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Inside Apple er en potentiel bombe under ledelsesdebatten. 
Den viser blandt andet, at en af verdens mest beundrede og 
succesrige virksomheder på en lang række punkter gør det 
stik modsatte af, hvad managementguruerne prædiker, og 
hvad business-studerende lærer på handelshøjskolerne 
og universiteterne.
 

Hemmeligheden bag Apples succes

Fortunes redaktør Adam Lashinsky har fulgt Apple i årevis, 
og med hjælp fra anonyme såvel som navngivne kilder afslører 
han her i bogen Apples ledelsesmæssige DNA. Vi kommer 
næppe nogensinde tættere på Apples formel på succes. 
Og som Lashinsky viser, opererer Apple meget anderledes, 
end man kan forvente. 

Bogen er fyldt med farverige beretninger og skarpe analyser, 
som giver en god indsigt – både i Apple – men også i ledelse 
af kreative virksomheder generelt. 

Inside Apple begynder med et besøg i bestyrelseslokalet 
den sidste dag, Steve Jobs var på arbejde og overlod posten 
som CEO til Tim Cook.
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Inside Apple8

Hemmeligheden bag Apples succes
Af forlagsdirektør Jesper Bove-Nielsen, Libris Media

Apple er en unik virksomhed med en helt ufattelig succes. 
Mange iagttagere troede, at Apples stifter og CEO Steve Jobs’ 
død ville betyde begyndelsen på enden for Apple. Men i stedet 
er væksten accelereret. Der er tilsyneladende ingen ende på 
Apples succes. Og det gør bogen her ekstra interessant. For det 
er den første bog, der er lykkedes med at forklare hemmelig-
heden bag Apples utrolige succes.

Bogen her er desuden en potentiel bombe under ledelsesde-
batten i Danmark såvel som i resten af verden. Den viser nem-
lig, at en af verdens mest beundrede og succesrige virksomhe-
der på en lang række punkter gør det stik modsatte af, hvad 
managementguruerne prædiker, og hvad business-studerende 
lærer på handelshøjskolerne og universiteterne.

Den viser blandt andet at:

Mens det er på mode at signalere, at virksomheden er åben, 
styres Apple med hemmelighedskræmmeri på niveau med en 
efterretningstjeneste.

Mens mange topledere praktiserer inddragelse, er Apple i høj 
grad baseret på en form for oplyst enevælde. 

Og hvor det er populært at behandle medarbejdere lige, har 
Apple et elite-team på 100 medarbejdere, der samles på eks-
klusive kursteder til arrangementer, der allermest minder om 
møder i en meget hemmelig loge.

Mens mange børsnoterede virksomheder gør sig umage for 
at stille Wall Street-analytikere tilfredse, gør Apple stort set 
ingenting. Apple vil langt hellere gøre kunderne glade.
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Forord 9

Succesen er andet end Steve Jobs

Der er ingen tvivl om, at en del af Apples succes kan forklares 
igennem Steve Jobs’ personlighed, hans måde at innovere på 
– og hans måde at præsentere på. Det stillede vi skarpt på i 
bøgerne “Steve Jobs - manden bag Apple”, “Steve Jobs’ inno-
vationsmetode” og “Steve Jobs’ præsentationsteknik.”

Men Apple-maskinen kører stadig. Og den kører fremragen-
de. Og det ser det ud til, at den vil blive ved med at køre i 
mange år endnu. Kort før Steve Jobs døde udtalte han, at det 
“produkt” som han var mest stolt over at have bragt til verden, 
var selskabet Apple. Og det er der god grund til. For Apple har 
tilsyneladende fundet formlen på succes.

Med Tim Cook i spidsen har Apple for eksempel skabt en af 
verdens mest effektive forsyningskæder. Effektiviteten er helt 
uhørt, med just-in-time-produktion, der leverer millioner af 
Apple-produkter til kunder over hele verden. Mange af va-
rerne når aldrig at se indersiden af en lagerhal.

Fortunes redaktør, Adam Lashinsky, har fulgt Apple i årevis, 
og har med hjælp fra anonyme såvel som navngivne kilder 
fået afsløret Apples ledelsesmæssige DNA. Vi kommer næppe 
nogensinde tættere på Apples formel på succes end med denne 
bog. Og som Lashinsky viser, opererer Apple meget anderle-
des, end man skulle forvente. 

