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Sammanfattning 
Kraven på organisationer ökar idag ständigt, global konkurrens är en faktor 
som skapar skiftande förutsättningar, medarbetare som efterfrågar personlig 
utveckling och framförallt kunder med höga förväntningar. Agria 
Djurförsäkringar AB (Agria) är ett av de företag som hävdar att man genom 
idogt arbete med kvalitet och förbättringar kan lyckas att leva upp till dessa 
krav. Agria är ett dotterbolag i Länsförsäkringar AB som sysslar med djur- och 
grödaförsäkring. Ett av bevisen på att man lyckats är att Agria, som enda 
organisation hittills, mottagit Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) från 
Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) två gånger, år 1999 och 2003. Detta är 
en av anledningarna till att det är intressant att studera dem.  
 
Agrias ändamål med uppdraget som lett till denna rapport var att de ville få en 
tydligare bild av hur de olika angreppssätt som används för att utveckla och 
förbättra verksamheten hänger samman. Denna rapport har som syfte beskriva 
hur Agria arbetar för att möta de krav som ställs på organisationer idag. 
 
Arbetet har genomförts som en fallstudie baserad på litteraturstudier, intervjuer 
och deltagande observationer. Teoriavsnittet utgår från ett antal viktiga 
områden för organisationer idag att behärska; Kundfokus, Processyn, 
Ledarskap, Medarbetarskap, Samhällsengagemang och Systemsyn. Områdena 
är fritt valda utifrån SIQs Grundläggande värderingar, med Systemsyn som 
tillägg.  
 
Fallstudien beskriver hur Agria arbetar med förbättringsarbete utifrån de ovan 
nämnda områdena. Resultatet är två modeller där den första beskriver hur de 
olika angreppssätten som Agria tillämpar hänger samman. Den andra modellen 
går in mer på djupet hur förändring och utveckling sker i olika nivåer. De tre 
nivåer som beskrivs är:  

• Självorganisering – att se till att rutiner följs och att utveckla bästa sättet att 
utföra moment på inom ramen för processkartor och rutinbeskrivningar. Det 
är viktigt att se till att det bästa sättet sprids och blir praxis.  

• Ständiga förbättringar – att hitta nya rutiner, inom ramen för processkartan, 
som åtgärdar avvikelser eller negativa trender. Detta är för Agria en del av 
det ordinarie arbete som processägarna är ansvariga för. 

• Processutveckling – en projektbaserad, mer omfattande förbättring. Fokus 
ligger på att rita om processkartan eller rita en ny. Här tillsätts projektledare 
och  tidplan och projektbudget tas fram.   
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Abstract 
Today’s organizations have to face ever increasing demands when working on 
a global market with constant shifting conditions. Co-workers seek for personal 
development and above all the customer’s expectations and demands constantly 
increase. Agria Djurförsäkring AB (Agria) is one of the companies that claim 
that working with quality and development is one way to succeed. One proof of 
that is Agria receiving the Swedish Quality Award from the Swedish Institute 
for Quality (SIQ) twice, both in 1999 and 2003. Agria is a subsidiary to 
Länsförsäkringar AB working in animal and crop insurance.  
 
The problem which can arise when, like Agria, working a long time with 
different tools and methodologies is that you loose track of the relation between 
them. The purpose of this study is to, on the basis of the demands on 
organizations today, describe how Agria is working with quality related issues.   
 
The case study presented in this paper is based on interviews, document studies 
and action research. The theory is based on six different areas which are 
important to control for an organization today: Customer focus, Process 
approach, Leadership, Co-workership, Public responsibility and System 
thinking. The areas are independently collected from SIQ’s fundamental 
values, with the last one added.  
 
The study describes, on the basis of the six areas given above, how Agria is 
working with quality and development in each area. The result is two models, 
the first describing the connection and relation between the different methods 
and techniques Agria uses. The other is a three step model describing different 
levels of improvement: 

• Self organization – the establishment of management control, for example 
ensuring that routines are followed, that best practice regarding activities 
within the company is developed and spread across the workplace.   

• Continuous improvement – to find new ways within the process chart on 
the basis of new ideas or indications of shifting trends in process 
performance. This is a part of normal work within the organization. 

• Process development – a discontinuous project based approach, with 
groups assigned to specific improvement tasks and reporting to the process 
management team. 
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1 Inledning 
I detta första kapitel beskrivs en bakgrund till varför arbetet bakom rapporten 
startade, problemställningar, syfte och avgränsningar. Detta för att ge en bild 
av vad rapporten handlar om och vilka problemställningar som kommer att 
belysas.  

1.1 Bakgrund  
Trycket ökar på organisationer, kraven från kunder blir högre, konkurrensen 
hårdare, komplexiteten i samhället och inom organisationerna ökar, 
förändringen sker allt snabbare. Medarbetare ställer ökade krav på personlig 
utveckling och allt bättre resultat ska åstadkommas med allt mindre resurser 
(Ljungberg och Larsson, 2001). Man kan inte höja priserna i takt med ökade 
kostnader, utan måste ständigt förbättra sig så att priset kan sänkas. Vi är inne i 
ett skifte från industrialismens värderingar och metoder. Tidigare förändringar 
som samhället genomgått har varit långsammare än det som sker nu. Många 
organisationer har funnit att arbete med kvalitet, att hitta medvetna metoder och 
angreppssätt för att genomföra förändringar i sin verksamhet, hjälper för att 
hantera denna nya verklighet.  
 
Fallföretaget Agria Djurförsäkring (Agria) är en organisation som under många 
år arbetat med kvalitets- och förbättringsarbete. Organisationen har ca 150 
anställda och finns i Stockholm. Arbetet med utveckling och förbättring har 
skett med hjälp av att antal olika angreppssätt bl.a. ISO 9000, Balanserade 
styrkort, Hur-Gör-Man handböcker samt kriterierna för Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet (USK). Man har som enda organisation erhållit USK två gånger, 1999 
och 2003. Arbetet som ligger till grund för denna rapport initierades i syfte att 
undersöka om Agria kunde underlätta sitt arbete med kvalitet genom att 
integrera olika typer av dokument kopplade till olika angreppssätt. Exempel på 
dokument var Verksamhetshandboken som beskriver Agrias verksamhet utifrån 
ISO 9001:2000 och verksamhetsbeskrivningen som varje år skrivs enligt 
kriterierna för USK. Detta skulle leda till ett nytt verksamhetssystem, VERA, 
som ansågs kunna skapa struktur och förvaltning för processtyrning och 
kvalitetsledning på Agria. VERA skulle även kunna underlätta metodiken i 
Agrias förbättringsarbete genom att tydliggöra sambandet mellan verksamhet 
och förbättringar. För att undersöka dessa möjligheter behövdes en tydlig 
kartläggning av hur man driver förbättringsarbete på Agria. Sommaren 2003 
genomfördes en förstudie inför det vidare arbetet med VERA, se figur 1. 
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Figur 1 – Agria modellen, hur Agria Djurförsäkring arbetar med projekt. 

1.2 Problembeskrivning 
Ända sedan frågor kring kvalitet och förbättringar började vinna mark i svenskt 
näringsliv har det utvecklats metoder och verktyg. På marknaden finns det gott 
om konsulter att anlita och modeller att applicera på sin verksamhet. Varje 
organisation tar till sig och använder de angreppssätt som passar dem. När man 
som Agria aktivt arbetat med verksamhetsutveckling en längre period så formas 
olika metoder och angreppssätt inom organisationen.  
 
Sommaren 2003, då arbetet som ligger till grund för denna rapport utfördes, 
använde man sig av ISO 9000:2000, Utmärkelsen Svensk Kvalitet för 
utvärdering och en mängd andra angreppssätt för att arbeta i projekt, med 
ständiga förbättringar, förslagsverksamhet mm. I bilaga 1, Nuläge maj 2003, 
finns en beskrivning av de olika dokumenten som fanns kopplade till 
metoderna i maj 2003. Problemet kan efter ett tag bli att angreppssätten är 
många och det blir otydligt hur de relaterar till varandra. Att tydliggöra detta 
skulle kunna bidra till att sprida kunskapen kring vad som gör Agrias 
förbättringsarbete framgångsrikt.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga styrande dokument för process- och 
kvalitetsledning samt att finna samband mellan verksamhet och metodik för 
förbättringsarbete på Agria. Syftet med rapporten är att beskriva hur Agria 
arbetar med nya angreppssätt utifrån de krav som ställs på organisationer idag. 
  
