer”.  
 
Att kartlägga kärnprocesser och bryta ned dessa till delprocesser är något man lagt ned 
mycket arbete på hos Gambro. Arbetet initierades då processfokus är ett krav i ISO 13485 och 
har enligt kvalitetschef Nils-Åke Lindgren resulterat i en tydligare helhetsbild av 
verksamheten. Under arbetet med processkartläggningarna har man dessutom ifrågasatt 
flöden och aktiviteter vilket lett till att processerna förbättras genom förenkling. Nils-Åkes 
tips vid en övergripande processkartläggning är att ta hjälp av utomstående experter som kan 
leda arbetet och se till att man inte kör fast. 
 
Vid Pfizers forskning och utvecklingsenhet (PCH) i Helsingborg påbörjade man under 2006 
arbetet med att kartlägga sina kärnprocesser för att sedan bryta ned dessa i delprocesser. 
Anledningen till detta var att man identifierat ett behov för en bättre struktur av 
kvalitetssystemet och hitta en beskrivande form, som alla kunde identifiera sig med. 
Inspiration har man bland annat fått via benchmarking men också från ISO och Total Quality 
Management. Vid PCH framhäver man att processkartläggningen ska behandlas som ett 
levande dokument som kontinuerligt, strukturerat utvärderas och förbättras. En avgörande 
framgångsfaktor är att projektgruppen som arbetat med processkartläggningen har fått stort 
stöd från ledningen. Ledningen har engagerat medverkat i kartläggningen, tilldelat tillräckligt 
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med resurser samt använt processkartan som underlag för förbättringar, även för processerna 
där de själva är direkt inblandade i. Utan detta stöd hade processorienteringen inte fått någon 
långvarig genomslagskraft, påpekar de intervjuade under benchmarkingen vid PCH. 
 
Även det amerikanska läkemedelsverket FDA, vars riktlinjer till stor del formar GMP krav, 
trycker i sin ”Guidance for Industry” på vikten av processfokus. Där står det bland annat att 
GMP krav i så stor utsträckning som möjligt ska överensstämma med vanligt förekommande 
internationella krav för kvalitetssystem, som exempelvis ISO standarden. Vidare trycker FDA 
på vikten av systemtänk. Flera av de intervjuade nämnde också att framtida GMP krav i allt 
större utsträckning kommer att utgå från processfokus. 
 
Efter att analyserat intervjuerna och studerat interna dokument drar författaren slutsatsen att 
processtänket vid PGM är väl utbrett på aktivitetsnivå inom produktionen. På en högre nivå 
och inom administrativa enheter som inte direkt påverkas av GMP regelverket använder man 
sig inte av processkartläggningar i samma utsträckning. Det är enligt Bergman & Klefsjö 
(2001) inte ovanligt att den största förbättringspotentialen i arbetet med processorientering 
återfinns inom administrativa funktioner, inte i tillverkande processer.    
 
Vid omställning till en processorienterad organisation bör PGM utgå från ISO modellen för 
processbaserat kvalitetssystem, se figur 3.3 sidan 13, samt beakta de punkter för 
processledning som tas upp i avsnitt 3.4.3. Vidare bör PGM ta hjälp av de kunskaper och 
erfarenheter som Pfizer Site Helsinborgs forskning och utvecklingsenhet (PCH) erhållit under 
sitt kartläggningsarbete. En gemensam vision och ett tydligt syfte med processorienteringen 
bör sättas upp. Utan dessa finns det enligt Rentzhog (1998) risk för att medarbetarna får olika 
syn på processarbetet och att helhetsbilden med systemtänk uteblir.  
 

6.1.2 Förebyggande förbättringsarbete 
Förbättringsarbetet vid PGM uppfattas av både författaren och några av de intervjuade som en 
av kvalitetssystemets fördelar. Förbättringsteam, arbetet i pelare och användandet av 
statistiska verktyg är alla goda exempel på att PGM kommit en bra bit på vägen i sitt 
förbättringstänk. Att man valt att skapa en avdelning, Right First Time, som ska stimulera 
och, enligt flera av de intervjuade, ansvara för förbättringsarbetet ses dock som en 
begränsning. På så sätt ökar man ytterligare uppdelningen mellan avdelningarna och risken 
för att förbättringsmentaliteten inte sprider sig över avdelningsgränserna ökar. 
 
