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Abstract 
 
The customer's needs and values are constantly changing, which has led to a focus where 
both marketing and management is needed to survive the market competition. The 
marketing concept has been a paradox in terms of management. It requires an exceptional 
degree of internal leadership to motivate to customer- and market orientation. For many 
decades, managers have been urged to "be close to the customer," "put the customer at 
the top of the organizational chart" and define a business purpose of creating and keeping 
satisfied customers. 
 
The purpose of this study is to analyze Apple Inc. 's market focus, and how Steve Jobs’ 
leadership influenced the company and how he affected the organization's market 
orientation. The outcome of the study is to see what distinguishes this organization from 
others and whether new insights can be developed. The essay is based on a 
documentation study where we compare our own designed theoretical model with our 
empirical results, that is, the collected material. 
 
The study shows that Apple Inc. has a very different direction and culture compared to 
rival firms, and yet it has operated so well that they now tops its competitors in the PC 
industry. Steve Jobs was a charismatic and transformational leader who knew what 
customers wanted and he combined design with ease of use. Thanks to Apple’s focus on 
few products, unlike other conventional electronics companies, they managed to spend 
more time and focus on making the current product even better. Apple does something 
that few companies do, and that is that they create an identity in which customers can 
connect to the company and products. Steve Jobs' desire to make money was that he 
ignored the competition and went his own way. Apple got through his abilities many 
competitive advantages in the market. 
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market orientation, human resources, global market, organization. 
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Sammanfattning 
 
Kundens behov och värderingar förändras ständigt, vilket har medfört att fokus på både 
marknadsföring och management behövs för att kunna överleva konkurrensen på 
marknaden. Marknadsföringskonceptet har dock varit en paradox när det gäller 
management. Det krävs exceptionellt mycket av det interna ledarskapet för att motivera 
till kund- och marknadsorientering. I många årtionden har chefer blivit uppmanade att 
”vara nära kunden”, ”sätta kunden i toppen av organisationsplanen” och definiera ett 
verksamhetssyfte med att skapa och behålla nöjda kunder.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka Apple Inc.’s marknadsfokus och hur Steve Jobs 
ledarskap influerade företaget och hur han påverkade organisationens 
marknadsorientering. Resultatet ska vara till hjälp för att se vad det är som skiljer denna 
organisation från andra och om nya insikter kan utvecklas. Uppsatsen bygger på en 
dokumentationsstudie där vi jämför vår egen utformade teoretiska modell med vårt 
empiriska resultat, det vill säga det insamlade materialet. 
 
Av studien framgår det att Apple Inc. har en väldigt annorlunda ledning och kultur 
jämfört med de konkurrerande företagen, och ändå fungerar företaget så bra att de idag 
toppar sina konkurrenter inom PC-industrin. Steve Jobs var en karismatisk och 
transformerande ledare som visste vad kunderna ville ha och han kombinerade design 
med användarvänlighet. Tack vare att Apple fokuserar på få produkter, till skillnad från 
andra konventionella elektronikföretag, har de lyckats lägga ner mer tid och fokusera på 
att göra den aktuella produkten ännu bättre. Apple gör något som få företag gör, och det 
är att de skapar en identitet där kunderna kan koppla sig till företaget och produkterna. 
Steve Jobs vilja att tjäna pengar gjorde att han struntade i konkurrenterna och gick sin 
egen väg. Genom hans förmågor fick Apple många konkurrensfördelar på marknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Apple Inc., Steve Jobs, ledarskap, kunder, kundfokus, marknadsfokus, 
marknadsorientering, personal, global marknad, organisation.
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1 Inledning 
Till detta kapitel har vi valt att börja med att skapa en introducerande bild för läsaren. Vi 
försöker här i korta drag framföra en övergripande bild kring ämnet som vi har valt att 
studera och redogöra för de brister kring ämnet som vi har stött på. Ur dessa brister har 
vi skapat vårt syfte med uppsatsen. 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Den största förändring som har ägt rum inom marknadsförings- respektive 
ledarskapsområdet är det så kallade paradigmskiftet och detta är något som flera olika 
forskare har diskuterat de senaste åren (Hedaa & Ritter, 2005). Under detta skifte har det 
skett en successiv förändring där marknadsföringsarbete har gått ifrån ett huvudsakligen 
transaktionsinriktat perspektiv till ett mer relationsinriktat perspektiv. Det finns många 
olika teorier om varför detta paradigmskifte har inträffat, men något som återkommer i 
flera studier är att företag helt enkelt sökte efter en mer långsiktig metod, då de 
traditionella metoderna, såsom exempelvis ”de fyra P:na”, ansågs som alltför kortsiktig 
och otillräcklig strategi i en global marknad (Aijos, 1996).  
 
Under senare år har marknadsdrivna organisationer börjat växa fram som den nya 
branschens jättar. Den marknadsdrivna ”formeln” för framgång på marknaden är att 
producera rätt produkt till rätt pris vid rätt tidpunkt. Rätt produkt är den som löser 
kundens problem och ger det högsta värdet. Rätt pris är vad kunden är villig att betala. 
Rätt tid är när kunden behöver produkten. Kundens behov och värderingar förändras 
kontinuerligt över tiden, och därför måste en organisation veta vad kunderna vill ha för 
att lyckas. För att få ingående kunskap om kunden måste organisationen vara fokuserat på 
marknader och de kunder den tjänar och sätta kunden först i varje aspekt av 
organisationen (Barrett, 2001). Barrett beskriver kund- och marknadsfokuset som en 
filosofi att sätta kundens behov först i varje aspekt av en organisation. För att leverera 
högsta värde och konsekvent producera en nöjd kund, måste en organisation alltid sätta 
kunden främst i varje aspekt av organisationen inklusive mål, strategi, kultur och struktur. 
Genom att sätta kunden först utmanar detta perspektiv den klassiska tron att 
kompromisser måste göras för att tillfredsställa intressenterna, eftersom många olika 
aktörer har flera mål som ofta står i konflikt med varandra (Barrett, 2001). 
 
Författaren Day (1994) nämner i sin artikel att marknadsföringskonceptet har varit en 
paradox när det gäller management. I många årtionden har chefer blivit uppmanade att 
”vara nära kunden”, ”sätta kunden i toppen av organisationsplanen” och definiera ett 
verksamhetssyfte med att skapa och behålla nöjda kunder. De företag som är bättre 
rustade att möta marknadens krav och förutse förändrade förutsättningar väntas få 
långsiktiga konkurrensfördelar och överlägsen lönsamhet. Under en stor del av dess 
historia har dock marknadsföringskonceptet varit mer en artikel av tro snarare än en 
praktisk grund för organisatorisk läggning. Följaktligen hade chefer liten vägledning om 
hur man kan förbättra eller omdirigera deras organisationers externa inriktning mot sina 
marknader. 
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Tidigare studier som är utförda redan under början av 1980- respektive 1990-talet visar 
att affärsrelationers utveckling internt inom organisationer har pågått under en längre tid 
och bland annat inneburit att företag har förändrat sitt sätt att kommunicerar gentemot sin 
omgivning (Webster, 1992 och Ford, 1980). De menar att det alltså inte verkar gå att luta 
sig mot tidigare synsätt när det kommer till affärsrelationer och det som är intressant är 
vad som krävs av företag idag och hur de skapar långsiktiga relationer. Binter, M.J., 
Booms, B.H. och Mohr, L.A. (1994) hävdar i sin artikel att det finns många skäl till 
tillfredsställda men även missnöjda kunder utifrån en kunds synvinkel, men i sin studie 
har de försökt att identifiera skälen utifrån en anställds synvinkel. I serviceinriktade 
företag påverkas kundtillfredsställelsen av kvaliteten på interaktionen och samspelet 
mellan kunden och den anställda. Från kundens perspektiv uppstår beviset för kvalitén 
för tjänsten vid ”sanningens ögonblick”, då kunden interagerar med företaget. Detta 
betyder att för att sträva efter noll fel i servicen måste man arbeta mot 100 % felfri 
prestation i service möten. Det handlar inte om att aldrig göra misstag eftersom det är 
omöjligt, utan det handlar om att även då man gör misstag åtgärda det på bästa sätt och 
därmed uppnå felfri prestation i kundens ögon. Det är här det tunga arbetet ligger, hur 
företagets anställda, front personalen, hanterar situationer som kan vara avgörande för 
kundens uppfattning av företaget. Kostnaden att inte uppnå felfri prestation blir 
kostnaden för kvaliteten på servicen. Övergången till att fokusera på kvaliteten av 
servicen har blivit och är väsentlig för att kunna överleva på den alltmer serviceinriktade 
marknaden, precis som det blev med kvaliteten på produkter inom tillverkningen. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Ramayah, T., Samat, N. och Lo, M.C. (2011) anser att det behövs fokus på både 
marknadsföring och management för att kunna överleva konkurrensen på den globala 
världsmarknaden. Marknadsorienterade organisationer har dock en tendens att fly från att 
göra förbättringar av tjänstekvalitet som krävs från tid till tid för att de ska kunna behålla 
sin position på marknaden eller för att fånga upp nya affärer. Revolutionerande artiklar 
och böcker om marknadsorientering och marknadsföringstjänster började publiceras 
redan på 1980- och 1990-talen (Kasper, 2000). Enligt Kasper har forskare i många länder 
redogjort för hur kunskapsbasen i marknadsorienterings- respektive service inom 
marknadsföringsområden började utvecklas. Han tar bland annat upp äldre artiklar av 
Cadogan och Diamantopoulous, 1995; Bisp, 1999; Lafferty och Hult, 2001; respektive 
Berry och Parausuraman, 1993; Fisk, R.P., Brown, S.W. och Bitner, M.J., 1993 och 
Grönroos, 2000. Det insågs att, att leverera högsta kvalitet och nära relationer med 
kunderna är avgörande för detta ändamål. Det noterades att det var viktigt att begreppet 
marknadsorientering hänför sig till grunderna eller värdet av en organisation för att kunna 
leverera överlägset värde eller utmärkt servicekvalitet. Ledarskap verkar vara en mycket 
viktig beståndsdel för att utforma dessa värden. 
 
Utifrån studier som har gjorts, har vi sett att fastän vi har kommit långt i utvecklingen 
finns det dock fortfarande brister och luckor inom ämnet marknadsorientering. Det har 
dels funnits alltför lite vägledning som visar hur man som ledare i företaget kan förbättra 
eller omdirigera organisationer till en mer extern orientering mot sina kunder (Buus och 
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Saslow, 2005). Enligt Yafang och Shih-Wang (2007) innebär begreppet att vara 
marknadsdriven att förstå kundens behov och erbjuda produkter eller tjänster som kan 
möta kundens efterfrågan. De organisationer som är marknadsdrivna utnyttjar dock inte 
denna kunskap för att utforma de marknadsföringsstrategier som krävs för den 
kundorientering de vill implementera. Forskare som Gummesson har bevisat att ju större 
marknadsorientering det finns i organisationen, desto bättre går det för organisationen. 
De redogör vidare att det finns två olika metoder för marknadsorientering. Dessa är 
extern från marknaden eller internt från organisationen (Gummesson, 1998).  
 
Alla organisationer av olika storlekar är engagerade i en konkurrensutsatt miljö. 
Organisationer med effektiva ledare tenderar att förnya sig, reagera på förändringar i 
marknaden och miljöer, kreativt hantera utmaningar, påverka organisationskulturen och 
upprätthålla hög prestanda (Amagoh, 2009). Det kan därför vara ett problem om man inte 
behärskar rätta egenskaper och färdigheter som ledare i den specifika organisationen på 
marknaden. Det finns olika typer av ledarskap där vissa är bättre än andra på 
marknadsorientering (Lindgreen, et. al., 2009). Utifrån artikeln av Lindgreen, et. al., 
tolkar vi det som att en ledares val av ledarstil kan bero på bakgrunden som denne har 
och vilken situation som denne försätts i. Det för oss då till antagandet att det finns flera 
typer av ledaren. Vilken ledarstil vet man då är rätt? Detta har enligt Buus och Saslow 
tvingat ledarna att ändra på sig från att vara passiva till att bli aktiva aktörer för att kunna 
hänga med i svängarna på marknaden (Buus och Saslow, 2005). 
 
Nyare forskningsartiklar visar att de flesta företag har gått från att vara 
produktorienterade, där fokuset ligger i att sälja produkten, till att bli mer service- eller 
marknadsorienterade där kunden ligger i centrum. Enligt Day kan en kraftig 
marknadsorientering öka effektiviteten i en strategi och fungera som ett hållbart övertag i 
en annars mycket föränderlig bransch inom teknisk innovation och aggressiv 
konkurrenskraft. Även företag med förstklassig teknik och affärssystem har bara de 
nödvändiga villkoren för att lyckas (Day, 1998). O’Malley beskriver att det krävs 
exceptionellt mycket av det interna ledarskapet för att motivera till kund- och 
marknadsorientering, vilket kan anses vara överskattat då det inte är de som har 
direktkontakt med kunderna (O’Mailley, 2005). Ledarna försöker därför få medarbetarna 
i organisationen att fokusera på att bli mer serviceorienterade, men detta är dock svårt att 
implementera i praktiken eftersom det innebär att alla medarbetare ska tänka på och 
sträva efter hur de kan bidra till den bästa relationen med kunden och samtidigt göra 
vinst. Det krävs därför av kundorienterade ledare att de måste kunna hantera de stora 
komplexa relationsnätverken (Levitt, 1972). Om de inte har överlägsna kunskaper i att 
förstå, tillfredsställa och behålla kunder kommer de inte kunna förverkliga sin fulla 
potential (Day, 1998). 
 
Företag som Apple lyckas långt över vad som förväntas (Isaacson, 2011). Bolaget toppar 
idag sina konkurrenter inom PC-industrin. Den verkliga historian är dock hur mycket 
längre före sina kamrater Apple är på detta område. Apple har fått flertal toppriser bland 
datatillverkare för kundnöjdhet, och inte av en liten marginal heller. Under september 
2011 fick Apple en index på 88 av en 100-procenting skala i en undersökning utförd med 
70 000 konsumenter av American Customer Satisfaction Index (ACSI) som mäter 
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kundnöjdhet gentemot datorer. Detta gjorde ett nytt rekord för bolaget och fortsatte deras 
dominerande ledning över PC-industrin (Reisinger, 2011a och Chan, 2011). Apple’s 
kundnöjdhet har alltså ökat med en procent jämfört med det föregående året, och har ökat 
18 procent sedan 1998 då de befann sig i mörka tider. 88 % är det högsta bolaget 
någonsin har fått sedan 1995. I de åtta åren som Apple har lett PC-industrin inom 
kundnöjdhet, har dess aktieoptioner ökat med 2,300 procent. Samtidigt fick de flesta av 
resten a fältet (Acer, Dell, HP, med mera.) ett resultat på 77, medan HP:s Compaq-
varumärke rankades 74. Alla PC-utvecklare förbättrade deras resultat i år men det 
sammanlagt räckte inte för att undvika att hamna långt efter Apple (Reisinger, 2011a). 
Tidningen Svenska dagbladet menade att Apple’s framgång saknar motstycke (Svenska 
dagbladet, 2012). Det finns svårigheter att förstå hur Apple kan lyckas så mycket bättre 
än konkurrenterna och det finns många som försökt hitta nyckeln till deras framgång 
(Tobak, 2011a) (Lashinsky, 2011).  Nedan har vi valt att illustrera hur kundnöjdheten ser 
ut på Apple gentemot konkurrenterna: 
 

 
 

Figur 1: Apple’s Customer Service statistik gentemot sina konkurrenter 
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1.3 Syfte och Forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats att undersöka Steve Jobs som ledare i den marknadsdrivna 
organisationen Apple Inc. Eftersom denna uppsats är föremål för både management och 
marknadsföring har vi utifrån problemdiskussionen och syftet kommit fram till 
forskningsfrågorna nedan som berör både ämnena:  

 
ü Vilken roll har Steve Jobs på Apple Inc.? 

Ø Ledare har med tiden gått från att vara passiva aktörer till aktiva på 
marknaden. Hur kan den aktiva ledaren agera gentemot marknaden? 
 

ü Hur ser Apple Inc.’s marknadsfokus ut och vilka strategier använder de för att ta 
marknadsandelar? 

Ø Apple Inc. är idag en av världens mest erkända företag. Hur kommer det 
sig att de har lyckats?  

Ø Vad skiljer Apple Inc. från andra?  
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1.4 Disposition 
 
 

 
Introduktion 

 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en introduktion kring uppsatsens studie, genom att vi 
berättar litet kort hur det har sett ut med tiden om förändringar inom 
marknadsorientering. Utifrån vår problemdiskussion kring det valda ämnet, vilket är 
Apple Inc.’s marknadsorientering, har vi kommit fram till våra frågeställningar. 
 

 
Metod 

 
I metodkapitlet redogör vi först för det valda ämnet och varför vi har valt just Apple Inc. 
Därefter beskriver vi den kvalitativa dokumentationsstudien som vi har utfört, där vi 
berättar när, hur och varför det insamlade materialet har använts. 
 

 
Teoretisk Referensram 

 
I denna del redovisas grundläggande teorier inom ämnesområdet. Teorin är indelad i tre 
huvuddelar: Ledarskap och personal, organisation (struktur och kultur) och den globala 
marknaden (kunder, intressenter, konkurrenter). Detta för att ge struktur i vårt arbete och 
därmed underlätta för läsaren, samt för att passa den egna teoretiska modellen som vi 
själva har skapat. 
 

 
Empiri 

 
Här presenteras det resultat som har hittats för den empiriska studien.  Resultatet är 
indelat i tre likadana huvuddelar som teorin. Materialet är från internet där vi har använt 
bland annat nyhetsartiklar, Youtube-klipp och bloggar. 
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Analys och Tolkning 

 
I detta kapitel framläggs den information som har kommit fram under arbetet. Vi har 
utfört analysen genom att besvara på våra frågeställningar och därefter gjort egna 
tolkningar. Även detta kapitel är indelat i huvuddelar. 
 

 
Slutsats 

 
Här ges en presentation av studiens resultat och de slutsatser som vi har dragit. Vi har i 
detta kapitel skapat en två egna modeller, en som visar vad en organisations fokus bör 
ligga för att ta marknadsandelar och en annan modell som visar de resultaten vi har 
kommit fram till utifrån empirin och analysen. 
 

 
Avslutande diskussion 

 
Vi kommer här att föra en diskussion kring studien, där vi reflekterar kring studien, 
teoretiskt och empiriskt, samt ger rekommendationer för framtida studier och 
marknadsorienterade företag. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den valda metoden och hur den har tillämpats 
under studien för att få fram resultatet som beskrivs i rapporten. 
 
2.1. Val av ämne 
 
Vi har valt att studera marknadsdrivna organisationer och dess ledarskap på en global 
marknad eftersom vi fann det intressant att kombinera våra olika kunskaper ur 
marknadsförings- och managementperspektiv för att få ut ett unikt perspektiv. Det finns 
många verksamheter med olika marknadsstrategier, och vi har därför valt att fördjupa oss 
inom företaget Apple Inc. som var klassat som den mest värdefulla organisationen 2011 
på NASDAQ-börsen. Anledningen till att vi har valt Apple utifrån NASDAQ-börsen är 
på grund av att NASDAQ OMX Group Inc. är världens största börsföretag som levererar 
handel, börsteknologi och tjänster till 3 500 bolag på sex kontinenter (NASDAQ, n.d.) Vi 
anser även att Apple Inc. är ett framgångsrikt företag och eftersom att det drivs av 
marknadsorientering har det bolaget varit intressant att studera. Det vi ville undersöka var 
hur det kom sig att Apple Inc. hade blivit ett sådant värdefullt företag. Vi valde att 
studera närmare på Steve Jobs och hans ledarskapsstil eftersom han ansågs ha varit en 
nyckelfaktor för organisationen.  
 
2.2. Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Det är det vetenskapliga förhållningssättet som anger den teoretiska och den 
metodologiska ansatsen i ett vetenskapligt arbete. Det talas om positivistisk (säkerställd 
fakta) och hermeneutisk (tolkningslära) vetenskapssyn som präglar forskningens syfte 
och kunskapens karaktär, forskningsobjektet, forskarnas förhållningssätt och metodologin 
(se fig. 2) (Patel & Davidsson, 1991). 
 

 
 

Figur 2: Positivism och Hermeneutik 
 

- Patel och Davidson, 1991:s.28 
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Enligt Gilje och Grimen (2007) och Helenius (1990) hör tolkning till hermeneutikens 
huvudsyssla, och förståelse är utgångspunkt och målet i hermeneutisk tolkning. Tolkning 
är både en förutsättning för och en följd av förståelse. Helenius refererar till Gadamer 
som menar att målet handlar om “att finna den fråga, som en text ger svaret på” (Helenius 
s.73). Enligt Helenius är alla forskare eniga om att tolkning och förståelse är 
sammanflätade med varandra, men att det dock inte är samma sak. Man måste förstå att 
hermeneutiken varken lovar rätta tolkningar eller i vissa fall goda tolkningar.  
 
Det hermeneutiken erbjuder är ett rimligt alternativ, en metod att pröva hur en händelse 
kan tolkas. Hermeneutiken söker en dialektisk relation mellan tolkaren och hans objekt. 
Detta är Hermeneutikens objektivitet. Att vara objektiv genom hermeneutiken går ut på 
att tolkaren sätter in sin historia och sedan sammanlänkar den med textens historia och 
därigenom skapar en meningsfull tolkning. Det är bland annat därför svårt för en tolkare 
att få samma resultat som en annan tolkare. Hermeneutiken har under längre tid varit en 
empirisk tolkningsmetod. I samhällsvetenskapen har kravet på att förankra forskningen i 
en möjligast teoretisk referensram upplevts allt starkare med tiden för att styrka den 
vetenskapliga exaktheten (Helenius, 1990).    
 
Den hermeneutiska tolkningen som nämnt ovan är vad vi har applicerat i vår studie för att 
underlätta undersökningen och för att få en bättre förståelse kring studien. Vi använde 
teorier som vi sedan tidigare hade studerat kring för att göra en tolkning av det insamlade 
materialet. Det insamlade materialet och informationen har hämtats från Internet och det 
var vad vi använde oss utav för att uppnå syftet med undersökningen. Denna information 
tolkades sedan för att omskrivas till empiri som vi sedan analyserade och diskuterade 
kring (Helenius, 1990). Materialet var bland annat självbiografier, webbsidor och 
nyhetsartiklar skrivna av experter och konsumenter, samt branschens åsikter kring ämnet.   
 
Eftersom marknadsorientering är ett väldigt brett ämne, anser vi att vi kan bidra till ny 
kunskap om det. Med hjälp av teorier, insamlat material, egna tidigare kunskaper och den 
insamlade empirin försökte vi skapa nya tolkningar. Målet med vår studie var att utveckla 
en bättre förståelse för varför vissa verksamheter fungerar bättre än andra. Med tanke på 
vårt material förväntade vi oss inte att få enhetlig vetenskap som andra forskningar kan 
ge. Det vi menar är att eftersom det empiriska materialet är insamlat från internet, där tid 
är en avgörande faktor då uppdateringar kan göras och nyare information läggs ut, är det 
svårt att generalisera resultatet till andra kontexter. Dessa material var även utvalda och 
insamlade av oss själva, vilket kan vara en annan påverkande faktor. 
 
2.1.1 Narrativ analys 
 
Vi har i vår empiritext även till viss del utnyttjat ett narrativt sätt att analysera. Vi har 
använt citat ur dokument, som vetenskapliga artiklar, webbsidor, intervjuer och 
litteraturer, och frågat oss vad som kunde uttolkas ur det samtidigt som vi sökte stöd för 
våra argument från ytterligare fler av dessa sorters dokument. Många forskare menar att 
svar som människor ger kan användas som material för en narrativ analys. Narrativ 
analys handlar om att man byter fokus från ”vad hände egentligen” till ”hur skapar 
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människor mening i det som hände”. Det är viktigt ur ett narrativt perspektiv att utgå från 
det perspektiv som de som studeras har (Bryman, 2011). Vi har därmed valt att lägga in 
en bakgrundsbeskrivning på Jobs för att lättare förstå hans handlingar och därigenom 
utgå från hans perspektiv vid analysen.  Vi menar att för att lättare förstå en persons 
perspektiv måste vi sätta oss in i hans miljö. 
 