Forskningsfråga: Hur bedriver man förbättringsarbete på Agria idag? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet syftar till att beskriva Agria Djurförsäkrings verksamhet, inte Agera 
Djurägandeutveckling eller Agria International som är de två andra enheterna 
inom Agria. Dessa båda verksamheter skiljer sig från Agrias huvudverksamhet 
Djurförsäkring genom att syssla med två stödjande områden till Agria. Agera 
arbetar med att utveckla djurägandet i Sverige. Agria International arbetar med 
att hitta partners, i främst Europa, som tar del av Agrias koncept på franchise. 
Dessa verksamheter sysselsätter väldigt lite personal, som dessutom ofta är 
anställda på Agria dessutom.  
 

Införande AvslutningProjekteringAnalys Förstudie Genomförande
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Varken själva kartläggningen av Agrias dokument eller de kravspecifikationer 
för VERAs funktioner som skapades under workshops kommer att redovisas i 
denna rapport. Dessa togs fram för att vara underlag till Agrias upphandling av 
teknik till ett eventuellt verksamhetssystem och har redovisats direkt till Agria 
separat.  
 
1.5 Rapportstruktur 

 
Figur 2 – Rapportens upplägg. 

1 Inledning 6 Diskussion 5 Analys & 
Resultat 
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En struktur för hur 
Agria arbetar med 
förbättringar. 
Förbättringsförslag 
från författaren. 

Krav som 
organisationer idag 
måste uppfylla utifrån 
områdena: 
- Kundorientering 
- Processyn 
- Ledarskap 
- Medarbetarskap 
- Samhällsengegemang 
och systemsyn 

Hur Agria tacklar de 
höjda kraven på 
organisationer idag 
utifrån områdena: 
- Kundorientering 
- Processyn 
- Ledarskap 
- Medarbetarskap 
- Samhällsengegemang 
och systemsyn 
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2 Metod 
Här beskrivs de metodval som gjorts och de tekniker som använts för att samla 
in data för att uppfylla syftet. Avslutningsvis diskuteras metodernas och 
teknikernas reliabilitet och validitet.  

2.1 Metodval 
Enligt Bell (1993) kan man dela in vetenskapliga metoder i kvalitativa 
respektive kvantitativa. Kvantitativa metoder mäter kvantifierbara fakta och 
kan i högre grad leda till generaliserbara slutsatser. Detta medan kvalitativa 
metoder snarare söker insikt i ett problem än statistisk analys av det (ibid). 
Studien som ligger till grund för denna rapport är kvalitativ då det handlar om 
att skapa förståelse för frågeställningen: Hur bedriver man förbättringsarbete 
på Agria idag? 
 
Yin (1994) beskriver att när man ska göra en kvalitativ undersökning så finns 
det ett antal olika tillvägagångssätt; Enkätundersökning, Fallstudie, Historisk 
studie, Experiment och Analys av arkivdata. Vilket av angreppssätten man bör 
välja beror på tre saker: 

• Vilken typ av forskningsfråga det handlar om. 

• Till vilken grad forskaren har möjlighet att kontrollera förloppet. 

• Om det handlar om att studera nutid eller historiska förlopp.  

Denna studie handlar om att ta reda på hur Agria arbetar med förbättringsarbete 
– enligt Yin (1994) kan man använda alla de olika angreppssätten för att ta reda 
på svar på hur – frågor. Studien har syftat till att studera hur Agria arbetar och 
driver sin verksamhet – vilket har gett begränsad möjlighet att kontrollera 
förloppet. Detta utesluter att använda experiment som metod, pga. för att kunna 
utföra experiment behöver man ha kontroll och möjlighet att variera 
ingångsvariabler. När det gäller den sista faktorn nutid eller historiska förlopp 
så handlar denna studie i allra högsta grad om nutid, hur Agria arbetar idag. 
Detta utesluter en historisk studie – de alternativ som då kvarstår är 
enkätundersökning, fallstudie eller analys av arkivdata. Enkätundersökningar 
har inte använts i denna studie, detta för att den typen av frågeställningar som 
ska besvaras är av induktiv typ. Det har till en början inte funnits någon 
hypotes som ska bekräftas eller förkastas, detta gör det svårt att ställa relevanta 
frågor i en enkät. Analys av arkivdata har använts i begränsad omfattning. Det 
har då handlat om litteratur studier av Agrias verksamhetsbeskrivningar eller 
årsrapporter, dock har ingen djupgående analys av dessa gjorts utan snarare 
använts för informationsinsamling.  
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Det är slutligen fallstudien som är mest lämpad för denna studie. Yin (1994) 
beskriver fallstudien som ett medel i att försöka förstå komplexa sociala system 
som tillåter forskaren att få en holistisk och meningsfull bild av något som sker.    

2.1.1 Fallstudie 
En fallstudie är när man studerar en liten del i ett stort förlopp, detta för att 
utifrån fallet försöka att beskriva verkligheten. Jämfört med statistisk analys så 
har man som forskare möjlighet att skapa sig stor närhet till objektet som 
studeras (Ejvegård, 2003). Han beskriver vidare att i fallstudien arbetar man 
ofta med många variabler hos ett objekt, medan statistikern studerar få variabler 
hos många objekt. Bell (1993) beskriver det som att man identifierar en 
avgränsad aspekt av ett problem och undersöker denna genom att observera, 
fråga och studera.  
 
Vidare finns det generellt två sätt att närma sig ett forskningsproblem: 
induktion och deduktion. Vid induktion går man från empiri till teori för att 
skapa generella modeller som kan förklara studerade fenomen. Vid deduktion 
däremot så utgår man ifrån teori för att beskriva en studerad företeelse. Det 
finns ytterligare angreppssätt som är en kombination av de två – abduktion. Det 
är vanligt vid fallstudier och består i växelverkan mellan empiri och teori som 
båda omtolkas i skenet av varandra. (Alvedson & Sköldberg, 1994)  
 
I denna studie har abduktion använts. Den teori och kunskap jag som författare 
hade när jag gick in projektet har tillsammans med den empiri från Agria som 
tagits fram och ny teori som sökts under arbetets gång skapat resultatet i den 
här rapporten.  

2.2 Datainsamlingsmetod 
Befring (1994) delar in data i två grupper: 

• Primärdata – data insamlad för just denna studie 

• Sekundärdata – data insamlad i andra syften och sammanhang 

I denna studie används både primärdata som intervjuer och observationer samt 
sekundärdata som tryckt material, t.ex. Agrias verksamhetsbeskrivning och 
utgivet material från Agria.  

2.2.1 Litteraturstudier  
För att skapa ytterligare förståelse för vilka krav som ställs på organisationer 
idag, det teorikapitlet bygger på, har litteratur sökts på; förbättringsarbete, 
kvalitet och systemteori. Mycket av litteraturen i teorikapitlet är sådant som jag 
tidigare läst och som har format min uppfattning om vad som är viktigt för 
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organisationer idag. Sökningar har även gjorts med sökord: forskningsmetodik 
och metod. Vidare så har tryckt material från Agria studerats för att skapa 
förståelse för verksamheten.  

2.2.2 Intervjuer 
Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade (Rönnerman 2004). 
Intervjuerna i denna studie är av det ostrukturerade slaget och har utgått och 
anpassats utifrån respondentens svar och reaktioner på frågor. De kan snarare 
beskrivas som ett samtal för att få reda på hur en person tänker och resonerar.  
 
Holme och Solvang (1991) beskriver vad de kallar gruppintervjuer så som 
gruppdiskussioner som påverkas av den sociala dimensionen och samspelet 
mellan deltagarna. Mycket av informationen och de idéer som ligger till grund 
för resultatmodellerna i kapitel 5 kommer ifrån diskussioner, workshops och 
brainstorming med medarbetare på Agria. De som främst varit involverade i 
arbetet är Mattias Wallman, processägare och projektledare för VERA; Anna 
Horn, controller och del i styrgruppen för projektet; Lars Björkhammar, 
dåvarande utvecklingschef och Anders Mellberg, VD, som också deltog i 
styrgruppen för projektet.  

2.2.3 Observationer 
Studien har till största delen genomförts som deltagande observationer, där 
författaren också deltagit i processen att arbeta fram underlaget till VERA. 
Ejvegård (2003) förklarar deltagande observationer som något där forskaren 
beskriver ett skede som man deltar i. Han framhåller också att man som 
forskare lätt blir känslomässigt engagerad och får en subjektiv utgångspunkt.  
 
Detta kan kopplas till vad som av vissa kallas aktionsforskning, som enligt 
Rönnerman (2004) när man är med och utvecklar och förändrar en verksamhet 
samtidigt som man skaffar sig kunskap om förändringen. Metoder som hon 
beskriver för aktionsforskning, som alla mer eller mindre använts i denna 
studie, är fritt tolkat: 

• Självreflektion – genom dagboksskrivande och observationer. 