Författarens förslag för att sprida förbättringstänket är att utgå från ett processynsätt. Genom 
att varje processägare kontinuerligt och systematisk mäter samt utvärderar sina processer 
ansvarar de som arbetar i processen för att den ska förbättras. Rentzhog (1998) framhäver att 
genom att ständigt ifrågasätta justera och förbättra sina processer, kommer medarbetarna 
vänja sig vid en föränderlig organisation och bli mer förbättringsbenägna. Right First Time 
avdelningen kan då fungera som ett metodstöd och hjälpa de olika processägarna i 
förbättringsarbetet. 
 

6.1.3 SOP system 
Under intervjuerna framkom många generella förbättringsförslag rörande SOP systemet. De 
flesta förslagen handlar om att skära ned antalet SOPar för att förenkla och få bort 
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motsägelser. Många vill också nivåuppdela systemet och efterlyser fler paraplySOPar för att 
skapa en bättre överblick. Ett av de mer kreativa förslagen som gavs under intervjuerna var att 
använda sig av film som komplement till text och bilder i SOPar för att exempelvis beskriva 
arbetsmoment.   
 
Under benchmarkingen på PCH framkom att de kopplat sina SOPar till processer och på så 
sätt kunnat identifiera överflödiga och motsägande SOPar. Detta är något som PGM också 
kan använda sig av för att på så sätt kunna minska antalet SOPar.  
 
Även Gambro har lagt ned mycket arbete på att koppla sina arbetsdokument till olika 
processer. Vid benchmarkingen påpekade kvalitetschefen Nils-Åke Lindgren att de 
fortfarande hade problem med att skära ned antalet arbetsdokument. Nils-Åke tror att det 
krävs ett nära samarbete mellan olika processägare för att få insikt i helheten och se var man 
kan förenkla och förbättra för att på så sätt få ned antalet dokument. 
 

6.1.4 Kvalitetspolicy 
Under intervjuerna var de flesta respondenterna överens om att syftet med kvalitetssystemet 
var att uppfylla GMP krav. För att bryta den föråldrade synen med ett kontrollerande 
kvalitetssystem på företaget är det viktigt att detta syfte vidgas. En gemensam övergripande 
kvalitetspolicy är ett bra sätt för ledningen att uttala vad man vill med kvalitetsarbetet. Syftet 
med kvalitetssystemet bör inte enbart beröra uppfyllande av GMP krav utan även inkludera 
exempelvis förbättringsarbete i alla processer. Utan en väl kommunicerad kvalitetspolicy 
finns det enligt Sandholm (2001) risk för att det skapas osäkerhet över hur kvalitetsarbetet ska 
bedrivas.  
 
I ISO 9001:2000 finns riktlinjer och tips för vad en kvalitetspolicy ska innefatta och hur den 
ska utformas. 
 

6.1.5 Intern audit 
Ytterligare några förbättringsförslag insamlades under intervjuerna. En respondent föreslog 
att man vid interna audits borde titta på mer än GMP relaterade aktiviteter. ”Så länge man inte 
får några inspektionsanmärkningar är man nöjd” påpekade en respondent. En annan framhöll 
att inspektionerna inte såg till helheten utan primärt skedde punktutvärdering. Eftersom man, 
som en respondent uttryckte sig ”blir bra på det man utvärderas på”, så borde inspektionerna 
inte enbart utgå från GMP krav utan också ta hänsyn till andra kvalitetsparametrar.     
 

6.1.6 Definitioner  
Ett annat förslag som en respondent gav var att förtydliga skillnaderna mellan En Punkts 
Lektioner, SOP och batchdokument. Enligt flera av de intervjuade fanns det inga tydliga 
direktiv för vad som skiljer dessa åt.  
 
