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Steve Jobs – manden bag Apple8

Hvem er Steve Jobs?

Af Jesper Bove-Nielsen, forfatter og forlagsdirektør

Manden bag computer- og elektronikmastodonten Apple er en af ver-
dens mest beundrede topledere. Steve Jobs er uprætentiøs, karismatisk 
og ekstremt krævende. Han er dedikeret og visionær og går meget nødigt 
på kompromis, når han har fået en god idé. Og han tager sjældent fejl.

Siden han i 1976 som 21-årig stiftede Apple sammen med vennen Steve 
Wozniak, har Steve Jobs været drevet af et stærkt ønske (man fristes til at 
sige et kald) om at skabe computere til den almindelige forbruger – vel at 
mærke computere, der er nemme at bruge og smukke at se på. 

Med Steve Jobs ved roret satte Apple fra dag ét skub i udbredelsen af 
den personlige computer, som han gav helt nyt liv i 1984, da den første 
Macintosh blev sat i søen. Mac’en blev en succes, men Jobs var åbenbart 
for meget for det fremadstormende selskab. Og i 1985 måtte han forlade 
firmaet.

I 1997 tog Jobs imod en fremstrakt hånd og kom tilbage som leder af 
Apple, der var hastigt på vej mod afgrunden. Han vendte skuden og fik 
atter selskabet til at blomstre – trods hård konkurrence fra Microsoft og 
ærkerivalen, Bill Gates. Og selvom Steve Jobs i nyere tid har været ramt af 
alvorlig sygdom og gennemgået store operationer, er han kommet stærkt 
tilbage og har gentagne gange sat den digitale dagsorden med nye, bane-
brydende produkter. 

I 1990’erne relancerede Jobs Apple og lagde hele produktsortimentet om. 
Han satte fornyet fokus på design, noget der altid har ligget ham stærkt 
på sinde. Og når Jobs taler om design, handler det altså ikke udeluk-
kende om æstetik. Det gør det også, men det, der virkelig optager ham, 
er produktets funktion: Det skal være indlysende også for den uindviede, 
hvordan man bruger det. Derfor går han mindst lige så højt op i, hvor-
dan emballagen er designet, som i designet af det enkelte produkt og den 
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Forord 9

oplevelse, der knytter sig til brugen af det. Og han er åben for indspark 
og ideer – også fra medarbejdere, der normalt ikke beskæftiger sig med 
produktdesign. 

Selskabets sortiment er siden årtusindskiftet undergået en markant for-
andring, der også er slået igennem på bundlinjen. Ved siden af kernepro-
dukterne, stadigt mere raffinerede stationære og bærbare Mac-computere 
til den almindelige forbruger og til professionelle brugere, tog Apple hul 
på et helt nyt kapitel i selskabets historie, da den første digitale musikaf-
spiller, iPod’en, blev lanceret i oktober 2001. 

Med iPod’en fulgte programmet iTunes og den tilhørende netbutik, der 
takket være Jobs’ enestående evner som forhandler gjorde Apple til en 
dagsordensættende spiller i forhold til den trængte musikindustri, som 
med udbredelsen af iPod’en og online-salg af enkeltsange fik fornyet vind 
i sejlene. Det samme gjorde Apple, og siden har selskabets omsætning ta-
get en himmelflugt, som for alvor eskalerede, da Apple i 2008 åbnede op 
for udviklingen af tredjepartsprogrammer til den nye iPhone, der året før 
havde markeret Apples indtog på markedet for de såkaldte smartphones. 
Men her hører innovationen ikke op, for den 27. januar 2010 lod Steve 
Jobs tæppet gå for iPad’en, Apples nye tavlecomputer, der tager det bed-
ste fra to verdener og smelter en iPhone sammen med en MacBook – og 
som forventes at revolutionere både forlags- og mediebranchen.

Hvad kan vi lære af Steve Jobs?
Takket være Steve Jobs og hans evne til at tænke anderledes og sætte et 
stærkt hold har Apple med tiden indtaget en plads i den økonomiske 
stratosfære. Selskabet er i dag førende inden for forbrugerelektronik, og 
Forbes noterede sig sidst i maj 2010, at Apple nu har overhalet Microsoft 
i børsværdi.

