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Företag och organisa
tioner verkar idag i en allt 
mer snabbföränderlig värld 
på grund av snabb teknisk 
utveckling, ökad globali
sering och allt intensivare 
konkurrens. I många 
branscher känner man av 
”vågen av kreativ förstö
relse”. Musik, förlags och 
filmbranscherna, tv, flyg 
och banker, biltillverkare, 
massa och papper, läke
medel och den offentliga 
tjänstesektorn. 

Företagsledning i en 
snabbföränderlig värld

av Annika Steiber

Alla är berörda av betydande och för 
många även besvärande föränd-
ringar. Många måste tänka om och 

lämna invanda föreställningar om hur verk-
samheten ska bedrivas. De måste utveckla 
nya idéer att förverkliga för att inte bli ut-
konkurrerade av nya aktörer som plockar 
till sig marknadsandelar med hjälp av en 
helt ny affärslogik. 

Av detta skäl står de flesta företag inför 
betydande utmaningar vad gäller innova-
tion. De produkter och tjänster som skapar 
dagens intäkter måste kontinuerligt ersät-
tas av nya och förbättrade erbjudanden till 
kunder. Försprången som finns i form av 
kvalificerad arbetskraft och en stark mark-
nadsposition är i många fall på väg att 
försvinna. Denna förändring sker i ökande 
takt med att andra nationer växer fram, 
inte bara som effektiva varuproducenter, 
utan också som nya kunskapscentrum till 
följd av radikalt ökade satsningar på ut-
bildning och forskning. Vad som inte alltid 
lyfts fram i litteraturen om innovation är 
den genomgripande förändring av ledar-
skap som krävs för att skapa bättre orga-
nisatoriska förutsättningar för innovation. 

Avsikten med boken om Googlemo-
dellen- Företagsledning för kontinuerlig 
innovation i en snabbföränderlig värld, är 

att belysa och exemplifiera hur lednings-
frågor har betydelse för företag och deras 
förmåga att vara innovativa. Baserat på en 
unik forskningsstudie av Google exempli-
fieras hur organisatoriska förutsättningar 
för innovation kan byggas in i företag.

Forskningsstudien som ligger till 
grund för boken och som är en del av 
Annika Steibers doktorsavhandling, visar 
att Google har lyckats med konststycket 
att både växa mycket fort och bibehålla sin 
innovationskraft. Och det rör sig inte bara 
om gradvisa förbättringar – flera av före-
tagets innovationer är banbrytande och 
har ändrat förutsättningarna för hela bran-
scher, till exempel AdWords som radikalt 
har förändrat reklambranschen, Youtube 
som förändrat tv-branschen, och Android 
som förändrat mobiltelefonin.

Studien visar att Googles innovativa 
förmåga, tillsammans med mycket kraftig 
tillväxt, inte kan förklaras med någon el-
ler några enstaka delar, även om företags-

kulturen och individerna pekades ut som 
extra viktiga i intervjuerna med medarbe-
tare på Google.

Google har snarare utvecklat en väl inte-
grerad managementmodell som kan liknas 
vid ett företagssystem för innovation där 
de olika beståndsdelarna samverkar och 
stödjer varandra för att tillsammans skapa 
en miljö som understödjer vikten av inno-
vation. För en visualisering se figur 1. Bilden 
är en stark förenkling och visar ett antal 
organisatoriska element och elementens 
ömsesidiga beroende av varandra. Bero-
ende om företaget sätter produktivitet el-
ler innovation i centrum kommer de olika 
elementen att kalibreras mot ökad produk-
tivitet respektive innovationsförmåga.

Googles företagssystem är kalibrerat 
mot kontinuerlig innovation och är dess-
utom designat efter sex principer som i 
tidigare management och organisations-
forskning har identifierats som viktiga för 
långsiktig konkurrenskraft i just snabb-
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Figur 1. Visualisering av ett företagssystem



| 3 MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY NR 3 OKTOBER 2014

föränderliga industrier. De sex principerna 
är: dynamisk kapabilitet, förnyelseinriktad 
organisation, individen i centrum, både- 
och organisation (driva och utveckla den 
dagliga verksamheten, parallellt med att 
driva ett kontinuerligt innovationsarbete), 
öppenhet och nätverkande med omvärl-
den samt tillämpandet av en systemansats 
för ökad innovationskraft.

Tillämpningen av de sex principerna 
har resulterat i en managementmodell 
som i varje beståndsdel betonar vikten av 
innovation, som möjliggör att företaget är 
adaptivt till förändringar och nya möjlighe-
ter, är öppet för externa innovationer och 
flexibelt och fritt nog för att tillåta kreati-
vitet och innovation att ske internt. Vidare 
tillåter managementmodellen att de två, 
ibland oförenliga flödena ‘kärnverksamhet’ 
kontra ’innovativa nya affärsmöjligheter’ 
samexisterar inom samma organisation. 

Nedan presenteras Googles manage-
mentmodell kort.