Skillnaderna mellan de olika utbildningsnivåerna på SOPar var en annan punkt där flera 
intervjuade önskade tydligare definitioner.  
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6.2 Prioriteringsordning av förbättringsförslag 
För att avgöra i vilken ordning förbättringsförslagen bör prioriteras har en sambandsmatris 
och en matris över effektivitet samt genomförbarhet upprättats i bilaga 4. I sambandsmatrisen 
ställs de framtagna förbättringsförslagen mot kvalitetssystemets svagheter. Prioriterings-
ordningen ska ske enligt tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1. Prioriteringsordning för förbättringsförslag. 
Förbättringsförslag Genom att… Leder till… 
1. Processorienterad organisation Arbetet utgår från ett processtänk. 

Kärnprocesser och dess delprocsser 
kartläggs. Varje process har en ägare och 
förbättringsgrupp. Aktiviteter ifrågasätts 
och förbättras. Kartläggningen ska vara 
"klickbar" och göras lättillgänglig via 
publicering på intranät.   

Tydlig helhetsbild, 
medarbetarna mer 
motiverade, bättre 
samarbete mellan 
avdelningarna och mindre 
suboptimeringar. 

2. Förebyggande 
förbättringsarbete 

Knyta förbättringsarbetet till processerna 
genom ökat ansvar för processägaren och 
processens förbättringsgrupp. Kontinuerligt 
utvärdera, mäta och förbättra sina processer. 

Mer förebyggande och 
spritt förbättringsarbete. 
Större förändrings-
benägenhet och ökad 
flexibilitet. 

3. SOP system Knyta SOPar till de kartläggna processerna 
och på så sätt identifiera överflödiga samt 
motsägelsefulla SOPar 

Färre SOPar med mindre 
motsägelser och bättre 
överblick. 

4. Kvalitetspolicy Formulera en gemensam kvalitetspolicy för 
Pfizer Site Helsingborg 

Gemensam och modern bild 
av kvalitet och system. 
Skapa ett gemensamt språk. 

5. Intern audit Inspektera mer än GMP relaterade 
aktiviteter, som exempelvis administrativa 
processer. 

Förbättra aktiviteter som 
inte är GMP relaterade. 

6. Definitioner Definiera skillnaden mellan SOP, EPL och 
batchdokument. Se över skillnader i 
utbildningsnivåer i SOPar. 

Tydliga direktiv samt 
ordning och reda. 

 
Att ställa om till en processorienterad organisation är det förbättringsförslaget som bör 
prioriteras högst. Detta eftersom det får högst sambandspoäng, se bilaga 4, samt att det 
bedöms som ett mycket effektivt förbättringsförslag. Genomförbarheten är dock låg vilket 
innebär att det krävs stort engagemang och mycket resurser. 
  
Det förbättringsförslag som får prioriteringsordning två är det förebyggande förbättrings-
arbetet. Detta förslag har ett stort samband med flera av kvalitetssystemets svagheter samt en 
hög effektivitetspoäng.  
 
Övriga förbättringsförslag får inte lika stor inverkan på verksamheten då de bedöms ha lägre 
effektivitet men de är alla relativt okomplicerade att genomföra vilket motiverar att de också 
bör implementeras. Att upprätta en kvalitetspolicy prioriteras högre än att ändra fokus vid 
inspektioner trots att denna får högre summa i sambandsmatrisen. Detta på grund av att 
kvalitetspolicyn har högre genomförbarhet än inspektionsförbättringsförslaget.    
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6.2.1 Olösta problem 
Från sambandsmatrisen i bilaga 4 går det utläsa att tre av kvalitetssystemets svagheter 
(rödmarkerade) inte har något samband med de framtagna förbättringsförslagen. Att ett 
förbättringsförslag till svagheten ”Nyckeltal dåligt styrmedel” inte tagits fram beror på att 
några av de intervjuade ansåg att nyckeltalen var bra styrmedel.  
 