Vi begynder med et besøg i bestyrelseslokalet den sidste dag, 
Steve Jobs var på arbejde og overlod posten som CEO til Tim 
Cook.
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Inside Apple10

Kernen i Apple
Et ukonventionelt organisationsdiagram for en ukonventionel 
organisation. Administrerende direktør Tim Cook befinder 
sig i midten, og rapporteringsstrukturen er blot et eksempel af 
mange på, hvordan Apple adskiller sig fra andre virksomheder. 
Dette organisationsdiagram, sammenfattet af grafisk designer 
David Foster, er baseret på forfatterens oplysninger samt de 
meget få oplysninger, der er offentliggjort af Apple selv.
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Kapitel 1

Gentænk lederskab

Den 24. august 2011, den dag, Steve Jobs trak sig tilbage som 
administrerende direktør for Apple, deltog han i et bestyrel-
sesmøde. Han var alvorligt syg og havde besluttet, at tiden var 
inde til at trække sig tilbage. Den dag blev han bestyrelsesfor-
mand og holdt dermed liv i et håb hos Apples medarbejdere, 
kunder og investorer om, at han fortsat ville øve indflydelse på 
virksomheden og være til stede lidt endnu.

Jobs’ største kærlighed var produkterne. Selv om han den dag 
mødte op for personligt at meddele sin ledergruppe, at han 
trak sig, vidste han samtidig, at han ville nå at se Apples nyeste 
produkter på markedet. Faktisk var der kun få uger til Apples 
lancering af den sidste nye iPhone, som for første gang ville 
være udstyret med en personlig assistent ved navn Siri, sty-
ret af kunstig intelligens. Ligesom computeren HAL i Stanley 
Kubricks film Rumrejsen år 2001 kunne Siri besvare spørgs-
mål. Den kunne svare sin ejer. Det var tæt på at opfylde et 
af løfterne i den computerrevolution, som Steve Jobs havde 
været med til at sætte i gang 25 år forinden, nemlig at udnytte 
computerens evner til at forbedre menneskers liv.

Scott Forstall, Apples direktør for software til mobile enheder, 
var i færd med at demonstrere Siri for bestyrelsen, da Jobs 
afbrød ham. “Lad lige mig få den telefon,” sagde Jobs, un-
derforstået, at han selv ville afprøve den personlige assistent. 
Forstall, der havde arbejdet for Jobs hele sin karriere, først hos 
NeXT og siden hos Apple, tøvede. Han var ingeniør og var 
lige så sprudlende, ærgerrig, karismatisk og vidende som Jobs. 
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1. Gentænk lederskab 15

Men Forstalls tøven var velbegrundet: Det mest besnærende 
ved Siri var, at den lærte sig sin ejers stemme over tid ved at 
tilpasse sig luner og registrere personlige detaljer. Apparatet 
var som en baseballhandske, der svøbte sig om sin ejers hånd, 
og netop det apparat kunne kende Forstall. Af mange forskel-
lige grunde – Jobs’ berygtede iltre temperament, det faktum, 
at dagen i sig selv var særdeles følelsesladet, det nervepirrende 
i at give et ufærdigt produkt fra sig så kort tid før lanceringen 
– ville Forstall nødig overlade sin telefon til Jobs. “Pas nu på,” 
sagde han til en mand, der aldrig nogensinde havde været på-
passelig. “Den er lige ved at have vænnet sig til min stemme.”

Jobs lod sig som sædvanlig ikke afvise. “Giv mig så den tele-
fon,” snerrede han og gjorde tegn til Forstall om at gå rundt 
om bordet og række apparatet til ham. Den svækkede Jobs, 
der havde medvirket til købet af den unge virksomhed, der 
havde opfundet teknologien bag Siri, begyndte at udfordre 
computeren. Så blev han helt eksistentiel og spurgte den, “Er 
du en mand, eller er du en kvinde?” Siri svarede: “Jeg er ikke 
blevet tildelt et køn, sir.” Latteren brød ud, og lettelsen bredte 
sig.

