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Silicon Valley Modellen: 
Ledarskap & organisation för entreprenörskap & innovation

I samband med Annika Steibers avhandlingsarbete fick vi möjlighet att studera hur Google fungerar från 
insidan. Vi såg ett företag organiserat för att hela tiden förnya sitt sätt att arbeta och utveckla nya 
produkter, genom att ge alla medarbetare möjligheter till att förverkliga sina idéer.

av Annika Steiber & Sverker Alänge

Googles sätt att organisera och ar-
beta var i många avseenden ra-
dikalt annorlunda från vad vi sett 

inom många andra företag – samtidigt 
blev vi medvetna om att åtminstone de-
lar av det unika med Googles arbetssätt 
också kunde återfinnas i andra bolag i Si-
licon Valley. I samband med att vi presen-
terade våra forskningsresultat fick vi både 
frågor om detta och lyssnade även till en 
del spännande anekdoter om företag som 
Facebook och Tesla. 

Vi bestämde oss därför för att under-
söka om modellen som vi identifierat på 
Google också kunde ha en bredare till-
lämpning eller om åtminstone vissa karak-
täristika kunde vara gemensamma mellan 
olika nyskapande företag i Silicon Valley. Vi 
gjorde därför under 2014-2015 en intervju-
baserad studie av Apigee, Facebook, Lin-
kedIn, Tesla och Twitter. 

Den jämförande analysen av Google och 
dessa fem företag resulterade i en ny bok, 
”The Silicon Valley Model: Management for 
Entrepreneurship” som publicerades i ja-
nuari 2016. Vi fann att även om de sex före-
tagen var olika i vissa avseenden så delade 
de många karaktäristika vilket gjorde att 
vi kunde mynta begreppet ”Silicon Valley 
Modellen” för detta sätt att organisera för 
entreprenörskap och innovation.

Nästa fråga blev om Silicon Valley 
Modellen även har funnit tillämpning 
utanför Silicon Valley och inom andra 
branscher. Här gjorde vi en sökning 
och fann företag både i USA och i 
Europa som delar många av de karak-
täristika som definierar Silicon Valley 
Modellen – vilket indikerar att model-
len kan fungera även i andra branscher 
och i andra miljöer. Det vi visar är att det 
finns exempel på tillämpning men det är 
inte någon standardmodell i dagsläget. 

I texten nedan introducerar vi de kom-
ponenter som vi identifierat i Silicon Valley 
Modellen och diskuterar vad dessa innebär 
med hjälp av praktiska exempel hämtade 
från våra sex intervjuföretag i Silicon Valley: 

Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Api-
gee och Tesla. 
Silicon Valley Modellen:  
‘Startups i stora kostymer’
I snabbföränderliga miljöer som är typ-
iskt för nästan alla branscher idag, så är de 
bästa företagen entreprenöriella. De är helt 
inställda på att kontinuerligt skapa, iden-
tifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. 
De försöker konstant ta initiativ till att skapa 
nya värden för människor och för företaget. 
Detta kan ta sig i uttryck som förbättring 
av existerande produkter och tjänster men 
också i form av helt nya produkterbjudan-
de. Förenklat kan man säga att de konstant 
arbetar med tre tidshorisonter parallellt: för-
bättring av dagens verksamhet, strategiska 
nya projekt relaterat till dagens verksamhet, 
samt helt nya affärsmöjligheter som inte 
alls behöver vara relaterade till dagens verk-
samhet. Dessa entreprenöriella företag kan 
också snabbt ändra riktning för att anpassa 
sin affärsmodell och de är proaktiva istället 
för att reagera på vad konkurrenter hittar 
på. De har vad man kan kalla en dynamisk 
förmåga. Ofta ändrar de det som redan 

fungerar eftersom de tror att de kan göra 
det än bättre för slutanvändaren. De försö-
ker också undvika stagnation genom att ta 
en framåt-blickande risk istället för att ris-
kera att regera för sent och bli tvingad till 
räddningsoperationer för att företaget skall 
överleva. 