Många av de intervjuade tyckte att det var alldeles för svårt att skriva och revidera en SOP. På 
grund av detta problem har PGM nyligen infört En punkts lektioner och dessutom har SOP 
systemet delvis datoriserats. Troligtvis tar det tid innan effekterna av dessa förändringar når ut 
i organisationen och därför har inget förbättringsförslag som berör detta ämne tagits fram. 
 
Några av det intervjuade framhöll att administrationen av SOP systemet ”stod-och-föll” med 
en persons färdighet. Om denna svaghet anses allvarlig borde det enkelt gå att åtgärda genom 
att ytterligare en medarbetare utbildas i administration av SOP system. 
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7 DISKUSSION 
I följande kapitel återfinns diskussion kring huruvida företagen borde ISO certifiera sig eller 
inte, vald metod, återkoppling till reliabilitet och validitet samt reflektioner över syftets 
uppfyllande och examensarbetets generaliserbarhet. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Examensarbetet bygger på att genom intervjuer samla in data som sedan analyserats med 
hjälp av aktuella teorier inom Total Quality Management och gällande ISO 9000 standard. Ett 
alternativ till att samla in data via kvalitativa intervjuer hade varit att använda något 
självutvärderingsverktyg, som till exempel Språngbrädan. På så sätt hade flera medarbetare på 
PGM blivit engagerade i utvärderings- och förbättringsarbetet. En självutvärdering kräver 
dock stora resurser i form av tid och arbetsinsats från nyckelpersoner i organisationen vilket 
var svårt att tillgå.     
 
Under arbetet med ledningsverktygen värderades de framtagna förbättringsförslagen. Att även 
gradera allvarlighetsgraden på de identifierade svagheterna hade också varit värdefullt. Detta 
kunde ha gjorts genom exempelvis enkätundersökning eller genom att använda något av de 
sju ledningsverktygen. För att gradera kvalitetssystemets svagheter krävs åsikter och 
engagemang från flera olika delar av organisationen. På grund av tidsbrist i examensarbetets 
slutskede var detta inte möjligt att genomföra.  
 
Under intervjuerna tillfrågades personal inom ledningsgruppen att redogöra för lednings-
systemets uppbyggnad och funktion samt dess koppling till kvalitetssystemet. Syftet med 
detta var att författaren skulle få inblick hur kvalitetssystemet hängde ihop med 
ledningssystemet och hur de påverkar varandra. På grund av ledningssystemets komplexitet 
fanns det inte utrymme att utvärdera detta inom ramen av detta examensarbete.    
 
Respondenterna framförde under intervjuerna vilka delar de ansåg att kvalitetssystemet 
omfattades av. Ett alternativt förbättringsförslag hade varit att redovisa vilka delar som bör 
ingå i kvalitetssystemet utifrån informationen som insamlats under intervjuerna. Dock hade 
detta förmodligen stärkt mentaliteten att kvalitet endast berör vissa avdelningar och därför 
framtogs inte något sådant förbättringsförslag. 
 

7.2 ISO certifiering 
I examensarbetets inledande skede hade författaren en tanke på att resultatet (utöver 
utvärdering och förbättringsförslag) skulle mynna ut i en rekommendation huruvida PGM 
skulle ISO certifiera sig eller inte. För att en sådan rekommendation skulle kunna ges hade det 
dock krävts en mer djupgående litteraturstudie och eventuellt benchmarking med tyngdpunkt 
på implementering av ISO 9000, vilket det inte funnits utrymme för.  
 
En fördel med ISO certifiering skulle kunna vara att PGM inte ”glömmer” några av de vitala 
delar som offensiv kvalitetsutveckling består av. Hade PGM varit ISO certifierat skulle det 
exempelvis ha funnits en kvalitetspolicy och problemet med en gammaldags och splittrat syn 
på kvalitet hade troligen inte varit lika stort. Vidare hade man blivit utvärderad kontinuerligt 
och inspekterad på andra bitar än GMP, vilket också kan ses som en stor fördel.  
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En nackdel med ISO är att det av många fortfarande uppfattats som byråkratiskt och 
dokumentinriktad. Rätt implementerat bör dock detta problem vara relativt enkelt att frångå. 
En annan nackdel skulle kunna vara den kostad i form av personalresurser och pengar som en 
ISO certifiering kostar. 
 