Men hvordan er det kommet så vidt? Hvad er det, han kan – manden, 
der har gjort marketing til teater, i en grad så selv den amerikanske præ-
sident får konkurrence, når Steve Jobs går på scenen for at præsentere et 
nyt produkt? Manden, hvis produktpræsentationer får plads i nyhedsme-
dierne i den bedste sendetid, som var det en af døgnets vigtigste begiven-
heder – ikke et marketingstunt. Og hvis produkter kunderne gerne står i 
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Steve Jobs – manden bag Apple10

kø natten over for at købe. Og her taler vi ikke om billige slagtilbud, men 
om relativt dyre luksusprodukter, hvor der er kælet for alle funktioner og 
de mindste detaljer.

Der findes ikke et enkelt og entydigt svar på disse spørgsmål. Steve Jobs er 
en sammensat person – og hans personlighed spiller en afgørende rolle i 
hans tilgang til ledelse, som vi vil se, når den tidligere nyhedsredaktør for 
Wired.com, Leander Kahney, tager os med ind i maskinrummet og tegner 
et portræt af Steve Jobs, manden bag Apple.
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“Apple har nogle enorme 
aktiver, men jeg tror, at hvis 

ingen tager sig af dem, kunne, 
kunne, kunne – jeg leder efter 
det rigtige ord – kunne, kunne 

selskabet gå hen og dø.”

– Steve Jobs, da han kom tilbage til Apple  
som konstitueret adm. direktør,  

i Time Magazine, 18. august 1997
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Steve Jobs – manden bag Apple14

Steve Jobs går næsten lige så meget op i de papkasser, hans gadgets er 
emballeret i, som i det enkelte produkt. Dette handler hverken om smag 
eller elegance – selvom det er en del af det. For Jobs er det en vigtig del 
af brugeroplevelsen at tage produktet ud af kassen, og som alt andet han 
gør, er det gennemtænkt meget omhyggeligt.

Jobs ser produktemballage som en nyttig måde at introducere ny, ukendt 
teknologi til forbrugerne. Tag for eksempel den oprindelige Macintosh, 
der blev sendt på markedet i 1984. På det tidspunkt havde ingen set 
noget lignende. Den blev styret af denne her underlige ting, man kunne 
pege med – en mus – ikke af et tastatur, som andre tidlige pc’er. Jobs 
sørgede for, at musen blev pakket i sit eget rum i emballagen, så nye 
brugere kunne vænne sig til den. Ved at tvinge brugeren til at pakke 
musen ud – tage den op og slutte den til – blev den en lille smule mindre 
fremmed[artet], første gang de skulle bruge den. I de efterfølgende år 
har Jobs omhyggeligt designet denne “udpakningsrutine” for hvert eneste 
Apple-produkt. Emballagen til iMac’en blev designet, så det var indlysen-
de, hvordan man fik maskinen på Internettet, og noget af det polystyren, 
der var i kassen, var designet, så det samtidig fungerede som støtte for den 
tynde instruktionsbog.

Som med emballagen kontrollerer Jobs alle andre sider af brugeroplevel-
sen – fra tv-reklamerne, der stimulerer lysten til at eje et Apple-produkt, 
til de museumsagtige butikker, hvor kunderne køber dem; fra den bru-
gervenlige software, der styrer en iPhone, til den netbaserede iTunes-mu-
sikbutik, der fylder den med sange og videoer.

Jobs er kontrolfreak ud over alle grænser. Han er også perfektionistisk, 
elitær og en arbejdsgiver, der kræver meget af sine ansatte. I de flestes øjne 
er Jobs lettere vanvittig. Han bliver portrætteret som et nervevrag, der 
fyrer folk i elevatoren, manipulerer med sine partnere og tager æren for 
andres bedrifter1. Nylige biografier tegner et lidet flatterende portræt af 
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en sociopat, der er drevet af de laveste drifter – til at kontrollere, udnytte 
og dominere. De fleste bøger om Jobs er deprimerende læsning. De er 
affærdigende, kun lidt mere end kataloger over raserianfald og skældsord. 
Det kan ikke undre nogen, at han omtaler dem som “ren nedsabling”. 
Hvor kommer talentet ind?

Det er tydeligt, at han gør noget på den rigtige måde. Jobs kom Apple 
til undsætning, da selskabet var på fallittens rand, og på ti år har han 
gjort selskabet større og sundere, end det nogensinde har været. Han har 
tredoblet Apples årsomsætning, fordoblet Mac’ens markedsandel og øget 
Apple-aktiens værdi med 1.300%. Apple tjener flere penge og sælger flere 
computere end nogensinde takket være en perlerække af produkter, der 
hitter – og én kæmpemæssig succes.