De entreprenöriella företagen behåller 
grundarnas dynamiska förmåga; de fortsät-
ter att vara lika innovativa som när de star-
tade trots att de har växt till mycket större 
företag idag. Därför har vi kallat företagen 
för ”startups i stora kostymer”.  

Vi har valt att visualisera de karaktäristika 
vi kunde identifiera i alla sex fallföretagen 
i en konceptuell managementmodell - i 
form av ett system av samverkande kom-
ponenter med fokus på att säkerställa inno-
vation och tillväxt (se figur 1). 
Det första komponenten som delas av alla 
intervjuade företag, är att ha en ambitiös, 
övertygande VISION och en socialt signifi-
kant affärsidé. Företagens visioner och af-
färsidéer attraherar människor som vill på-
verka världen och utmanar dem att tänka 
stort och i nya riktningar.
Ett starkt, visionärt och entreprenöriellt LE-
DARSKAP är en karaktäristika hos samtliga 
företag. En högsta ledning med ”founder’s 
mindset,” som kultiverar en entreprenöriell 
kultur, är innovations- och tillväxtoriente-
rade, har djup förståelse av bransch/indu-

stri, affärsmodell, verksamhet och nyckel-
teknologier. Detta möjliggör att de kan 
ställa rätt frågor. De är också personligen 
involverade i rekryteringen av nya med-
arbetare med en allt högre standard. Mål 
som ledtid, innovation och flexibilitet är 

viktiga på den exekutiva agendan.
Betydelsen av att ha rätt MEDARBETARE 

lyfts fram av alla fallföretagen – människor 
som är entreprenöriella, som alltid ifråga-
sätter status quo och som är passionerade, 
anpassningsbara och samarbetsvilliga. Alla 
fallföretagen fokuserar på att attrahera, an-
ställa, behålla, och att utveckla denna typ 
av människor. Fallföretagen har, och måste 
ha för att denna managementmodell skall 
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Figur 1. Silicon Valley Modellen  
(Steiber & Alänge, 2016 s.150)
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fungera, en hög tillit till sina medarbetare 
och har därför kultiverat en miljö som är 
transparent och öppen. Man föredrar att 
utveckla medarbetarna i verksamheten 
istället för på skolbänken och nya med-
arbetare får därför frihet och utmanande 
arbetsuppgifter från början. De förväntas 
kontinuerligt bidra med nya idéer och 
innovationer. Eftersom både operationell 
effektivitet och entreprenörskap är viktiga 
måste människor i Silicon Valley Modellen 
vara multdimensionella med en tydlig bas 
i entreprenöriell erfarenhet och inställ-
ning. Detta fokus på anpassningsförmåga 
och entreprenörskap som kärnkompeten-
ser gör att organisationerna får en högre 
förmåga att innovera parallellt med att dri-
va den nuvarande verksamheten. Den gör 
också företagen mer dynamiska och flexi-
bla i relation till pågående förändringar av 
teknologi och marknader. 

En stark KULTUR fungerar som en mjuk 
styrmekanism för att kontrollera och koor-
dinera verksamheten utan att skapa onö-
dig byråkrati. Den möjliggör både tydlig 
inriktning och hög flexibilitet för medarbe-
tarna. Våra sex fallföretag har alla kulturer 
som är uppbyggda kring en uppsättning 
värderingar som poängterar: att vara an-
norlunda, hastighet, flexibilitet, betydelsen 
av att ha ”rätt medarbetare”, och att ha ”le-
dare” som fungerar som coacher snarare än 
att vara chefer. Vidare finns en stark tilltro 
till betydelsen av excellenta produkter, att 
styras av data/fakta, att ha en platt, öppen 
och transparent organisation, samt att före-
taget inte bara måste fokusera på den egna 
verksamheten utan att man också behöver 
bygga ett ekosystem.