• Dialog – Gruppdiskussioner, utbyte av erfarenheter. 

• Forskning – Dokumentation. 

2.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar enligt Ejvegård (2003) om tillförlitligheten och 
användbarheten hos verktygen som använts, huruvida undersökningen kan 
upprepas av en annan forskare med samma verktyg och nå samma resultat. På 
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grund av t.ex. deltagande observationer har mina tidigare erfarenheter och 
kunskap präglat mitt sätt att tolka resultaten. Det är något som sänker 
reliabiliteten på det viset att det är inte säkert att någon annan, med andra 
tidigare erfarenheter och förförståelse, som skulle undersöka samma sak hade 
nått samma slutsatser.  
 
Validiteten beskriver om man mäter det man avsett att mäta (Ejvegård, 2003). 
När det gäller validiteten så sänks den då reliabiliteten sjunker (ibid). Detta 
beror på att om man inte är säker på de verktygen man använder så kan man 
heller inte veta om de resultat man får fram är tillförlitliga. De använda 
metoderna resulterar här i en bild av hur Agria bedriver förbättringsarbete, 
vilket är syftet med studien. Dock bör man vara medveten om att jag som 
forskare har varit anställd av Agria för att utföra ett uppdrag. Som läsare bör 
man vara medveten om att beskrivningen av Agrias förbättringsarbete utgår 
ifrån de erfarenheter och den förförståelse jag har.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de förutsättningar och villkor som finns för 
organisationer idag. Detta hämtat ur litteratur som beskriver den nya världen 
och de nya krav som ställs för att driva verksamhet. 
 
Som konstaterades i inledningen så har trycket ökat på organisationer och 
företag. Fritt utifrån de Grundläggande värderingar3 som ligger till grund för 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet, så är ett antal områden beskrivna i detta kapitel 
som är viktiga att kunna hantera för en organisation idag. I detta kapitel 
beskrivs, utifrån litteraturen inom området, vad som är viktigt inom varje 
område. För vidare läsning om USK hänvisas till Bergman och Klefsjö (2001) 
eller www.siq.se.  

3.1 Kundorientering 
Under en stor del av 1900-talet har tillverkarna till stor del styrt marknaden, 
men idag är den i händerna på kunderna. Att utgå ifrån sina kunders behov är 
numer för de flesta en självklarhet, en grundförutsättning. Utan att göra det 
klarar man sig inte i den nya världen. Tiden då Ford sa att ”kunden kan få 
vilken färg på bilen som han vill, bara den är svart” är förbi (Thorsén Lind, 
1998). Nu handlar det om att hitta de saker och funktioner som ens kunder är 
beredda att betala för (Ljungberg & Larsson, 2001) och helst lite snabbare, 
billigare och smartare än konkurrenten. 
 
Man måste ha en affärsidé som utgår ifrån vad kunderna efterfrågar. Dee Hock, 
som var med och startade VISA, skriver att varje organisation måste ha ett syfte 
som binder ihop gruppen kring något eftersträvansvärt. (Hock, 1999)  

”Framtidens organisation blir förkroppsligandet av gemenskap byggd 
på gemensamma värderingar som vädjar till strävan efter något 
högre.” Hock (1999)   

En fri tolkning av detta tillsammans med inledningen på avsnittet är att 
organisationer idag måste ha ett syfte som utgår ifrån att tillfredställa sina 
kunder. Man kan ha andra aspekter på sitt syfte också, men det måste utgå ifrån 
ett kundbehov.  
 
Bergman och Klefsjö (2001) har en definition som beskriver hur man bör gå 
tillväga för att kundorientera sin verksamhet:  

                                          
3 Kännetecknande för framgångsrika organisationers verksamhet. (SIQ, 2002) 
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”Att sätta kunden i centrum innebär att man aktivt tar reda på vad 
kunderna vill ha och sedan systematiskt under utveckling och 
tillverkning av varor och tjänster försöker uppfylla dessa behov och 
förväntningar.” 

Genom att ha verksamhetens syfte klart för sig så underlättas också mycket 
annat. En tydlig vision för vad verksamheten ska åstadkomma leder också till 
att människor vill vara en del i att uppnå syftet (Nordström & Ridderstråle, 
1999).  

3.2 Processynsätt 
Som konstaterades i avsnitt 3.1 så är förmågan att arbeta kundorienterat 
avgörande idag. Oavsett om man ser på sin organisation med processynsätt 
eller inte, så är processerna det som skapar resultat genom produkter och 
tjänster. Detta gör att processerna är viktiga i kundorienteringen (Rentzhog, 
1998). Organisationer idag måste fråga sig för vem man är till? Utgå ifrån 
gränssnittet mot sammanhanget man verkar i, dvs. arbeta utifrån kundens 
behov. Sedan är det upp till den inre strukturen, organisationen, att klara av det 
yttre trycket. Dvs. man måste hitta en organisationsform som klarar av att 
leverera det som kunderna efterfrågar (Ahrenfelt, 1995). Många är de som 
hävdar att se på sin organisation som en samling processer som omvandlar 
kundbehov till leverans av en vara eller tjänst, är framgångsrikt. En definition 
av processbegreppet är: 

”En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 
för en kund” Rentzhog (1998) 

Isaksson (2004) föreslår två ändringar i Rentzhogs definition. Den första är att 
ersätta värde med output. Den andra, enligt mig viktigare, är att ersätta kund 
med intressent (eng. stakeholder). Han menar att man måste vidga 
kundbegreppet till att se till fler grupper som påverkas av organisationens 
verksamhet.   
 
Ytterligare ett argument för att använda ett processynsätt är enligt Ljungberg 
och Larsson (2001) att det gör det enklare för medarbetarna att se sin del i 
helheten. Detta i sin tur skapar engagemang och motivation, något som i avsnitt 
3.4 beskrivs mer utförligt. Det finns ett antal olika angreppssätt för hur man kan 
arbeta med processer. Dessa beskrivs i följande fyra avsnitt och i figur 3.  

3.2.1 Processkartläggning 
Det finns ett antal olika metoder för processkartläggning beskrivna av bl.a. 
Rentzhog (1998). Han beskriver det som ibland kallas huvudprocesser som 
kärnprocesser, och förklarar dessa som en uppsättning brett definierade 
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processer som är företagets främsta levnadskälla. Från Rentzhog (1998) är även 
de olika rollerna i som bör tydliggöras i kartläggningen hämtade:  

• Processägare – Ansvarig för hur bra processen i sin helhet fungerar 

• Processledningsteam – Personer från olika delar i processen som har i 
uppgift att samordna och planera förbättring i processen. 

3.2.2 Processorientering 
Om man väljer att arbeta vidare efter att ha kartlagt sina processer så står man 
enligt Rentzhog (1998) inför ett val hur den funktionella organisationen ska 
förhålla sig till de kartlagda processerna:  

• Justera existerande struktur – Lägg till processen som en ny dimension i 
organisationen. Tillför en infrastruktur av processägare och 
processledningsteam. 

• Utveckla ny struktur – Revidera organisationen från grunden och gå ifrån 
den funktionella organisationen till en process organisation. Dock finns det få 
exempel på organisationer som gått ”hela vägen” och kunskapen är liten 
kring vilka problem som kan uppstå.  

3.2.3 Processledning 
När man har sin struktur för hur man organiserar sig i förhållande till 
processerna så kan man gå vidare med att hitta sätt att leda verksamheten med 
utgångspunkt i processerna, att sätta mål och ta fram strategier. Ljungberg och 
Larsson (2001) har ett antal argument för varför man ska leda utifrån 
processerna: 

• Att ha mål och strategier på funktionella enheter leder lätt till splittring, olika 
delar kan arbeta åt olika håll.  

• Funktionsorienterad mätning i en organisation blir lätt fragmentarisk, man har 
svårt att få fram en helhetsbild om vart organisationen är på väg. 

• Effektivitet, att vara medveten om sina processer minskar risken för 
suboptimering – att flera enheter gör samma saker.  

3.2.4 Processutveckling, Ständiga förbättringar 
Att arbeta med sina processer är nära kopplat till arbete med förbättringar och 
utveckling av organisationen. Ljungberg och Larsson (2001) hävdar att 
processer är centrala för att nå framgång i förbättringsarbetet. Ahrenfelt (1995) 
i sin tur skriver att kunskap om förändringar och hur de ska ledas är avgörande 
för organisationens överlevnad. Ahrenfelt (1995) beskriver vidare hur Parker 
karakteriserar tre sorters förändring: 

• Förebyggande förändring 
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• Reaktiv förändring 

• Krisförändring  

Det gäller att arbeta med förebyggande förändring så att man inte blir ett offer 
för förändringarna i omvärlden. Ständiga förbättringar är något som SIQ (2002) 
beskriver som bl.a.  

