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legendarisk virksomhedsleder
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Dagbladenes Bureau

Han er blevet kaldt 
verdens mest om-
bejlede og forgu-
dede virksom-

hedsleder, og da biografien 
”Steve Jobs” kom på det 
amerikanske marked i no-
vember 2011, blev den da 
også flået væk.

Overalt i verden fik over-
sættere travlt. Ganske få da-
ge efter udgivelsen af den 
engelske originalversion var 
den danske oversættelse 
klar til at blive lagt i stabler i 
bogladerne eller solgt som 
e-bog. Så hurtigt går det nor-
malt ikke.

Intet af dét oplevede ho-
vedpersonen selv, for han 
døde af kræft, 56 år gammel 
,den 5. oktober 2011, men 
biografien havde han selv 
sat i gang et par år forinden 
ved at henvende sig til den 
højt respekterede journalist 
og forfatter Walter Isaac-
sons, der blandt andet har 
skrevet biografier om Albert 
Einstein og Henry Kissinger.

”Steve Jobs” bygger 
blandt andet på omkring 40 
interviews med IT-entrepe-
nøren og Apple-chefen him-
self og et hav af samtaler 
med familie, venner og 
medarbejdere.

Men selvfølgelig skal citro-
nen presses endnu engang, 
så filmselskabet Sony købte 
rettighederne for et astrono-
misk beløb, så de kunne lave 
en film med udgangspunkt i 
biografien.

”Jobs” havde premiere i 
USA i midten af august, og 
nu er det så danskernes tur 
til at få mulighed for at se fil-
men om den legendariske 
Apple-chef, der vises i en 
lang række biografer over 
hele landet fra den 5. sep-
tember.

Ingen forskønnelse
Filmen er, som bogen, base-
ret på Steve Jobs liv.

Det hele begynder i en 
helt almindelig garage i 1971 
i byen Los Altos, der ligger 
lidt syd for San Francisco, og 
det slutter i 2011, hvor Steve 
Jobs dør.

Ashton Kutcher spiller ti-
telrollen og Joshua Michael 
Stern har instrueret.

Som sagt er filmen en af-
tapning af dele af bogen, så 
man får formentlig ikke no-
get nyt at vide, hvis man har 
læst biografien. Men Apple-
tilhængere tager den utvivl-
somt gerne én gang til - nu 
på filmlærred.

De amerikanske mediers 
anmeldelse af filmen har 
været lidt blandede, men de 
fleste har rost instruktøren 
for, at han ikke har forsøgt at 
forskønne billedet af Steve 
Jobs, som på mange måder 
var et dumt svin, der med sit 
stirrende blik kunne skabe 
et ”virkelighedsforandren-
de kraftfelt”, som det hed-
der i biografien. To af de in-
geniører, der stod bag den 
første Macintosh-computer 
mente, at det ville tage 
mindst tre uger at gøre ar-
bejdet færdigt, men Steve 

Jobs sagde, at den skulle 
være klar inden ugens ud-
gang. ”Umuligt” sagde inge-
niørerne. ”Nødvendigt” 
sagde Jobs. Den blev færdig.

Under arbejdet med en se-
nere model krævede Jobs, at 
programmøren udviklede 
softwarekoderne, så der 
blev skåret 10 sekunder af 
opstartstiden. ”Umuligt”, 
sagde programmøren. 
”Kunne du gøre det, hvis det 
kunne redde et liv?”, spurg-
te Jobs. Programmøren end-
te med at korte 28 sekunder 
af opstartstiden.

Apple-bevægelsen
Steve Jobs havde et kolerisk 
sind, som skiftede mellem 
ukontrollerbare vredesud-
brud og selvmedlidende 
gråd. Han var en utålelig 
chef, der i et anfald af lune 
kunne finde på at fyre dygti-
ge og loyale medarbejdere - 
eller svine dem til, så de 
brød sammen. Han var ikke 
spor populær, men sådan er 
det jo desværre tit med ge-
nier. De har det med at ud-
vikle psykopatiske træk, 
uden at nogen tør trække 
tæppet væk under dem.

