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1. Inledning 
 

Denna forskningsstudie handlar om hur ett långsiktigt innovativt klimat kan 

utvecklas och främjas i en organisation. Studien handlar om Hargs Bruk i Uppland, 

ett innovativt och utvecklingsinriktat företag i skogsbranschen, som också är en 

historisk och kulturellt präglad bruksmiljö med anor från 1600-talet.  Hargs Bruk 

har uppvisat hög innovationsförmåga under lång tid, och de senaste decennierna 

har dels nya affärer, dels nya sätt att arbeta inom kärnverksamheten vuxit fram. 

Exempel är t ex viltvård, våtmarker, jordbruk i öppna landskap som komplement 

till skogsbruket, samt hamndrift, industrimark, fastigheter, fritidsboende, jakt, 

turism mm. Ny teknik och nya metoder och plantmaterial har testats aktivt i 

skogsbruket. Man var tidiga med att införa GIS och annat IT-baserat stöd i 

skogsbruket produktionen och man har snabbt tagit vara på möjligheter som EU-

politiken öppnar.  

 

Genom att låta framväxande verksamheter knoppas av till nya företag har Hargs 

Bruk haft stor betydelse för sysselsättning och nyföretagande i regionen. Företaget 

bidrar också med ekologiskt hållbara former för markanvändning, naturreservat och 

fritidsboende. Man har, kort sagt, varit mycket bra på att både skapa ett 

innovationsfrämjande klimat och en hållbar utveckling. I denna studie skall vi 

belysa vilka faktorer och förutsättningar som bidragit till detta.  

 

Den inledande kontakten med Hargs Bruk etablerades redan 1995, då Gunilla Thor 

var verksam som organisationsforskare på skogsbrukets forskningsinstitut, 

Skogforsk. Hon skapade då en arena där personer inom skogsbruket och forskare 

möttes för att tillsammans utforska nya tankar och metoder i en ”kunskapandets 

upptäcktsfärd”, och där en av deltagarna var VD på Hargs Bruk. Redan då 

fascinerades Gunilla av att ett bruk kunde vara så på framkant. Ofta förknippar man 

bruk och bruksmentalitet till något som är lite tillbakasträvande och gammaldags, 

men här var ett bruk som både ägnade sig åt kultur och historia och vårdade den, 

som tog vara på möjligheter i nuet och var framåtsyftande, och dessutom gick bra 

ekonomiskt sett. Hur kunde detta komma sig? 

 

1.1. Hur har innovationsförmågan uppstått?  

 

Hargs Bruk är vad man i andra sammanhang skulle kalla för ett innovationssystem 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), men ledningen använder inte själva den 

benämningen (man är över huvud taget är inte mycket för att strö omkring sig 

trendbegrepp eller ”management-retorik”). Innovationssystem brukar beteckna 

kluster kring ett affärsområde eller teknologisk kärna, där företag, forskning och 



 5 

offentlig sektor samverkar för att utveckla nya produkter, skapa nyföretagande och 

tillväxt. Detta har hänt i praktiken i Hargs Bruk, och därtill under flera decennier, 

men inte genom regionalpolitiska satsningar eller innovationsstöd. Utvecklingen 

har vuxit fram inifrån företaget, vilket väckt vår nyfikenhet.  

 

Vi har i tidigare studier sett att det är vanligt att förändringar eller visioner om 

utveckling ”stannar på papperet” och inte når ut i den praktiska verksamheten (se t 

ex Södergren och Thor 1999). I detta företag tycks fallet vara det motsatta. 

Utvecklingen i Hargs Bruk sker i verksamheten, men inte alltid på papperet.  

 

Vi ville därför undersöka vad man kan lära av arbetssättet i Hargs Bruk, och söka 

efter lärdomar som kan överföras till andra organisationer. Vi ville också utforska 

förhållningssätt och arbetsformer, som kan vara gynnsamma för att stärka ett 

innovationsklimat och därigenom bidra till innovationsforskning och 

ledarskapsforskning. Förutom att söka förklaringarna till Hargs Bruks 

innovationsförmåga, ville vi också, om än i all anspråkslöshet, bidra med ett stycke 

modern industrihistoria, sett ur ett ledarskapsperspektiv. Företagets sätt att arbeta är 

intressant och i sig värt att dokumentera.  

 

En nyckelperson i Hargs Bruk var den tidigare ägaren, Carl Beck-Friis, som ägt 

bruket sedan 60-talet, då han ärvde det efter sin far. 2005 avled Carl i hög ålder, 

och kolleger och vänner lämnades i sorg och saknad. Han hade varit verksam i 

företaget in i det sista. Alla är eniga om att Carl har spelat en mycket stor roll för 

företagets utveckling och den aktiva ledningen var väl förberedda och fortsätter på 

den inslagna vägen. Ledningen upprätthåller traditioner och ideal som visat sig 

fungera så väl. Det verkar som om innovationskraften är djupt rotad i 

organisationen och kan överleva en allvarlig kris, vilket inte är alldeles vanligt. Det 

gör det än mer intressant att utforska vilka faktorer som samspelar för att främja 

innovationsförmågan. 

 

Den första etappen av vår datainsamling ägde rum medan Carl levde, och i denna 

första studie ligger fokus på att beskriva arbetet i huvudsak som det såg ut fram till 

hans bortgång. Emellertid har vi fortsatt att följa företaget också under två år 

därefter, och Gunilla Thor har regelbunden kontakt med nyckelpersonerna, särskilt 

VD.  

 

1.2. Forskningsfrågor och forskningsperspektiv 

 

I denna studie har vi således ställt oss frågan vilka förklaringarna är till varför man 

just i detta anrika bruksföretag, lyckats vara innovativa och nydanande under flera 
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decennier (egentligen t o m under århundraden).  

 

De forskningsfrågor vi sökt besvara i studien har varit:  

 

1. Vilka har förutsättningarna varit för att ett innovativt klimat har uppstått?  

2. Hur har samspelet och samarbetet mellan nyckelaktörerna sett ut?  

3. Vilken roll spelar företagskultur, lärandeprocesser och ledarskap för 

utvecklingen?  

 

Det är angeläget ur ett forskningsperspektiv att lära mer om orsaker och samband 

bakom utvecklingsförlopp som i huvudsak varit gynnsamma. Det finns inom 

organisations- och innovationsforskning en mängd studier som belyser de många 

problemen med förändring, innovation och utveckling, men få studier där man på 

djupet försöker förklara och utforska hur styrkor kan uppstå eller hur en långsiktigt 

positiv utveckling kan äga rum. Sammanställningar från USA visar att långt mer än 

90%  av tidigare forskning har varit problemorienterad, dvs tar fasta på det som inte 

fungerar och på att finna orsaker till misslyckanden (Cameron, 2003). Därför 

efterlyses idag, även internationellt, flera studier för att lära mer om styrkor och 

möjligheter, och för att konkret och mer djupgående identifiera hur positiva 

samband ser ut (Cameron, Dutton & Quinn 2003). Vår förhoppning är att kunna 

bidra till detta. 

 

För att låna en liknelse från Hargs egen miljö som rör plantering och växande, så 

vill i denna studie undersöka vilket ”mikroklimat” som har möjliggjort utveckling 

och innovation inom företaget. Inom biologin talar man om ”biotoper”, dvs. hur 

närmiljön (klimat, näringstillgång, samspel mellan olika arter etc) möjliggör för 

vissa växt- eller djurarter att leva och utvecklas. Att biotopen och mikroklimatet har 

avgörande betydelse för växtkraften vet var och en som råkat ge sin rhododendron 

kalktillskott eller planterat en syren i ett skuggigt hörn.  

 

Sociologen Dencik har formulerat ett analogt begrepp för ”mänskliga biotoper” 

som han kallar för ”sociotoper”. Han menar att, liksom i naturen, är det närmiljön 

och bakgrundsfaktorerna – dvs. det sociala klimatet - som skapar förutsättningar för 

att vissa beteenden och samspel kan äga rum (Dencik, 2005). Det finns såväl 

gynnsamma som ogynnsamma ”sociotoper”. Dåliga kringförutsättningar gör det 

mycket svårare för människor att utveckla t ex ett positivt samarbete eller ett 

effektivt utvecklingsarbete. Människor försöker anpassa sig till den ”sociotop” de 

befinner sig i, på gott och ont. Men samtidigt kan människor gemensamt arbeta för 

att forma en god ”sociotop”, t ex ett lärande och utvecklingsinriktat 

organisationsklimat. Och frågan är hur detta har gjorts i Hargs bruk.  
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Vi har också valt att anlägga ett systemiskt perspektiv i studien. Detta innebär att vi 

ser Hargs Bruk som en helhet, där många olika delar och faktorer samverkar. Det 

innebär att vi inte bara ser en förklaring till innovationsförmågan, utan att det 

handlar om ett samspel mellan flera olika aspekter som samverkar och förstärker 

varandra. Man kan knappast tala om orsak och verkan, utan snarare om ömsesidigt 

förstärkande krafter. Det innebär också att vi ser att företaget ingår i ett större 

system, och både påverkar sin omvärld och påverkas av den (Jfr Senge, 1990, 

Stacey, 2001). 

 

Vårt sökande har emellertid koncentrerats på det ”mänskliga systemet” (Gantt 

&Agazarian, 2000), dvs hur ledare och medarbetare samarbetat och samverkat med 

omvärlden, och detta får också ses som en avgränsning av studien. Vi har således 

inte i detalj analyserat t ex hur den teknologiska utvecklingen inom skogsbruk, 

avverkning, växtförädling, IT och logistik har påverkat företaget, även om vår 

analys snuddar vid dessa faktorer, som givetvis alla är viktiga för branschen i stort. 

Några mer omvälvande tekniksprång eller radikalt ändrade marknadsförutsättningar 

har inte ägt rum under perioden. Utvecklingen i Hargs Bruk har snarare skett 

gradvis och med kraft som mobiliserats inifrån, även om nyckelpersonernas 

förmåga att snabbt adoptera det senaste i teknik och IT-lösningar ytterligare har 

bidragit till att stärka företaget.  

 

1.3. Metod och tillvägagångssätt 

 

Metodmässigt har forskningsprojektet genomförts som en kvalitativ och interaktiv 

studie, med studiebesök, djupintervjuer med samtliga nyckelpersoner, och 

seminarier med ledningsgruppen där våra iakttagelser återförts och diskuterats 

gemensamt i dialog. Gunilla Thor har ansvarat för det huvudsakliga 

datainsamlingsarbetet, och hon har också under 2006 och 2007 fortsatt kontakt med 

VD i form av regelbundna samtal. Kringmaterial, dokumentation från företaget och 

webb-material har använts som stöd för tolkningen, liksom referensintervjuer med 

utomstående personer. Analys, tolkning och rapportförfattande har genomförts av 

oss båda gemensamt. 

 

Studien av Hargs Bruk ingår i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet ”Ett 

kunskapsperspektiv på organisation och ledarskap” som leds av Birgitta Södergren. 

Programmet har som övergripande syfte att utforska hur man kan skapa förbättrade 

förutsättningar för kunskapsutveckling och innovation i organisationer. Hur 

organisering, ledarskap, lärandeklimat och arbetsformer påverkar förmågan till 

förnyelse och förändring är frågor, som lyfts fram i forskningsprogrammet.   
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1.4  Vad har vi funnit? 

 

Utan att föregripa händelseutvecklingen alltför mycket vill vi redan inledningsvis 

ge en översikt över vad analysen visar. I systemteori brukar man hävda att det finns 

krafter av två slag, förstärkande och balanserande krafter (Senge, 1990), eller, 

uttryckt i Lewins fältteori, medkrafter och motkrafter (Lewin/Gold 1999). För att 

förändring skall kunna ske, förutsätts att man mobiliserar medkrafter och minskar 

motkrafter. Utveckling sker också bäst när man har balans mellan de egna 

strävandena och den riktning och kraft som finns i omvärlden.  

 

Det finns flera faktorer som förstärker och står i samklang med varandra i Hargs 

Bruk, och dessa medkrafter förefaller tillsammans ha genererat det innovativa 

klimatet. Företaget kan beskrivas som ett lärande system. I kommande kapitel skall 

vi diskutera ”systemets” olika faktorer närmare samt ge exempel och illustrationer 

från det empiriska materialet. De samverkande faktorer som vi funnit är:  

 

- Företagets mycket starka grundläggande värderingar och företagskultur, med 

samtidigt fokus på tradition och förnyelse (avsnitt 2) 

 

- Valet av strategi, med framväxande strategier utifrån en kärnkompetens och 

kontinuerlig avknoppning av nya verksamheter (avsnitt 4). 

  

- Valet av organisation, med tydliga ansvarsområden men nära samverkan mellan 

olika enheter, samt låg grad av strukturering och formalisering (avsnitt 5). 

 

- Ledarskapet, som fokuserar på tillvaratagande av möjligheter, på tillit och på ett 

lärandets ledarskap. Balans mellan relationskompetens och handlingskompetens 

(avsnitt 6). 

 

- Konkreta metoder för lärande, med många olika arbetsformer och arenor som 

gynnar lärande och därmed förstärker möjligheterna till innovation och 

utveckling (avsnitt 7). 

 

De olika faktorerna kan sammanställas i en systemisk modell, se figuren nedan. 

Som kommer att framgå visar analysen är det få aspekter som på ett negativt sätt 

krockar eller ”tar ut varandra”, vilket förefaller vara en viktig framgångsfaktor. Det 

leder till en balans mellan olika faktorer och ett förstärkande av medkrafter. De 

grundläggande värderingarna förstärker exempelvis sättet att arbeta med strategi 

och organisering och bidrar samtidigt till ett gott lärandeklimat. Ledarskapet 
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förstärker värderingarna och skapar goda förutsättningar för lärande, och 

återspeglar de valda strategierna. Motkrafter har givetvis också funnits i företaget i 

termer av problem och motgångar. Men dessa har vanligen hanterats under gång, 

och sällan lyckats växa till en tärande eller destruktiv kraft, utan mer skapat 

spänningar eller nödvändiga hänsyn som inkluderats i den lösning man väljer.  

 

En gemensam nämnare är att alla faktorerna på olika sätt gynnar och främjar 

lärande och kunskapsutveckling i organisationen (se närmare avsnitt 8), vilket i sin 

tur är en viktig drivkraft bakom innovationsförmåga (Normann, 2001, Senge, 1990, 

Nonaka & Tekeuchi, 1998, Södergren, 2005). Lärande och kunskapsutveckling kan 

liknas vid den energi som sätter utvecklingsprocesser i rörelse. 

 

 

Figur 2: Hargs Bruk som ett lärande system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationskunnande 

(avsnitt 5)  

 

 

Affärsstrategier 

(avsnitt 4) 

Grundläggande 

värderingar 

(avsnitt 2)  

Ledarskap 

(avsnitt 6 

Lärandemetoder  

(avsnitt 7) 
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2.    Grundläggande värderingar i Hargs Bruk  

 Respekt för historien och fokus på framtiden.  
 

I detta avsnitt beskrivs de grundläggande värderingar som präglat verksamheten i 

Hargs Bruk, och hur dessa har påverkat förmågan till långsiktig innovation och 

förnyelse. Hargs Bruk har starka grundläggande värderingar, som intressant nog 

samtidigt inrymmer några ovanliga, men uppenbarligen fruktbara, paradoxer. Man 

fokuserar på framtiden men har samtidigt en djup respekt för historien. Man 

fokuserar på utveckling och innovation men har samtidigt stor respekt för tradition, 

historia, natur och kultur. Man skapar nya affärer och testar nya lösningar men 

behåller en grundläggande respekt för individen och för människans behov både av 

trygghet och att få förverkliga sina idéer.   