”…en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya 
idéer.” 

Rentzhog (1998) skriver om två olika sätt att förbättra processens förmåga: 
• Processförbättring – att analysera och vidareutveckla processen 

• Process redesign – att utifrån processens syfte och kunder utforma en helt 
ny process.  

Redesign är mer omfattande och innebär att man startar ”från början” och 
lägger den tidigare processen åt sidan.  
 

 
Figur 3 – Olika angreppssätt för att arbeta med processer inom en organisation, egen bild. 

3.2.5 Olika sätt för att arbeta med processer 
Dessa olika sätt att arbeta med processer som beskrivits ovan kan samlas i en 
bild som sätter dem i relation till varandra, se figur 3. Det krävs att man börjar 
längst till vänster och arbetar sig åt höger. Man arbetar sig så långt åt höger 
som man anser sig ha nytta av. Dock hävdar många författare tidigare i kapitlet 
att de stora vinsterna kommer först när man lyckas med ledning och utveckling 
utifrån processerna. Fokus i detta arbete och denna rapport ligger på utveckling 
och förbättring av processerna. Kapitel 5 beskriver bl.a. hur Agria arbetar med 
tre olika nivåer av förbättring av sina processer.   
 
3.3 Ledarskap  
Tidigare har ledarskap i organisationer i mångt och mycket handlat om att 
skapa ordning och reda genom att begränsa komplexiteten i arbetet. Idag 
handlar ledarskapet om att skapa förutsättningar för medarbetarna att, i 
samverkan med varandra, upptäcka och uppfinna både lösningar på problem 

-kartläggning 
-ledning och -styrning 

-utveckling och -förbättring 

-orientering,  
-fokus och -syn 

Process- 
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och nya möjligheter Det räcker oftast inte att ha några få individer i toppen som 
tänker ut hur resten ska göra. (Wiberg, 1999). 
 
Medarbetarna är numera allt oftare företagets mest avgörande tillgång. 
Nordström och Ridderstråle (1999) beskriver hur människans intellekt utför 70-
80 % av arbetsuppgifterna i ett modernt företag. Det gäller att vara medveten 
om det och behålla och entusiasmera sin personal (Ljungberg & Larsson, 
2001). Nordström och Ridderstråle (1999) beskriver vidare hur det är ledarens 
uppgift att ta fram det mest väsentliga i företagets riktning och visa på den mest 
givande vägen. Ett sätt att ge denna riktning är enligt Rentzhog (1998) arbetet 
med planeringen som ger effekt när det gäller att inspirera och förse 
medarbetarna med mål och riktning.  

3.4 Medarbetarskap 
Ledarskapets uppgift är att ge förutsättningar för delaktighet. Men ansvaret 
ligger också hos individen att vara engagerad och delaktig, därför kallas det här 
avsnittet medarbetarskap. Tidigare gick det att ledarna tänkte och att de 
anställda utförde. För att klara sig i dagens klimat måste man ha aktiva 
medarbetare som utvecklar sitt eget arbete och kommer med egna idéer 
(Wiberg, 1999).  
 
I en processorienterad organisation krävs tvärfunktionellt samarbete anser 
Rentzhog (1998). Det betyder att individen inte längre kan ägna sig enbart åt 
sitt, utan aktivt måste se sin del i den större helheten, processen, och vara 
medveten om vilka ens kunder är och vilka deras behov är. Wiberg (1999) 
definierar medarbetarnas delaktighet som: 

”Den enskilde medarbetarens självvalda åtagande och engagemang 
för gemensamma uppgifter.” 

I en organisation måste man också vara överens om hur man ska arbeta. Hock 
(1999), som tidigare beskrev vikten av att ha ett syfte med sin organisation, 
beskriver hur det även är viktigt med principer i en organisation. Med principer 
menar han: 

”en beteendesträvan hos gruppen, en klar och otvetydig formulering 
av en grundläggande uppfattning om hur helheten och alla delar ska 
bete sig i arbetet med att på att uppnå syftet.” 

Vad Hock (1999) kallar för principer kan liknas vid vad Bergman och Klefsjö 
(2001) kallar värderingar. De beskriver Scheins definition av värderingar som 
det som tydliggör hur man arbetar och löser problem. Ytterligare en aspekt av 
medarbetarskap är att värderingar ofta är en del i av motivationen. En särskild 
uppsättning värderingar attraherar ett särskilt urval av människor.   
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3.5 Områden i framtiden 
Utöver de ovan nämnda områdena, som idag har accepterats som viktiga av 
många i diskussionen om dagens organisationer, så finns det två områden som 
jag vill lyfta upp och som många hävdar kommer att vara avgörande i 
framtiden: Samhällsansvar och Systemsyn.  

3.5.1 Samhällsansvar 
Många tror att nästa steg i utvecklingen handlar om att förena arbetet med att 
utveckla och förbättra sig med en medveten syn på hållbar utveckling 
(Isaksson, 2004). Definitionen på hållbar utveckling kan hämtas från Bruntland 
kommissionen som beskrivs i Brännlund och Kriström (1998) som: 

”Sustainable development is development the meets the need of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs” 

Det betyder att vi idag inte ska använda mer resurser än att vi kan lämna jorden 
vidare till kommande generationer och ge dem samma förutsättningar som vi 
fått. Samhällsansvar handlar både om ekologisk medvetenhet och om socialt 
ansvar, men det måste fortfarande ske med en hållbar ekonomi. 

3.5.2 Systemsyn 
Öquist (2003) beskriver två olika synsätt på människan och hennes omgivning. 
Dels den individcentrerade synen, som kommer ur europeisk idéhistoria, där 
människan är enastående och särskild. Dels den ekologiska synen, eller 
systemsynen, där man tittar på den större helheten där individerna ingår.  
 
På ett liknande sätt beskriver Ljungberg och Larsson (2001) att det å ena sidan 
finns ett analytiskt synsätt som det funktionsorienterade paradigmet4 bygger på. 
Andra sidan är systemsynsättet som processtänkande är byggt på. De beskriver 
Arbnor & Bjerkes tankegångar om att det analytiska synsättet fokuserar på 
delarna och linjära samband dem emellan. Systemsyn däremot bygger snarare 
på komplexa samband i sociala system.  
 
Wiberg (1999) beskriver organisationer som lyckas med systemsyn som 
”adaptiva integrerande system med emergens och förmåga till 
självorganisering”, se figur 4. 
 

                                          
4 Paradigm – ett sätt att se på världen. Ett exempel är tidigare när man ansåg att jorden var platt så ledde det till 
ett helt annat synsätt, på väldigt många saker, än att utgå ifrån att den är rund.  
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Figur 4 – Sammanfattning av systemsyn, fritt från Wiberg (1999) 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) så måste man ha kontroll över 
helhetsbilden av organisationen för att kunna leda och utveckla verksamheten. 
Utifrån det kan man säga att då organisationer är komplexa system så bör man 
se verksamheten som ett nätverk av aktiviteter som kan samlas i processer och 
som tillsammans skapar ett resultat. Detta är viktigt när man genomför 
förändringar. Man måste bedöma helhetens agerande och resultat när man 
utvärderar lokalt genomförda förändringar (Ahrenfelt, 1995). 
 
Lyckas man att skapa ett dynamiskt system så kommer det att stärkas av 
förändringar i omvärlden, precis som kroppen skapar immunitet mot virus och 
blir stark till nästa anfall. Systemets gemensamma minne, emergensen av 
medarbetarna och relationerna dem emellan, lär sig hur man ska hantera en 
liknande situation. Om man har en ”frisk” organisation, med medarbetare med 
hög variationsförmåga och förmåga att vara självständiga och samverka, så 
kommer att stöta på problem att vara som för en frisk kropp att träna – man 
bygger upp muskler. Fritt från Wiberg (1999). Som Ahrenfelt (1995) beskriver 
det så tillbringar levande system hela sitt liv i tillståndet förändring. 

3.6 Analysmodell 
Utöver de områden som beskrivits ovan så inkluderar SIQ ytterligare ett antal 
områden i sina grundläggande värderingar. I analysmodellen i figur 5 har dessa 
samlats i en struktur. De är alla viktiga men fokus på för många saker kan 
betyda ingen fokus alls (Isaksson, 2004).  

Adaptiva integrerande 

system med emergens 

och förmåga till 

självorganisering. 
System –  
Grekiskt verb för att 
sammanfoga.  
Ett integrerande system är 
en enhet vars väsentliga 
egenskaper utvecklas i 
relationen mellan dess 
delar. 