Men for mange Mac-bru-
gerne var han guruen, og de 
var disciple, der med glans i 
øjnene ventede på enhver 
ny opfindelse fra Apple-
templet. Man købte ikke en 
iMac, en iBook, en iPod, en 
iPhone eller en iPad, nej, 
man fik LOV til at blive ejer 
af et nyt skud på stammen - 
være en del af bevægelsen. 
Det var og er stadig selvfor-

ståelsen blandt mange Ap-
ple-brugere i store del af ver-
den - som for eksempel den 
24-årige japanske blogger 
Daliichiro Tashiro, som Poli-
tikens USA-korrespondent 
mødte et par måneder efter 
Steve Jobs død udenfor Ap-
ples flagskibsbutik på 5th 
Avenue i New York. Butik-
ken giver mindelser om et 
tempel - et hypermoderne af 
slagsen - og ligger under jor-
den med en stor kubistisk 
glasbygning over gadeplan, 
som lukker himmellyset ind. 
Og så er den selvfølgelig 
åben 24 timer i døgnet, så 
man altid kan få stillet sin 
sult efter et æble.

Japaneren sidder i en 
campingstol og venter sam-
men med en ven på at få lov 
til at købe den nye iPhone 
4s. Den kommer om en uge. 
Til Politikens korrespondent 
siger han:

”Vi er kun kommet for at 
få den nye iPhone. Jeg har 
godt nok fundet ud af, at den 
bliver frigivet i Japan, før 
den kommer her, men det 
vidste vi ikke, da vi tog af 
sted. Og vi havde også lyst til 
at gøre noget skørt, der kun-
ne ændre vores liv.”

Det der med at ændre liv, 

har den unge japaner ikke 
fra fremmede. 

Man skal elske det,  
man laver
Selv talte Jobs meget om for-
andring - at ethvert menne-
ske bør stræbe efter at finde 
en passion og forfølge den. 
At man skal elske det, man 
laver.

På YouTube kan man se et 
klip fra en tale, som Steve 
jobs holdt for afgangselever-
ne på Stanford University i 
2005. Her siger han blandt 
andet. ”Du skal finde det, du 
elsker. Dit arbejde vil fylde 
en stor del af dit liv, og den 
eneste måde du kan være 
rigtig tilfreds på er ved at 
gøre noget, som, du selv tror 
på, kan blive til noget stort”.

I skåltaler og nekrologer 
er der da også brugt store 
ord om Steve Jobs. Man har 
kaldt ham ”Manden, der 
ændrede verden” og ”Man-
den, der revolutionerede 
vores liv”

I biografien ”Jobs” hedder 
det, at Steve Jobs revolutio-
nerede vores liv, fra den 
måde, vi hører musik, til 
den måde, vi kommunikerer 
på. Under Steve Jobs slog 
Apple Google og Microsoft i 

markedsværdi. Firmaet re-
volutionerede musikbran-
chen med iPod og den digi-
tale medietjeneste iTunes. 
Apple ændrede med iPhone 
magtbalancen i det globale 
mobiltelefonmarked, og 
man opfandt en helt ny for-
retningsmodel for software, 
musik og medier.

Steve Jobs var da også en 
genial ener, som aldrig gik i 
flok, ligesom han aldrig fulg-
te tidernes skiftende ten-
denser. For eksempel troede 
han ikke på fokusgrupper, 
som mange firmaer anven-
der, når de skal forsøge at 
finde ud af, hvad folk vil ha-
ve. 

Hans model var at lave no-
get, som han selv havde lyst 
til at bruge. 

Han var også utraditionel, 
når han hyrede folk og ud-
talte engang, at Apples store 
succes blandt andet skyldes, 
at de folk, han ansatte, var 
musikere, digtere, kunstne-
re, zoologer og historikere, 
som også havde flair for 
computervidenskab:

”I dag er det almindeligt 
for mange firmaer at overse 
kreative individualister, for-
di de ikke passer ind i kas-
sen”, udtalte han engang - 

- Elsk dit job 
og skab 
noget stort

 n Han var genial og et dumt svin  og formåede at opnå  
gudelignende status blandt verdens mange Apple-disciple. 
Nu kommer filmen om Steve Jobs - to år efter hans alt for 
tidlige død

Det var altid Steve Jobs personligt, der præsenterede et nyt Apple-produkt. Her ses han i 2010 med den  nye iPad. Han er allerede på dette tidspunkt tydeligt mærket af sin kræftsygdom, som han dør af den 5. oktober 2011.  Foto: Zuma Press/PolFoto
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og han rådede virksomheds-
ledere til at ansætte folk 
udenfor branchen engang 
imellem, fordi hans erfaring 
var, at vidt forskellige indivi-
der med vidt forskellige bag-
grunde, er meget bedre til at 
skabe noget stort sammen - 
end folk, der er vokset op i 
den samme andegård.