Siris kønsidentitet kunne have været et muntert indslag un-
der et vanskeligt bestyrelsesmøde, men da Jobs rev iPhone-
prototypen til sig, har Forstall uden tvivl følt et sug i maven 
af ængstelse. Episoden illustrerer mange af de principper, der 
gør Apple enestående – men også helt forskellig fra de fleste 
af de virksomheder, der fremhæves som eksempler på god le-
delse. En gigantisk virksomhed havde dedikeret sine bedste 
hjerner til udviklingen af et enkelt produkt. Dette produkt var 
blevet udviklet i dybeste hemmelighed, og telefonens tekni-
ske indretning og design vidnede om et næsten sygeligt fokus 
på detaljer. Samtidig så man, for allersidste gang, en admini-
strerende direktør i særklasse, en leder, der ikke lagde skjul 
på sine ejendommeligheder – selvdyrkelse, krukkeri, man-
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Inside Apple16

gel på respekt for andres følelser – som samfundet normalt 
stempler som negative. Men er de nu det? For Apples forret-
ningsprincipper og ledernes måde at lede virksomheden på er 
nemlig stik imod god handelsskolelærdom og leder hen til det 
uundgåelige spørgsmål: Er Apples succes enestående, eller har 
Apple fat i noget, som forretningslivet i almindelighed burde 
efterleve?

Det er ganske passende, at Jobs’ sidste officielle handling var 
at afprøve en iPhone, set i lyset af, at Apples genopfindelse 
og dominans af smartphone-kategorien fire år tidligere havde 
demonstreret virksomhedens og Jobs’ enestående styrker. Da 
Apple lancerede iPhone i 2007, havde Jobs sat Apple på den 
anden ende for at gennemføre det. Han forestillede sig iPho-
ne som en revolutionerende indretning, der kombinerede en 
smartphones alsidighed med en iPods faciliteter til opbevaring 
og afspilning af musik. Som om det ikke var udfordring nok 
at få de to opfindelser til at gå op i en højere enhed, var der 
det ekstra pres, at det færdige apparat skulle have et design, 
der appellerede til selv de mest kræsne designsnobber, en bru-
gervenlig grænseflade – plus en wow-faktor (berøringsfølsom 
glasskærm, hvad siger I så?)

På det tidspunkt var iPhone-teamet allerede hårdt spændt for. 
Selve dets eksistens var en belastning for resten af virksomhe-
den. Der var drevet rovdrift på andre Apple-teams, især dem, 
der beskæftigede sig med udvikling af Macintosh-software, 
hvilket havde fået andre projekter til at gå i stå; den seneste 
version af Mac’ens styresystem var forsinket, fordi program-
mørerne var blevet allokeret til arbejdet med iPhone. Vreden 
ulmede blandt de medarbejdere, der ikke var blevet valgt til 
projektet, fordi deres elektroniske adgangskort ikke længere 
fungerede i de områder, der var blevet lukket af og reserveret 
til udvikling af iPhonen. Alle Apple-produkter er skabt lige; 
nogle er mere lige end andre.
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1. Gentænk lederskab 17

Der var opstået en elite i eliten, og presset for at få iPhonen 
færdig var nærmest som en total mobilisering til krig. I Apple 
benyttede ingeniørerne sig af et makabert militærudtryk for at 
beskrive den fase af produktudviklingen, der ligger lige før en 
lancering: Dødsmarchen.

Ikke alle virksomhedsledere ville bede de mest talentfulde 
medarbejdere om at arbejde på deres fridage og forvente 
at de gør det, som Jobs havde gjort i årevis, når den årlige 
Macworld-messe blev afholdt lige efter nytår. Men for Apples 
medarbejdere havde Jobs nærmest gudestatus. Han havde 
grundlagt virksomheden i 1976 sammen med sin kamme-
rat Stephen Wozniak. Han stod i spidsen for udviklingen af 
Mac’en i begyndelsen af 1980’erne, sagde op i vrede i 1985, 
da den administrerende direktør, han selv havde udvalgt til 
at lede virksomheden, indskrænkede hans autoritet, og han 
vendte tilbage i triumf i 1997 for at redde en nødlidende virk-
somhed. Næsten ti år efter strålede Apple klarest i konstella-
tionen af producenter af personlig teknologi, og ledestjernen 
var ubestrideligt Steve Jobs.

Selv når han ikke gik rundt i gangene hos Apple, var Jobs en 
meget synlig administrerende direktør. Ganske vist var hans 
kontor i bygningen på Infinite Loop 1 forbudt område for de 
fleste i virksomheden. Alligevel var Jobs i allerhøjeste grad til 
stede i Apples dagligdag. Medarbejdere af enhver rang så ham 
i kantinen, som regel i snak med sin chefdesigner og bedste 
ven, Jonathan Ive. De kunne se ham gå rundt på virksom-
hedens områder, og de kunne se hans bil stå parkeret foran  
“IL-1.” De overværede hans keynote-præsentationer med sam-
me interesse som offentligheden for at forstå, hvor virksom-
heden var på vej hen. Nok var Jobs utilnærmelig, og menige 
medarbejdere kom sandsynligvis aldrig til at deltage i et møde 
sammen med ham. Men de troede på, at det, de arbejdede 
med, uanset hvad, en dag ville blive set af “Steve.” For alt flød 

InsideApple.indd   17 06-03-2012   16:50:08



Inside Apple18

i retning af ham, og hans fingeraftryk var på alt det, der havde 
betydning for Apple.