 

I det följande ges först några beskrivningar från företaget, som är hämtade ur 

forskningsmaterialet, och som illustrerar företagets värderingar. Därefter, i avsnitt 

2.2, analyseras hur spänningen mellan tradition och framtidsorientering tycks ha 

bidragit till företagets innovationsförmåga.  

 

2.1 Bilder från Hargs Bruk  

 

Hargs bruk ger ett vackert och prydligt intryck. Byggnaderna består av vita stenhus 

eller röda lador, magasin, bodar mm. Runt bruket finns hägn med hjortar och man 

slås av det öppna landskapet och forsen som går genom bruket. Det är som ett eget 

samhälle med gamla anor. Den gamla klockstapeln har nyss renoverats, ett magasin 

har iordningsställts som museum med föremål från svunna tider och en inventering 

av föremål samt dokumentation av brukets historia pågår. 
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Fastigheter som hyrs ut som fritids- och permanentboende är gamla bruksbostäder, 

varsamt renoverade, i vacker omgivning. Naturen som omger bruket är varierande 

och vacker – djupa skogar omväxlande med öppna landskap, våtmarker och vackra 

gamla byggnader ligger insprängda i naturen.  

 

VD bor med sin familj i den gamla förvaltarbostaden. Kontoret är inhyst i en 

vacker byggnad. På kontoret har de ursprungliga och stora kontorsrummen 

bibehållits och det finns många möbler bevarade från förr. I VD:s rum finns alla 

tidigare befattningshavare fotograferade och likaså i ekonomichefens rum kan man 

finna bilder på tidigare ”bokhållare” eller kamrerer. Intill faxen finns bilder på 

tidigare lantbruksinspektorer. Utanför arbetsrummen finns det utrymmen där man, 

om man blickar uppåt kan skåda jakttroféer i form av horn. 

 

 
 

 

Som en kontrast kan man se att på skrivborden finns den senaste teknologin i form 

av datorer, GPS, mobiler mm. ”Vi har varit barnsligt förtjusta i teknik och köpt 

teknik så fort det kommit ut”, säger en intervjuperson. ”Carl har aldrig bromsat oss. 

Det är nog viktigt att man inte haft en snål inställning från överordnad. Man 

behöver respons för att våga.”  
 

På väggarna finner man också tavlor och certifikat. Man var tidigt ute med att satsa 

på certifiering för kvalitet och miljö. Hos ekonomichefen finns ett stort antal 
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”Triple A” diplom som visar att Harg tillhör den högsta klassen när det gäller bl a 

kreditvärdighet. 

 

Skogsbruket har ett forskningsinstitut, ”Skogforsk” som har varit en källa till 

kunskapsinhämtning för utveckling. Harg var tidigt ute med att använda sig av 

kartprogram och positionsbestämningar med hjälp av teknik. I skogsbruket i övrigt 

är det känt att Harg varit tidigt ute i detta hänseende. Från början var det 

förvaltaren, sedermera VD:n, som gick i bräschen vad gäller data och ny teknik. 

 

I ett internt dokument kring värderingar har man bl a formulerat: ”Vi vill bryta ny 

mark och tänka innovativt, och kliva ur det invanda och förgångna. Det är var och 

ens skyldighet att ta till vara varje frö till en god idé och bära den dit där den kan 

gro. Det är bättre att ta ett initiativ och misslyckas, än att aldrig ta något initiativ”.  

 

Det är värt att notera att man använder fröet, dvs en bild från växtlivet, som 

metafor. Över huvud taget återkommer man ofta till odling, växande, ekologi och 

långsiktig utveckling m m i våra intervjuer och samtal.   

 

Bland de värderingar som man talar om i intervjuerna, och som förefaller 

genomsyra verksamheten märks särskilt långsiktighet, uthållighet, optimera nyttor 

snarare än vinstmaximering, gedigenhet och ett etiskt förhållningssätt, eller kanske 

andra skulle benämna det kvalitet. Det är som en medarbetare uttryckte det: ”har 

man drivit bruket sedan 1668 så är det långsiktighet som gäller”.  

 

En person uttryckte ”nyttooptimering” på följande sätt: ”Optimera nyttor i stället 

för vinstmaximering är till exempel att vara friska, ha en bra vy, renovera 

klockstapeln, ha öppna landskap som är vackert för de som bor här eller åker förbi, 

se en vattenspegel. Vi ska förädla det vi har på lång sikt”. 

 

Beträffande de mänskliga värderingarna har man också i ett internt dokument 

formulerat följande värdegrund: ”Det är rätt att må bra. Vi anpassar vår energi i rätt 

fördelning mellan arbete och fritid. Vi hittar vägen ut tillsammans om vi trasslar till 

det. Vi är generösa med uppmuntran. Vi drar gränsen innan någon blir sårad. Att ha 

kul i jobbet är en ledstjärna”.  
 

Ingen ska avskedas utan att ha ett annat arbete, så har den tidigare ägaren, Carl 

Beck-Friis, alltid resonerat. Detta gällde t ex i en omorganisation som genomfördes 

för att rationalisera, och som innebar att man skulle köpa in entreprenörer istället 

för att ha egna anställda skogsarbetare. Av de fyra har tre fått anställning hos 

entreprenören och en har andra arbetsuppgifter inom Harg. Ett stort arbete har lagts 
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ner på att skapa bra lösningar för den enskilde. 

 

Personerna som arbetar inom Harg talar dock inte så mycket om vilka värderingar 

som företaget har i form av ledord och liknande. Det är snarare så att värderingarna 

tycks integrerade och vara ett naturligt förhållningssätt. Först för ett par år sedan 

formulerade man gemensamma värderingar i ett dokument. Se bilaga 1. 
 

 

2.2 Hargs grundläggande värderingar – en analys 

 

Som framgått ovan har man i Hargs Bruk inte lagt så stort fokus på 

färdigformulerade värderingar, men ändå är den gemensamma värdegrunden stark. 

Vårt intryck är att värderingarna i hög grad lever i företaget.  

 

De två huvudteman som finns bland organisationens värderingar är, åtminstone 

ytligt betraktat, delvis motstridande. Den ena temat är en grundläggande respekt för 

tradition och långsiktighet, medan det andra temat istället tar sikte på framtid och 

nytänkande. Ser man lite djupare på dessa två teman finner man att de tillsammans 

troligen i hög grad bidrar till att förklara varför Hargs Bruk kunnat vara ett 

innovativt företag under en följd av år:  
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Värderingar, tema 1: Respekt för historien, naturen, kulturen och människan. 

De värderingar som rör tradition och långsiktighet kan sammanfattas enligt 

följande:  

- Respekt för och kärlek till naturen (t ex skogsvård och vilt, fåglar och 

våtmarker, öppna landskap). 

- Respekt för historien och för kulturhistoriska värden, (t ex gamla 

kulturbyggnader, bruksgårdar och historiska föremål som vårdas i arkiv och 

museum). 

- Respekt för människorna som verkar i organisationen (t ex att se allas bidrag, 

att söka lösningar för individen så att de kan få en rättvis chans att försörja 

sig och leva i bygden, och att de får tillfällen till personlig utveckling). 

- Ett långsiktigt tänkande (t ex att prova nya plantmaterial som ger avkastning 

först om många år, att inte exploatera marken utöver vad en ekologiskt och 

miljömässigt sund utveckling medger).  

 

Värderingar, tema 2: Inriktning på framtiden, innovationer och ny teknik  

De mer framtidsinriktade värderingarna kan uttryckas i termer av: 

- En strävan att använda den senaste teknologin ( t ex har man varit tidig/först 

med IT, GPS och experimenterar med nya grödor). 

- En strävan efter ständig förändring, utveckling och innovation. Det har varit 

självklart i organisationen att pröva nytt och experimentera, att hitta flexibla 

lösningar.   

- Fokus på att ta vara på möjligheter, snarare än att identifiera problem. Nya 

affärer har vanligen inte tillkommit genom att man identifierat ett problem 

som måste lösas, utan har oftare genom att man fått upp ögonen för en 

möjlighet att skapa mervärde, t ex genom att kombinera olika verksamheter 

eller kompetenser.  
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2.3. Förenliga motsättningar - hur värderingar bidragit till utveckling.  
 

Gemensamma värderingar är vanligen mycket viktiga för hur en organisation 

utvecklas (Schein, 1985, Salzer Mörling, 1998)
 
. De bidrar till att skapa mening och 

sammanhang, riktning och handlingsförmåga i arbetet och de hjälper också till att 

identifiera inom vilka begränsningar eller ramar människor kan agera (Argyris, 

1990, 1992). Grundläggande värderingar är också viktiga för lärandeklimatet samt 

för motivation, arbetsglädje och skaparförmåga. De påverkar känslan av 

meningsfullhet i arbetet. Forskning visar också att en känsla av ”flow” i arbetet (när 

allt flyter och man glömmer tid och rum) är nära förknippad med en känsla av 

meningsfullhet Csíkszentmihályi, 1990). En känsla av mening och sammanhang 

har i andra studier visats hjälpa människor att vara friska eller, vid sjukdom, 

förstärka det friska (Antonovsky, 1991). Närvaron av djupa värderingar ökar också 

förmågan att lära och utveckla ny kunskap, ta vara på erfarenheter och realisera vår 

kunskapspotential.  

 

Värderingar kommer till uttryck på olika ”djup” eller nivåer. Alla människor har, 

för det första, värderingar som ligger mycket djupt, som tas för givna och kanske är 

delvis omedvetna (Argyris, 1990, Schein, 1985). För det andra finns även mer 

synliga, uttalade värderingar om hur man skall agera och förhålla sig, vilka lättare 

kan formuleras i skrift eller diskuteras öppet. Värderingar kan också, för det tredje, 

komma till uttryck genom symboler och fysiska artefakter, som klädstil, byggnader 

(t ex att ledningen sitter på översta våningen), ritualer (t ex fester för att fira 

framgångar) eller gemensamma berättelser (t ex om grundaren, uppfinnaren, 

konkurrenterna etc - jfr hjältesagor i mytologin)(Schein, 1985).  

 

Ju djupare rotade grundläggande värderingar är, desto svårare är de vanligen att 

förändra. När signaler om något nytt når en organisation med starka traditionella 

värderingar, resulterar det ofta i defensiva motreaktioner, i form av att man 

antingen avskärmar sig från det nya, eller t o m bekämpar det (Schein, 1985). Det 

är därför vanligen svårt för en ledning att reformera en stark kultur genom att 

”prångla ut” nya värderingar som inte har förankring i djupt liggande synsätt och 

tankemönster. Det leder i värsta fall till en konflikt i organisationens ”själ”, vilket 

snarare leder till bristande tillit och passivitet, (Huy, 1999). Det anses också 

vanligen vara svårt att förändra värderingar på ytan (t ex genom 

värderingsdokument) om man inte följer efter i handling. Värderingar måste 

”levas”.  
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Bevara och förändra – en spännande gåta  

 

Det som är särskilt intressant i denna studie är att personerna inom Hargs Bruk 

både varit framtids- och nutidsorienterade, men ändå starkt värnat om tradition och 

historia. ”Bevara” och ”värna” har funnits som tongivande tankegångar, parallellt 

med ”agera” och ”förändra”.  De gemensamma värderingarna i Hargs Bruk 

förefaller vara starka och tydliga och ha lång historisk förankring. De uttrycks både 

i tal (t ex i intervjuerna) och man ser att de präglar tidigare handlingar t ex i hur 

man utvecklat nya affärer. De historiska liksom de framtidsinriktade värderingarna 

uttrycks också i symboler, kulturbyggnader, museum, i den omgivande naturen, 

liksom i högteknologi och moderna arbetsformer.  

 

Kulturen är stark och traditionerna verkar vara djupt rotade. Därför blir gåtan ännu 

mer spännande: hur har man lyckats förena en stark och anrik tradition med ett 

utvecklingsriktat innovationsklimat?  

 

Vi ser flera olika möjliga förklaringar till gåtan om hur de motsatta värderingarna 

förenats. Några möjliga svar på gåtan är: 

 

a) Kreativitet gynnas av spänningsfältet mellan bevara och förändra. 

En förklaring kan ligga just i den spänning som finns mellan tradition och 

utveckling. I forskning om kreativitet har man kunnat se att konstruktiva 

spänningar mellan olika synsätt, exempelvis mellan olika kunskaper eller mellan 

möjligheter och begränsningar gynnar nyskapande. Kreativitet gynnas av att man 

vill skapa en utveckling, men ändå måste beakta viktiga restriktioner. Kreativitet 

gynnas däremot inte genom långvariga personliga konflikter. Sådana leder vanligen 

till undvikande och passivitet (Gulbrandsen, 2004, Hemlin, Allwood & Martin, 

2004).  

 

Spänningen mellan traditionella värden och framtidsinriktade synsättet förefaller i 

Hargs Bruk vara konstruktiv. Till exempel kan man tänka sig att viljan att pröva 

nya arbetsformer eller ny teknik har kontrasterats mot de grundläggande värdena att 

bevara kulturen och respekt för natur och individen. Man måste i detta 

spänningsfält finna framkomliga vägar och lösningar som förenar de två 

drivkrafterna. Exempel kan vara organisationsförändringar som inte leder till 

arbetslöshet, utveckling av fastighetsbeståndet som bidrar till att bevara 

kulturbyggnader, eller nya affärer som inte skadar, utan gynnar djur och natur. 
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b)Tidsperspektivet minskar stress – och ökar handlingsförmågan 

 

En annan möjlig förklaring kan ligga i förhållningssättet till tiden – långsiktigheten 

som ganska naturligt följer av att leva med skogsbruk som kärnidé. Alla i 

branschen vet att när de avverkar ett träd, så är det vanligen deras far eller t o m 

farfar som har planterat det. När vi reste runt i skogen vid ett studiebesök, så 

tvärstannade plötsligt VD, som var vår ciceron, och pekade stolt på marker med (i 

vårt tycke ganska taniga) pinnar. ”Titta här!” säger han. ”Är det inte fantastiskt? De 

här nya trädslagen kommer att ge avkastning redan om 30 år!” 

 

Det ligger nära till hands att tänka sig att långsiktigheten i tidsuppfattningen präglar 

förhållningssättet också till andra slag av affärsverksamheter. Vi har inte hört några 

berättelser från Hargs Bruk, där fokus legat på orimligt korta dead-lines eller nya 

verksamheter som måste vara ”up-and-running” inom någon månad, vilket ju är 

vanligt i andra branscher, t ex inom IT-sektorn. Det innebär dock inte att man låter 

bli att följa upp, tvärtom, samtalar man ständigt om läget i olika projekt. 

 

Långsiktighet är måhända ett begrepp som omfattar både historia och framtid. I ett 

företag med rötter i 1600-talet, finns en inbyggd insikt om att det vi gör idag också 

skall leva vidare i flera generationer. Det förefaller som många också har ett 

lugnare förhållningssätt till tiden än vad som brukar prägla företag som verkar 

inom kvartalskapitalismen med dess dagsländor och kortsiktiga lösningar.  Och 

detta lugn skall i så fall inte förväxlas med t ex tröghet eller bristande 

handlingskraft, det visar Hargs innovationshistoria mycket tydligt.  