2.2. Forskningsinriktning 
 
Det typiska inom en kvalitativ studie är att insamling och analys av data ligger på kvalitet 
i form av ord istället för kvantitet i form av siffror. Kvalitativ data ger forskaren mycket 
information vid analysering och tolkning. Jämfört med kvantitativ forskning kan mer 
långtgående slutsatser dras. Den kan heller inte göra sig mätbar som den kvantitativa 
metoden (Bryman, 2011). Enligt Patel och Davidson (2003) är strukturering och formalia 
i denna metod låg, vilket betyder att flexibiliteten är väldigt hög. Genom att utföra denna 
studie i en kvalitativ inriktning har vi fått en djupare förståelse från sakkunniga personer 
inom branschen som vi annars inte hade fått i en kvantitativ undersökning.  
 
2.3. Forskningsansats 
 
I början av uppsatsens gång diskuterades det om vilken ansats som skulle användas. Det 
finns tre typer av forskningsansatser: deduktiv, induktiv och abduktion (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Med tanke på uppsatsens syfte har vi valt att använda en deduktiv 
ansats eftersom vi utgår från teorier som ska testas mot den insamlade empirin. Vi som 
forskare har valt detta ämne av intresse och vad som är typiskt för en deduktiv ansats är 
att den tenderar att vi endast letar fram värdefull information som är relevant till just den 
forskning vi har valt. De antaganden vi har att granska utgår från den data vi har samlat 
in.  
 
2.4. Forskningsdesign 
 
Vi har baserat vår kvalitativa undersökning på en fallstudieansats eftersom vi vill 
undersöka och förstå Apple Inc. som organisation inom marknadsorientering. En 
fallstudie innebär en forskningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående analys av 
ett enda fall (till exempel, en individ, organisation eller situation), vilket i vårt fall blev 
Apple Inc. Några av de mest kända undersökningarna inom sociologi är baserade på 
fallstudier som forskningsdesign. Det är lätt att anse att Apple är ett unikt fall, men det är 
viktigt att man är medveten om att det är svårt att inse arten och betydelsen av ett fall 
innan man har gjort en detaljerad granskning. Ibland avser man med den termen också 
studiet av ett fåtal fall i jämförande syfte. Fallstudieforskning rör den komplexitet och 
specifika natur som fallet uppvisar. Därför är det vanligt att fallstudier kritiseras för att de 
resultat man får fram inte kan generaliseras. Genom att jämföra den teoretiska modellen 
med empirin hoppades vi på att kunna se om Apple följer den generella teorin och 
därmed kan generaliseras. Vi har valt att inrikta oss på en fallstudie med longitudinellt 
inslag eftersom dokumenten vi söker kommer sträcka sig över en längre period (Bryman, 
2011).  
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Vi har valt att dela in teoretiska referensramen, empirin och analysen i tre huvudsakliga 
grupper (internt, organisationsstruktur/kultur och externt) för att lättare besvara våra 
frågor. Vi skapade en struktur i vår text och teoretiska modell som läsaren lätt ska kunna 
hänga med i. Vi ansåg även att dessa indelningar är förankrade med vårt syfte och 
besvarar forskningsfrågorna:  

ü Inom den första gruppen har vi valt att fokusera på ledaren och personalen i 
Apple.  

ü I den andra gruppen fokuserade vi på Apple’s fokus på den globala marknaden 
såsom kunder, intressenter och konkurrenter.  

ü I den sista gruppen har vi valt att fokusera på organisationen i sig såsom 
företagsstruktur och informationsflöde.  

 
Därefter försökte vi utifrån dessa delar jämföra vårt teoretiska material med vår 
empiri. Något att tänka på som läsare är att i och med att vi har delat upp vårt material 
i delar som ledarskap och personal, organisation och globala marknaden var det 
därför svårt att skriva uppsatsen i kronologisk ordning. Därför kan det uppstå 
upprepningar i texten eftersom en tidsperiod kan påverka både exempelvis ledarskap 
och organisationen. Vi har dock försökt minimera upprepningarna så gott vi kan. På 
de ställen det har varit oundvikligt med upprepningar har vi lagt refereringar från 
tidigare punkt. 
 

2.5. Datainsamlingsteknik 
 
I början planerade vi att vi skulle göra en dokumentationsstudie med ett inslag av en 
kvantitativ enkätundersökning för att förstärka vårt resultat. Men eftersom att Apple är ett 
så pass välkänt företag fann vi tillräckligt med material på internet för att kunna utföra en 
utförlig studie och utesluta enkätundersökningen eftersom att den inte var nödvändig för 
vår forskning. Det vi har fokuserat på i denna kvalitativa undersökning är alltså 
primärdata i form av nyhetsartiklar, hemsidor och intervjuer som vi har funnit på Internet. 
Förutom detta har vi även använt personliga dokument som självbiografier och andra 
forskares utförda intervjuer. Genom detta kan vi utifrån datan få fram aspekter på det som 
undersöks. 
 
2.5.1. Dokumentationsstudie 
 
Dokument står för olika slag av källor såsom självbiografier, dagböcker, virtuella 
dokument och massmediadokument. En stor del av de dokument som används inom 
kvalitativ forskning är av den typen som inte skapats för att en samhällsforskare bett om 
dem, utan dokumenten ”finns där ute”. Det är alltså upp till forskaren att leta upp dessa 
dokument och analysera dessa (Bryman, 2011). Denna typ av metod kallas för 
dokumentstudie och används ofta då det råder begränsade möjligheter (Andersen, 
Liungman och Mårtensson 1994). Vi ansåg att det fanns en begränsad åtkomst av 
information eftersom att det var svårt att komma i kontakt med personer som hade 
kontakt med Steve Jobs. En svaghet med dokumentstudier är att materialet är styrt 
eftersom att det redan ”finns där ute”. Dokumentstudier används för att skapa förståelse 
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och det finns tre angreppssätt när det gäller analys av dokument och dessa är kvalitativ 
innehållsanalys, semeotik och hermeneutik (Bryman, 2011). Vi har som nämnt tidigare 
under ”vetenskapliga förhållningssätt” (2.2) valt det sistnämnda angreppssättet.   
    
 
2.5.2. Forskningens genomförande 
 
Den informationen vi har varit ute efter handlar om Apple’s marknadsstrategi och Steve 
Jobs som ledare och hans liv då dessa delar är vad som har varit mest relevant för 
företagets marknadsfokus och därmed vår studie. Högskolans databaser i Borås, 
”Summon” och ”Business Source Premier”, har använts för att hitta vetenskapliga 
artiklar till vår teoretiska referensram. Vi sökte på ord som är starkt kopplade till 
marknadsorientering och vår studie: organzation, market focus, customer focus, Steve 
Jobs och Apple Inc och fick fram mycket relevant information. Fokuset i studien har varit 
på nyare artiklar i den mån det var möjligt. Vi har dock även använt äldre artiklar 
eftersom dessa utgör grunden inom ämnesområdet och ofta refereras till i nyare artiklar, 
vilket vi också har använt för att stödja den äldre teorin. Vi har även hittat nya artiklar 
genom ”snöbollseffekten” (Bryman, 2011), vilket innebar att vi enkelt kunde hitta 
relevanta artiklar genom referenslistan i en använd artikel.  I metodkapitlet har vi använt 
oss av kurslitteraturer som vi har haft i tidigare kurser, men även litteraturer som vi har 
lånat från högskolans bibliotek.  
 
Genom att använda sökmotorer till vår empiri, såsom ”Google”, och sökt på nyckelord 
har vi kunnat hitta väsentlig information. Nyckelorden vi använde här var exempelvis: 
Steve Jobs, Apple Inc., Apple success, leadership, employees, market focus, customer 
satisfaction, customer orientation och market orientation. Till den empiriska delen har vi 
även använt vetenskapliga artiklar från databasen Summon på Högskolan i Borås där vi 
har använt likadana sökord. De materialen som användes var de som upprepade samma 
sak som andra dokument, vilket var anledningen till att vi valde dem. 
 
2.6. Trovärdighet  
 
Inom samhällsvetenskapliga undersökningar måste man ta hänsyn till trovärdigheten av 
studien (Patel & Davidsson, 2003). Det rör sig om resultaten från en undersökning får 
samma svar om man gör studien om på nytt. Om det ej går kan det vara en slump att man 
fick fram det resultatet, vilket kan bero på tid och plats. I vårt fall gällde det vårt 
empiriska material som vi har samlat in då Apple är ett värdefullt företag idag. Att utföra 
en likadan studie som vår skulle kunna ha givit ett annat resultat för några år sedan, och 
detta kan även förändras i framtiden utan Steve Jobs i ledningen. Förutom detta, genom 
att använda ”Google” som sökmotor kan också vara betydande för resultatet. I och med 
att denna sökmotor rankar länkarna genom popularitet, eller också genom betalning från 
bolag som vill stå först i listan, var det svårt för oss att gå igenom hundratals sidor, vilket 
gjorde det svårt för oss att gå igenom länkarna som var längre bak.  
 
Vår undersökning är en dokumentationsstudie där uppsatsens resultat fås fram ur våra 
egna antagna tolkningar och eftersom människor tolkar saker och ting olika, kan därför 
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även detta vara en påverkande faktor. Detta är oundvikligt men för att öka chansen för att 
kunna utföra en replikation av en liknande studie ställs kravet på forskare att återge 
detaljerade beskrivningar på tillvägagångssättet. I vår studie har vi försökt förklara 
detaljerat vårt tillvägagångsätt för att framtida forskare ska ha samma utgångspunkt som 
oss.  
 
I en kvalitativ forskning ökas trovärdigheten genom att mycket data insamlas där flera 
personer påstår likadant/har fått likartad resultat och det är på grund av dessa som vi har 
använt många källor i både teorin och empirin för att stödja forskningen som vi väljer att 
använda. Dessutom är dessa källor bland annat kända tidningsbolag och bloggar som är 
bekräftade av självbiografin. Trovärdigheten kan även öka genom att fler liknande studier 
utförs där forskarna har kommit fram till liknande resultat (Holme & Solvang, 1996).  
Om slutsatserna hänger ihop eller ej och om det är mätbart är en annan fråga. Därför är en 
generalisering svårt att tillämpa i en kvalitativ studie. Kvalitativa forskare har därmed 
valt att ta andra ståndpunkter när det gäller generalisering och har därför lagt mindre 
tyngd på frågor som gäller mätningar.  
 
Trovärdigheten kan ses ur ett extern och internt perspektiv (Christiansen & Askegaard, 
2001). Den externa delen utgör till vilken grad man kan generalisera sina resultat till 
andra sociala miljöer och situationer, men det kan däremot utgöra ett problem för den 
kvalitativa undersökningen eftersom det ofta handlar om fallstudier. Om den empiriska 
undersökningen och den teoretiska referensramen stämmer bra överens, har man alltså 
uppnått en hög intern trovärdighet. I den kvalitativa forskningen är den interna delen en 
styrka i och med att en långvarig studie av en social grupp kan hjälpa forskaren att 
säkerställa sambandet mellan empiri och teori i en mycket hög grad. I vårt arbete 
stämmer empirin överens med teorin till en viss del, vilket vi har kommit fram till i 
analysen och slutsatsen. 
 
2.6.1. Bedömning av kvalitet 
 
Enligt Bryman finns det idag mycket information att hämta via virtuella dokument vilket 
går att utnyttja till kvalitativa undersökningar. Men det finns två punkter som man bör ta 
hänsyn till för att bedömma kvaliteten på virtuella dokument. Den första punkten 
behandlar autenticiteten och frågan vem som skapat informationen (Bryman, 2011). 
Därför har vi till vår studie varit noggranna med vilka hemsidor som vi valt att lita på. 
Den andra punkten som vi valt att ta hänsyn till handlar om trovärdighet av den 
information som vi hittar. Det finns möjlighet att information kan bära en skevhet på 
grund av till exempel egenintresse (Bryman, 2011). Därför har vi under vår undersökning 
av informationen till stor del sökt efter information på flera håll som stödjer varandra.  
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3. Teoretisk Referensram 
 
Den teoretiska referensramen har till syfte att visa läsaren den litteraturöversikt som vi 
har valt att använda i vår empiriska studie. Vi har valt att dela in texten i ett antal 
kategorier med en övertext som återger vår egen modell. Anledningen till detta är för att 
läsaren lätt ska kunna navigera sig igenom och förstå sammanhanget i texten. 
Avslutningsvis illustrerar vi texten med en egen modell som sammanfattar vår tolkning av 
denna teoretiska översikt. 
 
3.1. Den inverterade pyramiden 
 

 
 

Figur 3: Den nya inverterade pyramiden. 
 

- Grönroos, 2008:s.337 
 
Till en början var pyramiden ”rättvänd” och ledningen styrde och gav order neråt i 
hierarkin och informationsflödet rörde sig åt ett håll, det vill säga att den endast gick från 
ledningen och nedåt i organisationen. Servicepersonalen och försäljare tog emot dessa 
order uppifrån och skulle följa dessa utan att ha större inflytande. På senare tid upptäckte 
företagen dock vikten i att ha god relation till kunden. Därmed vände man upp och ner på 
pyramiden, den så kallade ”Inverterade Pyramiden” och personalen fick mer inflytande i 
och med att organisationen blev mer marknadsdriven. I den inverterade pyramiden lägger 
man vikt på relation och kommunikation med kunden. Personalen får mer makt att fatta 
egna beslut för att serva kunden och det är deras uppgift att skapa värde för kunden. I den 
inverterade pyramiden är intern marknadsföring viktigt. De som inte servar kunden ska 
serva kunden indirekt, genom att hjälpa de som har kontakt med kunden. Därmed blir 
mellanchefernas roll förändrad till att serva personalen som har kontakt med kunden. 
Företagsledningen ska tillhandahålla strategiskt stöd för att tillämpa service-inriktning.   
 
Informationsflödet sker till skillnad från tidigare åt båda hållen i den inverterade 
pyramiden. Grönroos förklarar även att organisationer som följer denna modell även blir 
”plattare” eftersom tjänsteföretag inte bör vara onödigt byråkratiskt eller innehålla för 
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många hierarkiska nivåer. Kundinriktning kräver att personalen på djupet förstår och 
accepterar sitt kundansvar och att de anställda har befogenhet att handla i kundens bästa 
intresse.  
 
En omfattande stab med betydande ansvar för planering och beslutsfattande har inte alltid 
tillräckligt kunskap och/eller förmåga att fatta beslut snabbt nog för att servicen till 
kunderna ska bli god. Därför bör antalet lager mellan kunder och högsta ledningen i 
organisationspyramiden var så få som möjligt. Den personal som sköter kontakten med 
kunderna är den personal som skapa värde för kunderna. Resten av organisationen, back 
office-funktioner, företagsledning och övriga chefer, utgör ett stöd för köpare-säljare 
interaktionerna i servicemötena. Detta stöd skapar de nödvändiga förutsättningarna för 
tjänsteproduktionen och för tillhandahållet av servicemöten, det vill säga för en 
framgångsrik hantering av de många ”sanningens ögonblick” som servicemötena 
innehåller och omvandling av dessa till välutnyttjade gyllene tillfällen som utvecklar 
kundrelationerna.  
 
Företagsledningen bör inte vara direkt inbegripen i det dagliga beslutsfattandet på 
operativ nivå, utan istället tillhandahålla det strategiska stöd och de resurser som krävs 
för att det ska vara möjligt att tillämpa en serviceinriktad strategi. I den traditionella 
strukturen, det vill säga den gamla pyramiden, befinner sig den högsta ledningen ofta 
lång ifrån verkligheten. Dessutom omgärdas ledningen ofta av en staborganisation som 
på ett effektivt sätt avskärmar den från den övriga organisationen, däribland 
servicemötena och kunderna. Detta riskerar naturligtvis att ge skadliga effekter på det 
strategiska beslutsfattandet. Bland annat tenderar det att leda bort ledningens 
uppmärksamhet från externa effektivitetsaspekter på det sättet att ledningen istället lägger 
för stor vikt vid intern effektivitet (Grönroos, 2008). 
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”Success is associated with superior abilities to attract, serve, and retain 
customers. Researchers refer to this as “market-driven behavior”.  

      
- Schindehutte, M., Morris, M.H. och Kocak, A., 2008:s. 2 

3.2. Organisationen 
 
3.2.1. Organisation 
 
Stegaroiu et al. (2009) menar i en artikel att processen i första punkten som Day tar upp 
om att skapa en övertygelse inom organisationen om att kundens intresse kommer i första 
hand, sker genom att ledningen utarbetar strategier som sedan på ett decentraliserat vis 
sprids vidare ner i leden via ledarna. Zito (2009) och Barrett (2001) anser likaså att 
information i form av direktiv färdas nedåt längs hierarkin, men de anser även att 
informationsflödet rör sig uppåt längs hierarkin i form av information. I och med att 
marknadsorienterade organisationer fortsätter att växa fram har den traditionella hierarkin 
byts ut mot en ”organisk struktur”. Det var Burns och Stalker som myntade begreppet 
organisk struktur där koordination sker via konsultation istället för vertikala order. Enligt 
dem passar den organiska strukturen i organisationer som ska kunna anpassa sig snabbt 
till förändringar i en dynamisk miljö. Den organiska miljön föredrar flexibilitet före 
specialiserad personal och specifika uppgifter till specifika personer. Genom en 
specialiserad personal menar Burns och Stalker att koordinationskostnader ökar och 
flexibiliteten minskar. Burns och Stalker förklarar vidare att nystartade organisationer 
inte har något behov av den organiska strukturen. Men de organisationer med organisk 
struktur som är etablerade har större möjlighet att konkurrera. Dessa myntade även 
begreppet mekanisk struktur som kännetecknas av att enskilda arbetare enbart är en 
kugge i hjulet och är specialiserad, utan att ha någon insikt i arbetsuppgiftens koppling 
till organisationens helhet (Burns och Stalker, 1961). I en mekanisk organisation är roller 
och positioner specialiserade och differentialiserade efter olika funktionella uppgifter, där 
kunskapen är centrerad till toppen. Här sker kommunikation i form av direktiv där 
informationsflödet är restriktivt, mest uppifrån och ner. Den traditionella 
massproducerade organisationen ses som idealtypen för en mekanisk organisation. 
Betonas bör dock att organisationer existerar i en social, ekonomisk och politisk kontext. 
Detta leder till att det är många olika faktorer som avgör hur effektiv en organisation är. 
Det är därför kontextbundet om det är mekanisk eller organisk struktur som passar en viss 
organisation. 
 
Marknadsspaning och dess informationsdistribuering, lagarbete och strategiska 
partnerskap mellan intressenter och organisationen, är nyckelfaktorer i den organiska 
strukturen. Tanken är att skapa en så flexibel organisation som möjligt för att anpassa sig 
snabbt till marknadsförändringar. Denna typ av organisation utnyttjar personalens olika 
kunskaper för att lösa ett gemensamt mål, vilket är att skapa maximalt värde för kunden. 
Tanken med det strategiska partnerskapet är att skapa ett gemensamt mål och vision med 
intressenterna. Organisationen är plattare och har en större spännvidd av kontroll. 
Organisationer med större spännvidd av kontroll behöver inte nödvändigtvis vara mer 
komplexa. Däremot resulterar större spännvidd av kontroll, i mindre informationsflöde 
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upp och ner i den organiska hierarkin. Det finns alltså en risk av försämrat 
informationsflöde upp till ledningen. Ledningen kan då gå miste om viktiga indikatorer 
från marknaden i och med att informationsflödet blir otillräcklig via personalen. Det 
resulterar i att ledningen inte har någon kontinuerlig kontakt med personalen i de mer 
utbredda hierarkiska strukturen, däremot kan man med hjälp av informationsteknik göra 
informationen mer tillgänglig för ledningen (Barrett, 2001 och Zito, 2009). Det är trots 
allt denna information från marknaden som marknadsorienterade företag använder för att 
utforma sina strategier och de försöker ständigt söka efter nya effektiva sätt att interagera 
och samarbeta med marknaden, det vill säga kunderna (Verhoef, P.C., Reinartz, W.J. & 
Krafft, M., 2010). 
 
3.3. Ledarskap 
 
3.3.1. Ledaren i organisationen 
 
Organisationer av alla storlekar är engagerade i en konkurrensutsatt miljö och som därför 
behöver rätt typ av ledarskap för att överleva. Organisationer med effektiva ledare 
tenderar att förnya sig, reagera på förändringar i marknaden och miljöer, kreativt hantera 
utmaningar och upprätthålla hög kapacitet (Amagoh, 2009). Enligt författarna Popper och 
Lipshitz finns det två olika ledarskapstyper: den transaktionella ledaren och den 
transformerande ledaren. En transaktionell ledarskapsstil innebär att ledaren belönar 
medarbetarna i utbyte mot deras arbetskraft och lön medan en transformell ledarskapsstil 
innebär en ledare som är positiv, har inspirerande egenskaper och ett övertygande språk 
och en förmåga att uppmuntra vilket motiverar medarbetarna i arbetet. Enligt författarna 
är alltså huvudkärnan av ledarskap en handling i att motivera människor till att agera 
genom icke tvingade medel (Popper & Lipshitz, 1993). Lindgreen et al. förklarar att 
marknadsdrivna ledare kan ha en transformerande ledarskapsstil (Lindgreen, et al., 2009).  
 
En studie visade att marknadsdrivna organisationer i huvudsak styrs av transformerande 
ledarskap (Hui-Chen, 2005). Alas, R., Tafel, K. och Tuulik, K. (2007) tolkar ledarskap 
som inom termer av enskilda egenskaper, ledarskapsbeteenden, interaktionsmönster, 
relationsroller, uppfattningar, inflytande över anhängare, påverkan över arbetsmålet och 
påverkan på organisationskulturen. Amagoh (2009) och Yuki (2006) beskriver ledarskap 
som en process av påverkan mot att uppnå mål. Detta visar att det finns olika teorier 
kring marknadsorienterade personligheter. Buus och Saslow (2005) och Stegaroiu et al. 
(2009) hävdar att ledarskapets roll inom organisationer håller på att omdefinieras och 
utvecklas. De menar att det inte finns några tvivel om att ledarskapsutvecklingen har 
förändrats inom företagens dagordning. Baker och Sinkula (2009) förklarar att en del 
forskning inom ledarskap har skett kring länken mellan marknadsorientering och 
entreprenörsorientering.  
 
Åsikterna om hur förhållandet mellan dessa är skiljer sig dock åt. Några forskare vill 
hävda att marknadsorientering är en ny form av entreprenörsorientering. Andra forskare, 
Schindehutte, M., Morris, M.H. och Kocak, A. (2008) hävdar dock att 
marknadsorientering faktiskt är entreprenörskap, men med ett annat ord. Deras argument 
är att marknadsorientering och entreprenörskap följer liknande preferenser.  Baker och 
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Sinkula menar att dessa två orienteringar är komplement till varandra. Dessa två 
orienteringar lever med andra ord individuellt från varandra och hjälper varandra till 
framgång. I sitt resultat visar de likt många andra att marknadsorientering har en direkt 
länk till lönsamhet. De kommer även fram till att entreprenörsorientering har en indirekt 
länk till lönsamhet genom dess innovation. Inom dessa marknadsdrivna organisationer är 
ledarna alltså inte längre passiva aktörer, utan snarare aktiva där ledningens engagemang 
skapar en drivkraft (Buus & Saslow, 2005). Det har visat sig att marknadsorienterade 
ledare har två huvudsakliga uppgifter inom organisationer. Den första är att motivera 
personalen och den andra är att leda resten av organisationen till marknadsorientering. 
Ledaren ska alltså skapa en lyckad intern marknadsföring genom att i första hand vinna 
personalens förtroende, eftersom dem är de interna kunderna. Personalen är den första 
kunden inom organisationen och ledaren bör därför leda, stimulera och motivera dessa till 
att nå upp till organisationens måluppsättning, vilket innebär att skapa maximal 
kundnöjdhet (Stegaroiu, et al. 2009). 
 