Da iPod’en blev introduceret i USA i oktober 2001, forandrede den 
Apple. Og ligesom Apple var blevet forandret fra en virksomhed på af-
grundens rand til et globalt kraftcenter, er iPod’en gået fra at være en dyr 
luksus for nørder til en varieret og vigtig produktkategori. Jobs forvand-
lede hurtigt iPod’en fra at være en ekstravagant musikafspiller, der kun 
kunne bruges sammen med Mac, og som mange mennesker vendte ryg-
gen, til en global milliard-industri, som støtter hundredvis af firmaer, der 
laver tilbehør, og andre afspillere, der understøtter den.

Jobs opdaterede iPod’en hurtigt og hensynsløst med stadigt nyere og 
bedre modeller og tilførte en online-butik, Windows-kompatibilitet, vi-
deo og endelig en berøringsfølsom skærm. Med iPhone’n, en iPod, man 
kunne lave telefonopkald og surfe på nettet med, var der lagt op til endnu 
et monsterhit. Siden lanceringen i USA i juni 2007 har iPhone’n været i 
gang med en radikal forandring af den massive mobilbranche, der ifølge 
eksperterne allerede er delt i to æraer: før iPhone og efter iPhone.

iPod’en er allerede historiens bedst sælgende digitale lydafspiller. I marts 
2009 har Apple solgt intet mindre end 163 millioner iPods og er på vej 
til at nå op over 300 millioner ved udgangen af 2009.

Apple har et Microsoft-agtigt monopol på markedet for mp3-afspillere. 
I USA har iPod’en næsten en markedsandel på 90%: Ni ud af ti af alle 
solgte harddiskbaserede musikafspillere er en iPod.2 Tre fjerdedele af alle 
de bilmodeller, der blev lanceret i 2007, havde iPod-integration. Ikke 
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mp3-integration, men iPod-integration. Apple har distribueret 600 mil-
lioner eksemplarer af sin iTunes-jukeboxsoftware, og iTunes-butikken på 
nettet har solgt tre milliarder sange. “Det er vi ret forbløffede over,” sagde 
Jobs ved en pressekonference i august 2007, hvor han nævnte disse tal. 
iTunes-musikbutikken sælger fem millioner sange om dagen – 80% af al 
digital musik solgt på nettet. Ved udgangen af 2008 havde iTunes-butik-
ken solgt 6 milliarder sange og var blevet USA’s største detailforhandler 
af musik, foran detail-mastodonter som Wal-Mart og Best Buy. Når du 
læser dette, er disse tal sikkert fordoblede. iPod’en er blevet en ustoppelig 
kolos, som end ikke Microsoft kan konkurrere med.

Og så er der Pixar. I 1995 lavede Steve Jobs’ lille, private filmstudie den 
første film, der var computeranimeret hele vejen igennem, Toy Story. Det 
var den første i en række af kassesucceser, der blev udgivet en gang om 
året, hvert år, lige så regelmæssigt og driftsikkert som et urværk. Disney 
købte Pixar i 2006 for den nette sum af 7,4 milliarder dollars. Men det 
vigtigste var, at Jobs herved blev Disneys største enkeltaktionær og den 
vigtigste nørd i Hollywood. “Han er vor tids Henry J. Kaiser (amerikansk 
industrimand, red.) eller Walt Disney,”3 sagde Kevin Starr, kulturhistori-
ker og leder af statsbiblioteket i Californien.

Man må sige, at Jobs har haft en bemærkelsesværdig karriere. Han øver 
en enorm indflydelse på computere, på kultur og, naturligvis, på Apple. 
Åh ja, og så er han en selfmade milliardær, en af verdens rigeste mænd. 
“Inden for denne klasse af computere, som vi kalder personlige, har han 
nok været og er fortsat den mest indflydelsesrige innovator,” siger den 
legendariske datalog og fremragende computerhistoriker Gordon Bell.4

Men Jobs burde være forsvundet for mange år siden – nærmere bestemt 
i 1985 – da han blev tvunget ud af Apple efter en mislykket magtkamp 
om firmaets ledelse.