 

Kanske är det istället så att den nära nog hysteriska stress som präglar många 

moderna företag inte bäddar för en särskilt långsiktigt hållbar utveckling? Tidigare 

forskning visar att stress och ångest inte ger en grogrund för handlingskraft, lärande 

och förändring, utan istället genererar passivitet, undvikande eller flyktbeteende 

(Fredrickson, 2003). I så fall är, paradoxalt nog, det långsiktiga förhållningssättet, 

med dess åtföljande inre lugn, en grogrund för handling och förändring. 

 

c) Fokus på möjligheter, inte problem.  

En ytterligare förklaring till Hargs Bruks uthålliga innovationsförmåga kan också 

vara att man oftare fokuserat på möjligheter än på problem. Aktuell forskning inom 

både psykologi och organisationsteori visar att ett lösningsinriktat och 

möjlighetsfokuserat förhållningssätt vanligen ger bättre effekt i termer av 

förändring och utveckling, än om man fokuserar på alla problem som finns. 

Förklaringen som härrör från kognitiv psykologi är ganska slående: Det vi 

fokuserar på och samtalar om – det förankrar vi också i vårt medvetande (Milton 
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Ericsson). Alltså: att fokusera på problem och noga utreda dess orsaker och 

konsekvenser gör att vi lägger fokus i det förflutna och i det svåra och 

problematiska. Lägger vi istället fokus till det vi redan gör rätt och det som vi vill 

förstärka i framtiden – då lägger vi fokus på möjligheter och på framtiden. Enligt 

kognitiv psykologi blir vi då bättre på att steg för steg agera i rätt riktning 

(Coperrider & Whiney, 2005).  

 

Vi vet att Hargs innovationshistoria inte har varit utan problem och motgångar. 

Både svårigheter och motgångar i verksamheten och periodvisa personkonflikter 

har funnits. Men det är inte de som lever kvar, utan man har löst dem, och vanligen 

sedan kunnat lägga problemen åt sidan. Troligen har företaget haft ovanligt goda 

förutsättningar, med den stabila ägarstrukturen som skapat den trygghet som 

människor behöver för att våga skapa nytt eller förändras. Men det finns också en 

utvecklingsenergi i företaget som inte bara föds ur trygghet, utan som vi kan se har 

varit ett resultat av ett genuint intresse för framtidsfrågor, och en förmåga att 

omsätta idéer i praktisk handling. Vi tror att de grundläggande värderingarna som 

förenar tradition med framtidsinriktning, den inbyggda långsiktigheten och fokus 

på möjligheter har varit viktiga bidragande orsaker till Hargs innovationshistoria. 

 

 

3. Historia och framtid - en innovationshistorik 
 

I detta avsnitt beskrivs Hargs historia och en översiktlig bild ges över de 

innovationer och nya affärsverksamheter som genererats i företaget. Många av de 

nystartade verksamheterna drivs idag av självständiga entreprenörer, och har 

således bidragit till nyföretagande och sysselsättning i regionen.  

 

3.1.  Ett bruk med långa anor – en historik 

 

Hargs Bruk grundades år 1668 och har alltså en lång historia. Ett järnbruk anlades 

och masugnar uppfördes. Tackjärnet bearbetades till stångjärn som såldes som 

halvfabrikat för vidare bearbetning. Bruket var ett vallonbruk, och vallonerna hade 

i Sverige infört en mer komplicerad järnframställningsprocess, som var den tidens 

spjutspetsteknologi och också ledde till högre kvalitet.  

 

1719 brände den ryska flottan ner hela bruket utom kyrkan, i samband med de så 

kallade Rysshärjningarna i Norduppland. Efter krigsslutet 1719, då fred slöts med 

våra nordiska grannar, ville den ryska tsar Peter hämnas för flera förödmjukande 

nederlag som han lidit mot svenskarna. Han rustade 400 fartyg och 30 000 män och 

skickade dem till Sverige för hämnd.  
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Drygt 10 år senare köpte friherre Eric Oxenstierna Harg och återuppbyggde bruket. 

Herrgården med flygel och intilliggande stall uppfördes, liksom arbetarbostäder 

längs regelbundna gator. Två vallonsmideshammare byggdes, med för den tiden 

modern teknologi och kompetens. Hargs bruk har länge varit känt för att ta väl 

hand som sina anställda. Det var i gamla tider praxis att t ex sörja för änkor, och 

förse de anställdas familjer med nödvändig utbildning, sjukvård, bostad med mera. 

Detta synsätt har länge levt kvar, än i modern tid har det varit vanligt att 

medarbetarna vänder sig till sin arbetsgivare när problem uppstår.  

 

Efter 4 generationer Oxenstierna från 1730, gifte sig Ebba Oxenstierna med 

friherren Joakim Tawast Beck-Friis och alltsedan 1855 har bruket varit i familjen 

Beck-Friis ägo, det vill säga under mer än 150 år. 1921 upphörde vallonsmidet och 

stångjärnshammaren tystnade. Bruket satsade istället på sågverksdrift, dvs. man 

sågade virke till bräder med mera. Sågverksdriften höll på i drygt 40 år, till 1962 då 

den lades ner. 

 

Hargs Bruk omvandlades till aktiebolag 1969 efter det att fideikommisset 

avskaffats, då också Carl Beck-Friis efterträdde sin far som ägare. Ett driftbolag 

bildades också. Man skapade en ny organisationsstruktur för egendomsförvaltning 

och drift. 

 

Från mitten av 90-talet har bruket gjort många förvärv av mark och landområden. 

Till förvärven hör bland annat Norrgarns säteri och Broby säteri. Stora arealer 

skogsmark har också förvärvats. Brukets markareal har ökat med ca 10% sedan 90-
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talet.  

 

Den gemensamma resursen för bruket under alla år har varit skogen. I början 

användes skogen främst för kolframställning till järnindustrin och nu levereras 

virke till såväl sågar som till pappers- och massaindustrin i Sverige. Man har 

mycket långa relationer med några etablerade kunder.  

 

3.2.  Verksamheten idag 

 

Idag bedrivs ett aktivt och rationellt skogsbruk med hög grad av IT-användning. 

Man var tidig med att använda GIS och GPS-system, såväl på kontoret som ute i 

maskinerna. Man gör bl a flyginventeringar av vindfällen med GPS-navigation. 

Hargs bruk förvaltar och sköter 21.500 ha produktiv skogsmark, och avverkar 

årligen ca 100.000 m3sk (skogskubikmeter), vilket motsvarar återväxten. Allt virke 

som levereras är FSC- och PEFC-certifierat. FSC verkar för ett miljöanpassat och 

ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen, och åstadkommes genom samverkan kring 

ansvarsfullt skogsbruk och konsumtion. PEFC är också en internationell 

certifiering för att främja ett bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre 

aspekterna skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.  

 

 
 

 

Att låta avverkningsberäkningar ligga till grund för planeringen har en lång 

tradition på Hargs Bruk, och man var tidigt ute också med detta. Redan 1934 

gjordes den första avverkningsberäkningen och sedan har en ny gjorts med 10-15 
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års intervaller. Avverkningsberäkningar syftar till att se till att man inte tar ut för 

mycket av skogen, utan att det finns en balans mellan uttag och återväxt. Årligen 

planteras ca 600.000 stycken skogsplantor och röjs cirka 500 ha skogsmark. 

Vägnätet och diken underhålls ständigt.  

 

Hargs avdelning för Jakt- och Gårdsförvaltning ansvarar för jakten och viltvården 

inom 5000 ha. Ett av målen är att skapa ett så viltanpassat område som möjligt, 

dvs. ett område som kan bära stora viltstammar utan skador på skog och åker. 

Exempel på åtgärder som detta innebär är att återskapa våtmarker, anlägga 

viltåkrar, odla upp små åkertegar i skogslandskapet, plantera häckar och skapa 

kantsonder mellan åker och skog. Avdelningen sköter dessutom parken och 

landskapet runt bruket. 

 

 

 
 

 

Hargs Fastighetsavdelningen har totalt ca 750 hus att förvalta. Av dessa är de flesta 

uthyrda som permanent- eller fritidsbostäder. Målsättningen med 

fastighetsförvaltningen är att vårda och underhålla byggnadsbestånd med  högt 

kulturvärde, samt att bevara och skapa en attraktiv boendemiljö för hyresgästerna. 

Man bedriver också miljöarbete för att hitta energisnåla uppvärmningssystem, väl 

fungerande avloppslösningar, att använda vattenresurserna på ett klokt sätt, samt att 

välja byggnadsmaterial som skonar människor och miljö. Avdelningen hanterar 

även ett stort antal jakt och jordbruksarrenden. 
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3.3 Hargs innovationshistoria under de senaste 35 åren. 

 

I detta avsnitt redovisas ett antal av de nya verksamheter och affärer som generats 

ur Hargs Bruk, för att ge en konkret bild av det innovationsarbete som bedrivits 

inom företaget. 

 

Utveckling av tomtmark i Burvik 

 

Burvik är ett landområde i närheten av Uppsala. Inom delområdet fick Hargs Bruk 

genom förhandlingar med länsstyrelsen byggrätter i utbyte mot att Hargs Bruk 

avsatte flera naturreservat.  

 

Att enbart bygga stugor i ett område hade gått lite ur tiden. Golf hade blivit mer 

attraktivt under 80-talet. Man valde därför att anlägga en golfbana i stugområdet för 

att på så sätt ge ett mervärde till området. 250 tomter planerades.  

 

1991 kom dock fastighetskrisen och byggföretaget som var inblandat fick dra sig 

ur. Platschefen vid byggföretaget som var den sammanhållande länken för bygget 

tog kontakt med nya investerare. Hargs Bruk köpte tillbaka 100 ha mark och nu 

driver den f.d. platschefen projektet i egen regi. I Burvik finns idag ca 40 

permanenthushåll och ca 10 nya tillkommer varje år.  
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Hargs Hamn AB 

 

Hargs Bruk AB är delägare i Hargs Hamn AB. Hamnen användes redan på 1600- 

talet för utskeppning av järn. Med ett läge vid Ålands hav är hamnen en viktig 

förbindelselänk med Finland och de växande regionerna i öst. Hamnen skall vara 

ett konkurrens- och miljömässigt alternativ för transporter och vara en viktig del i 

regionens utveckling. Under 2003 hanterades ca 500.000 ton i hamnen och 

biobränsle utgjorde 75% av godset.  

 

Mellan 1989 och 1997 har en färjelinje skeppat gods mellan Hargs Hamn och  

Nystad i Finland. 1997 flyttade Finn Link till Kapellskär vilket var ett streck i 

räkningen för Hargs Hamn AB. Idag angör ca 200 båtar med biobränsle Hargs 

Hamn. Båtarna kommer från de baltiska länderna.  

 

Hargs Bruk sålde ett markområde till kommunen vid Hargs hamn. I hamnen har 

man bl a investerat i en ny kaj för 24 miljoner. I styrelsen sitter två personer från 

Harg. De bidrar i hög grad i form av idéer till utveckling mm. Man räknar inte på 

kort sikt med någon direktavkastning från Hargs Hamn men vill att värden ska 

byggas upp i hamnaktien och att hamnverksamheten indirekt skapar värden till 

Hargs Bruk (hyresgäster, industriområden, bergtäkt och nya företag). Man bidrar 

igen till att skapa möjligheter för andra företag att etablera sig.  

 

Hargs Industrimark AB 

Intill hamnen utvecklar Hargs Bruk AB genom bolaget Hargs Bruk Industrimark 

AB ett markområde för industrietablering. Meningen är att färdig industrimark ska 

erbjudas företag, och att möjligheter skall skapas för industrier att etablera sig i 

hamnområdet. Idag har området runt hamnen detaljplanerats. Syftet är att skapa 

tillväxtmöjligheter och bra transportalternativ för företag. Genom att industrier kan 

etablera sig i hamnområdet kan man minimera onödiga transporter mm. 

”Recycling” av råvara och industrimaterial är ett viktigt koncept och att arbeta med 

den internationella råvarumarknaden. Bilden på nästa sida är ett flygfoto över 

området. 
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Fyrväpplingen 

Harg äger en rad sjöar. På 60-talet såg ägaren möjligheter att använda sjöarna för 

ädelfiske. Sjöarna och områdena runt rustades upp och Harg ihop med 

hushållningssällskapet drev fiskeverksamheten. Idag har den person som skötte 

verksamheten tagit över driften och bildat  bolaget Fyrväpplingens Sportfiske AB. 

Idag ligger besöksfrekvensen på ca 20.000 personer per år. Sjöarna kan hyras, 

liksom utrustning, fiskeredskap med mera.  

 

Hargsbruks jaktklubb 

Jaktklubb bildades 1993. Harg arrangerar inga kortjakter utan har valt att ha en fast 

medlemskader vilket gör att man kan erbjuda en mycket god kvalitet i jakten och i 

runtomkring evenemang. Jägarna får tillgång till flera olika sorters jakter, man lär 

känna varandra och får vara med om en helhetsupplevelse. Här liksom i övrig 

verksamhet satsar man på långsiktiga och goda relationer. Genom att ha en fast 

medlemskader kan viltmästaren planera alla jakter och evenemang i god tid för hela 

året.  Man har också byggt upp avancerade skyttebanor för att jägarna ska kunna 

träna för att vara goda skyttar vilket är oerhört väsentligt. Tilläggas bör att i ”Jakt 

Sverige” är Hargs viltmästare mycket välkänd på grund av hög kompetens och för 

sin innovativa kraft.  

 

Foderautomater 

Alla djur som hjortar eller änder behöver utfodring av något slag. Viltmästaren 

funderade på hur den hanteringen skulle kunna effektiviseras vilket ledde till en 

uppfinning som möjliggjorde automatisk utfodring. Idag har uppfinningen lagts i 



 25 

ett eget bolag som uppfinnaren driver, ett företag som idag är ledande inom 

utfordring. 

 

Vilthägn 

Harg var väldigt tidigt ute med att anlägga vilthägn – redan på 70-talet. De flesta 

satsade på kossor på den tiden. Ägarens intresse för jakt och öppna landskap gjorde 

det möjligt att satsa på vilthägn. Vilthägnen har naturligtvis också betydelse för 

jakten. Man har bl a hjortar och vildsvin i hägnen. 

 

And och viltvatten 

Även här har Harg varit tidigt ute. Viltmästaren såg möjligheter att anlägga sjöar på 

gammal åker tack vare stöd från EU:s regelsystem. På detta sätt har lantbruket 

ytterligare integrerats med jakten Att använda åkrarna på detta sätt gör att 

utkomsten blir större.  

 

Det är ett systemtänkande som präglar verksamheten. ”Inom den här och liknande 

verksamheter har det ofta gått trender i saker och ting och vi har nog tänkt mera 

kan vi göra tvärtom. Vi började nog våga gå från det beprövade till att börja våga 

mera under 80-talet, säger en intervjuperson” 

 

Brogarn förvaltning AB  

Under slutet av 90-talet gjorde Hargs bruk ett antal markaffärer. Det var under en 

tid då trenden snarare var att sälja än att köpa. Mellan 1996 och 2000 köptes 1800 

ha produktiv skogsmark. Man köpte bland annat Norrgarns Säteri och Broby Säteri. 

”Det är kul med helhet, rusta herrgårdar och arrendera ut jordbruket om så behövs. 

Vi gillar inte avstyckningar, så att det bara blir konferensanläggningar och 

liknande”, säger en intervjuperson.  

 

Fageröns naturreservat. 