Det finns en bred acceptans bland forskare att gener spelar en roll i hur en personlighet 
kommer till. När man fokuserar på genetiken är det lätt att glömma att en personlighet 
även påverkas av en annan punkt. Bakgrund är den miljö som påverkar en personlighet 
bortom genetiken. Under studier är det viktigt att förstå att en persons bakgrund har en 
vikt i att förstå dess agerande (Plomin, 1989). Även Rorty menar genom sin kontingens-
teori att det finns saker som händer i våra liv som påverkar hur vi agerar. Han menar att 
dessa händelser är slumpmässiga och påverkar hur vi ser på saker. Rorty menar till och 
med att våra känslor såsom hur vi bryr oss om andra påverkas av kontingensen (Rorty, 
1990).  
 
3.3.2. Personalen (Interna kunden) 
 
Grönroos visste redan så tidigt som 1983 att de anställdas engagemang är avgörande för 
att skapa serviceanda i arbetet. Termen han använde var denna interna marknadsföring 
(Grönroos, 1983). Samtidigt som den ”suveräna kunden” börjar bli alltmer krävande av 
större individuell uppmärksamhet, flexibilitet och i tillhandahållandet av tjänster samt 
varor, har tjänstekvalitet blivit en stor betydelse för ledningen. Alltfler organisationer, 
inklusive de som fortsätter att konkurrera med pris, syftar också till att differentiera sig på 
grundval av överlägsen kundservice. Ett centralt problem för chefer är hur man ska se 
lämpliga beteenden hos front-line arbetarna: alltså de anställda som faktiskt möter 
kunden och levererar tjänsten (Peccei & Rosenthal, 2001).  
 
Inom service är den organisatoriska formen som en inverterad pyramid (se sida 7) med ett 
stort antal individer (majoriteten inom serviceavdelningen) som kommer i direkt kontakt 
med kunden.  Eftersom det är dessa människor som är ”ansikte utåt” för företaget är det 
därför essentiellt att ha den bästa servicepersonalen. Författarna redogör att de anställda 
naturligtvis bryr sig om kvaliteten på det arbete de gör och vill förbättra den så länge de 
är försedda med utbildning, lämpliga verktyg och en stödjande ledande miljö för sina 
idéer som kan vidareutvecklas, och det är här som Human Resource Management (HRM) 
styr (Redman & Mathews, 1998). 
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Enligt Purcell (1996) är noggrann rekrytering och urval, omfattande 
kommunikationssystem, lagarbete och flexibel arbetsdesign, utbildning och lärande, den 
anställdas deltagande samt bedömning av arbetsförmåga med belöningssystem, de 
faktorer som är grundläggande för ett HRM-paket. Han utformar dessa element i fem 
punkter: 
 

ü Recruitment (Rekrytering) 
ü Retention (Behållande av personal) 
ü Teamwork (Lagarbete) 
ü Training and development (Utbildning och utveckling) 
ü Appraisal and Rewarding quality (Uppskattande och belöning av kvalitet) 

 
Purcell menar att utgångspunkten för att kunna ge en god service är en kvalificerad 
personal som kan producera och leverera sådana tjänster. Syftet är att välja personal med 
nödvändiga attityder och beteendemässiga egenskaper. Ett system som Total Quality 
Management, där de viktigaste principerna är kundfokus, ständiga förbättringar och 
lagarbete, är mycket användbart till detta. Var och en av dessa principer genomförs 
genom en serie av metoder, såsom insamling av kundinformation och analysering av 
processer för att uppnå och kontinuerligt förbättra kundnöjdheten med kvalitetshantering. 
Under TQM-system förväntas de anställda vara flexibla och urvalet fokuseras mer på 
flexibiliteten till attityder och kundservice snarare än skicklighet och kompetens.   
 
Recruitment är endast en del av HRM:s uppgift. En annan utmaning är att kunna behålla 
dessa ”tillgångar”. Bevarandet av viktiga strategiskt anställda särskilt chefer och 
personal, kan ha en stor inverkan på framgång eller misslyckande för en organisation. 
Bibehållandet av duktiga medarbetare ökar företagets image, vilket i sin tur lockar till sig 
bättre och fler personal. Enligt Purcell är omsättning av personalen ett utflöde av 
kompetens och en brist på detta kan följaktligen allvarligt hindra konkurrenskraft, 
effektivitet och kvalitetsleverans. Omsättningen kan uppstå av olika anledningar men de 
viktigaste är pensionering, överskott, redundans, uppsägning och avgång. Det är däremot 
den sistnämnda som är en av de mest störande effekterna eftersom den är svår att 
förutsäga. Kostnaderna för praktiken som syftar till att underlätta bevarandet av de 
anställda, som till exempel attraktiva löner, bättre arbetsvillkor, anställningstrygghet, med 
mera, är mer än väl av de ekonomiska fördelarna av att behålla befintliga kunder än 
kostnaderna för att vinna nya, en så kallad relationsmarknadsföring. Forskarna Redman 
och Rosenthal (2001) var medveten om att de anställdas ingående kunskap om 
organisatoriska ”rutiner” växer med deras anställningstid och han skriver:  
 

”In the end a customer’s contact with a company is through employees. 
It is with employees that customers build bonds and trust and 
expectations. When these employeese leave, the bonds break as well”. 
 
     - Redman och Rosenthal, 2001:s.63 

 
Enligt Purcell (1998) gäller denna effekt även för den interna kunden. Effektivt lagarbete 
bland servicepersonalen är enligt Redman och Mathews (1998) väsentligt för att förbättra 
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servicekvalitén. Effektivt lagarbete har ett antal fördelar. För det första spelar 
medarbetarna en viktig roll med att stödja sina kollegor när de ställs inför svåra eller 
obehagliga kunder. För det andra ger teamwork en värdefull metod för att sprida en 
positiv arbetsplats och stödja och introducera nya medarbetare. För ett lyckat 
genomförande krävs även utbildning och utveckling. Enligt forskarna tenderar 
utbildningsprogram oftast vara till mellanchef-nivåerna medan servicepersonalen under 
chefen försummas. Det hävdas dock att TQM-utbildningsprogram för de anställda, i 
samband med deras sociala kompetens, särskilt i tjänstesektorn, kan vara mycket 
användbart eftersom träningen då förbereder dem.  
 
Under TQM ses kunden, vare sig internt (personalen) eller externt (konsumenter) till 
organisationen, som ”högsta”. Forskarna menar att personalen är majoriteten inom 
företaget och konsumenterna har makten att styra försäljningen, och därför verkar det 
logiskt att inkludera en del av kundernas bedömning i bedömningsrapporten. På det sättet 
kan personalgranskning försöka stödja samarbeta och team-baserade prestationer, medan 
bedömning av chefer och arbetsledare av deras underordnade kan hjälpa till att utveckla 
en mer öppen och positiv ledarstil. Ett sätt att motivera de anställda ännu mer är att införa 
belöningssystem. Detta har dock många forskare varit oense om. Det hävdas att 
belöningssystem kan vara förnedrande eftersom man sätter en ”prislapp” på ens 
ansträngningar, samtidigt som andra hävdar att ett erkännande är nyckeln (Redman & 
Mathews, 1998). En annan forskare, Barrett (2001) är på samma spår och menar att 
företag måste motivera personalen. Han menar att motivation genom belöning kan 
förbättra kundservicen, som till exempel att organisationen ska höja och utveckla 
personalen som gör ett utmärkt service arbete.  
 
  
 
3.4. Globala marknaden 
 
3.4.1. Externa kunden och Intressenter 
 
Enligt Cross, et. al. (2007) må servicepersonalen vara de enda företrädarna för den 
säljande organisationen som kunderna ser och därför är den enskilde försäljarens fokus på 
att uppfylla kundernas behov en viktig efterfråga. Forskarna menar att kundfokus är 
positivt relaterat till försäljning, där kundfokuset hos servicepersonalen är kärnan vid 
försäljning. Det primära fokuset för marknadsföring och försäljning i den löpande 
verksamheten är att exakt fastställa och tillgodose kundernas behov för att skapa värde i 
långsiktiga relationer, och detta är kärnan i en kundorientering. En hög nivå av 
kundorientering avspeglar en hög grad av omtanke för kundens långsiktiga behov, medan 
en låg nivå av kundorientering speglar en självisk omtanke för att uppnå kortsiktiga 
försäljningsmål.  
 
Cross, et. al. hävdar att kundorientering är ett inlärt beteende som kan påverkas av 
miljöfaktorer, en anpassning som utvecklas över tiden. Servicepersonalen kan anta en 
kundorientering som en följd av organisatoriska och marknadsföringsmetoder där 
organisationens kultur bidrar till att forma de anställdas attityder och beteenden (Rozell, 
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E.J., Pettijohn, C.E. och Parker, R.S., 2003). Därför är flexibilitet inom 
marknadsorienterade organisationer något många forskare tycks vara eniga om. Ett starkt 
lagarbete kan vara lösningen genom att det leder till att organisationer blir mer flexibla 
(Barrett, 2001). En ledare ska motivera till en flexibel organisationskultur eftersom 
förändringar på marknaden ständigt sker (Stegaroiu et al. 2009 och Barrett, 2001).  
 
Kundens behov inte är något fast utan den kan förändras mycket snabbt och därför måste 
organisationen snabbt kunna anpassa sig till dessa förändringar (Barrett, 2001). Det är 
viktigt för organisationer att inte halka efter och genom att ständigt scanna marknaden 
kan organisationer snabbt förbereda sig för förändringar och därmed agera i god tid. 
Organisationer kan även med hjälp av marknadsscanning upptäcka den bästa handlingen 
att ta till sig och därmed kan potentialen utnyttjas, kontrolleras eller utvecklas (Cravens, 
D.W., Piercy, N.F. och Prentice, A., 2000 och Zito, 2009). Cravens, D.W., Piercy, N.F. 
och Prentice, A. menar att företag med hjälp utav system och färdigheter inom 
”marknadsvision” snabbt kan agera mot möjligheter, men till skillnad från Zito anser de 
även att det likväl är viktigt för organisationer att agera mot hot. Hoten är sällan dolda, 
utan problemet ligger oftast i att ledningen inte ser dessa som relevanta. Det är dock 
alldeles för komplext för endast ledningen att hålla koll på marknadsförändringar, utan 
hela organisationen måste hjälpas åt eftersom många andra delar av organisationen har en 
närmare kontakt med kunderna.  
 
Ledningen använder sig utav fokusgrupper, rådgivare, kundtjänst och de anställdas 
feedback för att tolka vad som händer på marknaden. Det handlar dock inte endast om 
vad kunden vill ha, utan organisationer måste även tänka på och identifiera vad de är bra 
på för att leverera värde till kunden (Cravens, D.W., Piercy, N.F. & Prentice, A., 2000). 
Porter (1998) var en av de första som seriöst försökte tydliggöra kundernas 
behovsstruktur. Hans definition till värde var vad köparen var villig att betala för det han 
får. Porter anser vidare att ett företag är lönsamt om det värde de skapar för kunden 
överstiger de kostnader som företaget får lägga ut. 
 
Ett viktigt fokus (den strategiska visionen) handlar om att organisationer måste skapa en 
kultur som är besatt i att leverera värde för kunden och där kunden alltid ska komma först 
oavsett vilken aspekt. Det är alltså viktigt för en organisation att övertyga alla parter om 
att alla arbetar för kunden. Detta innebär att ledaren har till uppgift att stimulera 
lagarbete, kreativitet och harmoni bland de anställda (Stegaroiu et al. 2009 och Barrett, 
2001). Day hade redan 1999 kommit fram till liknande slutsatser men han byggde på 
ytterligare två punkter som vi anser kan ha en stor vikt i vår forskning. Day (1999) valde 
att sammanfatta några empiriska studier med följande tre punkter: 
 

ü Skapa en övertygelse inom organisationen om att kundens intresse kommer i 
första hand. 

ü Organisationer måste skapa en förmåga att tillämpa sina resurser för att skapa ett 
överlägset värde för kunden. 

ü Det ska finnas en förmåga hos organisationer att skapa, sprida och hantera 
information om kunder och konkurrenter. 
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Organisationer bör ha koll på kunderna på marknaden, men samtidigt är det viktigt att de 
även håller ett öga på konkurrenterna (Schindehutte et al., 2008). Organisationer som är 
marknadsdrivna måste ta hänsyn till marknaden i helhet. Forskarna anser att 
organisationer måste förutom kunden, även ta hänsyn till konkurrenterna och 
intressenterna (Day, 1998; Schindehutte, 2008 och Zito, 2009). Barrett (2001) 
argumenterar däremot att kundfokuset även bidrar till att intressenter blir nöjda genom 
dess kundnöjdhet och därför bör inte organisationer fokusera lika mycket på dessa. 
Kundlojalitet är idag komplext och svårt att bibehålla och påverka, och därför bör 
organisationer akta sig för att bara fokusera på kunden. Organisationer som är 
kundbundna tror felaktigt att kunderna är värt att sträva efter och därför borde få det de 
vill. Detta medför att kunderna lär sig att utnyttja situationen och skapa prispress genom 
att byta till billigare konkurrenter (Zito, 2009 och Day, 1998).  
 
3.4.2. Den nya kunden 
 
Konsumenterna har under de senaste två decennierna gett underbyggnad av den globala 
tillväxten som globaliseringen har bidragit till. Individuell köpkraft har ökat kraftigt 
medan marknadsförare har anammat begreppet kunden som kung. Konsumenterna har 
anmärkningsvärt inflytande på verksamhetens beslutsfattande och som marknadsförare 
försöker man lära sig mer om deras behov, önskemål, drömmar och frustrationer 
(Czinkuta & Skuba, 2009). Kunderna är mer komplexa och svårare att förstå än någonsin. 
Efter år av ekonomisk omvälvning, har deras prioriteringar och beteenden förändrats 
drastiskt och kanske permanent. De är mer krävande och bättre informerade, och deras 
lojalitet är svårfångade (Wollan, 2010). Davies (2004) redogör för en studie om 
kundnöjdhet som utfördes av Marketing Science Institute i Cambridge, Massachusetts, 
där kunder fick svara på vilka faktorer de tyckte var viktigast vid övertygande om 
tillfredsställelse. Det var fem faktorer som stod ut: 
 

ü Reliability (Pålitlighet) 
ü Responsiveness (Lyhördhet/Mottaglighet) 
ü Assurance (Garanti) 
ü Empathy (Empati) 
ü Tangibles (Påtaglighet) 

 
Kunder som spenderar mycket är redo, villiga och har möjlighet att betala mer för 
förstklassig kvalité och kompetent service, och de kräver att man gör det lilla extra och 
visar kunden att de kan känna tillit för företaget. Genom att ta omvägar kan det kosta ens 
framtida affärer. Lyhördhet är den andra viktiga faktorn. Ett av företagens viktigaste roll 
är att kunna erbjuda snabb service eftersom kunder handlar hos företag de litar på. 
Servicepersonalen måste inte bara vara kunniga, utan även goda lyssnare och artiga, och 
villiga att arbeta med sina kunder för att lösa problem. Kunskap om produkten bygger 
tillit, till exempel kan det vara skrämmande för kunderna när de köper något som de 
kanske vet alltför litet om, de är bekymrade över autenticitet, och de vill inte bli lurade. 
Genom att använda ett icke-tekniskt språk som kunderna förstår och sedan gradvis trappa 
upp med sofistikerade ord, samtidigt som man övertyger kunden om produkten, kan man 
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förebygga kundens oro. Det gäller att komma ihåg att man inte försöker imponera på 
kunder med snack, utan man ger en kompetent och pålitlig service.  
 
Klagomål och kommentarer från kunder kan man använda som ”omskrivningar” där man 
försäkrar kunderna att man förstår deras behov. Man ska alltså ge sina kunder personlig 
service och, om möjligt, följa upp deras tillfredsställelse med sina produkter och tjänster. 
Ingenting försäkrar kunderna mer, särskilt första gången som köpare, än att göra en 
uppföljning och uppmana till stora inköp. Därmed kan man höja kundens komfort och 
skapa perfekta möjligheter till att föreslå tillbehör. Om man tror att detta räcker, så tror 
man fel. Nuvarande kunder är tillräckligt krävande att man även måste hålla butiken 
attraktiv och välordnat med rena fönster, färsk färg och rena trottoarer. Detta ger ett 
positivt första intryck. Anställda bör alltid vara lämpligt klädda och välvårdade.  
 
Enligt undersökningen som Davies tar upp, är dessa punkter de viktigaste faktorerna för 
att skapa kundnöjdhet och behålla/locka kunden. Kundnöjdhet är nr ett, oavsett vilket 
företag det handlar om. Om en kund inte är nöjd med servicen i en butik får man sällan en 
andra chans och då går de någon annanstans. Det spelar ingen roll om du har den enda 
butiken i staden, för det går att beställa hem från Internets alla shoppingsidor eller genom 
telefon. För att vara en effektiv konkurrent krävs det att man kan förändras med 
marknaden. Exceptionell service som överstiger kundens förväntningar är vad som 
gynnar marknadsplatserna. Det som inte var lika viktigt igår blir kritiskt för kunders 
förändrade förväntningar och krav (Davies, 2004). 
 
2.1.1 Marknadsdrivna organisationer i en växande konkurrens 
 
Samtidigt som den globala ekonomiska miljön förändras drastiskt och fortsätter att göra 
det förändras även sociala utvecklingar, såsom fortsatt globalisering, teknisk innovation. 
Växande global konkurrens sätter press på företag och betonar deras behov av att 
bibehålla sin konkurrenskraft, åtminstone delvis genom att upprätthålla konkurrensen hos 
sina anställda (Burke & Ng, 2006). Företagen måste kunna förutse teknisk innovation och 
kunna konkurrera med andra företag över hela världen. Detta kräver ett behov av ett 
företags förmåga att utvecklas genom kontinuerligt lärande och utveckling för de 
anställda. Att ha och behålla kompetenta medarbetare spelar en viktig roll i denna 
process, eftersom medarbetarnas kunskap och kompetens har blivit nyckeln för företag att 
vara ekonomiska konkurrenskraftiga (Hiltrop, 1999). Därför är det viktigt att 
arbetsgivarna ger anställda möjlighet att utvecklas och lära på det sättet att de anställda 
kan upprätthålla sin kapacitet som effektiva medarbetare, motstå redundans och hållas 
kvar av företaget (Arnold, 2005; Bernsen, P., Segers, M., & Tillema, H., 2009 och 
Herman, 2005).  
 
Utöver dessa ekonomiska påfrestningar står företag också inför en del störande 
demografiska förändringar. Genomsnittsåldern för anställda i västvärlden ökar ständigt 
(Conner, 2000 och Harvey & Richey, 2001).  De företag som är framtidsinriktad och 
strategiska kanske är medvetna om problemet och kan vidta åtgärder för detta. De kan till 
exempel utveckla metoder för att identifiera, välja, utveckla och behålla de lovande 
anställda för att garantera närvaron av nödvändiga kvalificerade arbetstagare som kan 
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säkra kvaliteten och kvantiteten av de varor eller tjänster de tillhandahåller, och som kan 
behålla sina konkurrensfördelar. Dessa företag kan också fokusera på medarbetare med 
hög potential som kan ha förmåga att ta på sig en högre (verkställande) funktion i 
framtiden (Dries & Pepermans, 2008 och Pepermans, R., Vloeberghs, D. & Perkisas, B., 
2003).  
 
Den ökade globala konkurrensen gör att företagen vill säkerställa att deras bästa 
medarbetare kommer att fortsätta arbeta för dem för att behålla sin konkurrenskraft. 
Företagen gör därför ökade ansträngningar för att inte förlora sina kompetenta 
medarbetare. Att förlora dessa anställda innebär en förlust av investeringar i den 
anställdes och att en ny medarbetare måste rekryteras och bildas. Dessutom när 
kompetenta medarbetare lämnar ett företag, kan de ta en hel del kunskap och information 
med sig och därmed riskerar företaget att förlora konfidentiell information till 
konkurrenter (Frank, F. D., Finnegan, R. P. & Taylor, C. R., 2004 och Walker, 2001). 
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3.5. Den egna modellen 
 
Utifrån vår teoretiska referensram har vi valt att framställa en modell som har till uppgift 
att sammanfatta vår text på ett visuellt vis. Modellen föreställer en väldigt förenklad 
sammanfattning av den marknadsdrivna organisationen idag. Utifrån denna modell ska vi 
pröva empirin och utvärdera om dessa stämmer överens. 

 

 
 

Figur 4: Sammanlänkande strukturmodell av marknadsdriven organisation 
 
3.5.1. Organisationen 
 
Vi har valt att placera organisationen vid sidan om hierarkin eftersom att det finns mycket 
information som tar upp organisationens struktur som är värt att ta hänsyn till i modellen. 
Den marknadsdrivna organisationen har likt den inverterade pyramiden en plattare 
organisationssruktur med färre hierarkiska nivåer. Eftersom att marknaden förändras 
snabbt så ställer det krav på organisationers flexibilitet att agera till potential som kan 
utnyttjas, kontrolleras eller utvecklas. Men organisationer måste även snabbt reagera på 
hot som dyker upp på marknaden. Det är av stor vikt att organisationer snabbt kan 
anpassa sig till marknadsförändringar. Detta ställer krav på hela organisationen från 
personalen och organsiationsstrukturen till ledningen. För att allt detta ska fungera så 
sätter det krav på organisationen att utveckla en organisk struktur där koordinationen sker 
via konsultation istället för order. Men i andra fall kan organisationer bära på en 
mekanisk struktur som där personalen inte vet hur dennes enskilda uppgift påverkar 
organisationen. Det betyder att personalen förlitar sig på att ledningen sätter samman de 
enskilda arbetena till ett resultat som gynnar organisationen.    

 
3.5.2. Ledarskapet 
 
Det finns likheter och olikheter mellan vår modell och den inverterade pyramiden (se sida 
13). Vi börjar med den kundfokuserade ledaren som tas upp i båda modellerna.  I vår 
modell har vi dock valt att beskriva ledaren även som något entrepenörsinspererad och 
som bär på en transaktionell eller transformerande ledarskapsstil. Den transaktionella 
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ledaren belönar arbete efter prestation och den transformerande ledare är karismatisk och 
inspirerar personalen till att följa denne genom förändring frivilligt och ökar personalens 
kreativitet. Dennes uppgift enligt vår modell har tre huvudsakliga delar. Dessa är att 
motivera personalen, ta emot information om marknaden från personalen och 
omstrukturera organisationen utifrån den information som ledaren får. Vi har även valt att 
inte ta med stödfunktionen i vår modell. Anledningen till det är att de artiklar vi läst bara 
tar upp ledaren i organisationer. Därför tycks stödfunktionen inte längre ha en större 
fokus i marknadsdrivna organisationer.  
 
 
3.5.3. Personalen (interna kunden) 
 
Den inverterade pyramiden och vår modell finner att den interna kunden har en stor vikt i 
organisationen och dessa har stor fokus. Eftersom att personalen har ett så stort fokus är 
det viktigt att arbeta med HRM så de kan få utbildning, de verktyg de behöver och stöd 
för sina idèer. Det är viktigt att peronalen kan vara flexibel för att organisationen i sin tur 
kan vara flexibel som även stödjs av den organiska strukturen. I och med att 
konkurrensen ökar har kompetent personal blivit en nyckelfaktor för organisationens 
konkurrenskraft. Personalen måste vara kundfokuserad och kvalificierad, för att kunna 
serva kunden på bästa sätt. Vi anser till exempel, likt Grönroos att personalen ska få mer 
makt att fatta egna beslut för att tillgodose kunden och därför bör det vara viktigt att 
peronalen är kvalificierad till att ta rätt beslut. I och med att organisationer sattsar stort på 
att utbilda personalen och att dessa bär på kontakten med kunder, sätts även en stor fokus 
i att behålla dessa. Vi tolkar att personalens huvudskakliga uppgift är att skapa värde för 
kunden. I värdeskapandet måste organisationer utvärdera vad kunden sätter värde på och 
vad de kan leverera. Det är även viktigt att personalen snappar upp signaler från 
marknaden och för den vidare till ledningen, så att rätt beslut fattas.  
 