Steve blev født i San Francisco i februar 1955 af et par ugifte universi-
tetsstuderende og bortadopteret en uges tid efter, at han var blevet født. 
Hans adoptivforældre, Paul og Clara Jobs, var et arbejderpar, der kort tid 
efter flyttede til Mountain View i Californien, en landlig by med mange 
frugtplantager, der ikke var landlig i ret lang tid: Silicon Valley voksede 
op rundt om den.
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I skolen var Steven Paul Jobs, der var opkaldt efter sin adoptivfar, som 
var maskinarbejder, på nippet til at komme ind på en kriminel løbebane. 
Han siger, at hans lærer i fjerde klasse reddede ham over på skolebænken 
ved at bestikke ham med penge og slik. “Ellers var jeg endt i spjældet,” 
sagde han. En nabo hjemme i gaden forærede ham Heathkit elektronik-
byggesæt og introducerede ham til elektronikkens forunderlige verden. 
Og på den måde lærte han noget om, hvad der sker inden i et produkt. 
Selv komplekse ting som tv-apparater var ikke længere en gåde for Steve. 
“Disse ting var ikke længere forbundet med mystik,” sagde han. “Det 
stod mere og mere klart for mig, at de var et resultat af menneskelig ska-
ben, ikke et eller andet magisk.”5

Jobs biologiske forældre havde stillet som betingelse for adoption, at han 
skulle på universitetet, men han droppede ud af Reed College i Oregon 
efter første semester, selvom han uofficielt fortsatte med at følge fag, der 
interesserede ham, for eksempel kalligrafi. Da han ikke havde en klink, 
samlede han Coca-Cola-flasker, sov på gulvet hos sine venner og spiste 
gratis i det lokale Hare Krishna-tempel. Han eksperimenterede med en 
ren æblediæt, som han mente ville bevirke, at han kunne slippe for at gå 
i bad. Det gjorde den ikke.

Jobs tog tilbage til Californien og fik et midlertidigt job hos Atari, et af de 
første spilfirmaer, for at spare sammen til en tur til Indien. Han kvittede 
hurtigt jobbet og tog af sted sammen med en barndomsven for at se lyset. 

Da han kom tilbage, begyndte han at hænge ud med en anden ven, Steve 
Wozniak, der var et geni til det med elektronik og havde bygget sin egen 
personlige computer for sjov, men som ikke var specielt interesseret i at 
sælge den. Jobs havde andre ideer. Sammen stiftede de Apple Computer 
Inc. i Jobs’ soveværelse, og snart var de i gang med at samle computere 
ved håndkraft i hans forældres garage sammen med nogle teenage-venner. 
For at skaffe penge til deres forretning, solgte Jobs sit folkevognsrugbrød. 
Wozniak solgte sin regnemaskine. Jobs var 21, Wozniak 26.

Apple blev en del af den spæde pc-revolution og fik en flyvende start. Sel-
skabet gik på børsen i 1980 med det største offentlige aktieudbud siden 
Ford Motor Company i 1956 og gjorde fra den ene dag til den anden de 
ansatte, der havde modtaget aktieoptioner, til mangemillionærer. I 1983 
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kom Apple ind på Fortune 500-listen som nummer 411, den hurtigste 
opstigning noget selskab nogensinde har oplevet. “Jeg var god for godt og 
vel en million dollars, da jeg var 24, og for over hundrede millioner dol-
lars, da jeg var 25, og det havde ikke den store betydning, for jeg gjorde 
det aldrig for pengenes skyld,” sagde Jobs.

Wozniak var hardwaregeniet, den nørdede computeringeniør, men Jobs 
forstod hele pakken. Takket være Jobs’ ideer om design og reklame blev 
Apple II den første succesfulde massemarkedscomputer til almindelige 
kunder og gjorde Apple til de tidlige 1980’eres svar på Microsoft. Jobs 
kedede sig og gik videre til Mac’en, den første kommercielle implemente-
ring af den revolutionerende grafiske brugergrænseflade, der var udviklet 
i computerforskningslaboratorier. Jobs opfandt ikke den grafiske bruger-
grænseflade, der bliver brugt på stort set alle computere i dag, også mil-
lioner af Bill Gates’ Windows-maskiner, men han fik den ud til masserne. 
Det har været Jobs’ erklærede mål lige fra begyndelsen: at skabe intuitiv 
teknologi til det størst mulige publikum.