”Länsstyrelsen ville skydda skogen genom att inte göra något. Vi ville behålla 

betesdriften. Tillsammans med Naturvårdsverket kom vi överens om att säkra 

betsdriften och Harg tog på sig att uppföra en lagård för drygt 4 miljoner kronor 

med medel från bl a Naturvårdsverket, WWF och Upplandsstiftelsen. Vi har 

funderat tillsammans med myndigheterna hur naturreservat ska skötas i framtiden 

och vad som då behövs. Vi sköter beteshagarna, avverkar träd som växer in och 

svarar för djurhållningen.” Harg och länsstyrelsen ger tillsammans ut skötselråd för 

naturreservatet och har blivit ett föredöme. Tillsynsmannen från länsstyrelsen är 

mycket nöjd och ser reservatet som ett av de bäst skötta i landet. 
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Anderi 

På ett anderi föder man upp änder. Hargs anderi är det nordligast belägna anderiet i 

Sverige. Ett anderi fanns redan på 80-talet men i liten skala. 1990 kom nuvarande 

viltmästaren och han såg då att antingen måste vi lägga ner (det kräver mycket 

arbete att ta hand om äggkläckning mm) eller så ska vi satsa stort. Man valde den 

senare linjen. Viltmästaren lade ned stort arbete på att sätta sig in i EUs regelverk 

och skapade därigenom möjligheter att också få stöd för denna verksamhet. Han 

har därigenom också blivit något av expert på detta. Efter förslag till ägaren och 

VD:n så togs förslaget om den storskaliga modellen. Hargs anderi har ett mycket 

gott rykte. Anderiet har numera tagits över av en entreprenör. 

 

Andjakt 

Andjakter höll inte alltid så hög kvalitet i skärgården varför man funderade över 

hur få en bättre kvalitet i andjakten. En större 

vass-sjö fanns på Hargs mark och den låg för fäfot. Man gjorde i ordning sjön och 

markerna kring den och man tillskottsutfodrade fåglarna. Idag har Hargs andjakter 

ett otroligt gott rykte och många tar efter i Skåne. Det var ett nytänkande att skapa 

denna andjakt så pass långt norröver och att skapa en miljö som tilltalar jägarna. 

Man åker ut i båtar och ser hur änderna sträcker. Det är ingen konstlad eller 

artificiell jakt utan en naturlig jakt med relativt mycket fågel. Miljön är Hargs 

starka sida. 
 

Ladugård 

Löhammars ladugård som ligger på Hargs ägor brann ner till grunden 2002. 

Branden ödelade hela ladugården som hade ett relativt modernt mjölkstall för 110 

kor i lösdrift. Denna tragiska händelse gjorde att man fick sätta sig ner och 

ompröva hela sin jordbruksverksamhet. Skulle man fortsätta med mjölkstall? VD 

bildade en expertgrupp som lyfte upp frågan till att förutsättningslöst se vad Hargs 

Bruks jordbruksmark skulle kunna användas till. Man vände och vred på frågan.  

Skulle mjölkstallet återuppbyggas eller skulle man göra något tillsammans med 

arrendatorena?  

 

Genom att anlita experter inom olika delar av jordbruket, djurhållning, 

landskapsvård och genom att samarbeta med ett arkitektkontor blev valet att bygga 

ett gemensamt stall för de 300 dikorna. Ladugården kom att bli en av de största och 

modernaste i Sverige för dikor. 
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Djuren ska framförallt användas som ”gräsklippare” för att hålla landskapet öppet, 

samtidigt som man räknar med att sälja ungdjur. Stallet är framtidsinspirerat rent 

arkitektoniskt men också funktionellt. Ladugården är så konstruerad att den kan 

användas flexibelt och inte endast för djurhållning. Utseendet, som är mycket 

futuristiskt, påminner om ett skepp. 

 

Det hade varit enkelt att bygga ett stall i gammal stil eftersom man har så många 

historiska byggnader men nu ville man också skapa något som kan ses som symbol 

för framtiden. Dagens arkitektur blir morgondagens historia. Ladugården vann 

också år 2006 Lantbukets affärers byggnadsstipendium. Ett mycket prestigefyllt 

arkitekturpris.  

 

GIS och GPS 

”Vi har varit barnsligt förtjusta i teknik och köpt teknik så fort det kommit ut.” 

”Carl har aldrig bromsat oss.” Det är nog viktigt att man inte haft en snål 

inställning från överordnad. ”Man behöver respons för att våga.” Skogsbruket har 

ett forskningsinstitut ”Skogforsk” som har varit en källa till kunskapsinhämtning 

för utveckling. Harg var tidigt ute med att använda sig av kartprogram och 

positionsbestämningar med hjälp av teknik. I skogsbruket i övrigt är det känt att 

Harg varit tidigt ute i detta hänseende.  
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4. Strategiutveckling i Hargs Bruk 

 

Mot bakgrund av ovanstående bild av Hargs Bruks värderingar och dess 

verksamhet och innovationshistoria skall vi i kommande avsnitt analysera hur man 

arbetar i företaget med strategi, organisering, ledarskap och lärande. I detta avsnitt 

diskuteras och illustreras först den affärsstrategi man valt att använda i Hargs Bruk.  

 

Studien visar att av Hargs Bruk AB haft en särpräglad affärsstrategi:  

 Man har ofta gått sin egen väg, eller till och med ”mot strömmen” i stället för att 

imitera större företag i branschen, vilket annars är vanligt.  

 

 Man har skapat en mängd nya verksamheter och affärer, men låtit dem knoppas 

av och behållit goda samarbetsrelationer med de nya företagarna, istället för att 

bygga ut det egna imperiet. 

 

 Man har också låtit utveckling ske genom ”organisk tillväxt”, låtit nya initiativ 

ta form, prövat nya vägar och kontinuerligt lärt av erfarenheterna, istället för att 

ägna sig åt omfattande utredning och strategisk planering. Den strategiska 

planen har man snarast format i efterhand, sett i backspegeln.  

 

 De nya verksamheter som vuxit fram är sinsemellan varierade och olika till sin 

natur, så vid en snabb blick kan det tyckas att man väljer diversifiering in i 

skilda verksamheter som affärsstrategi. Men de olika utvecklingsprojekten har 

alla ett gemensamt ankare. De bottnar i Hargs kärnkompetens som är dynamisk 

markanvändning, och skogsbruket är fortfarande den helt dominerande 

kärnverksamheten med ca 70% av omsättningen. Strategin kan därför närmast 

betecknas som fokusering på befintlig kärnkompetens. 

 

4.1 Det strategiska arbetet 

 

Några berättelser och illustrationer ur forskningsmaterialet får illustrera 

strategiarbetet inom Hargs bruk:  

 

”Omvärldsanalys finns inte strukturerat på det sättet men finns med i 

tänkandet. Hela tiden tänker man framåt. Olika personer lyssnar, läser och 

söker upp av eget intresse. På det sättet är vi spontant ”upplysta” – någon har 

sett, någon har något nytt och vi börjar tänka finns det några nya trådar att 

dra i. Vi frågar oss hela tiden om händelser i omvärlden kan komma att 

påverka oss, t ex etanolbilar. Vilken betydelse har det för t ex hamnen? Kan 

det ge möjlighet till etablering på industrimarken osv ?”.  
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Citatet ovan visar hur en intervjuperson beskriver hur strategiutveckling har skett 

spontant i Hargs Bruk.  Det finns i företagets historia en lång rad exempel på att 

man gradvis har låtit olika strategiska initiativ växa fram utifrån möjligheter som 

uppstått. När idéer och initiativ kommit upp i organisationen har man undersökt om 

de verkat lovande, och om så är fallet har man låtit dem ta form genom att praktiskt 

genomföra dem. Ett kontinuerligt lärande, problemlösande och justerande har ägt 

rum efter hand. Man har mer sällan valt att gå allt för djupt in i förplanering och 

långvarigt utredningsarbete innan beslut att testa har fattats. Däremot har man varit 

noga med att utveckla ny kompetens, eller ta in nödvändigt expertkunnande utifrån, 

och att hela tiden dra lärdomar av projekten.  

 

Ledningen har emellertid också i efterhand summerat och förtydligat den 

strategiska inriktningen. Sett i backspegeln har man funnit att det finns en klar röd 

tråd. Hur strategiarbetet formades visas i beskrivningen nedan.  

 

 
 

Häromåret deltog Vd i ett två årigt utvecklingsprogram under vilket han fick 

möjlighet att reflektera kring Hargs Bruk idag och imorgon på ett mer systematiskt 

sätt. Hela ledningsgruppen åkte bland annat till Lettland och arbetade med sin 

framtid på så sätt att man tittade i backspegeln och funderade över ”Vad är vi 

egentligen bra på – vilken är vår kärnkompetens”?  

 

När de olika innovationerna granskades såg man att det var ”Dynamisk 
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markförädling” som var Hargs signum och som gjort att man varit innovativa och 

skapat nya affärer samtidigt som man värnar om sitt unika kulturarv. Med ordet 

dynamisk menas att tänka i nya banor, förverkliga nya idéer, hänga med 

omgivningen, se trender och kombinera den egna erfarenheten med intuition och 

känsla. Detta har lett till att marken får en aktiv modern förvaltning kopplat med 

nya och utvecklingsbara affärskoncept. Vidare är man aktiva med att genomföra 

nya förvärv av köpvärda fastigheter, och på så sätt växa organiskt.  

 

Affärsplanen arbetades ut i utvecklingsprogrammet under en två års period av Vd. 

Därefter finslipades den och utvecklades vidare på hemmaplan. En omvärldsanalys 

gjordes, värderingar sattes på pränt liksom normer. En vision formulerades samt en 

affärsidé. Strategiska mål och strategier och handlingsplaner dokumenterades 

liksom styrsystem och belöningar. Vidare klargjorde man att en ledningsgrupp mer 

formellt skulle bildas. Man bokade in mötesdagar ett halvt år fram i tiden, ca 2 

dagar per månad.  
 

För VD var detta ett sätt att reflektera över vad som varit och tillsammans med 

medarbetarna bygga en plattform för framtiden som var mer genomarbetad. 

Verksamheten upplevdes av VD som lite spretig under en period och han ansåg 

därför att det var både roligt och angeläget att göra en mer systematisk analys och 

handlingsplan. 

 

4.2 Utveckling genom avknoppning  

 

Det är mycket intressant att se hur Hargs Bruk har varit en ”moderplanta” för 

många nystartade företag, vilka i sin tur också i många fall har skapat 

sysselsättning för andra företag. Ledningen har inte valt att köpa upp kringliggande 

företag eller verksamheter. Ett undantag utgör förvärv av mark, den ägda arealen 

har ökat med ca 10 % under det senaste decenniet.  

 

Förr utvecklade och förvaltade Harg all verksamhet i egen regi. Man skötte 

anderiet, underhöll fastigheter, avverkade skogen m m med egen arbetskraft. Idag 

ägnar man sig mindre åt förvaltningsfasen och mer åt att driva upp verksamheter 

till ”halvfabrikat” och sedan låta andra personer/företag sköta driften. När olika 

delverksamheter har stabiliserat sig och fått luft under vingarna, har det varit regel 

snarare än undantag att skapa möjligheter för initiativtagaren att ”knoppas av” och 

bli sin egen entreprenör, som exempelvis anderi, jakt, fiskeri, bostadsområde, 

golfbana m m. Också skogsbruket har entreprenöriserats, man har idag färre 

anställda, men långvariga samarbeten med avverkningsentreprenörer, som i flera 

fall är tidigare medarbetare.  
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Betydelse för sysselsättningen i regionen 

 

Genom att låta framväxande verksamheter knoppas av till nya företag har Hargs 

Bruk haft stor betydelse för sysselsättning och nyföretagande i regionen.  

 

Sedan 1985 har 14 entreprenörer startat egna bolag. Fyra företag startade på 80-

talet, tre på 90-talet och sju på 2000-talet. 

  

Det finns tre kategorier av arbete. Dels har vi de 14 personer som startade nya 

företag. Sedan har vi deras anställda, drygt 60 personer, och sedan har vi personal 

som anlitas vid arbetstoppar. Det kan vara egna företagare, entreprenörer, 

säsongsanställda. I denna kategori räknar vi in ca 320 personer. Till detta kommer, 

sådana som även tar arbete åt andra kunder t ex transportbolag som hämtar gods 

bland annat vid Hargs Hamn. Inalles så har Hargs Bruk som vid tiden för 

intervjuerna hade 12 anställda på olika sätt direkt eller indirekt skapat eller 

medverkat i att mellan 350 och 400 personer har sysselsättning i 

entreprenörsföretagen.  

 

Hargs utvecklingsstrategi uppvisar paralleller med Gnosjö-andan i Sverige, eller 

Silicon Valley i USA, där det i båda fallen varit betecknande att större företag hela 

tiden genererar nya avknoppade småföretag, underleverantörer eller konsulter, 

vilka ofta fortsätter att samarbeta med sin tidigare arbetsgivare. Man kan konstatera 

att detta är en strategi som inte optimerar tillväxt av den egna organisationen – men 

möjligen i stället tillväxt och variation i systemet som helhet, dvs sett över 

organisatoriska och juridiska gränser.  

 

4.4 Exempel på avknoppning  

 

Nedan följer exempel på hur olika verksamheter avknoppats eller 

entreprenöriserats. 

 

 

Skogliga tjänster 

Under 2003-2004 genomfördes en, ur Hargs Bruks perspektiv, stor 

organisationsförändring. Tidigare hade man haft anställda skogsarbetare och en 

reparationsverkstad. Nu lade man ut driften på en entreprenör istället. Stor möda 

lades vid att klara omvandlingen utan att behöva säga upp någon. Idag har alla 

anställning.  Några fick anställning hos entreprenören som övertog 

avverkningstjänsten. Entreprenören har idag flera maskiner och en omsättning på 
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ca 15 miljoner kronor. 

 

Anderiet har också lagts ut på entreprenad. Harg får den kvot av ällingar som man 

vill ha och en entreprenör får sin utkomst från anderiet och driver också en vilt-

/jaktaffär. Han har också tillgång till slakteriet och kan sälja kött. 

 

Järnboden – är en gammal och renoverad kulturattraktion från 1700-talet. Numera 

har man utställningar där under sommarmånaderna. Hargs medarbetare var 

involverade i detta men nu har man låtit driften skötas av en intresserad och 

engagerad person som vill utveckla verksamheten i samklang med Hargs 

värderingar. 

 

 
 

 

Den nya ladugården som har byggts sedan den gamla brunnit ned kommer också 

att bedrivas på arrende. När man såg över arrenden såg man också att en del håller 

på att gå ut och att en del arrendatorer snart går i pension. Den ene arrendatorn går 

därför in i projektet och kommer att sköta driften. Den andre bildar ett maskinbolag 

som säljer tjänster. Det verkar som om man lyckats vända en katastrof till en 

lyckosam framtidssatsning.  

 

Burvik-projektet har övertagits av en tidigare samarbetspartner som byggt 

bostäder och sköter golfanläggning. Fortfarande finns en förtroendefull relation. 

 

Fyrväpplingen – sportfiskecentret har också övertagits av en entreprenör som 

driver och utvecklar verksamheten. Hargs Bruk arrenderar sedan lång tid ut 

fiskeområden till såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.  
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Stängsel 

Hargs bruk har stora arealer som behöver stängsel för kor och hjortar. Detta har 

haft betydelse för stänselfirman Delka produkters expansion. Delka produkter är en 

kombinerad elfirma och stängselfirma som kommit till beroende på entreprenörens 

arbete hos Hargs Bruk.  
 

Hantverkare, såväl snickare som elektriker och VA-specialister får sin försörjning 

till stor del från Hargs Bruk genom att de anlitas som entreprenörer. Harg har en 

egen verkstad. Istället för att passivt lägga ned den är den numera uthyrd. 