 
3.5.4. Globala marknaden och Externa kunden 
 
Den inverterade pyramiden tar upp kunden, men enligt vissa författare består marknaden 
av fler faktorer. Därför har vi valt att även lägga till intressenter och konkurrenter i vår 
modell, eftersom att dagens marknadsdrivna organisationer även bör ta hänsyn till dessa 
på marknaden. Kunden blir allt mer krävande och mindre lojal. Denne frågar sig ständigt 
om det finns mer värde hos konkurrenterna. Växande global konkurrens sätter press på 
företag och betonar deras behov av att bibehålla sin konkurrenskraft och därför har vi valt 
att beskriva marknaden i vår modell som global. För att tillgodose kunder måste 
företagen kunna förutse teknisk innovation och därmed konkurrera med andra företag. 
Idag ligger fokusen i att tillgodose vad kunden sätter värde på. Konsumenterna har 
anmärkningsvärt inflytande på verksamhetens beslutsfattande och man försöker ständigt 
lära sig mer om deras behov, önskemål, drömmar och frustrationer. Det är även viktigt 
för organisationer att hålla ett öga på konkurrenter och se om det förser kunden med ett 
större värde och agera därefter. Kunder har aldrig varit mer komplexa och svåra att förstå 
än vad de är idag. De är mer krävande och bättre informerade, och deras lojalitet är 
svårfångad. Det är viktigt för kunder att de handlar på företag de litar på. Det finns delade 
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meningar om hur organisationer ska ta hänsyn till intressenter. Men Barrett (2001) hävdar 
att organisationer gör intressenter nöjda genom att de fokuserar på kunden och därmed 
fokuserar på vinst. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att skildra Steve Jobs som Apple’s karismatiska grundare och 
ledare och även Apple som organisation på den globala marknaden. Delarna kommer att 
reflektera över de punkterna från vår egen modell (se sid. 26). Något vi vill nämna för 
läsaren är att på grund av de indelningarna vi har gjort enligt vår egen teoretiska 
modell, är inte texten i kronologisk ordning, utan de är uppdelade i tre huvudsakliga 
grupper: internt, organisationsstruktur/kultur och externt. 
 
4.1. Om Apple Inc. 

 
“Our goal is to make the best devices in the world, not to be the 
biggest” 

     - Steve Jobs (Snell, 2010)	  
	  

Apple grundades 1976 av Steve Jobs, och han själv och andra såg honom som en 
entreprenör. Steve förstod databranschen väl, han växte upp i Silicon Valey och var 
dataintresserad. Hans vision av Apple började redan tidigt i garaget och har sedan dess 
inte förändrats något större (Isaacson, 2011). Enligt Reisinger (2011a) toppar Apple idag 
sina konkurrenter inom PC-industrin. Denna ledning kan hänföras till några saker, bland 
annat ett sortiment med produkter som är bred men ansluten, med en noggrann 
kontrollerad detaljhandelserfarenhet och med en mycket speciell ledarskapsstil på toppen. 
Det är inte bara notoriskt god service utan även ett engagemang för innovationer och 
integrering av produkter. Apple är fortfarande något unikt, positionerad med Mac-datorer 
(stationär och laptop), iPhone, iPad och iPod.  Det vill säga Apple, i jämförelse med sina 
konkurrenter att utveckla datorer, har ett ekosystem av maskinvara som är ansluten med 
sin egen programvara: iOS, iTunes och Mac OS X. Apple har totalt kontroll över sina 
produkter och har kunnat sprida ut till andra typer av enheter utanför stationära och 
bärbara datorer (Ogg, 2010). 
 
Apple Store är det bästa exemplet på vad som skiljer Apple från sina kamrater. Dessa 
återförsäljarbutiker är ett av de viktigaste sätten för människor att interagera med Apple. 
Inte bara för dem som redan är kund men även potentiella kunder. Ibland kliver mer än 
50 miljoner kunder via Apple’s dörrar var tredje månad, och enligt Apple är hälften av 
dem som gör inköp nya kunder. Det finns 300 Apple-butiker runtom i världen, just nu 
främst i USA, men de växer i stora delar i världens huvudstäder, som London, Paris och 
Shanghai. Allt om butiken är avsedda att representera hur det är att äga och använda en 
Apple-produkt: Apple kontrollerar hela upplevelsen från det begränsade utbudet av 
produkter på hyllorna, till utbildning av unga, avsiktligt nördiga och även där vissa 
butiker är utformade med arkitektoniska utsmyckningar som normalt reserveras för 
museer, till teknisk support som man kan få vid Genius Bar och de pedagogiska klasserna 
som erbjuds i butikerna för att använda Apple-produkter. Butiker är dyra att underhålla, 
men det kan definiera ett företags varumärke och diktera hur kunderna interagerar med 
ett företag. Apple tar den uppgiften på sig själv, förutom att sälja sina produkter Online 
(Ogg, 2010) 
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Saker som kundservice, marknadsföring och att utforma tekniken på ett sätt som är 
enklare att förstå för icke-tekniska människor, kan göra eller bryta en kunds uppfattning 
om ett företag. Apple’s kundservice som ständigt rankas högt illustrerar skillnaderna 
(Reisinger, 2011a). Den andra stora skillnaden mellan Apple och resten av fältet är att 
inget annat företag är lika subjektiva för en enda vision. På Apple var den enda personen 
vars åsikter verkligen betydde något i slutändan Steve Jobs, och det gällde produktbeslut, 
samt hur företaget drivs (Ogg, 2010). Olyckligtvis gick han bort 6 okt 2011 i kampen mot 
cancer (Dagens möjligheter, 2011). 
 
4.2. Ledarskapet 
 
4.2.1. Steve Jobs bakgrund 
 
Jobs var ett adopterat barn och många tror att han kände sig övergiven, vilket gjorde 
honom självständig. Jobs ansåg dock sig själv som speciell och utvald av sina 
adoptivföräldrar. Han kom ifrån en medelklassfamilj med en adoptivfar som var 
bilmekaniker. Där fick han lära sig att man skulle vara rak på sak i alla aspekter. Det 
fanns ingen anledning att använda silkeshandskar och vara varsam med hur man handlade 
med folk. Jobs adoptivfar var en mycket händig man och hade ett öga för stil, vilket Jobs 
såg som beundransvärt. Jobs förklarade hur han var både noggrann på det man såg, men 
också på det som inte gick att se (Isacsson, 2011).  
 
Hans biologiska far som hade ett affärssinne och äger en framgångsrik restaurang hade 
ett krav och det var att Jobs skulle få en högre utbildning. Framgång var något de 
biologiska föräldrarna ville att deras barn skulle finna och det gjorde Jobs biologiska 
syster som är en framgångsrik författare. Jobs adoptivföräldrar såg till att han skulle få en 
högre utbildning och Jobs började studera elektronik. Efter ett tag hoppade Jobs dock av 
skolan, eftersom att han ansåg att han inte fick lära sig det han ville och han ogillade den 
auktoritet som läraren krävde. Han var helt enkelt trött på att dölja sin avsky gentemot 
auktoritet och hans intensitet och rebelliska sida tog överhand. Det läraren mindes av 
Jobs var att han brukade sitta i ett hörn och gjorde det han kände för. Jobs brydde sig 
sällan om vad andra tyckte om honom och det kunde ha bidragit till hans självständighet. 
Något som Jobs däremot tog till sig som läraren hade sagt var att elektroniken var 
framtiden. Något annat som Jobs senare tog med sig från ett möte med Bono, sångaren 
från U2, var att tänka annorlunda på det sättet att han gick emot strömmen. Under den 
perioden lärde alla hippies, likt Jobs, att man skulle tänka annorlunda och om det inte 
fanns någon marknad kunde man istället skapa det. Jobs var en hippie och sökte 
upplysning genom zen buddism, men samtidigt bar han en nördighet när det kom till 
datorer. Allt detta omfamnade han med sin typiska intensitet och det blev djupt rotat i 
honom (Isaacson, 2011). 
 
Jobs lärde sig och tog med sig budskapet från Buddism om intensiv fokus och intuition. 
Han ansåg att intuition var mer signifikant än logiska resonemang och att man med 
viljans kraft kunde kröka på verkligheten. Jobs var redan under denna tid omtalad för att 
vara hård mot andra och han kunde på äppelfarmen, där han arbetade, kalla sina 
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medarbetare för ”dumbshits”. Han hade en förmåga att tänka binärt när det kom till 
människor och produkter. Antingen ansåg han att det var skit eller så var det inte det 
(Isaacson, 2011). 
 
Jobs var en duktig entreprenör och han visste att det fanns en möjlighet i att sälja datorer. 
Han och hans vän Steve Wazniak startade Apple år 1976 i Jobs garage med att bygga 
Apple I (Steve Jobs, 2011a). Jobs kom fram till att Apple skulle bli ett bra namn eftersom 
det representerade vänlighet, enkelhet, naturlighet och inget kunde vara mer amerikanskt. 
Jobs ansåg att namnet skulle sticka ut i mängden, vilket skulle leda till att folk kom ihåg 
namnet. När de presenterade Apple I till en grupp frågade Jobs en retorisk fråga om hur 
mycket de skulle kunna tänka sig att betala för en sådan fantastisk produkt. Jobs kom att 
ta med sig den frågan till framtida prissättningar (Isacsson, 2011).  
 
Apple skapade sig snabbt ett rykte med Apple II datorn. Efter att Apple introducerade 
produktlinjen av Apple’s datorer MacIntosh 1984 körde de dock fast (Steve Jobs, 2011a). 
MacIntosh-datorerna såldes inte lika bra som man hade hoppats på (Levy, 2011a), vilket 
ledde till att Jobs relation med företagets dåvarande VD John Sculley blev bitter (Steve 
Jobs, 2011a). Detta misslyckande, liksom Jobs administrativa brister, satte hans position i 
Apple ifråga, men hans mognad kom att växa under åren då han skötte Pixar (Levy, 
2011a). Det hela slutade med att Jobs tvingades till att lämna Apple år 1985. Efter det 
startade Jobs med hjälp av ett handfull före detta Apple anställda, ett dataföretag som 
kom att heta NeXt Computer. NeXt hade företagsmarknaden i fokus, dock utan större 
framgång. Jobs valde även år 1986 att köpa en del av Lucasfilm Inc. som hanterade 
grafisk design och döpte om denna oberoende animationsstudion till Pixar.  
 
Årtionden senare sålde Jobs NeXt operativsystem till Apple, vilket ledde till att han 
återvände till Apple i slutet av 1996 (Steve Jobs, 2011a). Apple var i behov av ett 
kraftfullt operativsystem, vilket NeXt hade. Dessutom behövde Apple ett ansikte för 
företaget. Efter att Apple hade köpt NeXt visade det sig att Apple låg risigare till än 
förväntat och man hade redan börjat skriva företagets dödsruna. De på Apple valde att 
avskeda företagets dåvarande VD, Gil Amelio, och vände sig till en av grundarna för att 
rädda företaget (Levy, 2011a). Det kom att visa sig att det var Steve Jobs själv som hade 
krävt att styrelsen skulle avskeda Gil Amelios (Isaacson, 2011). Han blev då 
produktansvarig, smaklig domare och företagets ansikte (Steve Jobs, 2011a). Ett av de 
första besluten han tog var att skapa ett avtal med Apple’s ärkerival Microsoft. Fastän 
Jobs uttryckligen vid återvändandet sa att han bara skulle fylla en tillfällig roll på Apple, 
valde han att stanna permanent. Vid det laget hade Jobs lyckats vända företaget till något 
vinstdrivande igen (Levy, 2011a). Under hans återkomst till Apple började han fråga sig 
vad det krävdes för att skapa ett hållbart företag och svaret var att breda ut sig på olika 
marknader och därmed skapade Apple produkter som breder ut sig längre än vad datorer 
kan göra på marknaden. 
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4.2.2. Steve Jobs roll i skapandet av Apple 
 
Till skillnad från troligtvis många VD:n sågs Jobs som en inspirationskälla för Apple’s 
framgång (Steve Jobs, 2011a). Sällan har ett så stort och framgångsriktigt företag och 
industri varit så dominerat av en individ som det har i Apple. Hans inflytande har 
påverkat mycket mer än de ikoniska persondatorerna som Apple producerade de första 20 
åren (Streitfeld, 2011b). Jobs funderade över vilken typ av företag som han skulle önska 
att Apple blev och svaret blev att han ville skapa ett tiomiljarders-företag som inte 
förlorade sin själ. I tidningen Wired spekulerades det kring frågan om Jobs hade injicerat 
tillräckligt mycket av sitt DNA i Apple för att företaget ska kunna fortsätta i samma anda 
långt efter hans död. De ställer sig frågan om Apple kommer att överleva utan Jobs 
bakom spakarna. En sak var dock säker och det var att Apple inte kommer att lyckas 
bättre än när Jobs styrde (Streitfeld, 2011b). Jobs hade en enorm integritet när det kom 
till sin vision (Abell, 2011b). Han sparkade undan alla förhandlingar och gick alltid på ett 
fräckt vis rakt på sak om vad han ville. Han fick häpnadsväckande ofta precis vad han 
ville och då valde han att se det som sin förstfödslorätt.  
 
Jobs ansåg att från nyfikenhet uppstår allt, vilket även inkluderade teknologin och dess 
underbara finesser. Jobs ogillade myndighet, vilket visas i Apple-bolagets liberala sida.  
Senare finslipade han dessa perspektiv genom att definiera Apple som en blandning 
mellan teknik och liberal konst (Levy, 2011a). Det kan vara så att det var det han menade 
i sitt uttryck “Stay Young, Stay Foolish”, som han uttryckte under ett examenstal till 
utgående studenter (Standforduniversity, 2008). Ett annat citat som uttrycker Apple’s 
liberala sida kan man se i Jobs uttryck ”And when you ship, along with the vision, comes 
reality. And then you learn and ship again”. Vi förstår det som att han menade att man 
ständigt ska tänka själv och inte nöja sig med det som kan ses som normativt och det 
kunde man se i Apple (Abell, 2011b).  
 
Efter Jobs återvändande till Apple år 1996 lanserade de produkten iMac i MacIntosh-
linjen som kom att vara en ”All-in-One”-stationärdata och därmed sände han ett viktigt 
budskap om att enkelhet, skönhet och prestanda skulle ligga bakom Apple’s återkomst. 
Ett möte som ingenjörerna på Apple minns väl var när Jobs tog in dem på möte och 
började fråga om alla datamodeller som Apple hade utvecklat under hans frånvaro. När 
han inte fick något enkelt svar kring det enorma utbudet av datamodeller, började han att 
stryka modell efter modell. Sedan ritade han upp ett kors på tavlan och fyllde i de fyra 
rutorna med datamodeller och menade att detta skulle bli Apple’s fokus (se fig. 5) 
(Isaacson, 2011). Han såg då till att förändra företagets utbud på datorer till två stationära 
och två bärbara (Levy, 2011a). Det skulle leda till att företaget skapade ett enormt fokus 
och målet, som förr var luddigt, skulle komma att bli klart. Styrelsen ansåg att det var 
riskfyllt att minska utbudet, men Jobs genomförde förändringen ändå (Isaacson, 2011). 
Han menade att fokus inte handlar om att säga Ja till allt, utan att kunna säga Nej. Han 
såg sin roll som Apple’s far och att säga Nej kunde vara tungt ibland (Levy, 2011a). 
Detta utbud på datorer håller sig Apple till än idag, samtidigt som Apple’s konkurrenter 
går i den andra riktningen där de försöker tillfredsställa alla. Till skillnad från många 
andra ledningar hade Jobs dock tendensen att säga Nej oftare än han sa Ja till saker. 
(Isaacson, 2011). 
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Figur 5: Steve Jobs modell av sin produktstrategi för Apple 

 
Jobs var fanatisk när det kom till övervakning av detaljer som gällde hans produkter 
(Levy, 2011a). I New York Times menade en författare att det var en konstig känsla man 
fick när man använde Apple’s produkter och hur man kände en kontakt med dess skapare 
(Streitfeld, 2011b). Apple’s datorer tar en liten marknadsandel i en fortfarande Microsoft-
dominerad värld. Alla tycks dock idag ändå ha en sorts kontakt med Apple och i 
förlängning dess ledare, både spirituellt och i verkligheten. Apple och dess ledare kan ha 
blivit ikoner för den epok då Apple startade. Det var en framgångssaga om ett rebelliskt 
och lösdrivet företag som kom att växa och blev framgångsrikt och respekterat (Abell, 
2011b).  
 
4.2.3. Steve Jobs ambition att förändra världen 

 
“'Do you really want to sell sugar water, or do you want  

to come with me and change the world?” 
        

- Steve Jobs (Chen, 2011) 
 
Jim Cramer, programledaren från CNBC beskrev Jobs som den största ledaren som 
industrin har haft och VD:n för Salesforce.com, Marc Benioff, ansåg Jobs död som slutet 
på en era. En annan menade att Jobs var Amerikas och kanske alla tiders största 
industrialist (Streitfeld, 2011b). Det kommer att dröja innan vi fullt förstår det 
fullständiga arv som Jobs bidrog till. När anställda talade om Jobs för första gången 
ansåg de att hans ”reality distortion field” var en nedsättning. Dem hänvisade till det 
sättet han lyckades övertala människor med ”falska sanningar” med hjälp av sin 
övertygelse och karisma. Någonstans började dock hans syn på verkligheten bli mindre 
förvrängd, och hans förmåga att se världen genom ”falska sanningar” blev ett verktyg för 
en självuppfyllande profetia. Efter att produkt efter produkt blivit banbrytande inom varje 
bransch förändrades vår inställning. Steve Jobs ”reality distortion field” kom att bli 
verklighet och vi lever alla i den genom hans produkter (Levy, 2011a). Det är svårt att 
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veta om det finns fler av Jobs produkter som väntar på att bli distribuerade av Apple. En 
sak är dock säker och det är att hans sätt att tänka, vision och personlighet kommer att 
influera andra till att uppnå storhet flera generationer framåt (Abell, 2011b). 
 
Jobs ansåg att man ska försöka utsätta sig för det bästa som mänskligheten har erbjudit 
och sedan ta med de sakerna i vad du vill göra (Standforduniversity, 2008). Apple 
lanserade ett talande reklamklipp strax efter att Jobs kom tillbaka till Apple. Tanken var 
att den skulle beskriva Jobs vision och hjälpa personalen att förstå Apple’s identitet. Den 
kom även att bli en minnesvärd reklamkampanj och vann pris för bästa reklamklipp. Jobs 
insisterade på att den skulle heta ”Think Different” (Isaacson, 2011): 
 

”Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The 
troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who 
see things differently. They’re not fond of rules. And they have no 
respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, 
glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore 
them. Because they change things. They push the human race 
forward. While some may see the mas the crazy ones, we see 
genius. Because the people who are crazy enough to think they can 
change the world, are the ones who do. 

 
- Apple Inc. (Manjunath, 2011)  

 
I reklamklippet visas tidernas stora nytänkare, bland annat Albert Einstein och Gandhi. 
Budskapet var i all enkelhet att man ska tänka annorlunda och om man är galen nog att 
tro att man kan förändra världen, så kan man det (Mwkchan, 2006). Jobs hade inte bara 
ett, eller två, men sex genombrott där varenda en skapade hans magnifika karriär. Dessa, i 
ordning, var: Apple II, MacIntosh:en, Movie Studio Pixar, iPod:en, iPhone:n och iPad:en, 
och detta inkluderar inte ens de konsekventa och lysande förbättringarna av OS-
operativsystemet, eller Apple-butikerna. Om han fortfarande hade levt hade han troligen 
skapat fler produkter och haft fler genombrott och ingen kan motsäga Apple’s uttalande 
“The world is immeasurably better because of Steve.” Genom sin karriär var han 
”fearless” kring sina krav (Levy, 2011a). 
 
4.2.4. Steve Jobs marknadsfokus för Apple 

 
“I skate where the puck is going to be, not where it has been”  

 
- Wayne Gretzky (Levy, 2011a) 

 
Jobs gillade citatet av Wayne Gretzky, den kända ishockeyspelaren, och Apple styrs av 
samma princip sedan start och de kommer att fortsätta följa den i framtiden. Som nämnt 
tidigare (under 4.2.2) var Steve Jobs fanatisk i att övervaka minsta detalj, vilket även 
inkluderade pressens reaktioner. Jobs frågade en journalist vad han ansåg om den nya 
iPhone:n och denne svarade att den var enastående, dock nämnde han att förmodligen 
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ingen produkt kunde mätas med de förväntningar som Steve Jobs hade genererat. 
Journalisten frågade ifall det oroade honom att många kallade den ”Jesus Phone”, men 
svaret var Nej och han ansåg att den skulle nå upp till ryktet (Levy, 2011a). Detta var ett 
bevis på att han ständigt envisades med att han hade en vision av vad konsumenter ville 
ha och iPhone:n slog igenom som Jobs hade förutspått. Detta gjorde Apple till en av 
världens mest värdefulla och inflytelserika företag. Om och om igen satsade Jobs på att 
han visste vad kunden ville ha och gång på gång visade han att han hade rätt.  
 
En stor styrka hos Jobs, förutom hans karisma och genialitet, var att han vågade ta risker. 
Jobs risktagande var ovanlig i Amerikanskt företagande och har inneburit att Apple har 
lyckats vara innovativt. Jobs gjorde inga marknadsundersökningar, utan det handlade om 
att han följde sin egen bedömning, perfektionism och magkänsla (Streitfeld, 2011b). Jobs 
förklarade att det var svårt att hantera fokusgrupper eftersom att i de flesta fallen visste 
inte konsumenterna vad de ville ha förrän man visar dem det. Han ansåg att man inte bara 
kunde fråga kunden vad de ville ha och skapa en sådan produkt, eftersom när den blev 
klar hade de oftast gått vidare och ville ha något annat. Detta tillvägagångsätt genomsyrar 
hela organisationen och tankesättet skiljer Apple från konkurrerande organisationer som 
Microsoft (Buisiness Insider, 2011b). Förutom marknadsundersökningar lät inte Jobs sin 
produktdesign-filosofi styras av en kommitté. Hans kollegor ansåg även att han förlitade 
sig på uthållighet, tålamod, tro och instinkt. Han blev djupt involverad kring produkters 
designalternativ som väntade på hans slutgiltiga personliga godkännande (Steve Jobs, 
2011a).  
 
Jobs tog det som skulle bli Apple’s största risker efter att han började behandlas mot sin 
cancer. Risken låg i att Apple skulle gå in i mobilmarknaden med sin iPhone. Visionen 
var att iPhone:en inte skulle vara vilken mobil som helst, utan den skulle kombineras med 
det media smarta i iPod, MacIntosh’s geniala gränssnitt och den design som hade blivit 
hans varumärke. Jobs var begåvad, visionär och hade en stark beslutsamhet. Han 
lyckades kombinera sin medfödda förståelse för teknik med en näst intill övernaturlig 
känsla för vad kunden ville ha. Hans övertygelse om att design skulle stå i centrum i hans 
produkter, lyckades inte enbart skapa framgångar på marknaden, utan Jobs övertygelse 
förhöjde designen i allmänhet inom hemelektronik och all design som strävar efter 
fullkomlighet. Varje ny dator som Apple släppte, ökade antalet anhängare (Isaacson, 
2011). 
 
