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1 Steve Jobs 

Steve Jobs (f. 24. febrúar 1955, d. 5. október 2011) var einn þriggja stofnenda 

Apple (hinir voru Steve Wozniak og Ronald Wayne), og var í upphafi stjórnandi 

fyrirtækisins og aðaldriffjöður. Samband hans við fyrirtækið var stormasamt og 

á miðjum níunda áratugnum hrökklaðist hann frá fyrirtækinu í kjölfar valdabar-

áttu og deilna um stefnu fyrirtækisins. Eftir að Jobs yfirgaf Apple stofnaði hann 

tölvufyrirtækið NeXT og keypti hlut í Pixar teiknimyndagerðarfyrirtækinu. Jobs 

kom þó aftur til Apple og tók stóran þátt í stjórnun og vöruþróun þar. 

 

Mynd 1.1: Steve Jobs 

1.1 Pixar1 

Pixar sameinaðist Walt Disney-fyrirtækinu árið 2006 og við það fékk Jobs sæti í stjórn þess fyrirtækis. 

Jobs var 21 árs gamall þegar hann stofnaði Apple ásamt Steve Wozniak og Ronald Wayne. Hann bjó hjá 

foreldrum sínum í Los Altos í Kaliforníu.  

Í dag er Apple verðmætasta fyrirtæki veraldar og leiðandi afl í tæknigeiranum sem rutt 
hefur sér til rúms á síðustu áratugum. Hagnaður þessa geira er yfirþyrmandi. Á nokkrum 
sekúndum hagnast tölvufyrirtækin Apple, Alphabet, Microsoft o.fl. um 11,7 milljónir 
króna. Helmingurinn fer til Apple. 

 

                                                           
1  Pixar Animation Studios er hugbúnaðar- og kvikmyndafyrirtæki í Emryville, Kaliforníu. Fyrsta kvikmynd 

fyrirtækisins, Leikfangasaga, var gefin út árið 1995. Hún er fyrsta tölvuteiknaða kvikmynd sögunnar. 
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2 Saga Apple 

Apple var stofnað 1. apríl 1976 af Steve Jobs, Steve Wozniak og Ronald 

Wayne (fyrirtækið var gert að hlutafélagi 3. janúar 1977 án Wayne) í 

kringum Apple I tölvuna. Steve Wozniak handsmíðaði Apple I tölvurnar 

í stofunni hjá foreldrum Steve Jobs. Tölvurnar voru kynntar almenningi 

í áhugamannafélagi um tölvur (Homebrew Computer Club) sem starfaði 

í Kísildal. Alls voru smíðaðar 200 Apple I vélar sem innihéldu móðurborð 

(með örgjörva, vinnsluminni og skjákorti) og voru langt frá því að falla 

undir seinnitíma skilgreiningu á „einkatölvu“. 

 

Mynd 2.1: Merki Apple 

Jobs fékk tölvuverslunina „The Byte Shop“ til að kaupa 50 tölvur á 500 dali stykkið. Því næst 

pantaði hann íhluti af Cramer Electronics. Jobs tókst eftir ýmsum leiðum, m.a. með því að fá lánaða 

aðstöðu hjá vinum og ættingjum og með því selja persónulegar eigur, þ.á m. Volkswagen-rúgbrauðið 

sitt, að tryggja að nóg væri til af íhlutum á meðan Wozniak og Wayne handsmíðuðu tölvurnar. 

Fyrirtækið hét Apple Computer Inc. fyrstu 30 árin. Þann 9. janúar 2007 var orðinu „Computer“ 

sleppt úr nafninu til þess að endurspegla breyttar áherslur þar sem fyrirtækið eiblíndi ekki lengur á 

einkatölvuna heldur einnig annarskonar tækjabúnað (iPod, iPhone og Apple TV) og sölu á afþreyingar-

efni. Frá og með maí 2010, varð Apple eitt af stærstu fyrirtækjum í heiminum og verðmætasta fyrir-

tækið í heiminum. 

2.1 Fjörutíu ára fyrirtæki 

Apple varð fjörutíu ára 1. apríl 2016 og er saga þess mjög skrautleg. Það var stofnað af Steve Jobs og 

Steve Wozniak. Vinur þeirra Ronald Wayne átti tíu prósent og átti að miðla á milli Stevana ef til deilna 

kæmi. Wayne hætti þó eftir einungis tólf daga og seldi hlut sinn fyrir 800 dali. Í dag væri hlutur hans 72 

milljarða dala virði.  

2.2 Aðlaðandi einfaldleiki 

Apple, rétt eins og Facebook og Microsoft, hefur mótað nýjan veruleika afþreyingar, samskipta og sköp-

unar. Um milljarður Apple-tækja var í notkun á fyrsta fjórðungi þessa árs. Það er því athyglisvert að 

flestir þeirra sem nota vörur Apple í dag kynntust tölvum í gegnum keppinauta fyrirtækisins. 

Steve Wozniak sagði eitt sinn að snilld Steve Jobs hafi falist í því að gera hlutina einfalda, en það 

útheimti altæka stjórn yfir öllu. Þannig er stýrikerfi fyrirtækisins lokað, öfugt við Microsoft o.fl. 

http://www.apple.com/
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3 iPhone-símar 

iPhone hefur verið söluhæsta vara Apple og nema sölur af símanum um tveimur þriðju af heildar-

sölutekjum Apple. Hingað til hefur alltaf orðið vöxtur á hverjum ársfjórðungi í sölu, samanborið við árið 

áður. Það að fjöldi iPhone síma sem seldist dróst saman milli ára hefur gríðarleg áhrif á heildartekjur 

Apple og óttast fjárfestar að „gullgæs Apple" beri ekki jafnmikinn arð og áður í framtíðinni. 