 

Samarbeten med leverantörer, kunder och myndigheter 

Mycket av verksamheten bedrivs utifrån att skapa bra och långsiktiga relationer 

som bygger på förtroende. Det uppskattas av såväl leverantörer som köpare som 

myndigheter. ”Vi har förvärvat good-will och då sprids ett gott rykte”. Vi gör det vi 

kommit överens om. Utbytet med kommun, länsstyrelse, naturvårdsverk, 

skogsstyrelse, jordbruksverk och andra myndigheter är utvecklande och berikande i 

allt väsentligt. Länsstyrelsen och Harg har t ex gemensamt utarbetat 

skötselanvisningar för hur man ska sköta naturreservatet Fagerön. Kommunen och 

Harg är båda samarbetspartners i Hargs Hamn.  

 

 

4.5 Hur har Hargs strategiska vägval bidragit till företagets innovativa 

utveckling?  

 

Att på ett utvecklingsinriktat sätt använda de resurser som marken och ägorna ger, 

har varit den naturligt givna basidén i Hargs Bruk. Marken och skogen har varit 

”ankaret” eller plattformen för en rik flora av framväxande verksamheter.  Vill man 

hämta teoretiska begrepp från strategiforskning och managementlitteratur kan man 

använda följande uttryck för att beskriva Hargs Bruks strategi: 

  

1. Innovera snarare än imitera (Normann, 2001) 

2. Framväxande strategier (emerging strategies) snarare än planerade strategier 

(Mintzberg & Ghosal 2002)  

3. Fokus på kärnkompetens, snarare än diversifiering (Prahalad & Hamel, 1990, 

Kogut & Zander, 1992). 

4. Imaginär organisation, avknoppning och nätverk, snarare än hierarki 

(Hedberg et al, 2000) 

 

Framväxande strategiutveckling, ”emerging strategies” ses vanligen som en särskilt 

lämplig form i verksamheter där omvärlden kännetecknas av mycket hög grad av 
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komplexitet och föränderlighet, (något som dock inte alltid ansetts vara utmärkande 

för skogsnäringen). När omvärlden är komplex och föränderlig är det svårt att med 

lång framförhållning planera framtiden. Framväxande strategier brukar också anses 

vara bra för innovationsarbete under osäkra villkor, eftersom de bygger på praktisk 

prövning, experimenterande och att lära av erfarenheter. Man är också ganska unik 

jämfört med skogsbranschen som helhet, som brukar betecknas som mer 

planerande och mindre experimentellt orienterad.  

 

Att man inom Hargs bruk fokuserat på viktiga kärnkompetenser, i detta fall 

relaterade till användning av skog och marken, kan också ha bidragit till 

innovationsförmågan. Innovationer och affärsutveckling innebär alltid behov av 

kompetensutveckling, och användning av nytt specialistkunnande, antingen det 

gäller våtmarker eller IT-system.  

 

Det är vanligen lättare att utveckla ny specialistkompetens när man har generell 

kompetens inom kärnområdet. Detta beror på ett fenomen som kallas ”path 

dependence” (metaforiskt innebär det att det är lättare att följa upptrampade stigar). 

Ju längre från sin etablerade kunskapskärna eller ju längre från hur man brukar 

jobba man strävar, desto mer liknar situationen en genuin start-up. (Kogut & 

Zander, 1992) Då kan man inte dra nytta av tidigare know-how, specialistkunnande 

eller erfarenheter. Man stör också relationsstrukturer.   

 
Kunskapsstrategin i Hargs Bruk har varit att steg för steg inkludera nya 

kunskapsområden, som stärker och samspelar med existerande kärnkunnande. Det 

nya man behöver lära blir inte främmande, utan ”dockar in” i befintligt kunnande, 

man bygger vidare på en grundläggande förståelse (Sandberg & Targama, 1998, 

och man drar nytta av befintliga relationsstrukturer (Kogut & Zander, 1992). 

 

Fokus på kärnkompetens är också gynnsamt eftersom det krävs kompetens för att 

köpa in kompetens (Södergren & Fredriksson, 1998). När ett kärnkunnande finns 

inom en organisation kan man lättare förstå vilka kvalitetskrav man kan ställa på 

underleverantörer, och man kan bättre ”se” det kunnande man själv inte har. Det 

blir också möjligt att se vad man själv behöver bidra för att få samarbetet med en 

extern partner att flyta smidigt. Omvänt, om eget kärnkunnande inom ett område 

saknas, kan man sällan utnyttja den fulla potentialen i ett externt samarbete.  

 

Troligen har det egna gedigna kunnandet om natur och skogsbruk i Hargs bruk 

varit en viktig förklaring till varför man kunnat samarbeta smidigt med externa 

experter, underleverantörer eller andra partners. Det man kan ha missat genom att 

fokusera på kärnkompetens är möjligheten till bredare riskspridning. Företaget är 
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nära knutet till markanvändning och skogsbruk, vilket dock är ett medvetet val.  

 

Att välja avknoppning som utvecklingsväg förefaller också ha bidragit till den 

kontinuerliga innovationsförmågan. Man har frigjort tankekraft och arbetstid inom 

Hargs Bruk genom att låta andra ta över, och man kan dra nytta av den 

specialisering, flexibilitet och kostnadseffektivitet som kan finnas i mindre företag. 

Organisationer som väljer att istället införliva olika verksamheter i den egna kärnan 

växer både i storlek, men framför allt i komplexitet vilket ger upphov till 

omfattande behov av koordinering, administration och ledningsarbete. 

Beslutsgångar blir därmed långsammare, och fler frågor kan bli hängande i luften. 

Man tvingas formalisera kontakter och rutiner, vilket leder till minskad flexibilitet.  

  

De problem som förknippas med avknoppning och outsourcing är bland annat att 

det är svårare att få insyn i varandras verksamheter, om företag är fristående men 

ändå beroende av varandra i nära samarbeten. Detta leder ibland till att information 

undanhålls eller att man inte får kännedom om problem som uppstår i 

verksamheten. Ett andra problemområde är att det kan vara svårare att bedriva 

gemensamt utvecklingsarbete och dela kunskaper informellt. I detta avseende har 

långsiktiga och personliga relationer ofta kunnat fungera som ett kitt mellan Hargs 

Bruk och andra företag. Det man möjligen istället gått miste om är däremot 

eventuellt ytterligare tillväxt i den egna organisationen. 

 

De valda strategierna samspelar med andra faktorer 

 

Att välja framväxande strategier, fokus på kärnkompetens och avknoppning som 

huvudsakliga utvecklingsformer har således i detta fall bidragit till en god 

innovationsförmåga. Men viktigt är också att de valda strategierna också, vilket 

framgår av ”kanelbullen” i figur 1, förstärks av andra faktorer och förhållningssätt i 

organisationen.  

 

Särskilt tydligt är att de strategierna förstärker (och förstärks av) av företagets 

grundläggande kärnvärden. Att låta strategiska idéer växa fram är ett 

förhållningssätt som stämmer väl med de naturnära värderingar som kännetecknar 

företaget. Kärnvärdena i Hargs Bruk som rör natur, kultur och innovationsvilja  

förefaller ha fungerat som ankare och ledstjärna för olika strategiska initiativ. De 

har utgjort den bas eller plattform, som är viktig för att känna trygghet i strategisk 

förändring.  

 

Att odla och skapa förutsättningar för naturlig tillväxt står i överensstämmelse med 

hur man arbetar i den dagliga verksamheten, vilket kan i sig vara en positiv kraft. 
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Peter Senge, professor vid MIT i Boston, har under många år pläderat för att alla 

levande system har en inneboende drivkraft och växtkraft och att ett strategiskt 

ledarskap som skapar förutsättningar för denna naturliga kraft är att föredra framför 

detaljerad kontroll och styrning. Det betyder emellertid inte att ledningen abdikerar 

eller tillämpar en laissez-faire-politik. Också odling kräver ju mycken omsorg, 

gallring, disciplin och skötsel. Peter Senge brukar använda trädgårdsmästaren som 

metafor för ledarskap i en lärande organisation. Förmågan i Hargs bruk att ”låta 

växa” snarare än att tvinga fram utveckling, kan ha spelat stor roll för att många 

satsningar har lyckats (Senge, 1999).  

 

Att låta nya affärer växa fram utifrån olika möjligheter och gradvis pröva dem i 

praktiken förutsätter emellertid ett lärande förhållningssätt, och ett ledarskap som 

gynnar lärande, vilket diskuteras närmare avsnitt 6 nedan. Framväxande strategier 

behöver stödjas av konkreta arbetsformer för gemensamt lärande och ”learning-by-

doing”. Att arbeta med framväxande strategier förutsätter också, om resultatet skall 

bli innovation, snarare än konsolidering, en god förmåga till omvärldsspaning och 

att kunna utnyttja externt specialistkunnande utanför organisationen (Senge, 1990)
 
.  

 

Mycket viktigt för strategiutvecklingen har också varit närheten till beslut, genom 

ägarens närvaro i verksamheten. Det har gjort att man ofta vågat gå mot strömmen 

och rådande trender, och vågat experimentera istället för att imitera. Det fanns 

därför en oro i organisationen att innovationsförmågan skulle få en allvarlig törn 

efter Carls bortgång.  Organisationer som går sin egen väg kan bli mer sårbara för 

störningar i omvärlden.  

 



 37 

5. Organisation och formell struktur 
 

5.1 Formell organisation och ägarbilden 

 

Hargs formella organisationsstruktur är inte komplicerad. Den är uppbyggd på 

klassiskt sätt, med olika avdelningar för olika verksamhetsgrenar och en gemensam 

ledningsgrupp där samtliga avdelningschefer ingår, och där kommunikationen är 

tät.  

 

Ägarbilden har varit stabil. Ägare av Hargs Bruk mellan 1969 – 2004 har varit 

baron Carl Beck-Friis som i sin tur efterträdde sin far. Som tidigare nämnts har 

bruket varit i familjens ägo sedan 1730 och i sju generationer. Som kuriosa kan 

också nämnas att dagens förvaltare och VD, Ulf, också tillträdde tjänsten efter sin 

far. Tjänsten som förvaltare var då inte utformad precis som idag men stora likheter 

finns. Ulf är utbildad jägmästare. Styrelsen består av flera tunga och 

välrenommerade representanter för näringslivet, med gediget industrikunnande från 

olika branscher och sektorer.  

 

Antalet anställda är litet trots den betydande omsättningen och de stora ekonomiska 

värden företaget förvaltar. Idag finns 12 anställda medarbetare. Förutom VD finns 

en ekonomichef och en sekreterare/växelansvarig. Inom den skogliga delen arbetar 

främst en jägmästare och en skogvaktare. Avdelningen Jakt och Gårdsförvaltning 

ansvarar för jakten och viltvården samt sköter parken och landskapet runt bruket. 

Avdelningen leds av en viltmästare. Fastighetsavdelningen leds av en 

fastighetschef.  

 

Graden av formell strukturering, detaljstyrning och hierarkisering kan sägas 

generellt vara låg. Internt finns minimalt med formella styrsystem, 

befattningsbeskrivningar saknas i princip, i alla fall är det inte de som styr hur man 

sköter sitt arbete. Tidigare forskning visar också att hög grad av hierarkisering och 

strukturering brukar skapa mer låsningar än möjligheter när det gäller att främja 

kreativitet (Gulbrandsen, 2004)
 
. Högre grad av struktur och kontroll finns dock 

som viktiga delar i de kvalitets- och miljösäkringssystem som företaget använder, 

liksom givetvis i ekonomisystemet.  

 

Organisatoriskt kan Hargs Bruk, vilket framgått ovan, beskrivas som en 

nätverksbaserad eller ”imaginär” organisation (Hedberg et al, 2000). Detta innebär 

att dess verksamhet bygger på samspel med en lång rad olika företag och 

entreprenörer.  
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Strategiforskarna Kogut och Zander (1992) visar att företags förmåga att organisera 

också är en del av dess strategiska kompetens, både organisationsprinciper och 

relationella strukturer är i själva verket en del av kärnkompetensen. I fallet Hargs 

Bruk har man blivit duktig på att utveckla nya affärer, att skapa samarbetsrelationer 

med externa intressenter. Man har också byggt upp en erfarenhet av hur det går till 

att låta t ex en tidigare medarbetare knoppas av och starta eget. Man har även byggt 

upp en tradition av hur man behåller förtroende och goda långsiktiga samarbeten. 

Detta i sig är en strategisk kompetens som är mycket värdefull för att skapa 

innovation i systemet som helhet.  

 

För medarbetare förefaller möjligheten att starta eget ha varit i huvudsak 

inspirerande, eftersom man arbetar åt sig själv. Det innebär ju emellertid också ett 

personligt risktagande, vilket brukar leda till att många hellre har den tryggare 

anställningsformen. I Hargs Bruk har man skapat en god ”hybrid” mellan ägarskap 

och långsiktigt förtroende. Att veta att man är välkommen att arbete med och åt 

Harg kan ge den trygghet som gör rollen som egenföretagare mindre riskfylld.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att den enkla organisationsformen, den låga 

formaliseringsgraden och de många informella, nätverksbaserade 

samarbetsrelationerna har skapat en god miljö för ett gemensamt lärande. Detta 

lärande i sin tur, förefaller ha stärkt innovationsförmågan i hela systemet.  

 

6.  Ledarskapet inom Hargs Bruk. 

 
Ledarskap är viktigt för organisationers innovationsförmåga. Ledare kan inspirera 

andra att bidra med idéer och de kan skapa praktiska förutsättningar och konkreta 

resurser så att medarbetare och kolleger kan driva utvecklingsarbete (Senge, 1999, 

Södergren & Fredriksson, 1998).  

 

Ledarskapet i Hargs Bruk har inte varit särskilt toppstyrt, utan snarare utspritt och 

delegerat, trots att både den tidigare ägaren och VD är starka och respekterade 

personer. Många personer har haft självständigt ansvar för att driva olika 

utvecklingsprojekt. Ofta har erfarenheterna från ett projekt kunnat berika andras 

arbete, eftersom det ofta funnits synergieffekter, ömsesidiga samband och 

växelverkan mellan olika satsningar .  

 

Eftersom många delar av Hargs verksamhet inkluderar externa partners blir 

ledarskapet här ett utvidgat begrepp, ett systemiskt ledarskap.  Det handlar om att 

främja och skapa förutsättningar för människors arbete, både inom och utom det 

egna företaget. Att leda denna typ av verksamhet är, om man så vill ett exempel på 
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nätverksledarskap.  Ledarskapet i Hargs Bruk har skapat förutsättningar för riktad 

samverkan eller ”samhandling” mellan olika aktörer, något som också i tidigare 

studier visats gynna innovativt arbete (Eriksson, 2005).  

 

I nästa avsnitt ges några bilder ur intervjumaterialet som skildrar nyckelpersonerna. 

Det handlar om den tidigare ägaren, Carl, som han beskrevs i de intervjuer som 

gjordes 2004-2005, och företagets VD, Ulf. I avsnitt 6.2 diskuteras hur ledarskapet 

har samvarierat med övriga faktorer för att skapa ett gott innovationsklimat.  

 

6.1 Ägarskapet/ledarskapet 

 

Ägaren Carl 

Carl beskrivs som en ovanlig person om vi utgår från den föreställning man kan ha 

om baroner. En av de största höjdpunkterna beskriver han som den dagen då Du-

reformen genomfördes i Sverige. När medarbetarna beskriver honom så utbreder 

sig ett varmt leende i deras ansikten. Man tycker mycket om Carl och han verkar 

vara mycket uppskattad i bygden: ”Carl har en stor portion humor och glimten i 

ögat vilket leder till många skratt.” Han har eget arbetsrum i kontorsbyggnaden. 