Det kan tyckas att Jobs alltid hade rätt i sina beslut, men ibland kunde även han ha fel. Ett 
fiasko blev när Jobs lanserade en bildskärmlös dator som kallades Cube. Det må hända 
att datorn utseendemässigt kan ha varit den vackraste någonsin. Det kan även vara så att 
Jobs lät sina estetiska instinkter ta över hans känsla för marknaden. Det var ett av de få 
misslyckanden som Jobs hade lanserat genom Apple. Ibland kunde han envetet hålla i 
sina åsikter fram tills att marknaden tvingade honom att ändra åsikt. Ett exempel på det 
var Apple’s iPod. Till en början ansåg Jobs att iPod:en endast skulle vara kompatibel med 
MacIntosh-datorer. Dess omedelbara popularitet ledde dock honom till att komma 
överens med några av sina anställda som förespråkat en Windows version (Levy, 2011a).  
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Steve Jobs förklarade under en intervju att det bästa var när det fanns problem som 
kunden varr medveten om och man kunde presentera en lösning till problemet som gjorde 
kunden nöjd. Han ansåg att sådana lösningar kommer att öka.  Man skulle alltså fokusera 
på att visa en produkt som är lösningen till problemet. När mannen frågade Jobs vad som 
kommer att finnas i produkterna om fem år, förklarade han att det inte gick att veta. 
Anledningen till detta var för att man måste följa vad marknaden vill ha och vad som är 
populärt just då. På Apple lägger de ner energi på att skapa partners som kan hantera det 
de inte är bra på, så att de kan fokusera på det de är bra på. Anledningen till Apple’s 
strategi är för att skapa en ultimat upplevelse för kunden (Kenzoki, 2007). Jobs var även 
duktig på att anställa begåvad personal och dessa nyckelpersoner var råmaterialet för att 
skapa ”aha”-produkter som får kunder att omvärdera sina föreställningar av produkter 
som mp3-spelare och mobiltelefoner (Streitfeld, 2011b). 
 

Jobs var onekligen en begåvad 
marknadsförare och ”showman”, men han 
var även duktig på att lyssna runt i 
teknikvärlden (Streitfeld, 2011b). Han 
kallade detta “tracking vectors in technology 
over time” (se fig. 6), vilket han använde för 
att avgöra när en teknisk innovation är redo 
för marknaden. Han menade att tekniska 
framsteg, överkomliga priser och 
konsumenternas efterfrågan var tvungna att 
klaffa för att skapa en hit produkt (Steve 
Jobs, 2011a). Jobs genialitet var hans 
förmåga att framkalla känslomässig kontakt 
med produkter, menar journalisten Walter 
Isaacson. Bob Dylan, sångaren, gör 
detsamma genom musik och konstnären 
Picasso gör det genom konst. Isaacson anser 
att det låg sann genialitet bakom tanken att 
binda konst, känslor och teknologi 
tillsammans (Bilton, 2011c). 

Figur 6: Steve Jobs marknadsanalys 
för när marknaden är redo för produkten. 
 
4.2.5. Ledarskapet och den interna kunden (Personalen) 

 
“Working at Apple is much more than work, it´s a lifestyle. We 

share so much here at Apple, we share ourselves. It´s like a family. 
Everywhere I go, we are breathing Apple. It´s more than a dream… 

Maybe it´s almost a religion.” 
 

      - Garsten, 1994/s.82 
 

Priser Efterfrågan 

Tekniska 
framsteg 

Tracking 
Vectors 
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Detta var ett citat som en chef på Apple’s huvudkontor sa (Garsten, 1994). Vår värld har 
aldrig haft brist på viljestarka ledare, se exempelvis på Bill Gates på Microsoft. Inom 
denna speciellt utvalda grupp var Jobs däremot anmärkningsvärd (Streitfeld, 2011b). Jobs 
sa en gång att hans jobb inte var att vara snäll mot de anställda, utan hans jobb var att få 
personalen att bli bättre. Det kunde tyckas att hans budskap gick fram eftersom han sa på 
en intervju att hans jobb var att samordna alla delar på företaget så att alla resurser finns 
för att skapa produkter. Det krävs någon som kan ta denna fantastiska personal och pressa 
dem och få dem att prestera bättre och komma på mer aggressiva visioner (Steve at work, 
n.d.). Jobs satsade på dem bland personalen som visade att dem brydde sig och var 
passionerade (Isaacson, 2011). 
 
Under hans karriär lyckades han sammanbinda konst med elektronik på ett sätt som 
omformulerade självaste näringslivet och han gjorde det utan att bry sig om vems tår han 
trampade på. Han kunde trakassera både sina anställda och företagsledare med samma 
förakt. När han bestämde sig för att sätta sin charmerande sida till var det svårt att motstå 
hans vilja. Personalen på NeXt döpte honom på grund av detta till "Steve's hero/shithead 
roller-coaster". Han kunde genom sin charmerande sida få sina kollegor att känna sig som 
genier, vilket var det vanligaste sättet för att värva, och genom sin hårda personlighet 
kunde han få många i personalen att börja gråta (Streitfeld, 2011b). Jobs vän, Heidi 
Roizen, sa en gång till en Appleanställd att det enda sättet att undvika att bli offer för 
hans kombinerande gift och charmattacker vore att inte svara i telefonen när han ringer. 
Den anställde ansåg att den strategin inte fungerade med Jobs, eftersom att han i det fallet 
bara skulle åka hem till personalen och banka på deras dörr tills någon svarade (Levy, 
2011a).  
 
Många ansåg att Jobs var en skitstövel mot andra, men Isaacson ansåg att det berodde på 
hans passion och intensitet. Det var det som fick honom att lyckas förändra saker och 
uppfinna fantastiska produkter. Anledningen till att många såg honom som en skitstövel 
berodde på att han hade förmågan att vara brutalt ärlig. De hårda kommentarerna berodde 
på hans perfektionism och han kunde reta sig på detaljer (Steve Jobs, 2011a; Bilton, 
2011c). När Walter Isacsson frågade Jobs varför han ibland kunde vara så hård svarade 
han bara med att han var sådan som person (Steve at work, n.d.). Apple har bland 
Amerikas mest lojala personal och om Jobs, enligt Isaacson, skulle ha varit en skitstövel, 
skulle detta varit omöjligt att åstadkomma (Bilton, 2011c).  
 
Han sökte alltid den bästa personalen som gick att hitta. Jobs förklarade att han inte var 
ute efter ingenjörer, designers och chefer som var 30 % bättre än normalt, utan de som 
var 10 gånger bättre än normalt (Streitfeld, 2011b). Många som hade en nära 
arbetsrelation med Jobs teoretiserade att hans attityd berodde på att han ville få ut det 
bästa ur personalen och många ansåg att han inspirerade dem till att prestera i nivåer de 
inte trodde var möjligt. De ansåg att när han charmerade och senare förolämpade hade en 
psykologisk effekt. Genom att han först charmade dem och sedan skällde på dem så 
arbetade de dubbelt så hårt för att vinna tillbaka hans goda sida. Mike Evangelist som är 
anställd på Apple valde att beskriva det såhär: 
 

"I was incredibly grateful for the apparently harsh treatment Steve 
had dished out the first time. He forced me to work harder, and in 
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the end I did a much better job than I would have otherwise. I 
believe it is one of the most important aspects of Steve Jobs’ impact 
on Apple: he has little or no patience for anything but excellence 
from himself or others." (Bilton, 2011c)   

 
Under tiden Apple blev allt större och året var 1983, blev Jobs kluven och frågade sig hur 
han skulle gå till väga för att influera Apple. Första tanken var att han skulle springa runt 
på företaget och styra och ställa. Den tanken skulle dock inte resultera i vad han var ute 
efter att åstadkomma. Istället fann han att det bästa sättet att influera på var genom att 
föregå med ett gott exempel. Jobs förklarade en gång att man ska vara sig själv när man 
arbetar med andra människor. Om man är inspirerande mot andra människor skapar man 
ett intryck (Schlender, 1998). När en journalist frågade Jobs varför han var så hård mot 
anställda och dömde personalens arbete så hårt, vilket blev ett av hans varumärken, var 
hans förklaring att Apple har en arbetsmiljö där man förväntar sig topprestationer. Han 
kände att det var viktigt att vara ärlig om vad man tycker och hans största bidrag till 
Apple var att inte nöja sig med något sämre än de bästa produkterna i alla dess detaljer. 
Hans arbete enligt honom var att se till att allting fungerade perfekt. När han gick in i den 
rollen kunde han göra livet surt för de unga briljanta ingenjörerna i Mac-teamen. Fastän 
det kunde vara surt och hårt, ansåg de flesta ändå att den perioden under Jobs var en 
magisk period och den bästa i deras professionella liv.  
 
När Apple släppte sin första iPod, bärbar mp3-spelare, var den banbrytande inom 
musikvärlden. Anledningen till detta var Jobs förmåga att hitta och anställa lysande 
talanger. Tack vare det lyckades Apple producera den första iPod:en under ett år. Denna 
process indikerar tydligt hur Apple drevs (Levy, 2011a). Det var viktigt enligt Steve att 
man som ledare har förmågan att anställa den bästa personalen och övertala dem till att 
stanna kvar och göra sin bästa prestation (Kenzoki, 2007). Det fanns projekt som skulle 
kräva ett nära samarbete mellan ingenjörer, designers, produktutvecklare och tillverkarna 
eftersom allas expertis var nödvändiga och det var upp till Jobs att se till att det 
fungerade. På Apple’s hemsida står det till och med citerat ”We’re like a jigsaw puzzle. 
We each have our own expertise, and we all fit together” (Apple, 2012). Han ville till 
exempel att Apple’s Powerbook, bärbar dator, endast skulle innehålla det nödvändigaste 
(Isaacson, 2011).  
 
Han var känd för den kontroll han utövade och den lojalitet som följde honom. Utan hans 
ledarskap skulle det finnas en risk att hans lojala personal skulle splittras (Streitfeld, 
2011b). En före detta anställd förklarade att den förmodligen enskilt största känslan med 
att arbeta på Apple är att vara med på en del av produktens lansering och sista veckan 
arbetar man 12-16 timmar per dag för att dra sitt strå till stacken inför lanseringen. Sedan 
brukar alla anställda samlas för att se allt gå ihop, vilket ger en enorm rush som alla kan 
känna (Little, 2010). 
 
Innan iPod, iPhone eller iPad fanns Jay Elliot som hjälpte Steve Jobs att anställa rätt 
människor och utveckla policyn och riktlinjer under Apple’s start. Idag är Elliot VD och 
grundare av Nucel Inc., ett mjukvaruföretag i Campbell, Kalifornien, men i början av 
1980-talet arbetade han och Jobs tillsammans i en ren stil: att skapa en platt organisation, 
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lansera öppna kommunikationspolicyn och hitta anställda som var genuint lyckliga över 
att få skapa produkter på Apple, inklusive några av de första datorerna. Jared Shelly, från 
nyhetssidan Human Resources Executive Online (HREOnline) som är en interaktiv resurs 
som har utformats speciellt för direktörer och vice presidents i HR, gjorde en intervju 
med Elliot Jay (Shelly, 2011). 
 
Under intervjun ansåg Elliot att även om Apple 2011 toppar ”Fortune”-listan över 
världens mest beundrade företag för fjärde året i rad, har de varit väldigt tystlåtna om sina 
HR-processer. Elliot hade lagt ner mycket krafter på att bygga den kulturistiska grunden 
för företaget. Enligt honom byggde han och Steve Jobs en kultur som de kallade Apple 
Values som hade utformats för innovation och kreativitet. Elliot såg till att HR-
organisationen var mycket mer delaktiga i affärsbeslut, snarare än att bara fastna i 
personalpolicyn. Han trodde att HR, i princip, var mycket mer av en affärspartner jämfört 
med de andra företag som han hade arbetat med, såsom IBM och Intel, där HR var mer 
en policy-orienterad organisation. Det var något som Elliot inte ville se på Apple. Han 
ville att cheferna skulle vara de riktiga ledarna. 
 
Under september 2010 hade Apple 46 000 heltidsanställda och 2 800 tillfälliga 
heltidsanställda (Shetty, 2011) och de ville genom HR söka efter bra sätt att lösa eller 
förbättra de anställdas utbildning, kunskap och ledningens interaktion med de anställda. 
Elliot och Steve skapade en plattare typ av organisation med färre chefsnivåer. 
Kommunikationen blev starkare för den anledningen (Shelly, 2011). 
 
Efter att Steve lämnade företaget i mitten av 1980, omorganiserade John Sculley 
företaget på ett mer funktionellt sätt, vilket gör det till en vertikal organisation. De 
använda sig också av en mer traditionell HR som Sculley var mer bekant med. När Steve 
sedan kom tillbaka 1996 ändrade han organisationen helt och hållet. Elliot ansåg att Steve 
införde en starkare HR-organisation, men han anser dock att den har ändrat tillbaka till att 
vara mer traditionell än vad den var under hans tid där. HR på Apple är än idag 
fortfarande annorlunda jämfört med de flesta företagen, men den var dock inte lika 
dynamisk och progressiv än vad den var när Elliot var där. 
 
Den stora styrkan i Apple idag är att allt fungerar tillsammans, ansåg Elliot. Du har en 
iPad, en iPhone eller en iPod, eller en Mac, och de fungerar alla tillsammans på samma 
system. Han menade att det var denna typ av funktion som också gällde inom Apple’s 
HR. Alla anställda måste vara på samma våglängd, att förstå hur varje del av 
organisationen interagerar och kommunicerar med en annan bit av organisationen 
(Shelly, 2011). Om en grupp arbetar på ett visst segment av produkten, antingen hårdvara 
eller mjukvara, måste det vara en mycket stark kommunikation genom hela 
organisationen från de andra grupperna som arbetar på samma produkt. Det är alltså 
mycket sammanhängande när det kommer till produktdelen i organisationen. 
 
Apple är enligt Elliot i mycket gott skick från en ledande synpunkt. En av Steve’s styrkor 
var att han rekryterade och hittade smarta människor med den rätta talangen som han 
behövde för att driva verksamheten. Idag har Apple ett mycket starkt team, fortsätter 
Elliot med. De har upplevt hur det är med och utan Steve i organisationen de senaste åren 
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och de har arbetat mycket bra tillsammans. Steve är inte utbytbar, utan det som behövs 
göras, som de redan har gjort, är att skapa en organisation med människor som ”plockar 
upp bitar” av hur Steve var, ända från design, till utveckling, till tillverkning. 
 
4.3. Organisationen 
 
4.3.1. Organisation 
 
Apple gick emot hela konceptet med att organisationer tenderar att sprida ut sina olika 
avdelningar på olika lokaliseringar. Apple ville fokusera på att man skulle göra allt 
viktigt internt och hålla det nära. Tack vare att Apple fokuserar på få produkter, till 
skillnad från andra konventionella elektronikföretag, har de lyckats hålla industriell 
design, operativsystem, hårdvara design och till och med distributionskanal under samma 
tak (Tobak, 2011). 
 
Jobs jämförde ofta Apple’s strategi med konkurrenternas. Sony hade till exempel alltför 
många divisioner för att kunna skapa iPod. Apple har istället funktioner. ”Det är inte 
samverkan som gör att det fungerar”, var hur en observatör uttryckte sig om Jobs 
förklaring av Apple’s strategi. ”Det är att vi är en enad grupp.” För Apple är resultatet en 
förmåga att röra sig kvickt, trots sin storlek. ”Konstant kurskorrigering” är hur en före 
detta chef hänvisar till metoden. ”Om ledningsgruppen beslutar att ändra riktning, görs 
det omedelbart” och han hade inget tålamod för direktörer som skulle hantera detta. 
”Steve skulle säga att direktörsstrukturen är skitsnack”, säger Mike Janes, före detta 
befattningshavare som ansvarade för Apple’s Online Store under några år. ”Det skapar 
förläningar (arvgods).” Istället är kändisar inbjudna som gäster till att delta i 
verkställande gruppmöten för att de ska bli exponerade för beslutprocessen. Det är raka 
motsatsen av General Electric – som innebär att skapa fulländade befattningshavare 
(Lashinsky, 2011).  
 
Som tidigare nämnt var Steve Jobs tillsagd att låta ”mer erfarna” chefer driva företaget i 
hans första tid på Apple – som ledde till hans avgång och John Sculley-fiaskot. Det 
betyder dock inte att Jobs inte hade något affärssinne vid den tiden. I boken om Jobs 
minns Jay Elliot hur han brukade ”drömma om den tid som Apple skulle kunna slå sig 
fram till en mycket enklare ledningsstruktur med färre godkännande nivåer, färre 
människor som behövde skriva på varje beslut (Lashinsky, 2011). Han brukade säga till 
Elliot: ”Apple borde vara den typ av plats där vem som helst kan gå in och dela sina idéer 
med VD:n.” (Lashinsky, 2011).  
 
Den första prioriteringen för Steve när han kom tillbaka var enkelhet. ”Organisationen är 
ren och enkel att förstå och mycket ansvarsfull. Allting blev mycket enklare. Det har varit 
ett av mina mantran (meditation) – fokus och enkelhet”, sade han under 2004. Ansvaret 
för varje anställd är mycket tydligt, med andra ord. För varje projekt, och varje uppgift i 
det projektet skulle det finnas någon ansvarig, en så kallad Directly Responsible 
Indivdual (DRI) som skulle gratuleras eller skyllas beroende på hur det gick för honom. 
Genom sin krets av verkställande team och ledningsgrupper kunde Jobs snabbt se allt 
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som försiggick i företaget. Han sträckte sig även rutinmässigt utanför dessa inre och yttre 
kretsar för att samarbeta i viktiga projekt med nyckelpersoner (Lashinsky, 2011). 
 
På ledningsnivå var Steve Jobs mycket tydlig över att allas jobb var ständigt på en skör 
tråd. I sin bok Inside Apple förklarade Adam Lashinsky Steve i en liknelse om vice 
presidenten och vaktmästaren: han föreställer sig att sin papperskorg inte töms på ett tag. 
När han konfronterar vaktmästaren får han veta att nycklarna till låsen har ändrats och att 
vaktmästaren inte kan göra sitt jobb längre. Han säger till vice presidenten: ”När du är 
vaktmästaren spelar förnuftet en stor roll. Någonstans mellan vaktmästaren och vice 
presidenten upphör förnuftet och Rubicon korsas när du blir vice presidenten (Att korsa 
Rubicon har blivit ett uttryck av att man stålsätter sig och inte ämnar eller kan vända om) 
(Lashinsky, 2011).  
 
När det gäller produktteam måste de vara små, med till exempel två programmerare som 
ansvarar för Safari i iPad. Tidsfrister och mål som har tilldelats dessa grupper är i 
allmänhet mycket exakt och på relativt kort sikt. Återigen handlar det om resultat och 
utförande: idéer diskuteras och beslut fattas. I motsats till traditionell produkt 
management skickas inte produkter från team till team utan dem arbetas mer parallellt, 
alla på en och samma gång, i någon form av organisk process som inspekteras av korsade 
gruppmöten. Alla dessa affärsmetoder: de små grupperna, bristen på ekonomiskt ansvar 
från direktörer, den väldigt enkla hierarkin, den organiska utvecklingsprocessen och även 
den finansiella kompensationen (aktieoptioner) har införts av Steve Jobs för att hålla en 
mentalitet vid start på Apple. Han kallade även företaget för ”Världens största startup” 
under 2010, stolt över det faktum att företaget fortsatte återuppfinna sig själv samtidigt 
som konkurrenterna inte gjorde det. På många sätt var hans ledningsfilosofi, den raka 
motsatsen av klassisk företagsutbildning, en total framgång (Steve at work, n.d.) 
 
Podolny, Apple’s HR-ansvarig, som först anställdes av Jobs innan han dog som Apple’s 
guru inom management, var upptagen med att arbeta på ett projekt som talar direkt till 
den känsliga frågan om livet på Apple efter Steve Jobs. Podolny var en mycket citerade 
management Guru. På Jobs instruktioner anställde Podolny ett team av 
företagsprofessorer, inklusive den berömda Harvard veteranen Richard Tedlow och Andy 
Grove, grundaren för Intel Corporation, ett multinationellt elektronikföretag. Detta gäng 
av teoretiker skulle skriva om interna fallstudier om väsentliga beslut i Apple’s moderna 
historia. Det är precis sådant de större handelshögskolorna gjorde, förutom det att 
Apple’s fallstudier endast var för Apple. Allt detta väckte frågan om Jobs hade förberett 
Apple tillräckligt för den dagen han inte längre fanns kvar. Det var en omöjlig fråga att 
besvara. Enligt en person som kände Jobs, bekräftade Steve’s diktatoriska makt. Jobs 
själv trodde att han hade satt Apple i en riktning som skulle kunna överleva i hans 
frånvaro (Lashinsky, 2011). 
 
Apple hade litet av den typiska byråkratiska organisationen, men med en mix av brådska 
som i ett nystartat företag när order kom ifrån Jobs (Lashinsky, 2011). Om Jobs inte var 
intresserad av projektet kunde det ta flera månader att fullfölja. När han var involverad 
gick projekten snabbare än man någonsin kunnat tro (Little, 2010). Jobs var bara 
intresserad av upp till 3-4 projekt åt gången och dessa fick all uppmärksamhet (Isacsson, 
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2011). Enligt en före detta anställd var Apple en sådan arbetsplats där personalen arbetar 
i en nästintill religiös nivå på engagemang. En artikel menar att Apple’s kultur var 
kultliknande (Tobak, 2011a).  
 
Det var inte många företag som kunde lyckas skapa en sådan arbetskultur som Apple 
hade gjort (Little, 2010). Deras kultur var lika distinkt som dess produkter var 
världsförändrande och det var ingen slump. Man kunde se hur den kultliknande kulturen 
var spridd från ledning ända ner till servicepersonalen. Det är dock svårt att säga om 
kulturen härstammar direkt från Jobs själv. Apple’s motto ”Think Different” är inte bara 
en fras, utan den fångar upp och förstärker Apple’s kultliknande kultur från ledningen 
och ner (Tobak, 2011a). ”Think Different” är ursprungligen ur Apple’s reklamkampanj 
som skulle vara ett budskap om Apple’s identitet till Apple’s anställda då Jobs kom 
tillbaka till företaget (Isaacson, 2011). Jobs ansåg att det Apple var tvungna att fokusera 
på var att komma ihåg vilka Apple var, dess identitet, eftersom många på företaget hade 
glömt det (Kenzoki, 2007). Tobak menar ur sin studie att begrepp som konventionell 
visdom och status quo inte existerar på Apple’s huvudkontor i Cupertino (Tobak, 2011a). 
Man kan även här se budskapet i reklamkampanjen med frasen [”…. And they have no 
respect for the status quo…”].  
 
Kulturen på Apple sprider sig som en genetisk mutation genom företaget. Redan från 
start lär sig de anställda att tänka annorlunda, vilket är Apple’s motto. Det är inte något 
som är uppskrivet på något sätt som helst, utan anställda lär sig det bara och det fungerar 
verkligen utmärkt. Man kan fråga vilken anställd som helst på Apple vad Jobs ville ha 
och få ett svar, även om de flesta aldrig hade träffat honom (Steve at work, n.d.). Tobak 
anser efter sin studie att Apple’s kulturkoncept fungerar så utmärkt att alla företag borde 
försöka implementera något liknande (Tobak, 2011a). Oavsett vilken roll man har på 
Apple, menar en före detta anställd att det kändes som att man förändrade världen. Det 
kunde få personalen att strunta i de dåliga förmånerna som fanns (Little, 2010). 
 
Andra fall visade att anställda som Jonny Ive och en Pixar anställd var lojala, eftersom att 
han trodde på deras visioner (Isaacson, 2011). I andra fall var personalen rädda för vad 
Jobs skulle ta sig till om man inte fort fixade de brister som han hade påpekat. Vi har 
fastställt att Jobs enligt många var brutalt ärlig och inte förväntade sig mindre än det 
perfekta. Denna syn på perfektionism gick genom hela organisationen, trots att Jobs bara 
hade kontakt med drygt 100 anställda på Apple. En före detta anställd förklarade att man 
vande sig vid att ständigt få avslag eftersom att det inte var perfekt. En annan anställd 
förklarade att det ständigt kändes som att Jobs fanns i bakgrunden, med en dömande blick 
(Steve at work, n.d.). 
 
Jobs kunde, som nämnt innan, vara hård mot sin personal och det hade en effekt på 
organisationskulturen. Om Jobs var missnöjd över något tog han personligen tag i det 
med en gång (Isaacson, 2011). Ett exempel var när MobileMe inte fungerade som den 
skulle efter releasen, vilket ledde till att Jobs blev rasande och kallade hela MobileMe:s 
projektgrupp på möte. Han var rak på sak och sa "Can anyone tell me what MobileMe is 
supposed to do?” och efter att han fått ett svar, utbrast han “So why the fuck doesn't it do 
that?". Han fortsatte skälla på dem och menade att de bar ett ansvar och att Apple’s rykte 
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var förstört på grund av dem. Denna händelse ger oss en glimt av hur Apple fungerar 
(Matyszczyk, 2011b). Apple kan liknas vid en teknikversion av Willey Wonka's choklad 
fabrik som var en gåtfull och magisk plats som tillverkar produkter som ingen kan få nog 
av.   
 