I 1985 blev Jobs reelt set sparket ud af Apple, fordi han var uproduktiv 
og ustyrlig. Efter en mislykket magtkamp med den daværende admini-
strerende direktør, John Sculley, sagde Jobs op, før de kunne nå at fyre 
ham. Mens han drømte om hævn, stiftede han NeXT med det formål 
at sælge avancerede computere til skoler og sætte Apple fra bestillingen. 
Han overtog også et kriseramt computergrafikfirma for 10 millioner dol-
lars fra Star Wars-instruktøren George Lucas, der havde brug for kon-
tanter i forbindelse med en skilsmisse. Jobs omdøbte firmaet til Pixar og 
understøttede det i de næste ti år med 60 millioner dollars af sine egne 
penge. Det endte med at lave en hel række blockbusters og være et af 
Hollywoods førende animationsstudier.

NeXT derimod kom aldrig rigtig fra start. På otte år solgte firmaet kun 
50.000 computere og blev nødt til at forlade hardwarebranchen og i ste-
det koncentrere sig om at sælge software til nichekunder som CIA. Og 
her kunne Jobs så være forsvundet fra offentligheden. Da NeXT slog 
fejl, kunne han have skrevet sine erindringer og slået sig ned som ven-
turekapitalist, som mange andre har gjort før ham. Men set i bakspejlet 
var NeXT en overvældende succes. NeXTs software var den drivkraft, 
der banede vejen for Jobs’ tilbagevenden til Apple, og blev fundamentet 
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i adskillige af Apples kerneteknologier, særligt Apples højt estimerede og 
betydningsfulde Mac OS X.

Jobs’ tilbagevenden til firmaet i 1996 – hvor han satte sine ben på Cuper-
tino-grunden for første gang i 11 år – viste sig at blive erhvervslivets stør-
ste comeback nogensinde. “Apple står midt i, hvad der nok må betegnes 
som den mest bemærkelsesværdige anden akt nogen siden i teknologiens 
verden,” sagde Eric Schmidt, Googles administrerende direktør, til Time 
Magazine. “[Apples] tilbagevenden er ganske enkelt enestående og over-
ordentlig flot.”6

Jobs har foretaget det ene kløgtige skridt efter det andet. iPod’en er et hit 
ligesom iPhone. Selv Mac’en, der engang blev afskrevet som et dyrt styk-
ke legetøj til et nichepublikum, er i gang med et bragende comeback. Li-
gesom Apple selv er Mac’en nu helt igennem mainstream. I ti år har Jobs 
stort set ikke begået nogen fejltrin, med en enkelt stor undtagelse: Han 
overså Napster og den digitale musikrevolution i 2000. Da kunderne ville 
have cd-brændere, lavede Apple iMac’er med dvd-drev og markedsførte 
dem som videoredigeringsmaskiner. “Jeg følte mig som et komplet fjols,” 
sagde han til Fortune Magazine.7

Naturligvis er det ikke alt, der har været kløgtig planlægning. Jobs har 
også været heldig. En tidlig morgen i 2004 afslørede en scanning en 
kræftsvulst i hans bugspytkirtel. Bugspytkirtelkræft er en hurtig og sikker 
dræber. “Min læge anbefalede mig at tage hjem og få orden på mine ting, 
hvilket er lægens måde at sige forbered dig på, at du skal dø,” sagde Jobs. 
“Det betyder, at du skal forsøge at fortælle dine børn alt det, du troede, 
du havde de næste ti år til at fortælle dem, på nogle ganske få måneder. 
Det betyder, at du skal sikre dig, at der er styr på alting, så det bliver så 
let som muligt for din familie. Det betyder, at du skal sige farvel.” Men 
senere samme aften afslørede en biopsi, at svulsten var en ekstremt sjæl-
den form for kræft, der kunne behandles kirurgisk. Jobs blev opereret.8

Igennem 2008 gennemgik han en periode med hastigt vægttab og så for-
uroligende mager ud ved produktpræsentationer. Selvom både han og 
Apple benægtede, at noget skulle være galt (Jobs led af en “almindelig 
bacille”, sagde selskabet til at begynde med), var det åbenlyst, at Jobs’ 
helbred var for nedadgående. I december, lige før den årlige Macworld-
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konference, tog han uventet seks måneders orlov fra Apple. Han havde et 
fordøjelsesproblem, sagde han, der kunne behandles ved en kostomlæg-
ning, og han havde brug for at være væk fra jobbet, så han kunne koncen-
trere sig om at blive rask. I hans fravær tog direktøren for koncernstaben, 
Tim Cook, over som fungerende administrerende direktør.