Umiddelbart før lanceringen af den første iPhone var Jobs i 
topform og skarpere end nogensinde. Han havde tilsynela-
dende vundet over kræftsygdommen efter at have overlevet 
fjernelsen af en ondartet svulst fra bugspytkirtlen to år før. 
Han havde afsløret meget lidt om sin sygdom bortset fra, at 
det ikke drejede sig om den mest almindelige form for kræft 
i bugspytkirtlen, der hurtigt fører til døden. Som sædvanlig 
klædt i sort, højhalset trøje, blå Levi’s jeans, mørke sokker, 
New Balance-sko og runde briller i tresserstil så Jobs rask og 
stærk ud, og det gråsprængte skæg var tæt og kun en anelse 
busket. Jobs var fyldt 50 to år forinden og befandt sig i overha-
lingsbanen. Apple havde vendt op og ned på musikindustrien 
med iPod’en og online musikbutikken iTunes. Det år havde 
Jobs solgt sit fritidsprojekt Pixar til Disney for 7,5 milliarder 
dollars, hvilket gjorde ham til underholdningsgigantens stør-
ste aktionær, medlem af Disneys bestyrelse og mange-mange-
milliardær.

Jobs var bedre end nogen anden i it-industrien til at se ind i 
fremtiden. Men fire år senere, efter alt det, Apple havde præ-
steret mellem den første iPhone og den nye model, som Jobs 
sad med i hånden, afstod han fra at stille Siri det eksistentielle 
spørgsmål, som han vidste lå hinsides Siris kunstige intelli-
gens, men som havde altafgørende betydning: “Hvad skal der 
blive af Apple, når jeg er borte?”

Den dødsmarch, der resulterede i iPhonen, var typisk Apple 
– nogle blev favoriseret, nøgleressourcer blev allokeret til et 
produkt, der havde fanget topchefens interesse, arbejdstiden 
var udmarvende, men alligevel føltes arbejdet vigtigt. Kunne 
en anden virksomhed med et årligt salg på 108 milliarder dol-
lars have gjort det samme inden for samme tidsramme? Sand-
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1. Gentænk lederskab 19

synligvis ikke, medmindre den blev styret af en topchef, der 
var overbevist om, at han kunne ændre verden, og at hans 
virksomhed kunne “sætte sit præg på universet.”

Efter sin død den 5. oktober 2011 i en alder af 56 år, blev 
Steve Jobs helt berettiget fejret for sine enestående bidrag til 
omstruktureringen af adskillige industrier. Han revolutio-
nerede ikke mindre end fire: computer- og musikindustrien 
(med iTunes Store og iPod), filmindustrien (med Pixar, der 
var banebrydende inden for computeranimation), og kom-
munikationsindustrien (med iPhone). Han havde været med 
til at forme computerindustrien som ung og var nu på vej til 
at introducere computerens efterfølger. Måneder før sin død, 
ved den storslåede lancering af Apples anden iPad, indvarslede 
Jobs begyndelsen af “post-pc-æraen” – hvormed han mente, at 
brug af computer ikke længere ville være begrænset til en sta-
tionær eller bærbar. I Apple stod han i spidsen for en virksom-
hed, hvis produkter var verdensberømte, men hvis metoder 
var tophemmelige.

Hvis man forstod Apple bedre, ville både tilhængere og mod-
standere se virksomheden som én stor pærevælling af selv-
modsigelser, en virksomhed, hvis metoder strider mod årtiers 
veletablerede ledelsesprincipper. Man skulle tro, at Apple ikke 
havde hørt efter i timerne på handelshøjskolen. Det havde 
man faktisk heller ikke.

Apple dyrker hemmelighedskræmmeriet til trods for, at den 
fremherskende tendens i forretningslivet er større åbenhed. 
Medarbejderne er ikke medbestemmende, tværtimod er de-
res ansvarsområder stærkt afgrænsede. Jobs blev berømt for at 
opmuntre 2005-dimittenderne fra Stanford University til ikke 
at “lade støjen fra andres meninger overdøve jeres egen indre 
stemme, jeres hjerte og intuition.” Men Apples egne medar-
bejdere forventes at parere ordre, ikke lufte deres synspunkter. 
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Inside Apple20

Gode ledere, har vi lært, uddelegerer. Men Apples topchef var 
en mikromanager i ordets mest bogstavelige betydning, lige 
fra godkendelse af hver eneste reklame, som hans virksomhed 
frembragte, til at bestemme hvem der skulle deltage i tophem-
melige møder ude i byen, og hvem der ikke skulle.