Samtidigt är Apple dock en hård och oförlåtande plats där man kräver pålitlighet, 
handlingar som sker snabbt och där kommunikationen har klara direktiv uppifrån toppen. 
Många i MobileMe teamet försvann och de som var kvar skapade ett MobileMe som Jobs 
hade krävt. Tanken om pålitlighet genomsyrar hela organisationen och på Apple finns det 
ingen förvirring om vem som bär ansvaret. För varje ansvarsdel har Apple skapat DRI 
(Direct Responsible Individual). Dessa DRI presenteras alltid på mötena. På Apple följer 
man mottot ”Simplicity breeds clarity”, vilket innebär att Apple inte har många processer 
(Lashinsky, 2011).  
 
Apple’s styrka är deras enorma fokus och det skapar de genom att bara hantera ett fåtal 
saker åt gången. Det finns få företag i Apple’s storlek som har samma förmåga som 
Apple, att skapa sådant fokus under en så lång period. Som tidigare nämnt är att säga Nej 
på Apple är lika viktigt som att säga Ja till saker. Jobs var klistret som höll allt ihop när 
det kom till Apple, inklusive dess kultur. Han hade på något sätt skapat Apple som en 
avspegling av sig själv och hans tankar. Ett sätt för Jobs att sprida sin vision vidare var 
genom något som kallas topp-100 möten. Detta möte hölls en gång per år och hade till 
syfte att hylla de 100 bland personalen i Apple som Jobs ansåg ha nyckelroller i Apple. 
Syftet var också att personalen skulle ta in hans vision om Apple och föra den vidare efter 
hans död (Lashinsky, 2011). 
 
Det är svårt att säga om Apple’s ständiga agerande som ett nystartat företag och Jobs 
viljestarka attityd helt förklarar hur Apple fungerar. Vilken konversation man än har med 
Appleanställda leder konversationen alltid till Jobs. Jobs var som en diktator på företaget 
och han bestämde allt, till och med vad som skulle serveras i matsalen på Apple. Trots att 
Jobs styr allt på Apple, visste han att företagets kultur skulle förändras efter hans död 
(Lashinsky, 2011).  
 
Apple arbetar genom specialiserad personal och Jobs beskrev dessa som att ha de bästa i 
klassen när det kommer till deras roll. Genom detta blir personalen en spjutspets inom sitt 
område och får bara arbeta med det området på Apple. Apple är känd för att vara mycket 
hemlighetsfull och det gäller även deras kultur. Personalen påminns gång på gång vikten 
om att inte avslöja något (Lashinsky, 2011).  
 
En chef som har arbetat i både Apple och Microsoft förklarar att man kan se en tydlig 
skillnad mellan hur dessa tänker i organisationerna. På Microsoft letar man ständigt efter 
möjligheter att tjäna pengar på, som inte helt utnyttjats till fullo, medan Apple försöker 
komma på fantastiska produkter och hoppar direkt till en prototyp. Alltså tänker Apple 
annorlunda när det kommer till affärer och struntar i det traditionella sättet att agera 
(Lashinsky, 2011). 
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4.4. Globala marknadsfokuset 
 
4.4.1. Apple’s nischade produkter på marknaden 
 
Apple har setts som ett nytänkande stilfullt företag inom PC-branschen. Jobs intensiva 
fokus inom produktutveckling och marknadsföring har sedan länge varit erkänd. Efter att 
Apple introducerade iPod:en (bärbar mp3-spelare) år 2001 kom han också att 
exemplifiera vad som är inne inom företagskultur och musikbranschen. Genom 
introduktionen av iTunes har Apple revolutionerat musikbranschen. De har revolutionerat 
underhållningsbranschen med iPad:en och skakat mobilbranschen med iPhone:n 
(Streitfeld, 2011b). Det har inneburit att Apple på senare år har sprungit ifrån 
konkurrenter med produkter som iPhone och iPad. Dessa har blivit stora hit hos 
konsumenterna. Apple som lätt kan ses som en kreativitets-tillverkande företag hade en 
stark länk till Jobs och produkterna. 

Företagets alla produkter är kända för att vara utseendemässigt tilltalande, kraftfulla och 
användarvänliga. Apple har, till skillnad från många konkurrenter, valt att skära ner på 
komplexitet genom att medvetet lämna ut funktioner och inte klämma in alla dem som 
ingenjörerna kommer på. Detta kan kopplas till Jobs fokus på att säga Nej (Steve Jobs, 
2011a). Denna tanke var direkt inspirerad av Jobs själv som följde mottot ”Less But 
Better”. Jobs har försökt hålla detta fokus ända sedan Apple’s första broschyr där det står 
enkelhet är den ultimata sofistikationen (Isaacson, 2011). Jobs produkter handlade oftast 
inte om vad de kunde göra, utan snarare om vad de inte kunde göra och Mac var ett bra 
exempel på detta. Den hade till exempel inga piltangenter, vilket innebar att man var 
tvungen att använda musen desto mer (Abell, 2011b). Denna typ av återhållsamhet föll i 
hans personliga smak (Steve Jobs, 2011a).  

Under tiden Jobs var borta från Apple förklarade han att företaget skiftade från att vara 
designfokuserade till att bli ingenjörsfokuserade. Det innebar att ingenjörerna först 
skapade innehållet och sedan fick designpersonalen klämma in det i ett skal. Problemet 
blev, enligt Jobs, att produkterna saknade Apple’s stilrenhet i och med att 
designpersonalen tvingades att kompromissa i designen för att få ihop innehållet. Ett 
sammanhängande problem var även att designen ändrades av ingenjörer för att den skulle 
bli så billig som möjligt att tillverka och produkterna blev då bristfälliga (Streitfeld, 
2011b). Jobs förklarade att bra produkter beror på en triumf av smak. Smak var enligt 
honom en biprodukt av studier, observationer och genomsyrandet av kultur från förr och 
nu (Steve Jobs, 2011a). Design handlar inte bara om hur en produkt ser ut, utan det 
handlar även om produktens essens. Detta illustrerade Jobs på Apple’s produkter.  Efter 
att Jobs kom tillbaka till Apple vände han tillbaka fokuset till designpersonalen. Det 
innebar att Apple först designade ett fulländat skal och därefter var det upp till 
ingenjörerna att anpassa sig till designen (Isaacson, 2011).   
 
År 2000 förklarade Jobs att konkurrenter fortfarande inte förstod sig på Apple’s 
blandning mellan konst och vetenskap. Han menade att när kunder ser en iMac, Apple’s 
stationära dator, inser de genast att det är en fantastisk design. Problemet är dock att 
konkurrenter inte ser de detaljerade finesserna som finns i produkter som iMac (Levy, 
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2011a). De tror att det räcker att slänga på litet färg på datorn och plötsligt är det en 
likvärdig produkt (Isaacson, 2011). Det är inte det på ytan som gör produkten fantastisk. 
Enligt Jobs fanns det en anledning till att iMac:en inte hade någon och det krävdes en 
mängd ingenjörer för att få det att fungera. Denna tanke gäller i alla Apple’s produkter 
(Levy, 2011a). Jobs hade en förmåga att lägga sig i minsta detalj som gällde hans 
produkter, men dessa justeringar visade sig skapa stora intryck, både på gott och ont 
(Abell, 2011b). Ett exempel är när han nästan började gråta strax innan iMac:en 
presenterades. Anledningen var att han upptäckte att CD-läsaren hade fått fel design och 
det var nära att han ställde in presentationen. Jobs menade att det värsta han visste var när 
man inte hade ansträngt sig för de små detaljerna på produkter (Isaacson, 2011). Om det 
enligt Jobs skulle finns någon produkt som utgjorde Apple’s anledning till att vara på 
marknaden, skulle det vara iPod:en. Han menade att den var en kombination av Apple’s 
fantastiska teknologi, erkända användarvänlighet och häftiga design (Levy, 2011a).  
 
Jobs och Ive kom även fram till att iMac:en skulle ha ett handtag för att kunden skulle 
känna sig trygg med teknologin. Det handlade enligt Jobs inte om att man skulle bära runt 
på datorn utan, mer om att de som var rädda för att använda datorer skulle känna sig 
tryggare (Isaacson, 2011).   
 
Det är inte bara designen som har gjort Apple framgångsrikt, utan även deras mjukvara 
som Apple kom åt när de köpte NeXt (Isaacson, 2011). Kundernas och journalisternas 
syn av Apple är att de lägger stor energi i att integrera mjukvaran och hårdvaran till en 
produkt. Apple ser sig själva, enligt Steve, som ett mjukvaruföretag och det är en 
framgångsfaktor. Varje produkt som Apple har är fantastisk för dess mjukvara. Han 
förklarade vidare att fokusen inte längre ligger i att en produkt har en “dator inbyggd i 
sig”, utan fokus ligger i vad det är, hur man använder den och hur konsumenten närmar 
sig den (Kenzoki, 2007). 
 
4.4.2. Externa kunden (Apple’s kundfokus) 
 
Att skapa bra produkter är bara användbart om du kan berätta om dem och kunna berätta 
för människor som är mest benägna att vara kunder. Apple’s marknadsföring är resultatet 
av en utveckling av flera år. Apple använder produktplacering i högt värderade TV-
program och populära filmer, men Apple’s verkliga marknadsföring är de tusentals 
bloggar och webbplatser som är tillägnad alla Apple-produkter. Enligt författaren verkar 
det naturligt att läsa Mac-relaterade nyheter, men det finns relativt få Lenovo-bloggar, 
Dell-bloggar eller Acer-bloggar. Det mesta av detta är att datorer är i grunden desamma. 
De har alla samma grundläggande komponenter och kör samma program. Mac-datorer 
(stationära och laptops) har å andra sidan alltid varit annorlunda, även om de inte riktigt 
är så olika nu som de brukade vara. Mac förlorade också popularitetstävling med företag 
till Microsoft och IBM. Företaget från Kalifornien som startade den personliga 
databranschen var på 90-talet då Apple var underlägsen. Lyckligtvis gillade människor 
underlägsenhet, och Apple erhöll en kultstatus som framhärdades under sina mörkaste 
tider när det ryktades om att bolaget skulle bli köpas ut och avvecklas. Under tiden 
återvände Steve Jobs och med hjälp av sina drastiska förändringar på Apple, fördes 
bolaget till toppen av kundtillfredsställelsestegen (Buys, 2009). 
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Apple’s stigma kan inte förklaras med generös återvändandepolitik eller täckning. Både 
Dell och HP ger lindrigare återvändandepolitik med 21 dagars möjlighet för konsumenten 
att returnera produkten, jämfört med Apple’s 14 dagar. HP och Dell erbjuder också skydd 
för oavsiktliga skador, något som saknas i den annars utmärkta AppleCare, alltså Apple’s 
service. Däremot ger AppleCare stöd. De reparerar din Mac, svarar på frågor om program 
och byter ut felaktiga delar (Buys, 2009). Under ett samtal med ett servicebiträde på 
Mediamarkt i Borås informerades det att Apple oftast valde att ersätta trasiga produkter 
istället för att laga dessa, vilket var annorlunda jämfört med konkurrerande företag1.  
Det unika med AppleCare är att den inte bara täcker hårdvara och operativsystem, men 
även alla andra Apple-program. Vill man ha hjälp med importering av film till iMovie är 
det bara och ringa AppleCare och de kommer gärna gå igenom den. Det är alltså mer än 
att bara äga en dator. När du köper en Mac, köper du även in dig i en klubb, en del av 
hela Apple’s ekosystem. Varje del av varje produkt är knuten tillsammans för att 
tillhandahålla sömlös upplevelse som förenar ens elektronik så att man kan gå vidare med 
verksamheten och leva ens liv. Ta bilder, gör filmer, skriva en bok och göra allt utan att 
behöva oroa sig. Det är den verkliga orsaken till Apple’s kundnöjdhet. Apple är en 
framgångssaga och när du köper en Mac blir du i en liten skala, en del av dess historia 
(Buys, 2009). 
 
En artikel beskrev att det var en skillnad på Apple-användarna och PC-användarna Det 
som togs upp är att Apple’s kunder är mer benägna att (Lee, 2006): 

ü Ha en högre hushållsinkomst. 
ü Ha examen 
ü Vara egenföretagare 
ü Bo i Kalifornien, Massachusetts och New York 
ü Bo i stora städer som San Francisco, Los Angeles och New York 

 
När konsumenter sov utanför butiker bara för att vara en av de första att köpa en iPhone 
var det uppenbart att Apple Inc. var ett företag som har fanatisk varumärkeslojalitet. 
Detta är dock framgång för märket och inte ett resultat av dum tur eller krafter utanför 
Apple’s kontroll. Det är en del av ett väl genomtänkt plan för att leverera starka produkter 
och att skapa en Apple-kultur. Apple använder 11 effektiva strategier för att skapa 
kundlojaliteten. Dessa är (Inside CRM Editors, 2008): 
 

ü En butik med bara Apple: Apple har historiskt sett besvärats av försäljare som är 
dåligt informerade om sina produkter, ett problem som gjorde det svårt för Apple 
att fastställa sina mycket olika produkter bortsett från resten av datafanatikerna. 
Genom att skapa en butik som strängt ägnas åt Apple-produkter har företaget inte 
bara eliminerat detta problem, utan har även gjort ett utmärkt kundlojalitetsdrag. 
Applebutiker är en trevlig plats där Mac- och PC-användare både uppmuntras att 
leka med och utforska denna teknik som företaget erbjuder. Det är en plats där 
Mac-heads inte bara kan få service, utan också umgås med andra som tycker om 
Apple’s produkter lika mycket som de gör. Genom att skapa detta utrymme, 

                                                
1	  Mirjam	  Öhlin,	  Servicebiträde	  Mediamarkt	  i	  Borås,	  samtal	  den	  13	  april	  2012	  
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uppmuntrar Apple befintliga och nya kunder att bli upphetsad över vad den har att 
erbjuda. 

 
ü Kompletta lösningar: Apple’s produkter kompletterar och kompletterar varandra. 

Köp en iPod, och du kan ladda ner musik via iTunes. För den genomsnittlige 
användaren är de flesta Mac-programmen producerade av Apple. Denna typ av 
kontroll över användaren, från hårdvara till mjukvara, stärker kundlojaliteten. 
Apple-användare har i allmänhet inte problem för att hitta produkter och lösningar 
de vill ha. 

 
ü Är du en Mac? Låt oss inse att Apple är ett trendigt varumärke. Det driver en 

stark identifiering med allt ungdomligt, snabbt och smart. Tänk på Apple’s ”I’m a 
Mac”-kampanj. Mac-killen är cool och självsäker, samtidigt som PC verkar spänd 
och gammal. 

 
ü Varierande produkter: Många konsumenter kanske inte är redo att köpa en Apple-

dator, men de är villiga att ge prylar som iPod eller iPhone ett försök. Genom att 
sälja produkter med lägre kostnader för inträde, skapar det en möjlighet för nya 
användare. Om dessa användare blir tillfredsställda av deras prylar, är de mer 
benägna att överväga att köpa en Apple-dator i framtiden. 

 
ü ”Media-mat”: Medier, särskilt bloggare, älskar att skriva om Apple. Varför? 

Eftersom Apple gör det så lätt. Med läckta rykten om nya utvecklingar, sin egen 
utställning och mystiska avstängningar av sin onlinebutik sveper Apple 
nyhetsgåvor som bara tigger om spekulation och manipulering. Genom en 
förstärkning av denna cykel av medieraseri, gör Apple sina kunder glada över att 
köpa nya Apple-produkter nu och i framtiden. 

 
ü Utbildning och försäljning: Genom att sälja sina produkter till skolor och 

universitet förvandlas klassrummen till Apple-utställningar. Om elever går genom 
skolan med Apple-produkter blir de bekväma med gränssnittet och förtrogna med 
överlägsen prestanda som varumärket erbjuder. Genom att skapa denna tidiga 
exponering fångar Apple kunder innan de ens vet att de är kunder. 

 
ü Produkter som levererar: Apple studerar noga vad konsumenterna söker efter, så 

att dess produkter är ett resultat av både omfattande forskning och stark design. 
Denna noggranna planering är en stor bidragsgivare till Apple’s höga 
kundnöjdhet. Det är rätt och slätt: Robust och lätta användningsområden gör inte 
bara kunderna nöjda utan även också att de vill köpa fler produkter från dem i 
framtiden. 

 
ü Outsourcing-obehag: Med Apple-produkter är den genomsnittliga konsumentens 

samverkan med företaget sannolikt lågt. Om något går fel behöver du inte någon 
anledning att tala med en Apple-kundservice. Naturligtvis presenterade iPhone en 
möjlighet som kunde ha gjort apple mycket engagerade, liknande att administrera 
iTunes för iPod. En telefon gör interaktionen mångfacetterad. Du måste överväga 
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faktureringsfel, kvaliteten på trådlösa tjänster, avtal och ett antal andra faktorer 
som ofta leder till kundfrustration. Apple var klok nog att hålla sig till att utveckla 
bra produkter som iPhone och lät AT&T ta hand om tjänsten istället. 

 
ü Konsistens: Alla Apple’s produkter har samma grundläggande arkitektur. På 

grund av denna konsistens hade kunder, som redan äger Apple-produkter, en god 
uppfattning om vad de kommer att få innan de gör ännu ett köp. De vet att det blir 
lätt att anpassa sig till ny maskinvara och detta gör dem mer öppna för att göra en 
upprepning på köp. 

 
ü Nya innovationer: Portföljen i Apple’s produkter är inte konsekvent även om 

arkitekturen i Apple-produkter är det. Företaget erbjuder konsumenterna ett antal 
olika sätt att njuta av sina produkter. Genom att ge kunderna en möjlighet att 
använda Apple i sina vardagsrum, fickor och kontor, gör Apple det lätt att vara 
lojal mot ett varumärke de redan gillar. 

 
ü Attraktivitet: Från förpackningens estetiska design till 

användargränssnittsupplevelsen, gör Apple sina produkter tillgänglig och 
attraktiv. Ljusa färger, en symbol som ler och stilren och snygg hårdvara 
påminner kunderna om vad Apple erbjuder är tilltalande, varje gång de använder 
Apple’s produkter (Inside CRM Editors, 2008). 

 
4.4.3. Intressenter 
 
Apple har en bolagsstämma en gång per år och det är deras sätt att vidkänna att andra 
äger företaget.  Mötet är mest en formalitet och något som lagen kräver. En del av 
bolagsstämman går ut på att Apple låtsas att de bryr sig om vad aktieägarna har att säga. 
Även om det låter hårt, har Apple gjort bra ifrån sig gentemot sina aktieägare. Företagets 
chefer och styrelseledamöter tar sina skyldigheter gentemot aktieägarna på stort allvar. 
Alltså finns det en skillnad mellan att Apple’s ledning bryr sig om sina aktieägare och hur 
de väljer att ignorera vad de har att säga, vilket sker ofta. Det är bara att inse att strategin 
att ignorera aktieägarna och vad kunder har att säga, kan vara en del av Apple’s magi. 
Men det finns ingen större anledning för aktieägare att protestera eftersom att Apple har 
gjort dessa mycket rika (Chaffin, 2012). Aktieägarna har möjlighet att rösta på förslag, 
men i de allra flesta fallen har Apple redan bestämt sig. Bruce Sewell som är vice 
president på Apple förklarade det genom att säga:  

”Adopting a majority voting standard] does present some 
complexity, but we’re Apple, and we don’t let complexity get in our 
way”. (Chaffin, 2012). 

I år var det första gången sedan Steve Jobs gick bort som Apple har hållit i en 
bolagsstämma. Det fanns två stora skillnader på mötena som Jobs höll och denna. Den 
första stora skillnaden var att Jobs ville visa att Apple skulle finnas efter hans död genom 
att han överlät vissa frågor till andra i ledningen. Han ville visa att Apple kan ses som 
mer än Steve Jobs. Tim Cook som är nuvarande VD på Apple valde i kontrast att svara på 
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alla frågor själv. Han ville visa aktieägare att han hade tagit kommando över Apple 
(Chaffin, 2012).  
 
Den andra stora skillnaden var att Apple gick med på att betala ut en del av företagets 
enorma vinster till aktieägarna (Chaffin, 2012; Adams, 2012; Apple’s devoted…, 2012). 
Utdelningen kommer att vara en av de största utdelningarna i USA och genom detta 
placerar Apple sig nästan i samma utbetalningsnivå som bland annat AT&T inc. För 
dessa företag är utdelning den främsta metoden att locka investerare (Adams, 2012). 
Apple är därmed på väg att ändra kurs ifrån sin tillväxtfokus. Det kan medföra risker om 
de väljer att satsa mer på aktieägarna. Det kan bland annat hända att Apple blir 
försiktigare med att ta risker, vilket kan leda till att de blir mer konventionella som 
företag. Detta har lett till reaktioner. Till exempel Trip Chowdhry, som är analytiker på 
Global Equities Research, menade att förändringen redan har börjat ske och att Apple inte 
längre är Steve Jobs’ Apple.  
 
Chowdhry tror att strategin att säkra aktievärdena beror på att Apple är osäkra på om 
framtida produkter kommer att bli lika framgångsrika. Tim Cook ville däremot trycka på att 
Apple inte har förlorat sitt gamla fokus och att utbetalningarna inte skulle ses som ett sådant 
tecken (Burrows, 2012). Många av dessa aktieägare är lojala mot Apple och tänker inte 
sälja sina aktier även om deras rådgivare råder dem till det (Apple’s devoted…, 2012). 
Jobs valde under sina år att ignorera aktieägarnas förfrågningar om utdelningar. Han 
ansåg att vinsterna alltid skulle gå till att investera i Apple’s rörelseutrymme, genom till 
exempel att köpa upp andra företag (Adams, 2012). Jobs gick en gång ifrån sitt manus för 
att uttrycka sig med att säga “Who gives a s– about the stock price”. Han ansåg att Apple 
hade mer kunskap om vad som var bra för företaget än vad aktieägarna kunde veta, och 
därför fanns det ingen anledning till att vara de till lags. Han ignorerade dock inte 
aktieägarna helt. Istället fokuserade han på långtidsinvesterare som var villiga att följa 
Jobs’ mantra: “Build-great-products-and-the-stock-will-take-care-of-itself” (Burrows, 
2012). 
 
En annan viktig punkt är att Apple även har valt att köpa tillbaka ett antal aktier från 
marknaden till ett pris som är högre än marknadsvärdet (Adams, 2012). Cook förklarar 
att den viktigaste punkten av Apple’s återköp av aktier beror på att de vill kompensera för 
de aktier som emitterats och belöna företagets anställda i Cupertino, Kalifornien. Genom 
återköpet minskar Apple antalet aktier på marknaden (Adams, 2012). 
 
4.4.4. Konkurrenter 
 

”The iPad will change the way you use computers, read books, and 
watch TV- as long as you're willing to do it the Steve Jobs way.” 

 
-‐ Lyons och Summers (2010) 

 
Om vi tar ett exempel på deras senaste nysläppta produkt på marknaden: New iPad/iPad 
3. Vad är det för speciellt med Apple’s iPad, som har anlänt i butiker på den största 
trendvågen sedan Apple’s iPhone? Det enkla svaret är att iPad kommer från Apple, och 
vi har alltid förväntat oss stora saker från Apple, eftersom det drevs av Steve Jobs som 
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gör maskiner människor faktiskt gillar att använda. iPad var Steve Jobs personliga 
hobbyprojekt. Det är något han hade arbetat med i flera år, även när han återhämtade sig 
från en levertransplantation. Jobs kallar det ”en verkligen magisk och revolutionerande 
enhet” och förmodligen har människor nära honom sagt att iPad är det viktigaste han 
någonsin gjort (Lyons & Summers, 2010). 
 