Jobs er nu i begyndelsen af 50’erne, lever et stille og privat liv sammen 
med sin kone og deres fire børn i et stort, men ikke specielt prangende 
hus i den forstadsagtige by Palo Alto i hjertet af Silicon Valley. Han er 
buddhist og pesco-vegetar (en vegetar, der spiser fisk) og går tit barfodet 
hen til den lokale helsekostbutik for at købe frugt eller en smoothie. Han 
arbejder meget og holder i ny og næ ferie på Hawaii. Han hæver 1 dol-
lar i løn fra Apple, men bliver rig (og endda rigere) af aktieoptioner – de 
samme optioner, der var lige ved at give ham problemer med SEC* – og 
flyver i sit eget 90 millioner dollars Gulfstream V-jetfly, som Apples be-
styrelse har givet ham.

I denne tid er Apple virkelig fremme i skoen. Selskabet har sat fuld damp 
på alle kedler, men forretningsmodellen er 30 år bagud. Apple er en un-
derlig størrelse i en branche, der for lang tid siden valgte at følge Micro-
softs standarder. Apple skulle have været sendt til de evige loppemarke-
der, ligesom Osborne, Amiga og hundreder af andre computerfirmaer, 
der holdt fast i deres egen mærkevareteknologi. Men for første gang i et 
par årtier har Apple udsigt til at få en stor, magtfuld, kommerciel posi-
tion – med nye markeder i sigte, der kan gå hen og blive meget større end 
den computerindustri, selskabet banede vejen for i 1970’erne. Der findes 
nemlig stadig uopdyrket land inden for teknologien: digital underhold-
ning og kommunikation.

Arbejdspladsen er for længst blevet revolutioneret af computere, og det 
er Microsoft, der er førende på det område. Her kan Apple godt gå hjem 
og lægge sig. Men hjemmet er en anden sag. Underholdning og kom-
munikation er på vej til at blive digital. Folk kommunikerer ved hjælp af 
mobiltelefoner, chat og e-mail, mens musik og film i stigende grad bliver 

* Securities and Exchange Commission: Amerikansk forbundsmyndig-
hed, der fører tilsyn med det interne amerikanske værdipapirmarked, 
herunder fondsbørserne. 
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formidlet online. Apple har gode muligheder for at rydde bordet. Alle de 
træk, alle de instinkter, der gjorde, at Jobs ikke svingede med virksom-
hederne, er perfekte, når det handler om udstyr til forbrugerne. Hans 
besættelse af industrielt design, hans evne til at mestre marketing og den 
måde, han insisterer på at skabe helstøbte brugeroplevelser på, er alfa og 
omega, når man skal sælge high tech til masserne.

Apple er blevet det perfekte middel til at realisere de drømme, Jobs har 
næret i rigtig lang tid: udviklingen af intuitiv teknologi til mennesker. 
Han har skabt – og genskabt – Apple i sit eget billede. “Apple er Steve 
Jobs med 10.000 liv,” sagde Guy Kawasaki, Apples forhenværende che-
fevangelist, til mig.9 Få selskaber er så tæt på at være et spejlbillede af deres 
skabere. “Apple har altid afspejlet de bedste og de værste sider af Steves 
personlighed,” sagde Gil Amelio, den administrerende direktør, Jobs af-
løste. “[De tidligere administrerende direktører] John Sculley, Michael 
Spindler og jeg holdt gang i butikken, men ændrede ikke selskabets iden-
titet i betydelig grad. Selvom der er meget i mit forhold til Steve Jobs, jeg 
har grund til at være vred over, så anerkender jeg, at meget ved det Apple, 
jeg elskede, er afstemt med hans personlighed.”10

Jobs kører Apple med en unik blanding af kompromisløs kunstnerisk 
dygtighed og prægtige forretningsmæssige pletskud. Han er mere kunst-
ner end forretningsmand, men har en fantastisk evne til at drage økono-
misk fordel af det, han skaber. På nogle måder minder han om Edwin 
Land, den videnskabs- og industrimand, der opfandt Polaroid-kameraet. 
Land er en af Jobs’ helte. Land traf forretningsmæssige beslutninger på 
baggrund af, hvad han fandt rigtigt som videnskabsmand og som men-
neskerets- og kvindesagsforkæmper, i langt højere grad end som nøgtern 
forretningsmand. Jobs har også en snert af Henry Ford, en anden af hans 
helte. Ford var teknologidemokrat, hvis masseproduktionsteknikker skaf-
fede automobiler til masserne. Der er et anstrøg af en moderne udgave af 
Medici – Jobs er en kunstmæcen, hvis sponsorat af designer Jonathan Ive 
har indvarslet en renæssance for industrielt design.