Adaptiv –  
Möjlighet att 
anpassa sig till 
skiftande 
förutsättningar. 

Integrerande –  
Helhetsskapande. 
(att integrera =  
att skapa helhet) 

Emergens –  
Ett systems förmåga att 
utveckla egenskaper 
som är mer än summan 
av de egenskaper som 
finns i systemets delar. 
(1+1=3) 

Självorganisering – Ett systems förmåga att 
utvecklas och lära sig av prövningar. T.ex. när kroppen 
utsätts för ett virus så under läkandeprocessen skapar 
den immunitet mot viruset så att nästa gång samma sak 
händer så vet den hur den ska göra. 
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Figur 5 – Villkor för företag idag, fritt utifrån SIQs Grundläggande Värderingar 

 
De sex områden som ligger i fokus i denna rapport handlar om kultur och 
synsätt – värderingar. Hur man ser på sin verksamhet och utifrån det agerar. De 
grundläggande värderingar som samlats i rutan ”Medel i arbetet med 
processerna” handlar om handgripliga angreppssätt för att arbeta i 
verksamheten.  
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4 Agria Djurförsäkring 
Här följer en beskrivning av hur Agria arbetar med förbättringsarbete utifrån 
de villkor som beskrivits i kapitel 3. Informationen är hämtad från samtal, 
workshops och brainstorming med medarbetare på Agria, samt från en 
föreläsning av Ann Horn vid Vinnande Ledarskap 2003. Även tryckt material 
från Agria har använts för informationsinsamling; Verksamhetsbeskrivning till 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2002 och material utgivet i samband med 
mottagandet av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2003.  
 
Agria Djurförsäkring är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Det är 
ett specialistbolag som sedan 1890 sysslat med djur- och grödaförsäkring. 
Kontoret finns i Stockholm i Länsförsäkringar ABs huvudkontor. Agria har 
säljare på de olika länsbolagen samt ombud runt om i landet. Man delar idag 
upp sina kunder i tre marknadssegment: smådjur, häst och lantbruk. Den största 
leverantörskategorin är djursjukvård från djursjukhus och veterinärer. Agria har 
143 anställda, drygt 350 000 kunder och en marknadsandel på 64% (”Nu har vi 
fått USK. Igen.”, 2003). Man har sedan 1995 använt kriterierna för 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet som verktyg för att utvärdera verksamheten och 
har som enda organisation mottagit utmärkelsen två gånger, år 1999 och 2003. 
Se figur 6 för en beskrivning av milstolpar i Agrias kvalitetsarbete. 
 

 
Figur 6 - Agrias kvalitetslinje – ombearbetad bild från Agria. 
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4.1 Kundorientering 
I teorikapitlet beskrivs hur man måste ha ett gemensamt syfte som binder ihop 
organisationen kring vad man vill åstadkomma. Detta beskriver Agria genom 
sin affärsidé: 

”Agria Djurförsäkring ska, genom specialistkunskap och 
engagemang, utveckla och sälja trygghet för djur och människor.” 

Affärsidén är en av Agrias ledstjärnor, de övriga är mission, vision, värderingar 
och kvalitetspolicy. Dessa är alla framtagna med delaktighet från medarbetarna. 
I kvalitetspolicyn visar man tydligt hur viktig kundorienteringen är inom 
organisationen: 

• Det är kunden som avgör kvaliteten i utfört arbete – alla inom Agria har 
kunder. 

• Det är vi medarbetare som skapar nöjda kunder. 

• Det är genom vår strävan att ständigt förbättra oss som vår 
konkurrenskraft ökar.  

När det gäller att utgå ifrån kundens behov så har man ett antal angreppssätt för 
att ta reda på dessa och integrera dem i verksamheten: 

• ANKI – För att undersöka kundernas synpunkter om Agrias verksamhet så 
ringer man varje månad upp 450 slumpvis utvalda kunder. Resultatet samlas 
i Agria Nöjd Kund Index som presenteras i månadsbrev och på frukostmöten.  

• Kundsynpunkten och Klagomålsdatabas – Man samlar åsikter och 
klagomål i en databas för att kunna gå tillbaka och dra lärdom av 
synpunkterna i sitt förbättringsarbete.  

• Representanter i styrelse mm – Ett nära samarbete med kunder och 
veterinärer genom att det finns representanter från djurägarorganisationer 
och veterinärkåren i både styrelsen (tre representanter från djurägar-
organisationer och en från veterinärkåren av 12 platser), produktkommittéer 
och skadeprövningsnämnder.   

Utöver detta så är Agrias rekryteringspolicy ett sätt att säkerställa att alla 
anställda har förståelse för kundernas behov. Policyn innebär att alla 
medarbetare har ett aktivt djurintresse och att de flesta även är djurägare själva.  

4.2 Processynsätt 
På Agria har man enligt ”Nu har vi fått USK. Igen” (2003) sedan 1997 haft ett 
kund- och processorienterat synsätt. Hur man arbetar med kundorienteringen 
beskrivs ovan, det är en viktig input till arbetet med Agrias processer. Man 
säkerställer att alla medarbetare har förståelse för Agrias processer genom att 
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alla anställda genomgår Agriaskolan där man får kunskap om bl.a. 
affärsprocesserna. Processkunskap följs upp individuellt vid årliga 
kompetensutvecklingssamtal där kompetensnivån delas in i en fyragradig skala. 
Om kompetensnivån avviker från respektive profil så planeras 
kompetenshöjande åtgärder in.  
 
När man på Agria kartlägger sina processer använder man en modell som 
innefattar följande steg: 

• Kund- och intressentbeskrivning – Vem, Deras krav och behov och Syfte 

• Flödesschema – Start och slut, Vem ansvarar, Vilka system, Gränssnitt till 
andra processer 

• Beskrivning – Nyckeltal och mått, Roller och ansvar, Rutinbeskrivning (Hur-
Gör-Man) 

• Analys – Huruvida det behövs några förbättringar och i så fall var 
 

Figur 7 – Processöversikt 2002 på Agria Djurförsäkring AB. Av de tre huvudpilarna så beskriver den 
övre Agria Djurförsäkrings tre affärsprocesser, pilen i mitten Agria Internationals två affärsprocesser 
och den nedre Ageras två affärsprocesser. 

Hur-Gör-Man-handböckerna är rutinbeskrivningar som finns för alla 
affärsprocesser. De innehåller bland annat instruktioner och affärsregler. Agrias 
huvudprocesser kallas affärsprocesser och är Försäljning, Försäkring och 
Skadehantering. Dessa stöds av ett antal affärsstödsprocesser, och de 
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strategiska processerna ska säkerställa företagets framtida utveckling och 
resultat, se figur 7.  
 
Alla Agrias processer har en utsedd processägare som ansvarar för deras 
prestanda. Processägarnas uppgift är att kontinuerligt utvärdera, utveckla och 
förbättra processen utifrån kundernas krav, behov och förväntningar. Den 
enskilda processägaren rapporterar till processledningen som består av samtliga 
processägarna och VD. Processledningen har mandat delegerat från 
ledningsgruppen. Det är processledningen som ansvarar för prioritering av mål, 
resurser och avvikelseåtgärder. 
 
När det gäller hur processorganisationen förhåller sig till den funktionella 
organisationen så har Agria sedan 2002 varit processorienterade, enligt 
materialet i ”Nu har vi fått USK. Igen” (2003). Parallellt med 
processorganisationen har man Marknadsområdeschefer (Häst, Lantbruk och 
Smådjur) som har resultatansvar och dessa har i sin tur hjälp av teamledare som 
har personalansvar. Det är alltså en matrisorganisation med både funktionella 
avdelningar och processer.  
 
Resultatet i verksamheten mäts genom ett Balanserat styrkort med 
perspektiven Kund, Medarbetare, Process och Ekonomi. Affärsplaneringen 
baseras på styrkortet. Man har sedan 1998 varit certifierade enligt först ISO 
9000:1994 och är idag certifierade enligt både ISO 9001:2000 och ISO 14 000. 
I samtal har det framkommit att man använder ISO för att få ordning på sina 
processer. Externa revisioner används för att säkerställa att Agria drivs enligt 
ISOs krav. I Verksamhetshandboken, tillgänglig för alla medarbetare och 
säljare via intra- och extranät, beskrivs Agrias processer, rutiner och 
affärsregler. 
 