- Han var ekstremt 
visionær
Journalist og studievært på 
P1’s program ”Harddisken”, 
Henrik Føhns, sidder i sit 
sommerhus. Telefonen rin-
ger, han tager sin iPhone og 
siger sit navn.

Han fortæller, at han lige 
har sat sin iPad til oplad-
ning, og på bordet foran 
ham ligger en MacBook. På 
sit arbejde arbejder han på 
en Windows-pc, men privat 
er det Apple hele vejen 
rundt:

- Jobs æstetiske sans har 
gjort, at Apple bare laver 
nogle produkter, som er 
smukkere og mere fede at 
bruge, end de andre gør. 
Men selvfølgelig bliver man 
også let syltet ind i univer-
set, fordi Apple er det der 
lukkede univers af software, 
så når man først har købt ét 

produkt er det svært at mel-
de sig ud, når man skal købe 
et nyt, fordi de forskellige 
apparater spiller sammen 
på kryds og tværs.

Henrik Føhns mener, at 
Jobs’ største fortjeneste var, 
at han var ekstremt visio-
nær:

- Han skabte ikke noget 
selv, men han havde en helt 
enestående evne til at tage 
eksisterende teknologier og 
kombinerede dem på nye 
måder. Da han lavede iPho-
nen eksisterede alle de tek-
nologier i forvejen, men han 
sagde ”Hey, vi kombinerer 
det på en ny og smartere 
måde”.

Apple uden Jobs?
Nikolaj Sonne, studievært 
på DR2-programmet ”So ein 
Ding”, tror ikke, at Apple i 
Silicon Valley vil holde op 
med at være nyskabende 
nu, hvor de ikke længere har 
Steve Jobs iblandt sig:

- Uanset hvor genial han 
var, så er han jo ikke det 
eneste kloge menneske i 
den virksomhed. Apples 
succes skyldes ikke kun 
Steve Jobs men også i høj 
grad, at man har lavet en fir-
makultur af klogskab, hvis 

man kan udtrykke det så-
dan.

Det har Peter Svarre, råd-
giver i sociale medier og di-
gital strategi tilsyneladende 
en anden mening om. Lige 
efter Steve Jobs død udtalte 
han til Politiken:

- Normalt ville en virk-
somhedsleders død ikke be-
tyde noget for virksomhe-
den, men Apple er ikke en 
virksomhed men en religiøs 
kult.

Peter Svarre spår også, at 
Steve Jobs død meget vel 
kan blive startskuddet for 
Apples nedtur:

- Når Steve Jobs er væk, 
kan man lige så godt vælge 
et produkt, der koster en 
tredjedel, lød det dengang.

Hvad Apples næste træk 
bliver, har Nikolaj Sonne fra 
”So ein Ding” ingen anelse 
om:

- Man ved altid, hvad alle 
de andre IT-firmaer går og 
roder med, og de annonce-
rer det lang tid i forvejen. 
Apple er anderledes. Intet 
slipper ud. De er ekstremt 
lukkede og hemmeligheds-
fulde. Ingen i firmaet render 
med sladder. Deres strategi 
er at meddele, at nu har de 
skabt et helt nyt produkt, og 

det kan købes på onsdag.
Det er svært at finde no-

gen, der kan sige noget kri-
tisk om firmaet Apple - og 
Steve Jobs’ bedrifter. Man 
skal faktisk til fiktionens 
verden for at få brudt lov-
prisningen. Vi skal have fat i 
den amerikanske forfatter 
Jonathan Frazens bog ”Fri-
hed”, for at få puttet lidt 
malurt i bægeret. Her gør en 
af bogens mandlige hoved-
personer tykt grin med Ap-
ples fremstilling af sig selv 
som et firma, der vil gøre 
verden til et bedre sted. Han 
siger blandt andet:

”Apple må være meget 
engageret i at vi får en bedre 
verden, fordi iPods ser me-
get mere cool ud end andre 
MP3-afspillere, hvilket er 
grunden til, at de er meget 
dyrere og ikke kompatible 
med andre firmaers soft-
ware fordi - nå, ja, faktisk er 
det lidt uklart hvorfor ver-
dens mest cool produkter i 
en bedre verden absolut 
skal skaffe et lille bitte antal 
mennesker i en bedre ver-
den de mest obskøne profit-
ter”.