Jobs har taget sine interesser og personlighedstræk – besættelse, narcis-
sisme, perfektionisme – og gjort dem til sin karrieres kendetegn. 
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Han er elitær og mener, at de fleste mennesker er nogle fjolser. Men han 
laver gadgets, der er så lette at bruge, at selv et fjols kan finde ud af at 
bruge dem.

Han er en ilter neurotiker med et beskidt temperament, der har skabt 
en række produktive partnerskaber med kreative samarbejdspartnere i 
verdensklasse: Steve Wozniak, Jonathan Ive og Pixar-instruktøren John 
Lasseter.

Han er en kulturelitær person, der laver animerede film til børn, en æstet 
og antimaterialist, der pumper massemarkedsprodukter ud af asiatiske 
fabrikker. Han markedsfører dem med en uovertruffen beherskelse af det 
groveste medie, reklame.

Han er en autokrat, der har omdannet et stort, dysfunktionelt aktiesel-
skab til en stramt styret virksomhed, der udfører opgaverne efter hans 
krævende produktionsplaner.

Jobs har brugt sine medfødte evner og talenter til at omdanne Apple. 
Han har smeltet high tech sammen med design, branding og mode. Apple 
minder i langt mindre grad om et nørdet computerfirma end om et mul-
tinationalt varemærke som Nike eller Sony: en særegen blanding af tek-
nologi, design og marketing.

Hans trang til at udtænke den samlede brugeroplevelse sikrer, at Apple 
har den fulde kontrol over hardware, software, online-tjenester og alt 
andet. Men selskabet fremstiller produkter, der fungerer sammen uden 
problemer, og som kun sjældent bryder sammen (selv Microsoft, indbe-
grebet af det modsatte, modellen med de åbne licenser, tager den samme 
fremgangsmåde i brug, når firmaet sælger Xbox-spillekonsoller og Zune-
musikafspillere til forbrugerne).

Jobs’ charme og karisma laver de bedste produktpræsentationer i bran-
chen, en unik blanding af teater og infomercial. Hans magnetiske per-
sonlighed har også sat ham i stand til at forhandle fantastiske kontrakter 
på plads med Disney, pladeselskaberne og AT&T, der ikke er sådan at 
bide skeer med, når det handler om at indgå aftaler. Disney gav ham den 
fulde kreative frihed og enorm andel i Pixars fortjeneste. Pladeselskaberne 
hjalp til med at vende iTunes-musikbutikken fra et eksperiment til en 
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trussel. Og AT&T tog iPhone’n til sig, uden at de havde set så meget 
som en prototype.

Men hvor nogen ser en kontrolfreak, ser andre trangen til at opbygge en 
ukompliceret brugeroplevelse fra ende til anden. I stedet for perfektio-
nisme ser de jagten på det ypperste. Og i stedet for uforskammetheder, 
ser de passionen efter at sætte sit præg på universet.

Vi har her en person, der har gjort sine personlighedstræk til en forret-
ningsfilosofi.

Lad os kigge nærmere på, hvordan han gør.
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“Jeg leder efter et 
håndværkertilbud med et 

solidt fundament. Jeg er parat 
til at rive vægge ned, bygge 
broer og tænde bål. Jeg har 

stor erfaring, en masse energi, 
lidt af det dér med visioner, 
og jeg er ikke bange for at 
begynde fra en ende af.”

– Steve Jobs’ profil på Apples MobileMe-website
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Fokuseret:  
Hvordan det reddede  
Apple at sige “nej”

En smuk morgen i juli 1997 vendte Steve Jobs tilbage til det selskab, han 
havde været med til at grundlægge i sit eget soveværelse 20 år tidligere.