Man använder även kriterierna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) som ett 
verktyg för att årligen utvärdera verksamhetens processer. Sedan 1995 har 
Agria arbetat med verksamhetsbeskrivningar för USK och använder idag 
utmärkelseprocessen för att analysera och utvärdera verksamheten och för att 
ge input till affärsplaneringsprocessen. Resultatet från återföringsrapporten 
jämförs sedan med nuläget och ett börläge tas fram. Detta har resulterat i att 
man 1999 mottog USK och 2003 blev den första organisationen som mottog 
utmärkelsen en andra gång.  
 
När det gäller processutveckling och förbättringar så kommer input till att 
arbeta med förbättringar från:  

• Synpunkten där alla kunder och medarbetare kan lämna förbättringsförslag  



Förbättringsarbete på Agria Djurförsäkring 
Klara Palmberg 

Avdelningen för kvalitets- och miljöledning 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet 

21 

• Uppföljning av mål och mått 

• Kundklagomål som också samlas i en databas 

• Revisioner, externa och interna 

• SWOT-analys som görs i samband med affärsplaneringen 

• Leverantörer och kunder genom avtal och samarbete 

• Benchmarking 

När man arbetar med utveckling och förbättringar så används en modell med 
fem steg: 

1. Problem eller idé – leder till en preciserad problemställning 

2. Planering – där en handlingsplan tas fram 

3. Genomförande – då man åtgärdar problemet 

4. Uppföljning – som handlar om att verifiera resultatet innan man går vidare 

5. Implementerar – då man får full effekt av åtgärden 

När man istället ska göra en ny process eller ta fram en ny produkt används 
Agria-modellen, se figur 1. Det är projektmodell som hjälper till att förebygga 
tekniska, ekonomiska och tidsmässiga risker.  

4.3 Ledarskap  
Alla chefer inom Agria avsätter, enligt ledningen på Agria, 25 % av sin tid för 
att arbeta med förbättringar. Deras uppgift är att skapa förståelse i 
organisationen för förändringsarbetet och därigenom skapa delaktighet och 
engagemang. En av förutsättningarna för att samla ledarskapet är ALUP – 
Agrias Ledar Utvecklings Program som sker en dag i månaden och där målet är 
att skapa en gemensam syn på ledarskapet på Agria. Man håller även på att 
utveckla PLUP – Process Lednings Utvecklings Program där man ska arbeta 
med att skapa en gemensam syn på och kunskap om processledning.  
 
När det gäller att tydliggöra riktning och ta fram mål så är Agrias 
Affärsplaneringsprocess väldigt viktig. Där har man en modell med de fyra 
styrkortsperspektiven Kund, Medarbetare, Process och Ekonomi där man 
genom delaktighet från alla medarbetare, kunder och partners säkerställer 
engagemang och kundorientering. Det är en två års process där man det första 
året arbetar fram strategier, mål och handlingsplaner. Det andra året genomförs 
planerna, följs upp och analyseras. Input i affärsplaneringen kommer bl.a. från 
återföringsrapporten från Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 
 



Förbättringsarbete på Agria Djurförsäkring 
Klara Palmberg 

Avdelningen för kvalitets- och miljöledning 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet 

22 

Kommunikation är viktigt på Agria. Det märks exempelvis genom hur 
prioriterat det är att alla medarbetare träffas. En gång per månad har man 
frukostmöten då man bl.a. går igenom resultatuppföljning då alla medarbetare 
samlas.  

4.4 Medarbetarskap 
”Nöjda medarbetare ger nöjda kunder” Detta är något som är mer än en 
klyscha på Agria hävdar VD Anders Mellberg i Svensk Leverantörstidning 
(2004). Utifrån detta antagande så arbetar man aktivt med att få medarbetarna 
delaktiga. Detta säkerställs genom att man använder IIP – Investors In People 
som verktyg för att se att medarbetarna utvecklas, förstår Agrias mål och 
känner sig betydelsefulla. Ytterligare sätt att se att medarbetarna trivs med sina 
ledare som sin arbetsmiljö är de NMI – Nöjd Medarbetar Index mätningar som 
görs tre gånger per år.  
 
”Agrias Fem Alltid” är värderingarna som verksamheten vilar på, dessa ger en 
tydlig bild av hur arbetet på Agria drivs och vad som förväntas av alla 
medarbetare. 

• Alltid ge lite mer – Så att kundernas förväntningar överträffas. 

• Alltid se möjligheter – så att vi strävar framåt. 

• Alltid bli lite bättre – så att vi hela tiden arbetar förebyggande 

• Alltid handla affärsmässigt – så att vi uppnår långsiktig lönsamhet. 

• Alltid visa respekt och förtroende – så att vi bygger upp ett gott 
arbetsklimat.  

Ytterligare ett sätt att skapa principer och värderingar inom företaget är 
rekryteringspolicyn som beskrivits i avsnittet 4.1 om Kundorientering. 
 
Ett sätt att öka delaktigheten och öka förståelsen för de övergripande målen så 
bryts affärsplanen ner  Årliga resultatmål  Avdelnings mål  Individuella 
mål. De individuella målen är uppdelade i basmål som är det som ska utföras 
inom det ordinarie arbetet samt mål som kan leda till individuell bonus.  
 
För att visa vilken sorts arbete som uppmuntras så har man på Agria något man 
kallar Initiativstegen, där tanken är att man ska försöka befinna sig högt upp på 
stegen: 

7. Bara kör – Ser problemet, åtgärdar, underrättar inte 

6. Börjar lösa, frågar ibland – Ser problemet, åtgärdar, orienterar, frågar 
ibland 
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5. Börjar lösa, frågar sedan – Ser problemet, åtgärdar, orienterar, frågar 
efteråt 

4. Föreslår – Ser problemet, ser möjligheter, åtgärdar inte innan godkännande 

3. Frågar – Ser problemet, orienterar om problemet, vill att någon annan tar i 
problemet 

2. Väntar – Ser problemet, vidtar ingen åtgärd, struntar i det 

1. Klagar – Ser problemet, ser inga möjligheter, påpekar brister 

Ett sätt att ta egna initiativ är att lämna in förbättringsförslag till Synpunkten 
som är en databas där förslag lämnas och som följs av en process där förslagen 
tas om hand. Det kan handla både om förebyggande, utvecklande och 
korrigerande förslag. 
 
Ett sätt att ge möjlighet för medarbetarna att lättare se sin plats i helheten och 
ha överblick är Agrias arbetsmiljö. Man sitter i ett öppet kontorslandskap där 
ingen har sin egen plats utan alla mer eller mindre byter plats från dag till dag. 
Detta uppmuntrar till kunskapsöverföring och kontakter över 
avdelningsgränser. Det finns både platser vid skrivbordsöar, tysta arbetsrum 
och konferensrum.  

4.5 Samhällsansvar 
Agria stödjer bl.a. forskning inom att förbättra och utveckla kunskap om 
riskpåverkande faktorer samt god djurhälsa och -hållning. Agera förvaltar idéer 
som gynnar utvecklingen av djurägandet. Man har t.ex. tagit fram lösningar så 
att ensamma personer kan skaffa djur. Detta genom en möjlighet att lämna in 
husdjuret på djurpensionat om ägaren skulle bli sjuk eller liknande. Man 
främjar också samverkan med och mellan djurägarorganisationer.  
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5 Analys och resultat 
Här analyseras innehållet i kapitlet om Agria, hur de olika angreppssätten som 
används i organisationen förhåller sig till varandra. Resultatet blir en modell 
som visar på sambanden mellan angreppssätten. Vidare görs en fördjupning i 
tre olika sätt att utveckla verksamheten som alla är nödvändiga att behärska 
för att tackla den nya verkligheten som beskrivits i teorikapitlet.  