Formue på 46 milliarder
Obskøne eller ej - ved sin 

død for to år siden blev 
Steve Jobs’ personlige for-
mue vurderet af det ameri-
kanske erhvervsmagasin 
Forbes til at løbe op i 46 mil-
liarder kroner. Vi ved ikke så 
meget om, hvem der arver 
formuen - men der skal nok 
blive en pæn sjat til hustru-
en og parrets tre børn - og 
en datter fra et forhold i 
ungdommen - og det kunne 
også tænkes, at Steve Jobs 
også har betænkt nogle vel-
gørende formål i sit testa-
mente - for eksempel kræft-
forskningen. Ifølge New 
York Times har han givet 
840 millioner kroner til et 
center for kræftforskning 

ved University of Californias 
afdeling i San Francisco.

Steve Jobs gjorde sig også 
tanker om, hvad der sker, 
når vi dør, fremgår det af 
Walter Isaacsons biografi. 
Han siger i et af interviewe-
ne, at han håber, at den op-
samlede visdom fra et liv 
kan bringes videre til et nyt 
sted:

”Men måske er det bare 
en tændsluk-knap: klik, og 
du er væk”.

Efter en pause tilføjer 
han:

”Måske er det derfor, jeg 
aldrig har brudt mig om 
tænd- og slukknapper på 
Apples produkter”

Apple-tilhængere overalt i verden  viser deres sorg over Steve 
  Jobs død. Her et billede fra New York.  Foto: Mike keMp/CorbiS/polFoto

Filmen ”Jobs” har premiere den 5. september. Her ses Aston  
kutcher som en ung Steve Jobs sammen med kammeraten Steve 
Wozniak, der spilles af af Josh Gad. De to startede Apple i en  
garage i hjembyen los Altos lidt syd for San Fransisco.  Foto: SF FilM

Det var altid Steve Jobs personligt, der præsenterede et nyt Apple-produkt. Her ses han i 2010 med den  nye ipad. Han er allerede på dette tidspunkt tydeligt mærket af sin kræftsygdom, som han dør af den 5. oktober 2011.  Foto: ZuMA preSS/polFoto

Steve JobS
 n Født den 24. februar 1955 i Californien og død den 5. oktober 

2011 af kræft.
 n Steve Jobs bliver betragtet som en pioner indenfor computer- 

industrien på grund af de succesrige Apple produkter. Han tog  
aldrig en formel uddannelse - men var bredt orienteret om  
videnskab og kunst og kultur. I 1984 introducerede Jobs Macintosh, 
som var den første computer med grafisk brugerflade, der fik  
kommerciel succes. Året efter ragede han uklar med Apple og  
forlod firmaet. Efter en længere ferie i Italien grundlage han  
computerfirmaet NeXT Computer, som i 1996 blev opkøbt af  
Apple - og året efter overtog Steve Jobs igen lederrollen for Apple.

 n I 2004 blev han opereret for kræft i bygspytkirtlen. I 2009  
gennemgik han en levertransplantation. I marts 2011 mødte en syg 
og afkræftet Steve Jobs op for at præsentere iPad 2. Det var sidste 
gang, man så ham offentligt. Syv måneder senere døde han.

 n I 1991 blev han gift med Laurene Powell, som han fik tre børn 
sammen med. Han havde også en datter fra et tidligere forhold.

om Filmen
 n ”Jobs” er baseret på Apple-chefen Steve Jobs liv. Den er  

instrueret af Joshua Michael Stern, der er et forholdsvis ubeskrevet 
blad med ganske få film i bagkataloget.

 n Rollen som Steve Jobs spilles af den 35-årige amerikanske  
skuespiller Ashton Kutcher.

 n Filmen har premiere den 5. september.