Apple var inde i en dødsspiral. Selskabet var seks måneder fra at gå kon-
kurs. Apple var gået fra at være et af verdens største computerfirmaer til 
at være på afgrundens rand. Kontanter og markedsandele fossede ud af 
firmaet. Ingen købte selskabets computere, aktierne var ikke en potte pis 
værd, og pressen forudsagde, at døden var nært forestående.

Apples top var indkaldt til et tidligt morgenmøde i selskabets hovedkvar-
ter. Ind ad døren sjokkede den daværende administrerende direktør, Gil-
bert Amelio, der havde haft ansvaret for biksen i halvandet års tid. Han 
havde lappet selskabet sammen, men havde ikke formået at genantænde 
opfindsomheden. “Jeg må hellere se at komme af sted,” sagde han og 
forlod rummet stille og roligt. Inden nogen kunne nå at reagere, trådte 
Steve Jobs ind i rummet i et antræk, der mest af alt fik ham til at ligne en 
bums. Shorts og gummisko og flere dage gamle skægstubbe. Han lod sig 
falde ned i en stol og begyndte langsomt at dreje rundt. “Sig mig, hvad 
det er, der er galt her,” sagde han. Før nogen kunne nå at svare, røg det 
ud af ham: “Det er produkterne. Produkterne er HÅBLØSE! De er ikke 
spor sexede mere.”11

Apples nedtur
Apples nedtur var hurtig og dramatisk. I 1994 kontrollerede Apple næ-
sten 10% af det verdensomspændende milliard-marked for personlige 
computere. Det var verdens næststørste computerproducent efter masto-
donten IBM.12 I 1995 solgte Apple flere computere, end selskabet no-
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gensinde havde gjort – 4,7 millioner Mac’er på verdensplan – men Apple 
ville have mere. Det ville være ligesom Microsoft. Selskabet solgte licen-
ser til Macintosh-operativsystemet til adskillige computerfirmaer, blandt 
andre Power Computing, Motorola og Umax. Apples ledelse argumente-
rede, at disse “kloner” ville få det samlede Mac-marked til at vokse. Men 
det virkede ikke efter hensigten. Mac-markedet forblev relativt fladt, og 
klonfabrikanterne tog i virkeligheden bare salg fra Apple. I mellemtiden 
havde Microsofts nye operativsystem Windows 95 fået en flyvende start. 
Kritikerne beskyldte Windows 95 for at være det mest skammelige pla-
giat af Mac’ens operativsystem, Microsoft havde begået til dato. Men 
Microsofts kunder var ligeglade. Det gjorde Windows-pc’er til rimelige 
reproduktioner af Mac’en. Og billige, brugsorienterede Windows-maski-
ner fløj ned fra hylderne, mens Apples alt for dyre, inkompatible maski-
ner stod og samlede støv.

I første kvartal af 1996 kunne Apple konstatere et tab på 69 millioner 
dollars og afskedigede 1.300 medarbejdere. I februar fyrede bestyrelsen 
den administrerende direktør Michael Spindler og udnævnte i stedet Gill 
Amelio, en gammel rotte fra chip-branchen, der havde ry for at være ferm 
til at bringe en virksomhed på fode igen. Men i løbet af de 18 måneder, 
Amelio var i jobbet, viste han sig at være både ineffektiv og upopulær. 
Apple tabte 1,6 milliarder dollars, selskabets markedsandel styrtdykkede 
fra 10 til 3%, og aktien kollapsede. Amelio afskedigede tusinder af arbej-
dere, men ifølge New York Times skulle han selv have omkring 7 millioner 
dollars i løn og andre goder og sad på aktier for 26 millioner dollars. Han 
nyindrettede Apple-direktionens kontorer med stor ødselhed, og det blev 
snart afsløret, at han forhandlede om et gyldent håndtryk til en værdi af 
7 millioner dollars. New York Times kaldte Amelios Apple for et “klepto-
krati”.13

Men Amelio gjorde mange rigtige ting. Han strøg en lang række tabsgi-
vende projekter og produkter og trimmede selskabet for at dæmme op 
for underskuddet. Og vigtigst af alt: Han overtalte Jobs til at komme 
tilbage til Apple. Amelio købte Jobs’ selskab, NeXT, idet han håbede, 
at dets moderne og robuste operativsystem kunne erstatte Macintosh-
operativsystemet, der efterhånden var blevet gammelt og ret så skrøbeligt.
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