Apple blæser på endnu et aspekt af moderne lederes kærlighed 
til effektivitet: Man rutter konsekvent med pengene i et klima, 
hvor profit styrer, og kvartalsresultatet hænger som et bøddel-
sværd over nakken på andre børsnoterede selskaber. Faktisk 
viser Apple ikke særlig stor interesse for Wall Street og betrag-
ter tilsyneladende investorer i værste fald som en pestilens og 
i bedste fald som et nødvendigt onde. Målet er at bevare en 
nystartet virksomheds spændstighed i en tid, hvor mange en-
gang så fremadstormede it-virksomheder (Microsoft, Yahoo!, 
AOL og i grunden også Cisco) må erkende, at forbening er en 
uundgåelig bivirkning ved vækst.

Apple er ikke engang et særlig rart sted at arbejde i en tid, hvor 
masser af virksomheder konkurrerer for at blive optaget på 
Fortune Magazines årlige liste over de mest attraktive arbejds-
pladser. (Apple har helt meldt sig ud af kapløbet og har valgt 
ikke at deltage.) Og alligevel gør Apple åbenbart noget rigtigt. 
Faktisk har virksomheden gjort meget lidt forkert, siden Steve 
Jobs vendte tilbage til Cupertino i 1997. I sidste halvdel af 
2011 konkurrerede Apple og ExxonMobil om førstepladsen 
som verdens største virksomhed målt på børsværdi.

Hvis Apple er så god til det, de laver, hvordan gør de det så? 
Googles arbejdsmiljø har fundet vej ind i populærkulturen. 
Hallo, jeg kan gå på arbejde i pyjamas, spise guldkorn og sparre 
med de andre ingeniører, mens jeg suser rundt på løbehjul – juhu-
uu! Kun ganske få aner noget som helst om, hvad der foregår 
i Apple, når kameraet ikke lige er rettet mod en eller anden 
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topchef, der giver en omhyggeligt indstuderet demonstration 
ved lanceringen af et Apple-produkt.

Det er præcis sådan, Apple vil have det. Hvis det står til Apple, 
er det tabu at tale om, hvordan virksomheden i virkeligheden 
fungerer. Uofficielt omtaler toplederne virksomhedens meto-
der som opskriften på Apples “hemmelige sauce.” Tim Cook, 
den mangeårige driftsdirektør, der blev administrerende di-
rektør i august 2011, seks uger før Steve Jobs døde, udtalte 
sig engang officielt om dette. “Det er en del af magien ved 
Apple,” sagde han, da en Wall Street-analytiker bad ham om 
at kommentere Apples planlægningsproces. “Og jeg vil ikke 
afsløre vores magi for nogen, fordi jeg ikke vil have, at andre 
skal kopiere den.”

Hvor meget verden end elsker og beundrer Apples gadgets, 
forstår kun få mennesker, hvordan Apple fremstiller og mar-
kedsfører produkterne. Det er et emne, der bedst forstås ved 
at forstå de praktiske aspekter ved det at arbejde for Apple: 
Hvordan lederne fungerer, hvordan virksomheden sætter in-
geniørhold op mod hinanden, og dens unikke indstilling – 
eller mangel på samme – til karriereudvikling. Mens mange 
menige soldater i Apple slider i årevis i præcis samme job – 
endnu en forskel i forhold til resten af det fremadstormende 
erhvervsliv – har en håndfuld betroede befalingsmænd fundet 
vej til overfladen som næste generations virksomhedsledere.

Denne bog er et forsøg på at hacke sig ind i Apples lukkede 
verden og afkode de hemmelige systemer, så håbefulde iværk-
sættere, nysgerrige mellemledere, misundelige, rivaliserende 
topledere samt kreative sjæle, der drømmer om at forvandle 
idéer til opfindelser kan forstå virksomhedens processer og 
sædvaner. Hvis det var muligt – og det er ikke nogen selvfølge 
– at imitere Apple, hvem ville så ikke have lyst til at forsøge? 
Hvis man skal tackle en så kompleks opgave, er det mest na-
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