7.3 Reliabilitet och validitet 
Då insamlandet av data gjorts genom delvis strukturerade intervjuer samt deltagande 
observationer finns det risk för låg reliabilitet. Observationerna styrs samt tolkas utifrån 
författarens erfarenheter men även av fördomar. Resultatet från intervjuerna kan till stor del 
påverkas av respondentens ”dagsform” och även av samspelat intervjuare-respondent. För att 
undvika missuppfattningar under intervjuerna och säkerställa att respondentens åsikter 
uppfattats korrekt har varje intervju sammanställts och återkoppling har skett. Denna 
återkoppling samt att författaren varit medveten om riskerna vid observationer har bidragit till 
ökad reliabilitet.  
 
Validiteten i arbetet påverkades i allra högsta grad av att det studerade fallet, 
kvalitetssystemet vid PGM, var otydligt definierat. Under intervjuerna var flera av 
respondenterna osäkra på vad kvalitetssystemet var för något och vilket syfte det hade vilket 
bidrog till en låg validitet. Detta hade kunnat undvikas genom att kvalitetssystemet definierats 
innan intervjuerna genomfördes. Då författaren var omedveten om denna svaghet innan 
intervjuerna analyserats var det dock svårt att undvika. 
 

7.4 Syftets uppfyllande och generaliserbarhet 
Syftet med examensarbetet var:  
 

Att utvärdera omfattning, inriktning, fördelar och nackdelar med befintligt 
kvalitetssystem inom PGM. 
  
Att identifiera förbättringsområden och föreslå förbättringsförslag för 
kvalitetssystemet inom PGM. 

 
I kapitel 4, nulägesbeskrivning, beskrivs kvalitetssystemets syfte, styrning och beståndsdelar 
vilket svarar mot det i syftet angivna omfattning och inriktning. I kapitel 5, nulägesanalys, 
presenteras kvalitetssystemets fördelar och nackdelar. Förbättringsområden och 
förbättringsförslag återfinns i kapitel 6, resultat. Syftets uppfyllande anses därmed vara god. 
 
Flera av de förbättringsförslag som tagits fram kan även användas av andra företag med 
liknande problem. Då de flesta förbättringsförslagen är kopplade till kvalitetsteorier kan de 
anses vara generella och användbara för andra företag. Detta gäller även de metoder som 
använts i arbetet. Några förbättringsförslag, exempelvis de som berör 
dokumentationssystemet vid PGM, är specifika för Pfizer och anses därför inte vara generella. 
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Bilaga 1 – Organisationsschema 
 

PGM 
Site Helsingborg

Finance & 
ProcurementRight First 

Time

Human 
Resources/ 
Information

Environment 
Health & Safety 

Engineering 
Maintenance 

Utilities
Theo Papadopoulos

Production 1

Henrik Nyberg

Production  2
Nils-Petter 

Olsson

Supply Chain 
Management
Thomas Kron

Södergren

Quality 
Operations

Greger Jonsson

Manufacturing 
Support

Boel Mårs

Peter Elisson

Paulina Ekvall Ann Andersson

Britt-Marie Solström

Mats Ekman

Leif Bengtsson

Greger Jonsson

Birgitta Aurell

QA/
Compliance

QA/
Compliance

Site Regulatory 
Compliance

Manufacturing 
Support

Site Regulatory 
Compliance

Manufacturing 
Support

QOQO

Administrative 
Assistant

QC/Materials
Pär Lantz

QC/Materials
Pär Lantz

QC Lab/
Raw Materials

Pär Lantz

QC Lab/
Raw Materials

Pär Lantz

QC Lab/
Packaging Materials

Benny Simonsson

QC Lab/
Packaging Materials

Benny Simonsson

QC Lab/
Microbiology

Pär Lantz

QC Lab/
Microbiology

Pär Lantz

QA/Validation
Anneli Johnsen
QA/Validation
Anneli Johnsen

QA/Release
Katarina Hillgren

QA/Release
Katarina Hillgren

QA/Esbjerg
Helle Andersen
QA/Esbjerg

Helle Andersen

QC/Finished 
Products

Annika Carlius

QC Lab/Nicorette
Vacant

QC Lab/
General Line
Annika Carlius

Veronica Tallberg
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Bilaga 2 – Intervjuguide interna intervjuer 
 
1. Berätta vad ni gör på er avdelning. 

 
2. Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 
3. Beskriv ert kvalitetssystem. Omfattning, funktion och syfte. 