Enligt författarna verkade iPad:en från början ingen ”big deal”. Det är en större version 
av iPod Touch, ansåg dem. När de sedan fick chansen att använda en iPad slog det dem 
att dem ville ha en. Liksom de bästa Apple-produkter är användargränssnittet så naturlig 
att den försvinner. iPad kan med bestående online-anslutning så småningom bli din TV, 
din tidning och din bokhylla. Men var det värt ca 5000 kr? Det ansåg Lyons och 
Summers (2010) att det var. Vissa säger att iPhone inleder en ny era av datorer eftersom 
det fungerar ungefär som en dator men samtidigt är den enkel att använda med endast ett 
fåtal fingertryck.  
 
Internet är tänkt att handla om frihet och val – men här kommer Steve Jobs med en 
Internet som är ett helt slutet system. Apple inte bara säljer dig som konsument enheten, 
men driver även den enda butiken på planeten som säljer programvara för det. Därmed 
blir det inga fria ingångar inom PC-revolutionen med World Wide Web. Jobs kan dock 
komma undan med denna radikala ”Lockdown” eftersom produkterna Apple gör är så bra 
att den överträffar fantasin hos även de mest engagerade konsumenter. Bolaget började 
med ett slutet system nio år sedan, när man lanserade iTunes Store för att sälja digitala 
medier till iPods. Sedan kom iPhone och App Store. Delvis tack vare dessa stadiga 
intäkter ökade Apple’s försäljning med 12 % 2009 trots lågkonjunkturen. App Store 
erbjöd redan innan sin fjärde födelsedag miljontals app och hade redan levererat miljarder 
nedladdningar. Inte undra på att denna modell fortsätter att sälja som smör som de andra.  
(Lyons & Summers, 2010). 
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4.4.5. Apple’s 10 ways to think different 
 
Nedan är de punkter som vi har tagit upp i empirin som sammanfattar Apple’s sätt att 
tänka annorlunda (Tobak, 2011a): 
 

ü Empower employees to make a difference: Hur det kom sig att de anställa alltid 
verkade så berättigade var på grund av Steve’s Reality Distortion Field. Steve 
menade att de anställda kunde göra en skillnad, och på ett kult-liknande sätt, 
trodde de på det. Att förändra världen är storslaget och långsökt, men för Jobs och 
företaget var att ”göra en buckla i universum” ett realistiskt mål.  

ü Value what’s important, not minutiae: Enligt en kollega är Apple en rolig 
arbetsplats med flexibla regler. Det är frihet och flexibilitet så länge arbetet blir 
färdiggjort.  

ü Take good care of innovators: På Apple ser man sina innovatörer som sin största 
tillgång. 

ü Do everything important internally: Apple övertygades aldrig om hela 
desintegrationssaken. Allt som är viktigt är under ett och samma tak: 
industridesign, operativsystem, hårdvarudesign och även försäljningskanaler. 
Apple lyckas göra detta genom att fokusera på färre produkter jämfört med de 
klassiska elektronikföretagen. 

ü Get marketing: Marknadsföring är en stor svaghet i teknologiindustrin. Apple 
spenderar en hel del arbete i att utforma nästa stora grej, att räkna ut vad 
människor vill, även när de inte vet det själva. De använder inte fokusgrupper 
eller forskning, utan de har sin egen fokusgrupp  

ü Don’t make people do things, make them better at doing things: Jobs menade att 
hans jobb var att ta dessa fantastiska människor som de har och driva dem och 
göra dem ännu bättre, komma med mer aggressiva visioner om hur det kunde 
vara. De anställa som han kände var antingen på toppen av sitt arbete eller 
åtminstone trodde att de var det. Hursomhelst fungerade det. 

ü When you find something that works, keep doing it: Det sättet Apple arbetar på 
idag är inte någon storslagen design av Jobs eller hans ledningsgrupp. De fann sin 
väg ett steg i taget. Skillnaden är att det sätt som Apple är organiserade på gör att 
de snabbt kan anpassa sig till en ny idé eller process som fungerar. Efter decennier 
av ensiffriga marknadsandelar, genombrottet av iPod och iTunes tillförde ett 
vinnande koncept som Apple sedan replikerade med iPhone och iPad. 

ü Think different: Apple gör inte något enligt någon annans schema. Dess 
produktlanseringar och företagsevenemang utförs när det passar Apple. Apple 
följer rytmen av sin egen trumma. ”Låt inte ljudet av andras åsikter överrösta din 
egen inre röst”, menade Steve (Tobak, 2011a).  

ü Little things make a big difference: På Apple tänkte de på minsta detalj. Det 
värsta Jobs visste var företag som ignorerade detaljer, vilket enligt honom 
förstörde helhetsintrycket (Isaacson, 2011). 
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5. Analys och Tolkning av empirin 
 
I detta kapitel ska vi på ett rationellt vis föra en reflektion och analys av den empiriska 
undersökningen och koppla den till den teoretiska referensramen. Analysen är även den 
indelad i tre huvuddelar som vår uppsats bygger på. 
 
5.1. Ledarskapet 
 
5.1.1. Hur bakgrunden påverkade Jobs 
 
Forskare som Rorty och Plomin ansåg att miljön som man vistas i påverkar vem man är 
som person och kan förklara denna persons agerande (Plomin, 1989 och Rorty, 1990). 
Jobs växte upp med ett intresse för datorer och design och såg sig som speciell vilket 
senare kan ha påverkat honom till att ta steget att skapa Apple. Även hans buddhistiska 
hippiestil påverkade Apple genom dess rebelliska sida och sökandet efter zen i 
produkterna. Plomin menade även att genetiken påverkar personlighet (Plomin, 1989). 
Kombinationen mellan hans genetiska arv från hans föräldrar som gav honom intellekt 
och miljön som hans adoptivföräldrar gav honom så som hänsyn för detaljer och att gå 
rakt på sak, skapade en man som bland annat hade ett anlag för att skapa ett 
framgångsrikt företag och som gick rakt på sak när han kritiserade.    
 
5.1.2. Steve Jobs roll 
 
Grönroos (1983) visste redan tidigt att personalens engagemang var viktigt för att skapa 
en serviceanda. Likt studier om marknadsdrivna ledare, visste Jobs hur man skulle 
motivera personalen till att prestera maximalt och han gjorde det genom att skifta mellan 
charm, utskällningar och att agera som ett föredöme. Belöningen för många anställda som 
hade gjort bra ifrån sig var att hamna på Jobs goda sida. Jobs vision var att skapa 
fantastiska produkter till kunden och han ledde personalen till att följa detta genom att 
aggera som ett gott exempel. Apple har även vunnit priser för att ha högre kundnöjdhet 
än konkurrenterna vilket kan ses som ett bevis på personalens engagemang. Bland annat 
Day (1999) menar att ledarens roll är att skapa en övertygelse bland personalen om att 
kundens intresse kommer först för att skapa maximalt värde. Detta gjorde Jobs genom att 
hans intresse, som han ansåg även var kundens intresse, alltid kom först bland 
personalen. Likt Day’s andra argument såg han även till att skapa ett överlägset värde för 
kunden. Vår studie visar även att det i sällsynta fall fanns gånger då även Jobs tvingades 
att lyssna på marknaden och ibland kunde ha fel. 
 
Han bar på en enorm kreativitet och storartat affärssinne. Jobs själv och andra ansåg att 
han var en entreprenör som visste och ständigt frågade sig vad kunden ville ha. Tanken 
stöds av Baker och Sinkula (2009) som menade att marknadsorientering och 
entreprenörsorientering kan vara komplement till varandra med en direkt lönsamhet och 
innovation. Utan Jobs risktagande och ”Think different”-motto hade Apple’s innovativa 
produkter aldrig kommit till. 
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Marknadsdrivna organisationer ska lyssna på marknaden anser forskare som Amagoh 
(2009). Barrett, (2001) och Zito, (2009) menar att det är viktigt för organisationer att 
ständigt scanna marknaden så att de snabbt kan förbereda sig för förändringar och 
därmed agera i god tid. Jobs utnyttjade sin kunskap och lyssnade till viss del på 
marknaden genom det han kallade ”Tracking Vectors”. Genom det visste han när Apple’s 
innovativa produkter var redo för marknaden. Det fanns dock oftast ingen anledning för 
Apple att fråga kunden vad de ville ha eftersom att de flesta produkterna var banbrytande 
och Jobs självsäkerhet på vad kunden ville ha visade gång på gång att Apple inte var i ett 
behov av att veta vad kunden ansåg. Han menade även att kunden själv oftast inte visste 
vad de ville ha.  
 
Enligt Lindgreen, et. al. (2009) tenderar effektiva ledare att förnya sig, reagera på 
förändringar på marknaden och kreativt hantera utmaningar och upprätthålla en hög 
kapacitet. Det tycks som att Jobs förnyade sig genom att till exempel skapa ett Apple som 
går över på flera marknader. Men eftersom Jobs fokus låg i att skapa produkter innan 
kunden begärde dem kunde han reagera innan förändringar skedde. Men han fokuserade 
inte längre fram i tiden än fem år. Vår empiri visar att Jobs följde den transformerande 
ledarskapsstilen. Lindgreen et al. förklarar att marknadsdrivna ledare kan ha en 
transformerande ledarskapsstil genom sitt sätt att inspirera personalen till att följa honom. 
Gumusluoglu och Ilsev (2009) och Lindgreen, et al. menar att den här typen av ledare är 
karismatisk och inspirerar personalen till att frivilligt följa denne genom förändring och 
ökar personalens kreativitet. 
 
Vissa forskare anser att organisationer måste, förutom kunden, även ta hänsyn till 
konkurrenterna (vilket vi kommer att återkomma till senare i detta kapitel) och 
intressenterna (Day, 1998; Schindehutte, 2008 och Zito, 2009).  Jobs såg till skillnad från 
dessa forskare att Apple ignorerade intressenternas viljor eftersom att han själv ansåg att 
han visste mer om Apple’s bästa än vad de någonsin kunde göra. Jobs argument stöds av 
Barrett (2001) som argumenterar att kundfokuset även bidrar till att intressenter blir nöjda 
och därför bör de inte fokusera på dessa. 
 
Barrett (2001) och Zito (2009) anser att en nyckelfaktor för marknadsdrivna företag är 
dess flexibilitet. Vår empiri visar att Apple var mycket flexibel med en ledare som Jobs.  
Apple fokuserar på de produkter som Jobs var intresserad av och det blev då inte för 
många ”kockar i köket”. Han hade även en förmåga att samordna allt arbete mellan 
avdelningarna på Apple och såg till att allt flöt på som det skulle. När order kom ifrån 
Jobs så skulle det ske snabbt. Day (1999) anser att organisationer ska fokusera på att 
tillämpa sina resurser väl för att skapa maximalt värde för kunden, vilket i Apple’s fall 
var fantastiska produkter.  Genom att Jobs har lett Apple till att fokusera på ett mindre 
antal produkter, lyckas Apple skapa en enorm fokus bland personalen, vilket bevisligen 
har lett till enormt välarbetade produkter. Amagoh (2009) och Yuki (2006) beskriver 
ledarskap som en process av påverkan mot att uppnå mål. Jobs hade till skillnad från 
många andra ledare en speciell personlighet och mål. Målet för Steve Jobs var att Apple 
skulle skapa fantastiska banbrytande produkter som skulle skapa en bättre värld och hans 
vision tycktes styra Apple mot processer som stötte detta, som till exempel 
användarvänlighet. 
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5.1.3. Personalen (Interna kunden) 
 
Redman & Mathews (1998) menar att inom service är den organisatoriska formen som en 
inverterad pyramid med ett stort antal individer, med majoriteten inom 
serviceavdelningen, som kommer i direkt kontakt med kunden.  Eftersom det är dessa 
människor som är ansiktet utåt för företaget är det därför essentiellt att ha den bästa 
servicepersonalen. På Apple är det Jobs som är ansiktet utåt och det var han som alltid 
presenterade sina produkter. Till skillnad från många forskares argument om att 
servicepersonalen ska ha en central roll i marknadsdrivna organisationer, tycks de inte ha 
det på Apple i samma grad som i många andra organisationer. Det Apple fokuserar på är 
deras AppleCare och servicepersonalen ska följa det som anvisas. I ett personligt samtal 
med ett servicebiträde på Mediamarkt i Borås fick vi veta att Apple ofta valde att ersätta 
trasiga produkter istället för att laga dem som många konkurrenter gjorde, vilket kan vara 
en del av deras servicestrategi. 
 
Enligt Purcell (1996) är det viktigt med ett fungerande Human Resource Management 
(HRM) inom företag som är marknadsdrivna. Redman och Mathews (1998) redogör att 
de anställda naturligtvis bryr sig om kvaliteten på det arbete de gör och vill förbättra den 
så länge de är försedda med utbildning, lämpliga verktyg och en stödjande ledande miljö 
för sina idéer som kan vidareutvecklas, och det är här som HRM styr. I vår studie av 
Apple har det visat sig att Apple nyligen har skapat en avdelning för HRM. I starten 
arbetade Apple hårt med att skapa ett Apple-sätt att tänka, vilket tappade fokus efter att 
Sculley blev VD. Efter att Jobs kom tillbaka började han sitt HR-arbete och formade om 
kulturen igen. Deras HR arbete ser mycket annorlunda ut om man jämför med andra 
företag. På Apple handlade HR om att söka efter bra sätt att lösa eller förbättra de 
anställdas utbildning, kunskap och ledningens interaktion med de anställda. Jobs letade 
alltid efter den mest kompetenta personalen till Apple och den personal som var lojal. 
Barrett (2001) likt andra forskare argumenterar att företag måste motivera personalen och 
därmed förbättra kundservicen. Som vi nämnt innan, den största belöningen för 
personalen var att lansera en produkt som de hade jobbat hårt på och att få en klapp på 
axeln av Jobs. För personalen handlade det om att skapa produkter som stämde överens 
med hans vision och inte kundens och personalen såg sitt arbete som ett sätt att förändra 
världen. Nu på senare år har Apple en HR-ansvarig. 
 
Purcell (1996) menar att utgångspunkten för att kunna ge en god service är en 
kvalificerad personal som kan producera och leverera sådana tjänster. Syftet är att välja 
personal med nödvändiga attityder och beteendemässiga egenskaper. Ett system som 
Total Quality Management, där de viktigaste principerna är kundfokus, ständiga 
förbättringar och lagarbete, är mycket användbart till detta. Var och en av dessa principer 
genomförs genom en serie av metoder, såsom insamling av kundinformation och 
analysering av processer för att uppnå och kontinuerligt förbättra kundnöjdheten med 
kvalitetshantering. Under TQM-system förväntas de anställda vara flexibla och urvalet 
fokuseras mer på flexibiliteten till attityder och kundservice snarare än skicklighet och 
kompetens. Jobs såg personligen till att lagarbetet fungerade som det skulle och om den 
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inte fungerade tog han upp det (se exemplet om ”Vaktmästaren” på sida 41). Jobs själv 
tog även hand om TQM och översåg allt från personalens prestation och produkternas 
kvalitet. Tanken var dock inte att ha en normal servicefokus som skulle imponera på 
kunden, utan det var Jobs själv som skulle imponeras. Purcell (1996) fortsätter vidare 
med att rekrytering är viktigt för ett fungerande HRM-paket och Apple var nogranna med 
att rekrytera rätt personal som var tio gånger bättre än normalt. Jobs bidrog även ibland 
med rekrytering som till exempel rekryteringen av Sculley. 
 
Cole (1993) skrev att kunder skapar en relation till personalen och när personalen lämnar 
företaget, lämnar även kunderna företaget. På Apple är det inte personalen, utan Jobs som 
skapar relation med kunderna. Det finns som nämnt frågor kring hur Apple ska klara sig 
utan Jobs och om hans DNA i företaget är tillräckligt stark för att bibehålla länken mellan 
Jobs, hans produkter och kunden. vilket även det indikerar på att Apple inte följer Coles 
argument.  
 
Cross, et. al. (2007) hävdar att kundorientering är ett inlärt beteende som kan påverkas av 
miljöfaktorer, en anpassning som utvecklas över tiden. Eftersom att vi mer eller mindre 
har fastställt att Apple’s personal inte tycks ha fokuserat på kunden, utan istället på Jobs, 
hävdar vi att Apple delvis stämmer in på Cross’s et. al. argument. Även om Apple inte 
var fokuserade på kunden var Jobs på ett sätt fokuserad på dem. Genom att han lärde 
personalen att fokusera på honom medförde det att de fokuserade indirekt på kunden. 
Han förstod att människor som var som han, ville köpa produkter som han skulle vilja 
köpa och det var hans utgångspunkt. Jobs kundorientering var ett inlärt beteende som 
påverkades av miljön och utvecklades med tiden. Han växte upp i en miljö som 
påverkade honom starkt åt två håll. Den ena handlade om datorer och de stora företagen i 
området och den andra handlade om frihet som kom från hippierörelsen. En fråga som 
han redan som ung lärt sig att ställa var vad kunden var villig att betala för en produkt. 
Under hans återkomst till Apple började han fråga sig vad det krävdes för att skapa ett 
hållbart företag och svaret var att breda ut sig på olika marknader. Därmed utvecklades 
hans syn på marknadsfokus, vilket Cross, et. al. hävdar. Liksom argumentet om att 
kundfokus påverkas av sin miljö tycks Jobs fokus ha påverkats av hans bakgrund.  
 
5.2. Organisation 
 
Många författare anser att processen i första hand går ut på att skapa en övertygelse inom 
organisationen om att kundens intresse kommer i första hand och det sker genom att 
ledningen utarbetar strategier som sedan på ett decentraliserat vis sprids vidare ner i leden 
via ledarna. På Apple fördes Jobs direktiv ner i leden. Hans kundfokushandlande var 
präglat av att han ville skapa fantastiska produkter till sina anhängare. Därmed var 
Apple’s fokus kundens intresse och detta skedde genom Jobs. Det fanns som nämnt ett 
fåtal gånger då informationsflödet gick uppåt från personalen som till exempel när 
peronalen påpekade att datamusen såg ut som en puck. Jobs var en person som alltid gick 
rakt på sak och när han gav direktiv skulle det ske mycket snabbt (Isaacson, 2011). Ett 
annat sätt för Jobs att sprida sin vision vidare var genom topp-100 mötena. 
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Zito (2009), Burns och Stalker (1961) och Barrett (2001) anser att i och med att 
marknadsorienterade organisationer fortsätter att växa fram har den traditionella hierarkin 
byts ut mot en ”organisk struktur”. Den organiska strukturen skapar en flexibel 
organisation som möjliggör en snabb anpassning till marknadsförändringar. 
Organisationens struktur blir plattare och har en större spännvidd av kontroll. Apple är 
likt den organiska strukturen platt och har en hög spännvidd av kontroll genom Jobs. Jobs 
ville skapa en platt organisation där alla kunde komma in på hans kontor och dela med 
sig av sina åsikter. Apple har skalat av hierarkin eftersom att de inte har tålamod till att 
vänta på direktörer som ska hantera detta. Apple har en mycket enklare ledningsstruktur 
med färre godkännande nivåer. Därmed går Jobs order snabbt fram genom organisationen 
och hanteras effektivt. Burns och Stalker talar om den mekaniska strukturen, där 
personalen är kuggar i ett hjul och där ledningen vet hur allt ska sitta ihop. Personalen är 
specialiserad inom sitt område och har inte kontakt med andra avdelningar. På Apple´s 
hemsida står det citerat ”We’re lika jigsaw puzzle. We have our own expertise, and we all 
fit together”. Det tycks i Apple bara vara Jobs som visste hur alla kuggar skulle sitta ihop 
och varje kugge i hjulet var specialiserade inom sina områden. 
 
Den första prioriteringen för Jobs när han kom tillbaka var enkelhet. En annan aspekt 
som gör att Apple är mycket flexibel är deras förmåga att agera som ett nystartat företag. 
Burns och Stalker anser dock att organisationer som är nystartade inte är i behov av en 
organisk struktur, utan det är de etablerade organisationerna som är i behov av denna 
struktur. Apple som en etablerad organisation, som agerar nystartat, tycks rebellisk mot 
Burns och Stalker’s argument. Genom Apple’s annorlunda struktur är personalen vana 
vid att Apple ständigt förändras och förändringarna blir enklare. På Apple lägger de ner 
energi på att skapa partners som kan hantera det de inte är bra på, så att de kan fokusera 
på det de är bra på. Detta stämmer bra överens med det strategiska partnerskap som tas 
upp av Zito (2009) och Barrett (2001) i den organiska strukturen. Det finns dock enligt 
Zito och Barrett risk att informationen till ledningen försämras i den organiska strukturen 
om man inte utnyttjar informationsteknik. Genom att Apple gick emot hela konceptet 
med att organisationer skulle sprida ut sina olika avdelningar på olika lokaliseringar 
lyckades han skapa ett enkelt informationsflöde. Tack vare att Elliot och Jobs skapade en 
plattare typ av organisation med färre chefsnivåer ledde det till att kommunikationen blev 
starkare. Apple ville fokusera på att man skulle göra allt viktigt internt och hålla det nära. 
Apple är en organisation som kräver pålitlighet, att handlingar sker snabbt och där 
kommunikationen har klara direktiv uppifrån toppen. Genom sin krets av verkställande 
team och ledningsgrupper kunde Jobs snabbt se allt som föregick i företaget och agera 
därefter, utan att påverkas av den informationsbrist som organiska strukturen medför. 
Apple har även sedan länge använt öppna kommunikationspolicyn som underlättar 
kommunikationen. 
 
5.3. Marknadsfokuset 
 
Schindehutte, Morris och Kocak (2008) beskrev marknadsorientering på ett kristallklart 
vis: ”Success is associated with superior abilities to attract, serve, and retain customers. 
Researchers refer to this as “market-driven behaviour”. Apple har lyckats fantastiskt bra 
på dessa punkter och bör därför följa en marknadsdriven strategi. Som vi nämnde 
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tidigare, även om deras strategier i många fall varit kontroversiella mot mängden, har 
Jobs tanke om att skapa fantastiska produkter till folket lyckats attrahera, serva och 
behålla många kunder. Men detta har skett tack vare Jobs förmåga att tänka ut vad 
kunden vill ha innan dessa vet det själva. Han menade att kunden inte alltid vet vad de 
vill ha förrän man visar dem en färdig produkt som löser deras problem. 
 
5.3.1. Kunden 
 
Enligt Czinkuta och Skuba (2009) har konsumenterna i en marknadsdriven organisation 
ett anmärkningsvärt inflytande på verksamheten. I Apple tycks inte detta påstående 
stämma och likt Jobs syn på intressenter ansåg han sig, som nämnt tidigare veta bäst vad 
kunden ville och Apple undvek därför marknadsundersökningar.  
 
Apple’s produkter är ofta dyrare än motsvarande produkter, men forskare som Davies 
(2004) visar att kunder som spenderar mycket är redo, villiga och har möjlighet att betala 
mer för förstklassig kvalité och kompetent service, och de kräver att man gör det där lilla 
extra och visar kunden att de kan känna tillit för företaget. Apple har skapat ett ekosystem 
som konsumenterna litar på och vi anser att Apple därmed har rätt till att sätta ett högre 
pris och bevisligen tycks kunder vara villiga att betala litet extra för Apple’s produkter. 
Men samtidigt visar vår empiriska undersökning att Apple’s kunder oftast har bland annat 
en högre inkomst.  
 