Larry Page och Sergey Brin, de två grun-
darna och högsta cheferna, spelar båda 
betydelsefulla roller i att skapa miljön som 
driver fram innovationer inom Google. Re-
dan från början satte de upp två utmanan-
de mål. Dels att organisera all information 
i världen så att den blir tillgänglig och kan 
användas av alla, dels att bygga upp värl-
dens bästa företag att arbeta i. Grundarna 
visade redan tidigt en stark tilltro till en mer 
långsiktig inriktning för företaget genom 
sin avsiktsförklaring i samband med att 
bolaget introducerades på börsen 2004. 
Grundarna lade grunden till Googles kul-
tur som idag fungerar som en medveten 
grund, en själ, i allt som företaget gör – från 
rekrytering, ledarskap och kompensations-
system till uppbyggnad av varumärke och 
stödjande strukturer och processer. Kultu-
ren stödjer den enskilde medarbetaren att 
förstå företagets fokus, ambitioner, regler 
för samarbete och samverkan samt kravet 
på en hög etik. Att vara innovativ, tänka 
stort, vara beredd på ständig förändring, 
visa öppenhet och tilltro till individers för-
måga, våga ta risker, vara ödmjuk och en-
treprenöriell samt ha en hög etik är viktiga 
ingredienser i Googles kultur. Den enskilde 
medarbetaren väljs ut efter en mycket 
noggrann utvärdering i flera steg. Stor tillit 
visas till den enskilde individen och kultu-
ren möjliggör en hög grad av individuell 
frihet, samtidigt som det ställs höga krav 
på var och en. På grund av tilltron och fo-
kus på individen och dess kapacitet intar 
ledarna på Google en mer coachande, 
snarare än auktoritär och instruerande roll. 
Medarbetare ska känna att de får stöd när 
de själva anser att de behöver stöd, för öv-
rigt ska de uppleva att de har stor frihet att 
ta egna initiativ och sköta sitt arbete som 

de själva vill.
Googles organisation möjliggör både 

förnyelse och produktivitet genom att 
vara en mix av struktur och kaos. Den del-
vis strukturerade formen kallas i boken för 
semistrukturell. Denna semistrukturella 
form, tillsammans med en ambition att 
ha en platt och obyråkratisk organisation, 
skapar en hög grad av snabbhet och flexi-
bilitet samt en möjlighet att göra både- 
och. Både mjuka system (värderingar och 
tumregler) och formella system för upp-
följning, befordran och uppmärksamhet 
används inom Google och fokuserar på 
individens och teamets prestation. De två 
systemen bidrar med kontroll och flexibili-
tet samt en skicklighet i att hantera både 
produktivitet och innovation inom före-
taget. Google använder intranätet som 
en aktiv del i sitt organisatoriska lärande. 
Googles system för lärande pekar på en 
tyngdpunkt mot lärande om framtiden, 
snarare än om historian. 

Även om man rekryterar de allra mest 
begåvade studenterna från de främsta 
universiteten, så räcker inte det. Det är man 
medveten om inom Google och det finns 
flera enheter som har ansvar att skanna 
av och identifiera nyckelpersoner och 
nya teknologier inom olika prioriterade 
områden. Parallellt fokuserar den interna 
ingenjörsstyrkan på egna unika lösningar. 
På detta sätt erhålls två starka innovations-
flöden, ett med interngenererade och ett 
med externgenererade innovationer. Slut-
ligen är Googles varumärke mycket starkt 
och associeras med ständig förnyelse och 
innovation. Detta i sin tur lockar både inn-
ovativa människor till företaget och skapar 

en förväntan hos befintliga medarbetare 
att bidra till företagets innovationskraft.

Sammanfattningsvis har företags och 
organisationers förutsättningar kraftigt 
förändrats i samband med en snabb tek-
niks utveckling, globalisering och därmed 
en allt intensivare konkurrens. Parallellt, 
och oberoende av Googles framväxt, har 
flera ledande forskare studerat företag i 
snabbföränderliga branscher i hopp om att 
identifiera framgångsfaktorer för långsiktig 
konkurrenskraft i en allt osäker och volatil 
miljö. Det finns ett mönster i deras slut-
satser – ett mönster som utgörs av de sex 
managementprinciper som nämndes ovan. 
Forskningsstudien av Google, över vad som 
driver innovation inom företaget, påvisade 
att Googles managementmodell överens-
stämmer väl med dessa sex management-
principer för kontinuerlig innovation och att 
Googles managementmodell mycket fram-
gångsrikt fungerar i en extremt snabbförän-
derlig industri såsom industrin för Internet-
baserade produkter och tjänster. Googles 
modell skulle därför kunna inspirera andra 
företags- och organisationers ledningar 
som funderar över hur de ska utveckla 
verksamheten för dagens allt mer osäker 
och volatil miljö. Google kan alltså vara da-
gens motsvarighet till GM på 1920-talet och 
Toyota på 1980- och 90-talen vad gäller ny-
tänkande inom management.

För mer detaljer om de sex manage-
mentprinciperna eller om Googles mana-
gementmodell, besök Vinnovas hemsida 
eller Amazon för att ladda ner eller beställa 
boken: Googlemodellen- Företagsledning 
för kontinuerlig innovation i en snabbför-
änderlig värld. 
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