Under senaste ca 10 åren har han varit bosatt på Harg. Tidigare bodde han i 

Stockholm. 

 

Carl lägger sig aldrig i den operativa verksamheten, enligt medarbetarna. Han visar 

fullt förtroende för medarbetarna och det är medarbetarna som sköter 

verksamheten. Carl har en mycket god relation till alla och mycket utbyte med VD 

och ekonomichef. Han verkar också inspirera andra. Så här uttryckte sig några 

intervjupersoner: 

 

”Carl vitaliserar verksamheten och han läser kopiöst. Han ställer ofta frågor: 

”Varför gör de så där?” Eller ”varför gör vi inte det”? Vi vill också hålla oss à jour 

med utvecklingen, och läser och tänker och använder de små grå hjärncellerna.”  

 

”Carls inställning är avgörande” ” Han har ett antal värderingar och idéer, som man 

lärt känna i organisationen”. 
 

”Carl har ett inspirerande sätt – det där kan du lika bra.”  

 

”Han kan också säga: det där ska vi inte pyssla med.”  

 

”När väl det första steget är taget så lägger sig Carl inte i den operativa 

verksamheten men han är intresserad av och tar aktiv del i hur det går.”  
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”Han läser enormt mycket, och klipper ut artiklar och delar ut och kommenterar allt 

dumt som skrivs och får oss att skratta.” Man berättar att Carl ofta går också runt 

till de olika medarbetarna (framförallt Ulf och Mats) och pratar om aktuella 

händelser i världen eller lustifikationer i tidningen som inte sällan speglar olika 

värderingar/ståndpunkter eller motsägelser. 

 

Carl beskrivs också som mycket prestigelös och som en person som absolut inte 

gör saker eller sig själv märkvärdiga – tvärtom:  

 

”Han är den som skulle kunna komma till jakterna med de senaste prylarna men, 

nej, det är gamla dunjackan och snickarbyxorna som gäller i motsats till en del 

Stockholmare.”  

 

”Carl skulle verkligen kunna ”bräcka” andra men det är inte hans stil.”  

 

”Inte det minsta baron trots att miljön skulle kunna uppmuntra till ett sådant 

agerande.” Carl är noga med moral och etik och för diskussioner om Skandia, 

fallskärmar mm och förfasar sig över dessa tilltag. Han beskrivs också som sparsam 

men absolut inte snål. 
 

Carl anses också ”ha näsa för affärer och kan koppla ihop det oväntade.” Genom 

valet av styrelsemedlemmar finns dessutom tillgång till ett stort kontaktnät inom 

industrisektorn och personer som engagerar sig för företaget.  

 

Carl har en stor tilltro till sina medarbetare. Ett exempel av många är när han bad 

jägmästaren och förvaltaren (nuvarande VD) att planera och bygga vägar i ett 

stugområde och ta sig an en golfanläggning. När Ulf uttryckte oro över att han inte 

var tillräckligt kompetent för uppgiften sa Carl att det var han säkert för ”du har ju 

byggt en massa skogsbilvägar”.  

 

Carl lägger sig aldrig i den operativa verksamheten. Hans påverkan sker framförallt 

genom de värderingar han står för. Vd och medarbetarna omsätter värderingarna i 

verksamheten, de ”lever” värderingarna. Genom att ägaren bor på bruket finns 

möjlighet till diskussioner och kontakter för att diskutera större beslut innan de 

framläggs för styrelsen.  

 

 

VD – Ulf 

”Ulf skapar en bra grogrund för lärande och innovation. Han är prestigelös och 
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nyfiken. Han hör sig för och frågar och har bra dialog med alla – ger en chansen. 

Det gör att den idé man har kan han fatta beslut om snabbt.”  

 

Ulf har också ett stort nätverk inom både forskning och med andra företag i 

branschen och i företag av andra slag, har gått ledarskapsutbildningar och deltar i 

ett forskningsnätverk och VD-nätverk. Andra personer i ledningen ingår i 

ekonomichefsnätverk, styrelsenätverk, fastighetsnätverk mm. Han engagerar sig 

också i olika rådgivningsnätverk för ett forskningsinstitut ”Skogforsk”. Det finns en 

stor öppenhet för att genomföra olika forskningsanknutna försök vad gäller t ex 

skogsodlingsmaterial, gödsling, skogsmaskiner o dyl. När det gäller forskning som 

rör ledarskap och verksamhetsutveckling är Ulf också intresserad, läser litteratur 

också inom dessa områden och försöker omsätta kunskaper/lärdomar i praktiken. 

Han har stor öppenhet för andra branscher, för kommunen och andra organisationer 

och öppnar många olika dörrar.  

 

”Ulf har bred kunskap och erfarenheter”. ”Han är bra på att lyssna och fatta beslut.” 

”Han lyssnar och tar till sig av de idéer och funderingar man har och så värderar vi 

dem tillsammans.”  
 

Medarbetarna sätter värde på Ulfs ”tillgänglighet och öppenhet” och att han tycker 

att hälsa, familj och förtroende är viktiga värden. Prestigelöshet är också ett 

kännetecken, bl a att han sällan använder titlar. När det gäller chefsbefattningar så 

slås man av att ingen i företaget talar om ”VD:n”, ”ekonomichefen” eller 

”fastighetschefen”, utan man talar om Ulf, Mats, Lennart osv. När det gäller ägaren 

så säger man inte heller det utan talar om Carl. Man har också ett varmt sätt att 

möta besökare.  

 

”Ulf har attityden att familjen är viktig. Man ska ta hand om sin familj. Det är bra 

att Ulf uttrycker det. Om ett barn missat skolbussen kan åka ifrån och hämta. 

Föräldraledighet är en naturlig del och helt legitimt. Det är också så att det finns 

uttalat att vi ska ha kul på jobbet”. 

 

En medarbetare uttrycker att …”han är duktig på att rekrytera och har knutit ihop 

bra personal.”  

 

Ulf antecknar också mycket och delar med sig av intryck från de olika nätverk han 

är med i, vilket även de andra gör. Ulfs dokumentationsförmåga gör också att goda 

idéer och tankar finns nedskrivna från möten och kan fångas upp. Därmed bygger 

man på kunskapen hela tiden. 
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När någon går en utbildning delar man med sig av dessa kunskaper till varandra, 

och har roligt när de gör det. Det är inte bara ett referat eller information utan det är 

ett utbyte och ett utforskande av nya tankar man har fångat upp.  

 

6.2  Varför ledarskapet främjar innovationsförmågan  

 

Ledarskapet har också ytterligare bidragit till att möjliggöra det strategiska arbetet. 

Ledarskapet förefaller ha stått väl i samklang med företagets grundläggande 

värderingar och kultur. På vilket sätt har ledarskapet bidragit till 

innovationsförmågan?  

 

Ledarskapet i Hargs bruk präglas som framgått av hög grad av tillit och förtroende. 

Det har varit vanligt att den som tagit ett initiativ eller kommit med en idé också 

har uppmuntrats att ”ro skutan i land”, vilket säkert har bidragit till 

innovationsförmågan. Kreativitetsforskning visar att den viktigaste 

motivationsfaktorn när det gäller att skapa ett idérikt klimat är just att få omsätta 

sitt förslag i praktisk handling (Ekvall, 1979). Tilliten kommer också till uttryck i 

att när olika personer knoppats av för att starta egna verksamheter, har man litat på 

att de kommer att fortsätta att vara en positiv resurs för företaget, ofta med 

långsiktiga samarbeten som följd.  

 

Den personliga atmosfären, med visad omtänksamhet mot både individer och 

familjer, har också med största säkerhet bidragit till det innovativa klimatet. Ny 

internationell forskning visar alldeles entydigt, att tillit och ett positivt 

känslomässigt klimat gör att människor både får ökat ”vidvinkel-seende” (dvs man 

kan se flera perspektiv och tolka mera information) och dessutom ökar 

handlingsförmågan. Inom forskningen har denna effekt benämnts ”broaden and 

build”, dvs ett positivt klimat ökar förmågan att utvidga tänkandet och bygga vidare 

(Fredrickson, 2003).  

 

Ett lärande ledarskap 

En andra ledarskapsaspekt som varit tydlig i Hargs Bruk är intresset för att fånga in 

ny kunskap och pröva hur den kan användas i organisationen, att lära och skapa ny 

kunskap. Som framgått har man använt många kanaler för kunskapsinhämtning och 

olika personer deltar på olika sätt i spaningsarbetet
 
. Även om i berättelserna ovan 

VD och ägare framhålls som de främsta ”spanarna” finns i organisationen 

återkommande exempel på att olika medarbetare lagt ned mycket tid på att skaffa 

ny specialiserad kunskap, och inte sällan blivit ledande inom ett område.  Aktiv 

omvärldsspaning stärker organisationens förmåga till lärande (Lundblad, 2000, 

Hamrefors, 2005) 
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Vi ser också att ledarna ofta uppmuntrar till utveckling genom att ställa frågor. Man 

använder konsultativt/coachande och frågedrivet ledarskap t ex ”varför gör vi så 

här? ”vad skulle du göra själv?, ”hur tänker du om det här”? Ett coachande 

ledarskap gynnar vanligen lärande och kunskapsutveckling (Sandberg & Targama, 

1998). Ledaren avstår från att vara expert och uppmuntrar i stället andra att söka 

kunskap.  

 

Balans mellan relationskompetens/ handlingskompetens/förändringskompetens 

 

Ledarskap kan kategoriseras i dimensionerna handlingskompetens vs 

relationskompetens. Handlingskompetens är att i hög grad vara resultat- och 

aktivitetsdriven, inriktad på att åstadkomma det man föresatt sig. 

Relationskompetens är att i hög grad vara inriktad på att skapa samverkan, 

utrymme för individen, mening, sammanhang och konstruktiva relationer. Under de 

senaste knappt 20 åren har forskningen visat att det även krävs 

förändringskompetens det vill säga beteenden som handlar om att se möjligheter, 

uppmuntra nytänkande, vara orädd som beslutsfattare, ha diskussioner om nya 

ideer mm. Alla slagen av ledarskap kan fungera – det beror på miljön. Vanligen 

anses dock att en kombination av de tre kvaliteterna är att föredra, vilket vi kan se 

har uppstått i Hargs Bruk.  

 

Handlingskompetensen har understötts av en hög grad av fysisk närvaro från VD 

och ägaren. Att ägaren har varit nära har givit en mycket värdefull trygghet i 

beslutsfattandet. Om Carl har sagt ok, är det osannolikt att beslutet skulle kunna 

rivas upp av styrelsen:  ”Ägaren lägger sig inte i verksamheten utan det är vi som 

driver. Hans forum är styrelsen. Han är säker på oss och vår kunskap och förmåga – 

det ger goda cirklar. Vi har förtroende för varandra och den kompetens och 

kunskap var och en besitter.” Relationskompetensen kommer bl a till uttryck i hur 

man agerar både internt och över organisatoriska gränser för att få olika personer 

att bidra med sitt bästa kunnande eller kontakter eller att vara ambassadörer för 

företaget eller för kolleger.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att ledarskapet karakteriseras av några särdrag:  

 Närvarande ledarskap, med hög fysisk närvaro och snabbt beslutsfattande.  

 Personorienterat ledarskap, med hög grad av tillit och förtroende.  

 Lärande ledarskap, kunskapssökande och frågedrivet ledarskap 

 Inspirerande, tillåtande och stödjande ledarskap som uppmuntrar till 

aktivitet, handling och experimenterande. 

 Balans mellan handlingskompetens och relationskompetens. 
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Dessa aspekter i ledarskapet har sannolikt tillsammans med strategier, värderingar 

och arbetsformer varit viktiga för innovationsklimatet i Hargs Bruk. De står också i 

samklang med de grundläggande värderingarna om respekt för människor och natur 

och samtidigt viljan till förändring. Ett lärande och coachande ledarskap är bra för 

innovationsförmågan.  

 

7.  Ett kunskapande förhållningssätt 
 Metoder för lärande och kunskapsutveckling  

 

”Om vi är öppna så öppnar sig andra. Det är ett ömsesidigt utbyte”. 

 

Intervjucitatet ovan illustrerar ett lärande förhållningssätt. Grundförutsättningarna 

för att vara en lärande organisation finns på plats; lärande ideal, strategier och 

ledarstil. Men till detta behövs också vardagliga strukturer, samarbetsformer och 

resurser för att ett konkret lärande skall kunna äga rum, eller det Marianne Döös 

vid Arbetslivscentrum har kallat för en relationik för lärande, dvs de arbetsformer 

och arenor som möjliggör gemensamt lärande Döös (2000) . I det följande ger vi 

exempel på olika konkreta metoder för lärande som används i företaget.  

 

7.1 Ett lärande samarbete 

 

Nätverk. 

Alla chefer ingår i olika professionella nätverk som ger utblickar och 

energipåfyllnad samtidigt som Harg gärna delar med sig av sina erfarenheter. 

Exempel på nätverk som cheferna ingår i är ekonomichefsnätverk, styrelsenätverk, 

fastighetsnätverk, forskningsnätverk, viltmästarnätverk och forskningsnätverk. 

Harg ställer också gärna upp som objekt för olika prov/forskning, det tillför 

kompetens. 

 

”Vi får inte bara sitta på kammaren utan måste skaffa oss andra referensramar 

genom att träffa andra. Det blir som en gödseleffekt. Vi skaffar oss en kompetens 

att analysera utvecklingsmöjligheter och samtidigt växer vi.” 

 

Studerande/lärling 

Varje år tar viltmästaren in en person som studerar till viltmästare och som gör ett 

lärlingsår på Hargs Bruk. De får arbeta självständigt och med stort ansvar. ”De har 

tillfört jättemycket”.  ”När de kommer så ber jag dem att de ska ifrågasätta allt vi 

gör – kan vi göra det på ett bättre sätt? De har varit på olika ställen och har en 

massa intryck och ideér.”  
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Jakter 

Inom jakten är Hargs viltmästare ett känt namn. Det innebär att han ofta får 

inbjudan till jakter i Sverige och utomlands. Genom att vara öppen för förbättringar 

och nya möjligheter tar han till sig och söker saker som han kan omsätta i 

praktiken. 
 

Också när man ordnar egna jakter skapas ett forum för gemensamt utbyte. Alla 

medarbetare hjälper till vid jakterna och deltar i evenemangen. Det medför att man 

träffar varandra och andra, får utbyte och har en gemensam upplevelse att diskutera 

efteråt internt. Alla har också ett engagemang i planering och genomförande vilket 

medför att man arbetar med en gemensam aktivitet mot ett specifikt mål. Allas 

kompetens tas tillvara vare sig man är jägare eller inte. 

 

Lärvänliga lokaler.  

Slående är att alla dörrar är öppna, och det finns också arbetsrum som inte har 

någon dörr. Det finns ett gemensamt fikarum som rymmer ett ovalt bord och ett 

antal stolar. Detta rum är mindre och det finns plats för drygt 10 personer vid 

samma bord. En kaffeautomat med cappucino m f l kaffesorter står på en bänk, och 

en fruktkorg. På anslagstavlan hänger en massa färgkort. Det finns bl a fotografier 

på styrelseledamöterna och olika roliga upptåg/fester med anknytning till Harg och 

dess medarbetare eller styrelse. 

 

Tänkrummet 

På övre våningen har man tagit tillvara det gamla konferensrummet och med små 

medel fräschat upp lokalen och gjort den ljusare. Rummet kallas ”tänkrummet” och 

dit drar man sig när man vill diskutera olika frågor och vara kreativ och bolla idéer. 