Davies (2004) menar även att alla företag mer eller mindre bör ha en servicepersonal som 
är kunnig, likt som de i Apple Store. Apple har 50 miljoner kunder som handlar på Apple 
Store per år, varav 25 miljoner handlar där för första gången. Men anledningen till att 
kunder handlar tycks inte bara vara den kunniga personalen utan Apple’s 
varumärkeslojalitet så som ”I’m a Mac”-kampanjen beskriver, bloggar och 
produktkvalitet. De är inte heller lika beroende av att servicepersonalen ska vara artiga 
goda lyssnare som är villiga att arbeta med sina kunder för att lösa problem som Davies 
menar. Produkterna tycks vara så åtråvärda att det istället är kunderna som är villiga att 
offra en del, bland annat högt pris, för att få tag i en Apple produkt, vilket till exempel 
innebär frihet för Apple. Den stora styrkan som Apple har idag är att allt fungerar bäst 
tillsammans med andra av Apple’s egna produkter. Apple arbetar mycket med att binda 
kunden ytterligare till att köpa fler produkter ur Apple’s sortiment genom att utveckla 
program som iCloud och iTunes. Det är i Apple’s huvudkontor som man arbetar hårt med 
frågor som rör att lösa kundens problem och tack vare ett gott ryckte som Apple’s 
produkter har fått, säljs produkterna själv utan större hjälp från butikspersonalen.  Utöver 
detta, förutom att de flesta tv-program och populära filmer använder Apple-produkter, får 
Apple även mycket gratis reklam genom de tusentals bloggar som är tillägnad alla Apple-
produkter.  
 
Enligt Davies (2004) bygger kunskap om produkten tillit, till exempel kan det vara 
skrämmande för kunderna. De köper något som de kanske vet alltför litet om, de är 
bekymrade över autenticitet, och de vill inte bli lurade. Genom att använda ett icke-
tekniskt språk som kunderna förstår och sedan gradvis trappa upp med sofistikerade ord, 
samtidigt som man övertyger kunden om produkten, kan man förebygga kundens oro. 
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Det gäller att komma ihåg att man inte försöker imponera på kunder med snack. Apple 
har utnyttjat den här tanken och arbetar mycket med att skapa användarvänliga produkter 
som inte ska skrämma kunden.  
 
Saker som kundservice, marknadsföring och skapa tekniken på ett sätt som är enklare att 
förstå för icke-tekniska människor, kan forma eller bryta en kunds uppfattning om ett 
företag. Apple’s kundservice som ständigt rankas högt illustrerar skillnaderna. Till och 
med namnet Apple skulle vara något icke-skrämmande. Jobs ansåg redan vid start att 
Apple skulle få sitt namn eftersom att det skulle vara något som människor skulle komma 
ihåg. Han ansåg även att ordet äpple var något bekant eftersom det representerade 
vänlighet, enkelhet och naturlighet. Genom att använda ett icke-tekniskt språk som 
kunderna förstår och sedan gradvis trappa upp med sofistikerade ord, samtidigt som man 
övertygar kunden om produkten, kan Apple förebygga kundens oro. Jobs och Ive kom 
även fram till att iMac:en skulle ha ett handtag för att kunden skulle känna sig trygg med 
teknologin. Det handlade enligt Jobs inte om att man skulle bära runt på datorn utan, mer 
om att de som var rädda för att använda datorer skulle känna sig tryggare (Isaacson, 
2011) 
 
Från produkter till butiker har Apple försökt bibehålla ett fullt ägande. Från att produkten 
designas till att den levereras till kund har Apple full kontroll över vad kunden får. Den 
här tanken tycks ha präglats av Jobs egna attityd gentemot sina produkter. Han hade en 
förmåga att lägga sig i minsta detalj. Empirin tycks visa på att Jobs Apple handlar om att 
kunden inte köper en produkt, utan kunden köper ett paket med hårdvara och mjukvara. 
Studier som gjorts och som vi tar upp i teorin visar att det är viktigt för kunder att företag 
bär på förmågan att visa att man förstår dem. På Apple tycks man vända på det och Jobs 
valde att fokusera på att sälja produkter till de som förstod honom. Jobs tycks mer följa 
Zito’s (2009) och Day’s (1998) argument att kundlojalitet idag är komplext och svårt att 
bibehålla och påverka. Därför bör organisationer akta sig för att bara fokusera på kunden. 
De argumenterar vidare att organisationer som är kundbundna felaktigt tror att kunderna 
är värt att sträva efter och därför borde få det de vill.   
 
5.3.2. Intressenter 
 
Det finns delade meningar om hur man ska hantera intressenter. Vissa forskare som Day 
(1998), Schindehutte (2008) och Zito (2009) anser att man bör ta hänsyn till dessa och 
andra forskare som Barett (2001) anser att intressenterna blir nöjda genom att kunderna 
är nöjda och ser till att företaget går bra. På Apple verkar frågan om intressenter ha 
skapat två läger, likt de i vår teoretiska referensram, med nuvarande VD:n Tim Cook på 
ena sidan och före detta VD:n Steve Jobs på andra. Jobs ansåg likt vissa forskare att man 
inte ska ta hänsyn till intressenterna. Han ansåg att han kunde investera pengarna i 
företaget och få det att växa. Därigenom skulle intressenter bli nöjda, vilket de blev. 
Tanken var inspirerad av Jobs mantra “build-great-products-and-the-stock-will-take-care-
of-itself”. Apple har genom Tim Cook valt att ta hand om Apple’s intressenter och 
därmed ändrar Apple’s kurs ifrån sin tillväxtfokus. Analytiker anser att strategin kan 
medföra risker, vilket bland annat kan innebära att Apple blir försiktigare med att ta 
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risker. Därigenom kan Apple förlora sin innovationsförmåga som är så konkurrenskraftig 
och bli ett konventionellt företag. 
 
En annan intressant aspekt som vi fann i vår studie var att Cook och Jobs tycktes använda 
bolagsstämman för att sprida olika budskap till intressenterna. På Jobs bolagsstämma 
ville han visa att Apple skulle finnas efter hans död, vilket kan härledas till Jobs strävan 
att skapa ett företag som skulle överleva. Medan Cook valde att i kontrast visa aktieägare 
att han hade tagit fullt kommando över företaget. 
 
5.3.3. Konkurrenter 
 
Vi har tidigare nämnt att bland annat Schindehutte et al. (2008) och Day (1999) såg 
vikten i att marknadsdrivna organisationer tog hänsyn till konkurrenter, vilket Apple 
gjorde. Jobs jämför ofta Apple’s strategi med konkurrenternas. Jobs förstod vad deras 
styrka var hos konsumenten gentemot konkurrenterna. Jobs ansåg till skillnad från 
konkurrenter att bra produkter följde mottot ”less but better”, vilket syns i Apple’s 
stilrena produkter. Enligt Jobs inser inte konkurrenter att Apple tänker på minsta detalj 
när det kommer till deras produkter. Till skillnad från konkurrenterna menade Jobs år 
2000 att konsumenterna köper produkterna för att de kan se Apple’s blandning mellan 
konst och vetenskap. Han tycks därför ha inriktat sig på att fortsätta med dessa nischade 
produkter. Bland annat såg han till att designavdelningen placerades som första 
prioriteringen. Apple’s konkurrensfördel handlar inte bara enligt Jobs om produkternas 
hårdvara, utan även dess mjukvara. Kunder handlar Apple-produkter för att också kunna 
ta del av dess operativsystem. Det finns inget annat företag i branschen som kombinerar 
operativsystemet med produkter som Apple, vilket skapar en enorm styrka för produktens 
kvalité. 
 
Burke och Ng (2006) menar att det är viktigt att upprätthålla konkurrensen hos sina 
anställda. Genom att Apple är så selektiva när det kommer till rekrytering, lyckas de få en 
mycket kompetent personal. Jobs tog själv hand om rekryteringen av vissa 
nyckelpersoner på Apple. Som nämnt hade Jobs en fantastisk förmåga att övertala och 
därigenom tycks Apple ha fått en konkurrenskraftig personal som till exempel skapade 
produkter som iMac:en. Hiltrop (1999) förklarar vidare att i dag är det viktigt för företag 
att förutse teknisk innovation och kunna konkurrera med andra företag över hela världen 
och att det kräver utveckling. Genom Hiltorp’s argument bär Apple på en enorm 
konkurrenskraft genom sin enorma innovationsförmåga och känsla för att agera som ett 
nystartat företag, vilket skapar en flexibilitet.  
 
Enligt Purcell är omsättning av personalen ett utflöde av kompetens och en brist på detta 
kan följaktligen allvarligt hindra konkurrenskraft, effektivitet och kvalitetsleverans. Jobs 
fick personalen att prestera bättre än de trodde var möjligt, vilket utvecklade personalen. 
Förutom Apple’s förmåga att skapa en kultliknande kultur hade Apple en förmåga att få 
personalen att känna att de förändrade världen. Dessa punkter kan ha varit bidragande 
orsaker till att Apple’s anställda stannade kvar. Empirin visar även att vissa 
nyckelpersoner valde att stanna för att till skillnad från konkurrenterna trodde Jobs på 
deras visioner. Likt bland annat Hiltrop’s argument har Apple visat att de har satt vikt på 
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en kontinuerlig utveckling för de anställda och de har visat på en förmåga att behålla 
dessa. Hiltrop menar att medarbetarnas kunskap och kompetens har blivit nyckeln för 
företag att vara ekonomiska konkurrenskraftiga. Men på Apple skulle vi vilja påstå att 
nyckeln till Apple’s framgångar ligger i Jobs själv och den personal han härskade över.  
 
Enligt Cravens, Piercy och Prentice (2000) måste organisationer även tänka på och 
identifiera vad de är bra på för att leverera värde till kunden. Fördelen som Jobs och hans 
team levererar är självklart produkterna. Apple har, till skillnad från många konkurrenter, 
valt att skära ner på komplexiteten, vilket har bidragit till att personalen blir enormt 
fokuserad. Problemet är att konkurrenter inte inser de detaljerade finesserna som finns i 
produkter som Apple’s iMac. Tack vare en mycket kompetent personal och en 
inspirerande ledare lyckas Apple lansera mycket konkurrenskraftiga produkter. Apple’s 
sekretess-”fokus” har även blivit präglad av Steve Jobs och har varit en framgång ur ett 
konkurrensperspektiv.  
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser som vi har kommit fram till utifrån teorin 
och empirin. Vi har här även använt oss av den teoretiska modellen som vi hade skapat 
för att dra slutsatser från vår undersökning  
 
 

 
 

Figur 7: Sammanlänkande strukturmodell av marknadsdriven organisation 
 
 
6.1. Forskningsfråga 1 – Vilken roll har Steve Jobs på Apple 

Inc.?  
 

Ø Ledare har med tiden gått från att vara passiva 
aktörer till aktiva på marknaden. Hur kan den aktiva 
ledaren agera gentemot marknaden? 

 
Det finns talesättet ”alla vägar leder till rom”, men i Apples fall var det ”alla vägar leder 
till Steve”. Redman & Mathews inverterade pyramid tycks vara ett minne blott på Apple 
där allt kretsar kring Jobs. I vår studie visar vi hur Jobs var likt en spindel i nätet som 
bland annat arbetade fram Apples kultur, TQM och HR-arbete. På Apple fördes Jobs 
direktiv snabbt neråt i leden och tycks ha följts nästintill slaviskt. Vi har bland annat 
frågat oss om hur ledarens roll kan se ut i en marknadsdriven organisation och hur vissa 
lyckas med det som andra inte lyckas med. Svaret blev inte som vi hade förväntat oss. I 
vår studie har det visat sig att Jobs var en risktagare som hade en stor inverkan på Apple 
och dess innovativitet. Apple var ju en återspegling av vem han var som person.  
Företaget likt Jobs kan ses som rebbeliskt mot normer och bära en kännsla för zen. 
Apple’s beslut, det vill säga egentligen Jobs beslut, var även förknippade med känslor 
genom att de följde sin magkänsla. Jobs hade ett syfte till att skapa Apple och det var att 
bidra med något till världen. Genom sitt syfte lyckades han skapa en miljö på Apple som 
är mer av en livsstil för anställda, där de inte bara arbetar för en lön utan även för att 
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förverkliga Jobs’ vision. Han lyckades även att rekrytera folk som John Sculley till Apple 
genom att övertyga om sitt syfte med det legendariska citatet “'Do you really want to sell 
sugar water, or do you want to come with me and change the world”. Genom Jobs 
förmåga att övertyga, lyckades han rekrytera många extremt kompetenta och lojala 
personer till Apple. Genom hans karisma lyckades han även få dem att skapa produkter 
som de själva aldrig trott var möjliga. Genom detta exempel följde Jobs bland annat en 
transformerande ledarskapsstil, som stödjs av en marknadsdriven ledarskapsstil. 
 
Jobs såg bland annat sin uppgift i att motivera personalen. Han såg på olika sätt till så att 
personalen höll sig flexibel. Jobs såg även ett stort ansvar i att rekrytera rätt personal och 
därigenom lyckades han skapa en enormt begåvad arbetsstyrka i Apple.  
Forskare som Rorty och Plomin menade att en ledares bakgrund kunde lysa igenom och 
visa sig i en ledares aggerande. I vår studie kan vi se hur Jobs har påverkats av sin 
bakgrund på många sätt och hur i sin tur Jobs DNA har printats vidare in i Apple. 
När vi analyserade Jobs marknadsfokus så differentierar den sig en del från forskares syn 
på marknadsokus hos ledare. En stor del till Apples framgång berodde på att Jobs inte 
lyssnade till vad kunden ville ha, utan istället gav han kunden det som de inte visste att de 
ville ha. Men han var alltid självsäker på att kunderna skulle ge en positiv respons till 
produkterna Apple lanserade. Vi tror att hans självsäkerhet och ”think different”-motto 
tillät Apple att ta de stora risker som de gjorde. Många forskare menar att 
marknadsdrivna organisationer ständigt måste scana marknaden och Jobs valde att kalla  
detta för ”Tracking Vectors”. Tack vare detta kunde Jobs se när marknaden var redo för 
Apples produkter. Men Jobs valde aktivt att bortse från en annan typ av kund och dessa 
var intressenterna. Strategin var att istället reinvestera vinsten i Apple för att stärka 
företaget. Jobs följer även Baker och Sinkula´s argument, om att en marknadsfokuserad 
ledare även kan vara entrepenörer.  
Även Apple´s avskalade hierarki är en produkt av Jobs önskan att skapa en plattare 
organisation och därmed en mer organisk struktur.  
 
 
6.2. Forskningsfråga 2 - Hur ser Apple Inc.’s markandsfokus 

och vilka strategier använder de för att ta 
marknadsandelar? 

 
Ø Apple Inc. är idag en av världens mest erkända 

företag. Hur kommer det sig att de har lyckats?  
Ø Vad skiljer Apple Inc. från andra?  

 
Till en början tycktes Apple vara likt många andra organisationer och dess 
marknadsfokus. Förutom Apple’s förmåga att veta vad kunden vill ha, ser deras styrka på 
marknaden ut att vara dess innovationsförmåga. Detta kan förknippas med deras motto 
”Think different” och är direkt kopplat till dess grundare och ledare Steve Jobs. Vi anser 
att Jobs tänkte, agerade och kommunicerade annorlunda vilket präglade Apple starkt.  
Jobs tycks ha tagit vara på sina talanger och kombinerat detta med en kontroversiell syn 
på världen, vilket skapade en enorm framgång. Genom sin karriär gick han ofta mot 
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strömmen och följde det han trodde på, vilket inte går helt parallellt med marknadsfokus 
eftersom att marknadsfokus handlar om att gå efter vad marknaden tror på. Vi skulle 
nästan kunna hävda att han skapade en egen väg. Apple vet vad kunden vill ha och deras 
väg går någonstans mellan den traditionella typen av organisationer som är fokuserade på 
att skapa produkter utan större hänsyn till kunden och de organisationerna som skapar 
produkter efter kundernas efterfrågan. Produkterna som Apple släppte var en 
materialisering av Jobs själ genom att han pumpade in så mycket av sitt DNA i företaget.  
Vi tror att om han inte hade varit en sådan noggrann kontrollperson, hade detta inte varit 
möjligt. Jobs har bland annat genom det lyckats skapa en känslomässig kontakt mellan 
kunder och Apple’s produkter.   
 
Enligt den inverterade pyramiden lägger man vikt på relation och kommunikation med 
kunden. Apple ville sälja produkter till personer som trodde på det som Jobs trodde på 
och reklamklippet ”Think different” är ett starkt bevis på det. Vi anser att det är viktigt att 
förmedla vad man tror på eftersom man då attraherar de som tror på samma sak. För Jobs 
var dessa kunder en speciell typ av personer som såg världen ur hans perspektiv och 
antalet anhängare har växt markant under senaste årtiondet. Till skillnad från den 
inverterade pyramiden är det dock inte servicepersonalen som skapar denna kontakt med 
kunden, utan Jobs. Enligt Grönroos bör inte Företagsledningen vara direkt inbegripen i 
det dagliga beslutsfattandet på operativ nivå, utan istället tillhandahålla det strategiska 
stöd och de resurser som krävs för att det ska vara möjligt att tillämpa en serviceinriktad 
strategi. Återigen tycks inte Apple följa detta koncept och valde istället att tänka 
annorlunda. Jobs la sig i allt i organisationen vilket till och med innefattade att bestämma 
vilken mat som skulle serveras på Apple. 
 
Genom olika strategier lyckades han till skillnad från de flesta företag även skapa en 
arbetskultur där personalen är mycket lojala och arbetar hårt för att skapa fantastiska 
produkter. Den kundfokuserade personalen, som den teoretiska modellen tar upp, byts ut 
mot en Jobs-fokuserad personal. HR finns i fokus när det gäller personalen, men i Apple 
är fokusen litet annorlunda. Enligt vår teoretiska modell är ledarens uppgift att bland 
annat strukturera organisationen efter marknaden. I Apple’s fall tycks organisationen i 
större utsträckning ha strukturerats efter hur Jobs ville ha det. Men 
organisationsstrukturen stämmer bra överens med den teoretiska modellen på hur en 
marknadsdriven organisation ska se ut, även om Jobs valde att gå emot strömmen. 
Exempel på detta är att han inte frågade kunden vad de ville ha, han tog risker utöver det 
normala, han skapade världens största ”startup”, han skapade en kultliknande kultur och 
han kommunicerade ”think different”. 
 
I den marknadsdrivna organisationen är det personalen som har kontakten till kunden. I 
Apple är det Steve Jobs som har en kontakt med kunden genom hans produkter. Till 
skillnad från den teoretiska modellen tycks mycket kretsa kring produkterna på Apple. 
Deras styrka är som nämnt att produkterna har en koppling till Jobs, men också att de har 
få produkter på flera marknader. Jobs satsar istället på ett hållbart företag för att sedan 
sprida sig på olika marknader. Istället för att information om marknaden går genom 
personalen, som i den teoretiska modellen, tycks Apple istället lita mer på Jobs 
bedömning. Likaså gäller organisationens scanning av marknaden, där den istället ersätts 



65 
 

av Jobs som tar på sig ansvaret. Enligt teorin ska företag satsa på att ta reda på och veta 
vad de är bra på för att skapa värde för kunden och detta gör Apple. Jobs såg genom 
konkurrenterna vad deras styrka var och arbetade utifrån detta. Detta stöds även av den 
teoretiska modellen som anser att organisationer också ska ha ett fokus på 
konkurrenterna. Till skillnad från teorin tog dock Apple inte större ansvar till 
intressenterna under Jobs styre.  
 
 
 
6.3. En jämförelse mellan den teoretiska modellen och det 

empiriska resultatet 
 
Vi har valt att skapa nya modeller som illustrerar våra fynd i den empiriska 
undersökningen. För att det ska bli lätt för dig som läsare att följa med i våra resonemang 
kring jämförelse har vi valt att även sätta in den modellen som vi skapade i den teoretiska 
referensramen.  

 
 

Vår egen illustrerade modell av teoretiska referensramen 
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Figur 8: Teoretisk sammanlänkande strukturmodell av marknadsdrivna organisaioner 
 

Vår egen illustrerade resulterande modell av empirin 
 

 
 
 

Figur 9: Sammanlänkande strukturmodell av Apple med Steve Jobs som ledare 
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7. Avslutande diskussion 
Här kommer vi att avsluta våra reflektioner kring studien, samt ge förslag för framtida 
forskning. Vi har delat upp reflektionerna utifrån teorin och empirin eftersom dessa 
behandlar olika områden: teoretiskt och praktiskt. 

7.1. Egna reflektioner 

7.1.1. Reflektioner kring teorin 
Vi har visat genom praktiskt exempel hur ett marknadsdrivet företag drivs. Apple 
stämmer förvånansvärt bra in på vår teoretiska modell, men det finns ändå vissa punkter 
som kan vara värt att tillägga. Det handlar inte alltid om att lyssna till marknaden, utan i 
dagens konkurrerande marknad tycks Apple istället satsa på att skapa produkter innan 
marknaden tycks fråga efter dem. Vår studie har visat att framgången hos framgångsrika 
organisationer som Apple tycks vara mer beroende av dess ledare än teorier har antytt. 
Servicepersonalen tycks inte ha den stora roll i Apple som i många andra marknadsdrivna 
organisationer.  
 
Istället tycks det vara utvecklarna som har den största rollen bland personalen på Apple. 
Under Jobs inspiration skapar denna personal produkter som kunder väljer att handla 
oavsett hur serviceinriktad personalen är. Det betyder dock inte att den inte har någon 
betydelse, utan Apple lägger ner mycket resurser på att servicepersonalen ska vara 
kunnig. Ironiskt nog lägger de även mycket resurser på att butikerna ska reflektera 
produkternas design. Det tycks alltså ligga en fokus på produkterna som ligger i Apple’s 
utbud och eftersom dessa skapar en kontakt mellan kunden och Jobs, kanske det inte är så 
konstigt. Till skillnad från strategin att lyssna till kunden har vi skapat teorin att 
kundorientering på Apple handlar om att förmedla ett syfte till kunden och därigenom 
skapa en kontakt.     
 

7.1.2. Reflektioner kring empirin 
Det finns olika läror om hur en ledare ska agera, men vårt praktiska råd till ledare är för 
det första att identifiera ett ”Varför”. En organisation som har ett syfte kan få ett 
försprång på marknaden och motiverar både kund och personal. Vi anser även att 
organisationer bara bör ta hänsyn till intressenterna om de är osäkra på företagets framtid 
och behöver stöd. I bästa fall behöver organisationer dock inte ta hänsyn till 
intressenterna och kan därmed placera kapital i det som är bäst för företaget, vilket i 
längden även kan göra intressenterna nöjda.  
 
Jobs var en ledare som delegerade ansvar, men alla produkter väntade på hans slutgiltiga 
pedantiska godkännande.  Det är inte bara Jobs som tar på sig ett sådant chefsansvar. 
Rollen tycks påminna om köksmästarens uppgift när det kommer till mat som ska ut till 
kunden. För företagsledare som Jobs var produkterna nyckeln till hans framgång och 
därför är det viktigt att ta till sig budskapet om att en ledare, likt köksmästaren, kan ta på 
sig ansvaret att godkänna innan produkten går ut till kunden. Ledaren bör då likt Jobs ha 
ett skarpt sinne för vad företagets syfte är och förmedla detta till personalen och kunden, 
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genom dess produkter. Som ledare har du ett ansvar att rekrytera rätt personal för att 
producera fantastiska produkter och det kan vara en bra strategi att ibland gå emot 
strömmen. Jobs valde ofta att agera genom sin intuition istället för logik och det kan vara 
ett bra verktyg för ledare som lätt blir snöblinda på statistik.  
  

7.2. Förslag till fortsatt forskning 
 

ü Vi anser att det finns mer studier som kan göras kring servicepersonalen på Apple 
och försöka identifiera om de även i den nivån som de anställda på 
huvudkontoret, lär sig att tänka annorlunda 

ü Det finns även möjlighet för vidare studier på hur Tim Cook’s ledarskapsstil 
har/kommer att påverka Apple och om Jobs DNA finns kvar i den utsträckningen 
att Apple’s marknadsstrategi kvarstår. 

ü Vidare forskning kan även göras kring organisationers förmåga att identifiera och 
förmedla ett syfte 

ü Vi anser att det är få organisationer som agerar efter intuition och har en viljestark 
ledare som ofta agerar snabbare än konkurrenterna. Vidare forskning behövs dock 
för att styrka våra argument. 

ü För att styrka tolkningar och ge uppsatsen en praktisk tolkning kan 
enkätundersökningar för Apple’s konsumenter utföras. 

ü Ytterligare forskning kan göras genom att jämföra Apple mer djupgående med 
andra stora företag, som exempelvis Windows, med mera. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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