 
4. Hur är din avdelnings arbete integrerat i kvalitetssystemet? 

 
5. Vad är fördelarna med kvalitetssystemet? 

 
6. Vad är nackdelarna med kvalitetssystemet? 

 
7. Hur ska man kunna förbättra kvalitetssystemet? 

 
8. Vad är fördelarna med SOP-systemet? 

 
9. Vad är nackdelarna med SOP-systemet? 

 
För intervjuad personal som sitter i ledningsgruppen ställdes även följande frågor: 
 

1. Förklara hur ledningssystemet är uppbyggt samt hur det fungerar i praktiken. 
 

2. Hur är kvalitetssystemet integrerat i ledningssystemet?  . 
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Bilaga 3 – Intervjuguide benchmarking 
 

1. Beskriv ert kvalitetssystem övergripande. Förklara dess omfattning, funktion och 
syfte. 

 
2. Hur sen den generella uppfattningen ut om kvalitetssystemet på företaget? Finns det 

en gemensam bild? Vad har bidragit till att skapa en gemensam bild? 
 

3. Har ni någon kvalitetspolicy? Varför har ni valt att ha det? 
 

4. Hur kommuniceras dessa (syfte och kvalitetspolicy) ut i företaget? 
 

5. Hur arbetar ni med processer? 
 

6. Varför har ni valt att ha ett processfokus? 
 

7. Finns det någon kartläggning av kärnprocesserna och hur ser den ut? 
 

8. Hur bedriver ni ert förbättringsarbete? 
 

9. Är ert kvalitetssystem förebyggande? På vilket sätt? 
 

10. Hur sker er dokumentation? 
 

11. Varför har ni valt att (inte) ISO certifiera er? Vilka fördelar/nackdelar har detta lett 
till?
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Bilaga 4 – Sambandsmatris och gradering av effektivitet samt genomförbarhet 
 
Sambandsmatris 

  Svaghet                                  Åtgärd Processorienterad 
organisation 

Förebyggande 
förbättringsarbete 

SOP 
system Intern audit 

Kvalitets-
policy Definitioner 

Oflexibelt och byråkratiskt 1 1 2 1 0 0 
Ej förebyggande 2 3 0 2 0 0 
Otydligt definierat 3 0 0 0 3 1 
Mer inriktat på kontroll än 
förbättringar 2 3 0 1 1 0 
Nyckeltal dåligt styrmedel 0 0 0 0 0 0 
Uppbyggt som ett "lapptäcke" 3 0 3 0 0 0 
Tolkningsutrymme i GMP 0 0 0 2 0 0 
För många SOPar 0 0 3 0 0 1 
Komplicerat att skriva och revidera 
SOP 0 0 0 0 0 0 
Oklara gränser mellan SOP, EPL och 
batchdokument 0 0 0 0 0 3 
Beroende av SOP administratör 0 0 0 0 0 0 
Avsaknad av helhetsbild 3 2 2 2 2 0 
Gammaldags syn på kvalitet 2 3 0 2 3 0 
Suboptimeringar 3 2 1 1 1 0 
Lågt processfokus 3 3 3 2 2 0 
Motsägelser i SOP 0 1 3 1 1 1 
Otydliga utbildningsnivåer 0 0 0 0 0 3 
Summa: 22 18 17 14 13 9 
 
Effektivitet och 
genomförbarhet 
Effektivitet 3 3 1 1 1 1 
Genomförbarhet 1 2 2 2 3 3 

 