Den fysiska förflyttningen från tjänsterummet till tänkrummet betyder att här kan vi 

utveckla saker utan att bli avbrutna av telefon, besök mm.  
 

Rummet används också som vanligt mötesrum. ”För att tänka nya tankar är det bra 

att förflytta sig från sitt vanliga kontor”, säger VD. ”När man är i tänkrummet 

betyder det att man inte vill bli störd men man är fortfarande anträffbar då som man 

säger. Marianne vet var vi är. Vill man verkligen vara ifred så går man till någon 

annan byggnad inom Harg och ”låser in sig”.  

 

Tidningsurklipp och omvärldsspaning 
”Ägaren, Carl, som i stort besökt kontoret dagligen under sina år som ägare 

diskuterar gärna olika världs-/regionala- eller lokala händelser med medarbetare. 

Han kommer med urklipp från tidningen om aktuella händelser som vi diskuterar. 
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Det kan gälla värderingsmässiga frågor som skandaler inom företagsvärlden vad 

gäller etik och moral eller lustifikationer angående olika uttalanden både politiska 

och andra”.  

 

”På detta sätt sker en naturlig reflektion över händelser i vår omvärld. Detta tar man 

sig tid att utbyta tankar kring person mot person.  Då alla vet att Carl är oerhört 

intresserad och läser kopiöst så vill medarbetarna också hålla sig a´jour. Även om 

de naturligtvis gör det ändå så sporrar tanken på att det här kommer nog Carl att 

komma med och högt vilja reflektera över i en dialog. Intresset för vad som händer 

och vad andra personer/företag/myndigheter gör eller inte gör innebär att frågor 

som gäller värderingar och moral ständigt hålls aktuell och levande. 
 

Det händer också att man åker längre bort under några dagar för att tänka 

tillsammans. Man har bl a åkt till Riga och Visingsö. Resultatet av dessa 

diskussioner då man undersökte vilka omvärldsfaktorer som kan påverka Harg som 

företag sammanfattas i bifogade faktaruta.  

 

Specialistkunnande utvecklas och inhämtas.  

I och med att fokus har flyttats från traditionell förvaltning till dynamisk 

markförvaltning blir det allt viktigare att ta hjälp av expertis i olika frågor. Det är 

slående att man är mycket öppen för att ta in kompetens, experter och konsulter där 

man själv inte har den fullt ut. Experter och konsulter anlitas vid behov. Tack vare 

att man byggt upp nätverk kan duktiga personer knytas till olika uppdrag som 

antingen utredare eller diskussionspartners. 

 

Avknoppningsstrategin innebär att det för cheferna blir allt viktigare att vara 

duktiga på att upphandla tjänster, ha nätverk och se helheten. Inom vissa områden 

har man byggt upp eget strategiskt kunnande t ex EU kunskap och då framförallt 

vad som händer inom natur- och viltvårdsområdet samt skogs- och jordbruket. ”Det 

är viktigt att känna till regelverket och förändringar så att man är med på ”planen” 

när det blir nya eller förändrade förutsättningar”.  
 

Kommunikation och kreativitet 

Genomgående ger intervjuerna olika signaler om att kommunikationen är öppen 

och att det är högt i tak:  

 

”Vi tänker framåt – hur kan vi utveckla detta, vad innebär det för oss, hur kan vi 

kombinera för helhetens bästa, vi pratar om detta.”, ”Idéer föder idéer – 

snöbollseffekt. Folk vågar komma med idéer. De kommer var som helst, i möten, 

vid fika, det finns inga begränsningar. Det man kommer med blir verklighet – det 
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händer”.  

 

”Vi pratar hela tiden – allas idéer beaktas i de olika verksamheterna. 

Utvecklingssamtal är bra för det får ett annat fokus än våra dagliga samtal.” 

”Vi har möten kring omorganisation och projektet 1 gång per månad men det är 

också efter behov. Imorgon ses vi klockan 0900 kan någon säga. Saker växer fram 

– vi går igenom allt – slår ihop våra skallar – slutprodukten blir bra och beslut tas. 

Det vi kommit fram till verkställs och Ulf för anteckningar i sin bok.” 

 

Olikhet värderas 

Olikhet värderas. Det finns en betydande olikhet (förutom kön) vad gäller 

bakgrund, kompetens osv. ”Vi har en blandning av personer vad gäller bakgrund, 

referensramar och portfölj”. Olikheter kan leda till konflikter, men så verkar inte 

fallet vara här. Här tycks istället olikheten bidra till att helheten och gänget, tack 

vare gemensamma värderingar och olika perspektiv, ”förmerar” sig själva dvs 

resultatet blir bättre än vad den enskilde skulle kunna prestera.  

för helhetens bästa. 

 

Kollegerna har arbetat med ett personlighetstest som visar på deras starka sidor och 

vilka preferenser var och en har. Det visade sig att teamet ”fanns i olika rutor”, 

någon var mer analytiskt lagd, någon mer drivande/handlingskraftig, någon mer 

relationsbyggare och någon mer idé-inriktad. Sammantaget har olika personligheter 

kompletterat varandra till en bra mix samtidigt som man använder sig av varandras 

starka sidor.  
 

Sammanfattningsvis har de olika metoderna för att främja lärande spelat stor roll 

för innovationer och utvecklingsarbete. Detta betyder inte att alla projekt har varit 

solskenshistorier. Man har ibland haft motgångar i samarbetet med olika partners. 

Idéer som har kommit upp har också fått avslag i styrelsen, och en nyckelperson 

har lämnat företaget. Men trots allt, har man fortsatt att fokusera på möjligheter och 

lösningar och att skapa nya värden. Humor och ömsesidig respekt har varit viktiga 

faktorer, som underlättat utvecklingen.  

 

 
8. Slutsatser om Hargs Bruk som ett lärande system.  

 

Den fråga vi ställde i början av detta forskningsprojekt var hur det kan komma sig 

att Hargs Bruk AB under många år kunnat vara en innovativ organisation. Som 

framgått av denna studie har både nya produkter och tjänster skapats, och ett 15-tal 

nya företag har skapats i regionen. Man har också haft god förmåga till förnyelse 
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inom företaget, med nya grenar som industrimark, våtmarker, jakt- och fiske, 

rekreation, boende, m m och man har varit tidigt ute med att använda ny teknologi 

och nya grödor i skogsbruket. Både ”vardagsinnovationer” och helt nya produkter 

har sett dagens ljus, i en omfattning som måste betecknas som stor, särskilt med 

tanke på att Hargs Bruk personmässigt är ett mindre företag, och därtill verkar i en 

traditionsbunden bransch.  

 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras de faktorer som bidragit till 

innovationsförmågan inom Hargs Bruk, och analysen kopplas till tidigare forskning 

och teori om innovationer och lärande.  

 

Ett grundläggande svar på frågan är att Hargs Bruk över tiden har utvecklats till 

vad man skulle kunna kalla ett lärande system (Senge, 1990), där flera olika 

faktorer ömsesidigt förstärker förmågan till kunskapsutveckling och nytänkande. 

Hargs Bruk har, som framgått, både strategier, värderingar, ledarskap, 

organisationsformer och konkreta lärandemetoder som gynnar utveckling av ny 

kunskap och gemensamt lärande. Det tycks finnas en kunskapsstrategi i företaget 

(även om ledningen inte har använt den termen), dvs ett sätt att arbeta som har 

möjliggjort både fördjupning av befintligt kärnkunnande och införlivande av nytt 

kunnande, och därtill en kompetens kring hur man organiserar innovationsarbete 

rent praktiskt.  

 

8.1 Inspiration ur tidigare forskning om sambanden mellan lärande och 

innovationer 

 

Länken mellan en god förmåga till kunskapsutveckling och innovationer/förnyelse 

är väl belagd i tidigare forskning. Redan på 30-talet konstaterade nationalekonomen 

Joseph A Schumpeter att innovationer egentligen är nya kombinationer av 

existerande kunskaper eller metoder, och att ett inkrementellt, gradvis, lärande 

uppstår genom att pröva nya kombinationer (Schumpeter 1934). I nyare forskning 

om innovationer har Nonaka & Tekeuchi (1995) visat på betydelsen av 

”kunskapande” (eng. ”knowledge creation”). De menar att vägen till innovation är 

att i växelverkan använda både formellt faktakunnande och mer intuitivt, ”osynligt” 

eller erfarenhetsbaserat kunnande (”tacit knowledge”, jfr Polanyi, 1968). De 

pläderar för att det personliga, ”osynliga” kunnandet (som inte alltid kan uttryckas i 

ord eller modeller) är minst lika viktigt för organisationers utveckling, som 

formella strukturer eller vetenskapliga fakta. I studien av Hargs bruk finns många 

exempel på att sådan växelverkan har kunnat ske, t ex när en ny idé eller möjlighet 

gradvis realiseras genom dialoger, samverkan med expertis och praktiskt 

experimenterande.  
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Von Krogh et al (2000) har i sina studier funnit att för att frigöra det ”osynliga” 

kunnandet, (”tacit knowledge”), är det viktigt i organisationer att ha en 

kunskapsvision. De lyfter också fram betydelsen av att det finns flera olika 

möjliggörande faktorer (”enablers”), t ex konkreta arbetsformer, stöd, resurser och 

ett gynnsamt kommunikationsklimat. Särskilt betonar de att omtanke (”care”), tillit 

och förtroende för andra människor skapar en god jordmån för lärande. De menar 

även att för innovationer behövs ”kunskapsaktivister” (”knowledge activists”). Det 

är personer som kan underlätta för andra att utbyta erfarenheter, som kan koppla in 

nya kunskapsområden och skapa möten mellan olika perspektiv. I Hargs bruk har 

det funnits flera möjliggörande faktorer och även informella ”kunskapsaktivister”, 

eftersom inte bara ledningen utan också andra medarbetare har kunnat koppla 

samman idéer, ta initiativ och driva utvecklingsarbete.  

 

Peter Senge, professor vid MIT, och välkänd förgrundsgestalt inom lärande- och 

strategiforskning betonar också i sina arbeten lärandets roll som nyckeln till 

innovationer. Han menar att det är särskilt viktigt med ett systemtänkande, dvs att 

kunna se hur olika delar samverkar till en helhet (Senge, 1990). Ett systemtänkande 

innebär också förmågan att identifiera medkrafter i organisationen eller i 

omvärlden som kan förstärka utvecklingen, liksom att förstå bromsande eller 

balanserande motkrafter. Senge (1990) lyfter också fram behovet av både 

individuell kompetens (”personal mastery”) och gemensamt lärande (”team 

learning”), som grundförutsättningar för att nyutveckling skall kunna ske. I Hargs 

bruk förefaller man ofta, genom den helhetssyn man haft kring miljö, affärer, 

kultur, teknik, människor och traditioner, ha använt ett sådant systemiskt 

helhetstänkande. Det har även funnits både individer med djupt kunnande inom 

olika fält och ett teamarbete i utvecklingsarbetet.  

 

I svensk innovationsforskning har också organisationens förmåga till lärande 

betonats som en nyckelingrediens för att skapa långsiktig innovationsförmåga 

(Normann 2001). Norman (2001) framhåller att individuella entreprenörer eller 

kreatörer visserligen kan vara viktiga för enskilda uppfinningar, men att 

organisationer med flera omvärldsspanare säkrar en mer långsiktig 

utvecklingsförmåga, under förutsättning att det kombineras med en god intern 

dialog. Hemlin et al, 2004 och Gulbrandsen 2004 visar att förekomsten av 

spänningar eller olika sakuppfattningar i organisationen gynnar kreativitet, medan 

motsättningar i form av ”tärande” och djupgående personliga konflikter minskar 

kreativiteten, eftersom det senare leder till ett defensivt och protektionistiskt 

beteende i stället för tankeutbyte. Inom Hargs bruk har det funnits både 

perspektivbrytningar och dialog, men få tärande personkonflikter.  
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I flera tidigare studier konstateras också att värderingar som stödjer lärande har stor 

betydelse för innovationsförmågan. Earl (1994) uttrycker detta som att 

organisationer behöver ha ett ”ethos of knowledge”. Med detta syftar han på 

grundvärderingar som säger att kunskapsutveckling är av godo. En sådan 

grundläggande attityd möjliggör att man tar lärande på allvar och ser det som en 

”nyttig” och prioriterad verksamhet. Sådana ”lärande värderingar” behöver dock 

även stödjas av organisatoriska samarbetsformer och praktisk lärandekapacitet. 

Arbetslivsforskaren Marianne Döös (2000) har myntat begreppet ”lärandets 

relationik”. Detta syftar på den sammanlagda mängden av sammanhang, arenor, 

samarbetsformer och dialogformer som möjliggör lärande och gemensam 

kunskapsutveckling. Ett ”kunskapens ethos” kommer till uttryck i Hargs Bruk 

genom uttalade värderingar som stödjer lärande, t ex idén att ”var och en är skyldig 

att bära ett frö till den plats där det kan gro” (se bilaga 1). Dessa grundvärderingar 

stöds av en lärandets relationik i form av de många aktiviteter, tänkrum, 

mötesformer m m som skapar konkreta arenor för lärande.  

 

Lärande blir innovationer genom organisatorisk kompetens.  

 

Ett gott lärandeklimat är emellertid ett nödvändigt, men inte tillräckligt kriterium 

för att skapa innovationer. Man behöver också en förmåga att organisera arbetet för 

att omsätta lärandet i praktisk handling. Kogut och Zander (1992) benämner detta 

”organisatorisk kompetens”, som de menar är en av företags nyckelkompetenser 

och som också kan utgöra en strategisk konkurrensfördel. Om en organisation t ex 

har byggt upp en skicklighet i att växa genom framgångsrika förvärv eller genom 

att starta nya verksamhetsgrenar är detta i sig ett kunnande som förklarar 

innovationsbeteende. Den organisatoriska kompetensen i sin tur beror på företagets 

kombinativa egenskaper – man vet hur man går tillväga för att få t ex en ny idé att 

sjösättas i praktiken, hur man skapar stöd, hur man mobiliserar resurser och 

använder relationer m m. Fenomenet organisatorisk kompetens bygger, enligt 

Kogut och Zander (1992), vidare på tidigare teorier om s k ”path dependence”, (på 

svenska ibland ”stigberoende”). Det innebär att man har skapat erfarenheter och 

”trampat upp stigar” som gör det lättare att ta sig fram nästa gång. Om en 

organisation i stället försöker innovera genom en helt ny och för ledningen okänd 

organisationsform liknar situationen mer en genuin ”start-up”, dvs man måste göra 

nybörjarens erfarenheter. Därför är en etablerad organisatorisk kompetens en 

genväg, som underlättar fortlöpande innovationer även inom nya sakområden.  

 

I fallet Hargs Bruk förefaller det finnas strategiskt viktig organisatorisk kompetens 

särskilt inom två områden. Dels har man god förmåga till projektledning, att ta en 
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idé till färdig produkt, från ax till limpa. Man vet av erfarenhet hur man skapar 

stöd, dialog, incitament och praktiska förutsättningar så att projektet kan realiseras. 

Detta kan också innefatta att bygga på goda relationer med kunder, externa 

experter, partners m fl, som kan hjälpa till i processen. Dels har man långvariga 

erfarenheter av avknoppning av nya verksamhetsgrenar, t ex hur man möjliggör för 

en entreprenör att få igång en verksamhet och hur man bygger fortsatta relationer 

med t ex en tidigare anställd som övergår till rollen som fri entreprenör. Man har 

således både organisatorisk kompetens och goda relationsstrukturer inom dessa 

arbetsformer. Ville man istället välja en helt ny väg för innovation (t ex uppköp av 

företag) eller stark tillväxt i antalet egna anställda, skulle man måhända få problem 

som man inte vore lika tränade att tackla.  