5.1 Förhållande mellan angreppssätt 
Som beskrevs i det tidigare kapitlet så arbetar Agria med en mängd olika 
angreppssätt för att driva och utveckla sin verksamhet. Det handlar om att ta 
reda på vad kunderna vill ha och ge medarbetarna förutsättningar för att 
leverera detta. Fokus i denna rapport ligger på hur man arbetar med att utveckla 
och förbättra verksamheten. De olika angreppssätt som Agria har för detta och 
hur de förhåller sig till varandra är samlat i figur 8 och förtydligat i texten som 
följer. En mer utförlig version av figuren finns i bilaga 2 och kallas Hela bilden. 
De små siffrorna i bilden är kopplat till beskrivningen av matrisen som beskrivs 
i 5.1.4 Utveckling och förbättring.  
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Figur 8 – Hur de olika angreppssätten förhåller sig till varandra  
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5.1.1 Strategiska processer 
Det är affärsanalysen, -utvecklingen och främst affärsplaneringen som ger 
ramarna och målen för företagets processer. För att t.ex. ha möjlighet att hitta 
en avvikelse så måste man ha ett målvärde som verksamhetens utfall avviker 
ifrån. Styrningen av vilka förbättringar som ska prioriteras kommer även de 
ifrån de strategiska processerna. Det är dessa målvärden som tas fram i 
affärsplaneringen, åt vilket håll man ska sträva. I figuren representeras 
resultatmålen av pilar som går ut till de olika förbättringsformerna. (Gröna) 

5.1.2 Input till förbättring 
Som räknades upp i tidigare kapitlet, 4.2 Processynsätt, så kommer input till 
förbättringar från en mängd håll: Synpunkten, uppföljning av mål och mått, 
kundklagomålsdatabas, externa och interna revisioner, SWOT-analys som görs 
i samband med affärsplaneringen, leverantörer och kunder genom avtal och 
samarbete samt benchmarking. I figuren samlas dessa genom Synpunkten som 
man kan se som ett sätt att kanalisera idéerna och informationen till 
förbättringsprocesserna. (Lila) 

5.1.3 Ordinarie verksamhet 
Det är i verksamheten man mäter utfallet på det man gör. Genom att följa upp 
detta som man kan upptäcka avvikelser och dåliga trender som signalerar att en 
förändring måste göras. (Rött) 

5.1.4 Utveckling och förbättring 
För att vara framgångsrik måste man kunna arbeta med att utveckla 
verksamheten, att anpassa sig efter nya förutsättningar. Det kan handla om både  
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stora och små saker som behöver utvecklas och förbättras. Ett sätt att förklara 
hur de olika angreppssätten som syftar till utveckling och förbättring i figur 8 
förhåller sig till varandra är matrisen i figur 9 (kopplat till de siffror som finns i 
bilden).  

1. Ständiga förbättringar Om man utifrån de rutiner som redan finns, och även 
samma produkter, gör en förbättring så kallas den enligt modellen Ständiga 
förbättringar. Det betyder att man inom den ordinarie verksamheten gör 
något på ett nytt sätt.  

2. Teknisk innovation När man gör större förändringar i processen, men 
fortfarande utifrån samma produkter, så är det en teknisk innovation. Detta är 
ett sätt att beskriva Processutveckling. Processutveckling är då man på 
Agria, med hjälp av Agria-modellen, driver ett större projekt för att förbättra 
processen och ändra rutinerna. Det handlar om större förändringar som 
kräver en projektgrupp, -budget och tidplan.   

3. Marknadsinnovation Om man istället skapar nya produkter inom ramarna 
för de rutiner som redan finns så motsvarar det vad man på Agria kallar 
Produktutveckling. Det handlar om att i produktkommittéer utveckla nya 
produkter och tjänster i nära samarbete med kunder och leverantörer.   

4. Affärsutveckling När man hittar nya områden som kräver nya rutiner och 
nya produkter så kallas det på Agria för Affärsutveckling. Det kan vara t.ex. 
Agrias dotterbolag Agria International som arbetar med att hitta sätt för att 
sprida Agrias arbetssätt på franchise till försäkringsbolag i andra länder.   

5.2 Modell för förbättring och utveckling 
Utifrån figur 8 så har vidare fokus lagts vid hur förbättring och utveckling sker 
på Agria. I figur 10 är några av stegen ur den tidigare modellen utlyfta och mer 
utförligt beskrivna. Det är olika nivåer där förbättring sker i en organisation.  
 
Det som här kallas nivåer är olika omfattande angreppssätt för att arbeta med 
förbättringar. Självorganisering handlar om individer som sprider kunskap till 
varandra. Ständiga förbättringar är det som sker som en del i det ordinarie 
arbetet när man försöker hitta nya sätt att göra saker på som inte fungerar som 
det ska. När det blir behov av större förändringar som kräver mer resurser så 
handlar det om processutveckling. Det är när man gör om processerna, hur de 
fungerar och vilka rutiner som ingår. Se figur 10 och text i 5.2.1 till 5.2.3. 

5.2.1 Självorganisering 
Den minst omfattande varianten av förbättring, men samtidigt livsviktig för en 
organisation. Det handlar om att hitta bästa sättet att utföra en rutin på och 
sedan att det blir spritt över arbetsplatsen. Det kan t.ex. vara genvägar i datorn 
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som underlättar arbetet. Kalibrering är ett annat ord som förekommit i 
diskussionerna kring denna nivå. Att kalibrera och stämma av mot 
rutinbeskrivningen så att rutinerna följs.  
 

 
Figur 10 – Tre nivåer där man utvecklar verksamheten 

 
Det handlar inte om systematik och angreppssätt som kan beskrivas på 
traditionellt sätt, utan snarare kultur. Om att ha ett ledarskap som skapar 
förutsättningar och medvetande gör hur man vill att det ska fungera samt 
medarbetare som vill ta ansvar. Ett sätt som Agria uppmuntrar detta på är 
Initiativstegen där man tydligt visar hur man tycker att folk ska agera. Även 
värderingarna Agrias Fem Alltid skickar samma signaler. De som är ansvariga 
för detta är självklart högsta ledningen som ska skapa förutsättningar. Men mer 
praktiskt är det processägarna och främst teamledarna som har det nära 
personalansvaret. Det är teamledarna som har ansvaret för att gruppen fungerar 
som den ska.  
 
Självorganisering handlar inte om att rätta till fel utan om att slipa 
organisationen inom ramen för processkartor och rutinbeskrivningar. Får man 
signaler på att rutinen inte räcker till för att skapa ett gott resultat så bör en 
förändring ske. Då handlar det antingen om Ständiga förbättringar eller om mer 
omfattande Processutveckling.   

SJÄLVORGANISERING  
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ramen för rutiner 
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FÖRBÄTTRING 

 
- Hitta nytt sätt inom 
ramen för kartan 

 

PROCESS-
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Del i dagliga uppgifter/Förebyggande 

Uppföljning Mätning Verksamhet 
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5.2.2 Ständiga förbättringar 
Här handlar det om att göra förändringar inom ramen för processkartan, att 
ändra rutiner, det man på Agria kallar Hur-Gör-Man handböcker. Man får 
signaler ifrån verksamheten att något behöver ändras genom klagomål, dåliga 
trender eller avvikelse från resultatmål. Alternativt så är det en idé från en 
medarbetare eller ett förslag från en kund som gör att man vill prova något nytt.  
 
Ständiga förbättringar utförs med avstämning mot resultat mål i affärsplanen. 
Det är där det är upplagt vad man ska sträva mot. Detta är en viktig del av 
högsta ledningens uppgift, att se till att övergripande mål finns så att 
förändringar strävar åt samma håll.  
 
Detta kräver viss systematik, men ska på Agria inte kräva några extra resurser. 
Som beskrivits innan så har alla chefer 25 % av sin arbetstid avsatt till att 
arbeta med förbättring. Alla medarbetare har också avsatt tid för att arbeta med 
utveckling. Den som är ansvarig för att förbättringarna utförs är processägaren 
som är ansvarig för processens prestanda. Det är en naturlig del i att arbeta med 
processen. Vilka som utför förändringarna kan variera, det viktiga är att de som 
är berörda av förändringen involveras. Ofta utgår arbetet från dem som har 
kommit med idén eller upptäckt avvikelsen.  

5.2.3 Processutveckling 
När ett upptäckt förbättringsområde leder till behov av en mer omfattande 
förändring så går det på Agria över till att handla om processutveckling. Då 
handlar det om att rita om processkartan. Man använder då Agria-modellen för 
att arbeta i projekt, se figur 1. Här handlar det om att tillsätta extra resurser i 
form av tid, pengar och kompetens. Återigen handlar det om ansvar och 
engagemang hos högsta ledningen att prioritera och se till att resurserna finns. 
 
Praktiskt så ligger ansvaret för processutvecklingen på processledningen som 
tillsätter projektledare och styrgrupp. Agria-modellen kallas den projektmodell 
som används, där upprättas projektbudget, tidsplan mm. På samma sätt som 
alla annan förbättring så stäms arbetet av mot resultatmålen som upprättats i 
affärsplaneringen.  