Talið er að iPhone-síma markaðurinn sé ef til vill farinn að mettast. Helmingur snjallsíma 
sem seljast í Bandaríkjunum eru iPhone símar, auk þess lítur út fyrir að Apple sé að ná 
að mettast á öðrum vestrænum mörkuðum. Aðrir símar sem keyra á Google Android 
stýrikerfinu halda svo áfram að veita Apple samkenni þar sem þeir eru mun ódýrari.  

Ofan á þetta bætist að aðrar vörur Apple hafa verið að dala í sölu. Má þar nefna iPad spjaldtölvuna. 

Spjaldtölvan, sem var kynnt á markað árið 2010, var í fyrstu mjög vinsæl vara. En svo virðist sem að 

neytendur finni fyrir minni þörf að uppfæra iPad tölvur sínar þegar ný týpa kemur á markað, en að 

uppfæra iPhone-síma sína. Sala á iPad hefur valdið vonbrigðum undanfarin ár, þrátt fyrir nýjar og stærri 

útgáfur af spjaldtölvunni. iPad sala náði hæstu hæðum á fyrsta ársfjórðungi árið 2014 þegar 26,04 

milljón eintaka seldust, en einungis seldust 10,25 milljón eintaka á síðasta ársfjórðungi. 

Ein meginástæða þess að verr hefur gengið hjá Apple eru veikleikar á stórum alþjóðlegum mörk-

uðum eins og Kína, að því er segir í umfjöllun New York Times um málið. Sala í Kína dróst verulega 

saman, á því svæði sem inniheldur Hong Kong og Taiwan dróst salan saman um 26% milli ára, og á 

meginlandi Kína dróst hún saman um 11%, samtímis efnahagsörðugleikum í Kína. Sterkt gengi dollarans 

á tímabilinu hjálpaði ekki á alþjóðamörkuðum. 

Google spáði því lengi að snjallsímar væru það næsta stóra og með snjallsímum kæmu 
nýir vafrar og ný netupplifun á snjalltækjum. Google vildi vera „Google snjallsímanna“. 
Til að geta brugðist við snjalltækjaþróuninni keypti Google lítið fyrirtæki, Android, árið 
2005 á 50 milljónir dala. Þegar iPhone var fyrst kynntur í janúar 2007 hafði Google unnið 
að smíði Android í rúm tvö ár.  

 
Mynd 3.1: Android-sími 
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4 Apple Store 

Apple Store er verslanakeðja í eigu Apple Inc. sem selur tölvur og raftæki. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL, 

LSE: ACP, FWB: APC) er bandarískt raftækjafyrirtæki með höfuðstöðvar í Cupertino í Kaliforníu. Apple 

þróar, framleiðir, markaðssetur og selur m.a. borðtölvur, fartölvur, margmiðlunarspilara, síma, stýri-

kerfi, forrit og aukahluti í tölvur.  

Þekktustu vörumerki Apple eru Macintosh-einkatölvurnar sem komu á markað 1984 og 
margmiðlunarspilarinn iPod sem kom fyrst á markað 2001. Farsíminn iPhone hefur 
einnig náð miklum vinsældum frá því að hann kom á markað í júní 2007. Af öðrum vél-
búnaði sem Apple framleiðir má nefna Apple TV sem tengir margmiðlunarsafn einka-
tölvunnar við sjónvarp og netþjónana Xserve.  

iWork-pakkinn inniheldur hefðbundinn skrifstofuhugbúnað, þ.e. ritvinnsluforrit, töflureikni og glæru-

smið. Vafrinn Safari og tónlistarspilarinn iTunes eru ekki aðeins vinsæl forrit á Mac OS X heldur eru þau 

einnig í boði fyrir tölvur sem keyra Windows-stýrikerfið.  

4.1 Hönnun og saga 

Apple rekur yfir 300 verslanir í tíu löndum, meðal annars í Bandaríkjunum, Japan, Bretlandi, Kanada og 

Ítalíu. Verslanirnar selja Apple-tölvur, forrit, iPod tónlistarspilara, iPhone farsímann, fylgihluti og einnig 

heimilistæki á borð við Apple TV. Í mörgum verslunum eru kvikmyndasalir fyrir kynningar og námskeið.  

 



Verslanir  7 

5 Verslanir2 

Tafla 5.1: Staðsetning verslana 

Land Fyrsta búðin opnuð Fjöldi búða 

Bandaríkin 19. maí 2001 187 

Bretland 20. nóvember 2004 16 

Japan 30. nóvember 2003 7 

Kanada 21. maí 2005 7 

Ítalía 31. mars 2007 1 

Austurríki 19. júní 2008 1 

Kína 19. júlí 2008 1 

Heildarfjöldi 220 

 
 
Dagsetning 
 
 
 
Nafnið þitt 
 

                                                           
2  Svokallaður „snillingsbar“ (e. Genius Bar) er til staðar í öllum verslununum en þar geta viðskiptavinir leitað 

ráða varðandi tæknileg vandamál. 
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