 

Vad gäller just avknoppningssituationer visar också tidigare studier av nystartade 

högteknologiföretag att det finns ett särskilt konstruktivt spänningsfält mellan ett 

större etablerat företag och en mindre, enskild entreprenör, där båda kan berika 

varandra genom avknoppning, om samarbetet är gott. Lindholm Dahlstrand (2004) 

beskriver det som att det etablerade och det nya företaget kan liknas vid de två 

polerna i ett batteri. Det sker en växelverkan mellan dem som gynnar båda parter. 

Hon lyfter också fram att teknikrelaterade avknoppningar är en oerhört viktig grund 

för ett ekonomiskt system där små och stora företag kan samverka för långsiktig 

innovativitet och tillväxt. En ytterligare poäng är, enligt Lindholm Dahlstrand 

(2004) att den avknoppade entreprenören vanligen tar med sig företagskultur och 

arbetsformer från det större företaget in i sin nystartade verksamhet. De blir därför 

benägna att i sin tur stödja andra företag och nysatsningar. Här har vi inte belägg 

från vår studie om så faktiskt har skett, men om så är fallet är hypotesen att det 

goda lärandeklimat som präglat Hargs Bruk skulle kunna ”smitta” långt utanför 

organisationens gränser.  

 

Innovationer är således enligt tidigare forskning är nära förknippade med ett gott 

lärandeklimat. Detta i sin tur uttrycks genom a) personligt kunnande och gediget 

kärnkunnande i organisationen, b) värderingar och etik som stödjer och främjar 

lärande och nya kombinationer c) teamarbete och god dialog, d) konkreta 

arbetsformer som möjliggör kunskapsutbyte, tvär-kopplingar och korsbefruktning, 

och e) humanistiska kvaliteter som omtanke, respekt, stöd, tilltro och tillit. 

Dessutom behövs också f) ett organisatoriskt kunnande, för att kunna omsätta idéer 

och initiativ i praktisk handling. Som framgått finns flera exempel på alla dessa 

aspekter i Hargs Bruk.  
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8.2 Sammanfattande diskussion - Ett lärande system  

 

Sammanfattningsvis vill vi beskriva Hargs Bruk som ett lärande system och vi 

menar att detta bidrar till att förklara den uthålliga innovationsförmågan. Givetvis 

har det funnits problem och motgångar i många enskilda situationer, men dessa har 

kunnat hanteras över tid tack vare systemets uppbyggda styrkor. De ömsesidigt 

förstärkande medkrafterna förefaller ha varit långt starkare än motkrafterna.  

 

I avsnitten 2-7 ovan har de olika faktorerna som tillsammans skapar ett lärande 

system beskrivits och illustrerats närmare med empiriska exempel. Vi har i dessa 

avsnitt beskrivit Hargs värderingar, strategi, organisation, ledarskap och 

lärandemetoder. Som avslutning vill vi sammanfatta dessa faktorer i den 

gemensamma modellen från inledningsavsnittet, och visa på vilket sätt de olika 

faktorerna bidragit till framväxten av ett lärande system, dvs hur de främjat lärande 

och kunskapsutveckling som leder till innovation.  

 

Faktorerna har sammanställts i en systemisk modell, dvs i en modell där allt kan 

påverka allt. Sambanden är ömsesidiga och multi-laterala. Enligt systemteori är det 

mönster och förstärkande effekter mellan flera faktorer som förklarar en utveckling, 

snarare än enkla orsaks- och verkanssamband (Ingelstam, 2002). Vi vill därför inte 

sätta någon aspekt i centrum, men det förefaller som att de grundläggande 

värderingarna spelat en särskilt central roll, varför vi placerat dem i basen i 

modellen. Värderingarna är rotsystemet eller jordmånen som skapar förutsättningar 

för tillväxt, en liknelse som ter sig naturlig i detta odlingsinriktade företag.  

 

 

Se figur på nästa sida.
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Figur 3: Hargs Bruk som ett lärande system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De olika komponenterna eller faktorerna har på olika sätt bidragit till att 

organisationen blir ett lärande system:  

 

1. Värderingar som främjat lärande (se även avsnitt 2 ovan). 

  

De värderingar som genomsyrar Hargs bruk uppvisar en dubbelhet: dels finns 

värderingar om tradition, kultur, långsiktighet och respekt för människan, dels finns 

värderingar som signalerar utveckling, lärande, innovation och nya idéer. 

Värderingarna förefaller ha skapat en god grogrund för lärande på två sätt. Dels 

genom det kreativa spänningsfält som tycks uppstå (t ex utveckla men med respekt 

för naturen, förändra men med respekt för människan etc). Dels finns i företaget 

djupt liggande värderingar om att lärande och förändring är av godo per se. Det gör 

att personerna i Hargs Bruk ägnar tid åt aktiviteter som är lärande, att man 

utvecklat ett kunskapande förhållningssätt, eller ett kunskaps-etos. 

 

b) Strategier som främjar lärande (avsnitt 4). De strategier man arbetar med i 

Organisationskunnande 

(avsnitt 5)  

 

 

Affärsstrategier 

(avsnitt 4) 

Grundläggande 

värderingar 

(avsnitt 2)  

Ledarskap 

(avsnitt 6 

Lärandemetoder  

(avsnitt 7) 
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Hargs Bruk främjar också lärande och kunskapsutveckling på flera sätt. Genom att 

använda framväxande strategier (”emerging strategies”) skapas en naturlig jordmån 

för lärande. Framväxande strategier innebär att tonvikten ligger på att prova och 

experimentera utifrån identifierade möjligheter, och att kontinuerligt lära av vunna 

erfarenheter – ”learning-by-doing”. Också strategin att diversifiera med 

utgångspunkt i kärnkompetensen ”dynamisk markförädling” kan ses ur ett 

lärandeperspektiv. Genom att fokusera på befintligt kärnkunnande förstärks ett 

gediget baskunnande hos individer och i organisationen. Genom att samtidigt söka 

nya möjligheter och affärer blir det nödvändigt med ett kunskapssökande i olika 

riktningar och i kontakter med externa partners, nya kunskapsområden etc. 

Eftersom den nya kunskapen vanligen ”dockar” in i det existerande kärnkunnandet 

uppstår en berikning, en breddning. Lärandet blir, genom dessa strategier, både 

fördjupat och breddat, och det blir grundat i praktiskt prövande och 

experimenterande.  

 

c) Organisationsformer som främjar lärande (se avsnitt 5). Också 

organiseringsformerna gynnar lärande på flera sätt. Man har inom Hargs bruk 

byggt upp en organisatorisk kompetens dels inom projektledning för att sjösätta nya 

idéer, dels inom avknoppning för att underlätta för anställda eller samarbetspartners 

att starta nya företag, med vilka man därefter upprättar ett långsiktigt samarbete. 

Det gör att det finns erfarenheter av organisering av nya verksamheter. Dessa 

organiseringserfarenheter kan användas i nya sammanhang, vilket i sin tur ger 

ytterligare lärande. Att organisationsstrukturen är enkel och med låg 

formaliseringsgrad stödjer också ett lärande förhållningssätt. Låg formalisering ger 

ökat individuellt handlingsutrymme och minskad byråkrati, vilket vanligen 

förknippas med ökade möjligheter till lärande. Det blir korta beslutsvägar och lätt 

att diskutera nya projekt över organisationsgränserna, vilket gynnar ett system- 

eller helhetstänkande.  

 

d) Ledarskap som främjar lärande (se avsnitt 6). Ledarskapet har som framgått 

varit mycket viktigt för innovationsförmågan. Studien av Hargs Bruk visar att 

ledarskapet dels har varit coachande, kunskapssökande och fråge-drivet, vilket 

vanligen gynnar lärande (Sandberg & Targama 1998). Dels har ledarskapet varit 

personorienterat, med hög grad av tillit och förtroende, respekt och omtanke, vilket 

också stimulerar utvecklingsinriktat lärande. Vi vet bland annat från tidigare 

forskning att omtanke och tillit gynnar ett breddat perspektivseende och ett djupare 

lärande.  

 

e) Arbetsmetoder för lärande (se avsnitt 7). De många konkreta arbetsformer, 

arenor och platser för lärande som finns i företaget har sannolikt varit en nödvändig 
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förutsättning för att lärande och kunskapsutveckling skall kunna ske i praktiken. 

Här ser vi exempel som deltagande i externa nätverk, tvär-möten kring projekt, 

lärande av lärlingar, tänkerum m m. Vi ser att dessa många arenor och konkreta 

arbetsformer skapar en relationik (Döös 2000) eller strukturer för lärande.  

 

Några avslutande kommentarer  

 

I denna studie har vi sökt utforska varför det inom Hargs Bruk faktiskt gått bra att 

vara en innovativ organisation under många decennier. Studien söker, som 

nämndes inledningsvis, bidra till den nyare skolbildning som går under 

benämningen ”Positive Organization Science” (Cameron, Dutton & Quinn 2003). I 

denna tradition framhålls att det råder brist på studier som mer noggrant utforskar 

vad som kan ligga bakom styrkor, framgångar, goda mönster och gynnsam 

utveckling. Vi hoppas att de faktorer som lyfts fram i denna studie kan hjälpa till att 

konkretisera hur sambandet ser ut mellan hur man arbetar i företaget och hur det 

skapar förutsättningar för lärande, samt hur lärandet i sin tur skapar förutsättningar 

för en hållbar utveckling och innovationsförmåga.  

 

Fallet Hargs Bruk visar att flera olika aspekter eller faktorer behöver finnas på plats 

och förstärka varandra för att lärande som leder till tillväxt och innovationer skall 

kunna uppstå. Värderingar samspelar med strategier, ledarskap, arbetsformer och 

organiseringsformer. Skulle någon av dessa aspekter i framtiden radikalt bryta 

mönstret finns en möjlig risk att innovationsförmågan skulle minska eller gå 

förlorad. Å andra sidan vet vi från tidigare forskning om organisationers förmåga 

till återhämtning (Sutcliffe och Vogus, 2003) att när grunden har lagts för goda 

strukturer, kompetens, starka relationer och ett gott emotionellt klimat, så klarar 

organisationer mycket stora utmaningar, på liknande sätt som när immunförsvaret 

hjälper kroppen att tackla en sjukdom.  

 

Genomgående i studien har vi också mött en i grunden positiv människosyn, där 

tillit, utvecklingslust och förtroende har odlats, snarare än kritik, kontroll och 

prestationsångest. Denna aspekt genomsyrar de andra faktorerna och fungerar som 

näring för tillväxt, både inom och utom organisationen.  

 

Studien implicerar också att det är svårt för andra organisationer att kopiera Hargs 

”recept” rakt av. Men ändå ger studien visst hopp, eftersom den visar tydligt att en 

organisation som bryr sig om miljö, kultur, människor och natur också kan uppvisa 

en långsiktig förnyelseförmåga och utvecklingskraft. Detta är måhända rätt 

välgörande i vår tid av stress och kvartalskapitalism.  
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Bilaga 1 

Hargs Bruks värderingar 

 

Våra värderingar. 

 

 Vi uppträder alltid seriöst och professionellt gentemot våra kunder, 

leverantörer, medarbetare, myndigheter och organisationer. 

 Vi lever själva som vi lär. Vi drar gränsen i tid innan det finns risk att vi går 

för långt. 

 Vi har stor frihet i arbetet men tar ansvar för våra handlingar som individ och 

grupp. 

 Vi skapar förutsättningar för öppenhet, och utvecklar den viktiga dialogen. 

 Vi ser kunskap och kompetens som den viktigaste tillgången i all utveckling. 

Vi lär av varandra, av andra, samt utbildar oss enligt vår rullande 

utbildningsplan. 

 Vi vill bryta ny mark och tänka innovativt, och kliva ur det invanda och 

förgångna. ”Det är var och ens skyldighet att ta till vara varje frö till en god 

idé, och bära den dit där den kan gro.” ”Det är bättre att ta ett initiativ och 

misslyckas, än att aldrig ta något initiativ.” 

 Vårt affärsmässiga handlande kännetecknas av flexibilitet och långsiktighet. 

 Det är rätt att må bra. Vi anpassar vår energi i rätt fördelning mellan arbete 

och fritid. Vi hittar vägen ut tillsammans om vi trasslar till det. Vi är 

generösa med uppmuntran. Vi drar gränsen innan någon blir sårad. Att ha 

kul i jobbet är en ledstjärna. 
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Bilaga 2 

Hargs Bruks omvärldsanalys 

 

Omvärldsfaktorer som påverkar vår framtid. 

 

Omvärldsfaktorer: 

 Klimatet blir varmare de närmaste 100 åren 

– skogen producerar mer virke 

– risk för torka i vår landsdel 

– större risk för stormar och extremklimat 

– blandskogar minskar klimatrisker, monokulturer ökar 

– artrikare biotoper 

– större risk för att sjöar växer igen 

 Ökad globalisering, gemensam valuta 

– Kapitalet har inga gränser 

– Arbetskraften mer rörlig 

– Ökad konkurrens 

– Produktion av varor finns där den är effektivast 

– Effektiv logistik får större betydelse 

 Medellivslängden höjs – fler pensionärer 

– Mer fritid – större behov av upplevelser 

– Boendet ej knutet till arbetet 

– Landsbygden kan erbjuda nya alternativ 

– Större behov av sjukvård och åldringsvård 

 Ungdomarna har andra värderingar 

– Trivsel i arbetet viktigare än lönen 

– Arbetskraften rörligare 

– Större konkurrens om arbetskraften 

– Bra miljö en självklarhet 

 Energifrågan får stor betydelse för skogsindustrin 

– Oljan tar slut inom 40 år  

– Skogsbranschen mycket energislukande 

– Alternativa energiformer utvecklas långsamt 

– Bioenergi ett bra alternativ som har potential 
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– Energibalansen svår att knäcka med långa transportavstånd 

– Energislagen måste vara miljöriktiga 

– Behov av nya bränslen till bilar 

– Behov av bränslesnålare kommunikationer 

 Miljön  

– All produktion och kommunikation måste vara miljövänlig 

– Företag som struntar i miljön har ingen framtid 

– Kultur och historia får större betydelse 

– Miljöriktig boendemiljö allt viktigare – sjuka hus ingen framtid 

 IT, Internet och Telecom 

– IT och Telecom kan skapa oförutsägbara framtidsvisioner 

– Större risk för datahaverier som leder till stor skada 

– De som hänger med får försprång 

– Alla kan kommunicera med alla över hela jordgloben sekundsnabbt 

– Alla har tillgång till all information 

– Större risker för ekonomiska IT-brott 

 Må bra viktigt 

– Behovet av hemservice ökar med heltidsarbetande familjer och fler 

pensionärer 

– Nya prisvärda alternativ kommer att vinna i längden 

– Effektiva nätverk 

– Automation av hemmen får större betydelse 

– Effektiv sjukvård 

– Behovet av avstressande miljöer, platser med ro och tystnad ökar 

– Orörd natur och vildmark värdesätts framförallt av européer 

– Nya upplevelser i olika former får större betydelse 

– Kunskap styr utvecklingen 

– Högre bildningsnivå och kompetens viktigare i framtiden 

– De som hänger med i fortbildningen vinner i längden  

– Större behov av nätverk, egen utveckling och lära av andra 

 

 

 