LEDARE på alla nivåer är ambassadörer 
för företagets kultur. De agerar som team 
coacher snarare än chefer, de kommunice-
rar vision och riktning och låter team med-
lemmarna själva bestämma hur de skall 
genomföra uppgiften. Ledarna coachar 
sina team till att nå excellenta resultat ge-
nom två-vägskommunikation och genom 
att arbeta med teamen när det behövs. De 
har kunskap om verksamheten och tekno-
logierna och kan ställa rätt frågor, men låter 
teamen bli ansvariga för att hitta svar och 
lösningar.

ORGANISATIONEN kombinerar behovet 
av att optimera den dagliga verksamheten 
i enlighet med konventionell planering-
och-kontroll logik – med innovation som 
kräver större frihet, flexibilitet och en mer 
öppen inställning till experimenterande. 
Denna ”ambidexterity” tillsammans med 
en ”öppen innovationsmodell” ger en för-
klaring till Silicon Valley Modellens dyna-
miska förmåga. De interna organisatoriska 
strukturerna är icke-byråkratiska, adaptiva 
och extremt transparenta, vilket gör företa-

gen flexibla och anpassade till en dynamisk 
värld. En annan bidragande faktor till flexi-
bilitet är användningen av platta och semi-
strukturerade organisationer där individer 
tillhör funktionella områden men arbetar 
i små, ofta produkt-orienterade team. Fall-
företagen använder standardmekanismer 
för idégenerering och för att utveckla idéer 
till innovationer som testas, ofta relativt 
storskaligt, med realtids data. Dessutom, 
eftersom företagen arbetar med öppna 
innovationsansatser, så nätverkar man med 
omgivningen för att få tillgång till resurser 
och idéer, både på mer klassiska sätt och 
på nya sätt. Silicon Valley företagen är dock 
inte bara deltagare i externa innovations-
system utan de försöker också aktivt skapa 
och kultivera sina egna ekosystem. 

KOORDINERINGEN av medarbetare och 
uppgifter görs framförallt genom en utma-
nande och engagerande vision och affärs-
idé, gemensamma värderingar, och genom 
tumregler. Som ett komplement till dessa 
mjuka mekanismer finns även tydliga ut-
värderingssystem som fokuserar på nyckel-
prioriteter – ända ned till individnivå. Koor-
dinering sker däremot inte genom formella 
arbetsbeskrivningar, vilket ger en högre 
grad av flexibilitet och anpassningsförmåga 
i Silicon Valley Modellen.

AUTOMATISERAD INFORMATIONS-
PROCESSER Organisationer som följer Si-
licon Valley Modellen har alla hög tillgång 

till IT-system. Sociala media och IT kan 
möjliggöra en automatisering av informa-
tionsprocessen och därför bidra till lägre 
kommunikationskostnader. Faktum är att 
informationskostnaden utgör en kritisk fak-
tor för denna typ av “data-intensiva” före-
tags tillväxt. Exempelvis använder Google, 
Facebook, LinkedIn och Twitter sina egna 
verktyg och plattformar för intern kommu-
nikation.

Slutligen vill vi poängtera att det är sys-
temet av samverkande komponenter i 
Silicon Valley Modellen som skapar företa-
gens dynamiska förmåga att fortsätta vara 
innovativa även när man växt in i en större 
kostym.  

*Rekommenderad läsning
Steiber, Annika (2014) ”Googlemodellen: 
Företagsledning för kontinuerlig innovation i en 
snabbföränderlig värld”, Vinnova Rapport VR 
2014-03, Vinnova och IMIT, Stockholm 

Steiber, Annika and Sverker Alänge (2016) The 
Silicon Valley Model - Management for 
Entrepreneurship, 1st Ed., Springer International, 
Cham 

IMIT arrangerar tillsammans med 
författarna en workshop kring boken ”The 
Silcon Valley Model: Management for 
Entrepreneurship” i Göteborg den 16 juni 
kl. 15.00-17.00 med efterföljande mingel, 
se: http://evite.me/ENTpxpTpxa
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