5.3 Även ett föredöme kan bli bättre 
Det som beskrivits ovan och i tidigare kapitel är allt styrkor som Agria redan 
har. Dock så finns det alltid områden där man kan bli bättre. Som tidigare 
nämnt så kan inte ens ett föredöme slappna av utan måste ständigt bli lite 
bättre. Här följer två bitar som jag anser att Agria kan arbeta vidare med för att 
bli ännu lite bättre. 
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5.3.1 Processledning 
Utifrån modellen i figur 3 för olika angreppssätt för att arbeta med processer i 
kapitel 2 kan det dras vissa slutsatser. De två första stegen processkartläggning 
och processorientering har Agria sedan länge arbetat med och är nu en 
integrerad del av organisationen. Detta gäller även de parallella momenten 
processledning samt processutveckling. Dock är min slutsats att där Agria 
verkligen ligger i framkant när det gäller utvecklingen. Däremot skulle de 
kunna utveckla arbetet med att leda och styra sina processer. Att utveckla hur 
man ska sätta mål och mäta för att ta reda på om man är framgångsrika och för 
att så snabbt som möjligt hitta avvikelser och förbättringsområden. 

5.3.2 Självorganisering 
Vidare så när det gäller förbättringsarbetet som beskrivs i figur 10 så kan man 
säga att Agrias styrka ligger i steg två, Ständiga förbättringar, och steg tre, 
Processutveckling. Här har de systematik och angreppssätt som verkligen ligger 
i framkant. Detta är också bekräftat genom det dubbla mottagandet av 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För att ytterligare slipa organisationen kan man 
tänka att mer vikt kan läggas på att förstå mekanismerna i det första steget, 
självorganisering. Vad ska man göra för att stimulera lärandet mellan 
individerna och strävan efter att hitta bästa sättet? 
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6 Diskussion 
Som avslutning diskuteras här hur arbetet har utförts och dess bärighet för 
Agria och andra. Även förslag på vidare arbete tas upp och diskuteras.  

6.1 Metoddiskussion 
Det som man i efterhand kan säga är att metoderna för undersökningen skulle 
kunna vara ytterligare mer systematiska. Det skulle ha underlättat 
dokumentationen som nu var av varierande precision. Workshops, samtal och 
brainstorming är alla metoder som är svåra att dokumentera. Men samtidigt är 
ämnet sådant att dessa ostrukturerade samtal och möten varit avgörande för 
resultatet. Figurerna som redovisas i kapitel 5 är resultat av många olika 
versioner som ständigt reviderats i diskussioner med olika personer på Agria. 

6.2 Datas reliabilitet och validitet 
Man ska vara medveten att allt material om Agria kommer från dem själva eller 
från mig. Som tidigare utrett så har jag under arbetets gång varit anställd på 
företaget och det har nog påverkat mig som forskare då jag har haft nära 
relationer med dem som intervjuats och bidragit med empiri.  
 
Faktumet att undersökningen gjordes under sommaren kan ha påverkat genom 
att verksamheten inte gick för fullt och en hel del av personalen bestod av 
sommarvikarier. Men då huvuddelen av de inblandade i min studie har varit 
personer i ledande positioner som funnit till hands under olika delar av 
sommaren så bör detta inte ha påverkat undersökningen. Dock kan just det vara 
en faktor, att jag till största delen kommunicerat med dessa personer och inte 
gjort någon omfattande undersökning bl.a. medarbetare i ”produktionen”. Min 
uppfattning är dock att arbetet är mycket etablerat och förankrat och bilden 
skulle inte skifta allt för mycket om jag undersökte samma sak ur en annan 
synvinkel.  
 
För en mer omfattande studie skulle man kunna söka sig längre bort även i 
teoriavsnittet. Nu präglas beskrivningen av SIQs uppfattning om vad som 
kännetecknar ett föredöme. Kanske kunde man söka sig till andra 
ämnesområden för att se vad de anser vara viktigt för att lyckas.  
 
När det gäller slutsatserna så har de präglats av att jag instämmer i att Agria är 
ett föredöme. Detta har utsetts av SIQs examinatorer i Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet, men alla kanske inte håller med om att den modellen är det rätta att 
bedöma utifrån. Redan forskningsfrågan i sig utgår från att Agria är ett 
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föredöme, jag anser att det annars inte vore lika intressant att studera hur de 
bedriver sitt förbättringsarbete.  

6.3 Betydelsen av detta arbete  
Resultatet från denna studie presenterade för styrgruppen på Agria redan 
sommaren 2003 som en del i förstudierapporten för projektet för VERA. När 
jag samtalat med Ann Horn och Mattias Wallman på Agria under våren 2004 
har de framhållit att just förtydligandet kring hur de olika angreppssätten 
hänger ihop, som beskrivs i figur 8 och 10 i kapitel 5, har varit användbart i det 
ständiga arbetet med utveckling och förbättring. Just att det skiljer mellan olika 
nivåers förbättring och var ansvaret ligger förtydligar vilken sorts förbättring 
som ska användas i vilken situation. 
 
När det gäller läsare utanför Agria så bör det vara intressant att ta del av hur en 
organisation omsätter värderingar som ligger till grund för kvalitetstekniken i 
praktiken. Modellerna som presenteras i kapitel 5 bör vara generellt 
applicerbara för organisationer, oavsett vad de ägnar sig åt. Sedan kan 
självklart de olika momenten benämnas på ett annat sätt och kanske även 
variera en aning.  

6.4 Förslag på fortsatt arbete 
Det vore intressant att studera huruvida modellerna som tagits fram är 
användbara för andra organisationer. Gäller de även för varuproducerande, 
offentliga, större eller mindre organisationer? 
 
Som tidigare har tagits upp i avsnitt 5.3 - Även ett föredöme kan bli bättre, så 
kan Agrias verksamhet utvecklas ytterligare. Mycket har hänt bara sedan 
arbetet som ligger till grund för rapporten gjordes. Det skulle vara intressant att 
studera hur Agria kan bli bättre. Hur man kan utveckla sättet att leda och styra 
sina processer genom att titta på vad man mäter och hur man mäter det.  
 
Även aspekten med självorganisering skulle vara mycket spännande att 
fördjupa sig i. Vilka mekanismer är det som påverkar förmågan att anpassa sig 
till skiftande förutsättningar och att lära av de svårigheter man stöter på. Hur 
underlättar man att detta sker. På vilka andra sätt har systemsynsättet, som 
beskrivs i avsnitt 2.5.2, inverkan på hur en organisation fungerar och utvecklas. 
Jag kan se en risk i processynsättet att fokus blir på linjära samband. Därför 
behöver man systemsynen som motvikt för att se sambanden processerna 
emellan. 
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Detta är några områden som vore intressant att titta vidare på. Jag tror att Agria 
är ett fortsatt intressant studieobjekt då de så tydligt genomsyras av de 
värderingar som TQM och kvalitetsarbete bygger på. Utifrån det går det nog att 
studera vad som fungerar och vad som inte fungerar när det gäller metoder och 
angreppssätt.  
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Bilaga 1 – Nuläge maj 2003 

Nuläge maj 2003
Kvalitetshandboken. Uppdateras idag via F: därifrån länkas kvalitetshandboken till Agrias intranät 

och Notes
Agrias linjeorganisation.  Kvalitetshandbokens karta är inte aktuell, länken visar 

bolagsinstruktionens organisationskarta
Processorganisationen. Länken visar en bild som inte är helt tydlig avseende processorganisationen 

men den bästa som finns: Den här bilden är hämtad ur verksamhetsbeskrivningen.
Processernas flödesscheman. Flödesschemanerna är av olika format och applikationer samt är 

sparade på olika ställen, det finns inget tydligt mönster mellan processerna. Avseende 
huvudprocesserna finns det inget flödesschema för M då denna är under utarbetande, S finns i en 
”inofficiell mapp och F finns i Kvalitetshandboken men behöver uppdateras

Hur-Gör-Man handböcker. HGM finns för F och S processen, HGM redigeras via Notes och länkas 
till intranätet och Agaton. HGM genomgår för närvarande en omfattande förbättring

Övriga handböcker. Det förkommer att vissa processer beskrivs i instruktioner som kompletterar 
kvalitetshandboken, t.ex. Ekonomihandboken

Styrande dokument. I Kvalitetshandboken finns alla styrande dokument beskrivna för respektive 
process

Verksamhetsbeskrivning. Detta är den beskrivning som är anpassad för SIQ och kompletterar 
Kvalitetshandboken

Mål och måttuppföljning (ASTA, ASW, styrkortet). Mått enligt styrkortet och mål enligt affärsplanen 
följs upp och dokumenteras på olika sätt

Bolagsinstruktion Bolagsinstruktionen syftar till att inom ramen för lagar och föreskrifter ange 
riktlinjer för hur verksamheten inom Agria-koncernen skall organiseras och bedrivas. Vidare skall 
relationen mellan koncernens olika enheter, processer och befattningshavare klargöras med 
avseende på ansvar och befogenheter 

 
Figur 11 – Nuläge maj 2003 
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Bilaga 2 – ”Hela bilden” 
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Figur 12 – Hela bilden 




