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Summary 

This thesis is a critical analysis of Facebook’s business model with the aim to develop the future 

strategy of the company. Facebook is a social network, which is a new type of company with few 

examples of how to develop and cope with challenges. Facebook has been able to gather 1.1 billion 

users and is the biggest social network in the world, which gives them a big potential if they can 

monetize their users, however Facebook has not been able to monetize their many users effectively yet, 

and need to do so in order to realize their potential as a company. This thesis aims, to research how 

Facebook through the perspective of business model theory can develop their current strategy and 

actualize future opportunities for development. 

 

In order to research Facebook’s business model, it is first established what business models are and 

how they can be used to develop a future strategy. This is done through analysis of the business model 

concept. Business model is often used as generic term, however the analysis of the academic literature 

shows that the usage and meaning of the term is disparate. Therefore, the concept is further defined as 

the rationale of how an organization creates, delivers and captures value. The analysis of the business 

model concept further shows, that the concept has some challenges as an analytical concept, since it is 

always seen as in relation to strategy. The problem is solved with the introduction of strategic 

contingency, which induces the concept with abilities to actualize future strategic opportunities for 

development. 

 

A critical analysis of Facebook’s business model shows, that the users of Facebook create network 

effects, however Facebook cannot be seen as a pure multi-sided platform, since their platform does not 

create network effects between their user and advertiser segments. Furthermore the analysis shows, that 

Facebook are vulnerable to several factors, and need to cope with these, in order to be successful in the 

future. Facebook’s main challenges are identified and reduced to three main challenges. In order to 

cope with these challenges, there are introduced four strategic alternatives, which copes with one or 

more of the future challenges, and further develops Facebook as a company. The suggested strategic 

alternatives are: 1) Re-targeting marketing 2) Hardware production 3) E-business platform 4) Online 

payment platform. 
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1 Indledning 

Specialet er en kritisk analyse af Facebooks forretningsmodel med henblik på udvikling af en fremtidig 

strategi. Facebook er et virtuelt socialt netværk, der kan indeholde et stort potentiale, da de har formået 

at samle mange brugere, som anvender deres platform. Facebook er dog en ny type virksomhed, og der 

eksisterer kun få eksempler på, hvordan de kan udvikle sig. Spørgsmålet er, om de har en holdbar 

forretningsmodel, og hvordan de i fremtiden kan skabe større indtægter på deres brugere. Facebook er 

derfor en interessant genstand for analyse, da der er uvished omkring hvilke strategiske 

udviklingsmuligheder, de skal vælge, siden der ikke er nogen tidligere eksempler på, hvordan man 

skaber store indtægter på sociale netværk. I en strategiske proces, der går fra idé til udførelse, fokuseres 

der i specialet på idéfasen, hvor man mangler at aktualisere hvilke udviklingsmuligheder man har, og 

hvorfor de er relevante. Specialet omhandler derfor ikke, hvordan forslagene til udvikling konkret skal 

implementeres, eller hvorfor de er økonomisk logiske. Målet med specialet er således at aktualisere 

nogle af de strategiske udviklingsmuligheder, som Facebook har og derved simulere den del af den 

strategiske beslutningsproces, hvor en virksomhed går fra at være ubevidst til bevidst om udvikling af 

strategi. Specialet er altså et eksempel på, hvordan ikke bare Facebook, men også andre virksomheder 

kan anvende teori om forretningsmodeller til at blive bevidste om, hvordan man som virksomhed 

skaber, leverer og indfanger værdi til sine segmenter, og anvender denne viden til at aktualisere 

fremtidige udfordringer og strategiske udviklingsmuligheder.  

 

Begrebet om forretningsmodeller anvendes som indgangsvinkel til en kritisk analyse af Facebooks 

forretningsmodel. Det gøres ud fra en ramme, som er baseret på analyseværktøjer fra Osterwalder og 

Pigneurs (2010) bog Business Model Generation. Den kritiske analyse giver indblik i Facebooks 

rationale for at skabe værdi til deres segmenter, og hvordan de er positioneret i en ekstern kontekst. Et 

indblik, der skaber et overblik over, hvordan man kan forstå elementerne i Facebooks nuværende 

forretningsmodel. Overblikket gør det muligt at identificere konkrete udfordringer for Facebook, som 

de skal imødekomme i fremtiden, hvorefter udfordringerne er grundlag for at diskutere fremtidige 

strategiske udviklingsmuligheder for Facebook. 
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Specialets emneområde muliggør dog ikke en endelig konklusion af hvilke strategiske 

udviklingsmuligheder, der er de rette for Facebook, da den konkrete effekt af mulighederne ikke 

analyseres. Det analyseres således ikke, hvordan en konkret implementering vil forløbe, eller hvad det 

økonomiske udkom af en implementering vil være. Det konkluderes dog, at de strategiske 

udviklingsmuligheder har forskellige fordele og ulemper, som gør dem mere eller mindre attraktive 

baseret på en analyse af Facebooks nuværende forretningsmodel. Det anerkendes derfor også, at en 

attraktiv strategisk udviklingsmulighed kan være dårlig, hvis den ikke implementeres med kvalitet, 

eller en mindre attraktiv mulighed kan være god, hvis Facebook kan løse de identificerede udfordringer 

ved den. I specialet opfodres der således til yderlig forskning af, hvordan de konkrete muligheder kan 

implementeres og effekten deraf, før at der kan tages en endelige strategisk beslutning. 

1.1 Problemformulering: 

En kritisk analyse af Facebooks forretningsmodel med henblik på udvikling af en fremtidig strategi. 

1.1.1 Underspørgsmål 

1. Forretningsmodeller – Hvordan kan forretningsmodel forstås som begreb, og hvordan kan begrebet 

anvendes til analyse af strategiske udviklingsmuligheder? 

2. En kritisk analyse af Facebook – Hvordan skaber, leverer og indfanger Facebook værdi til deres 

segmenter? 

3. Udvikling af fremtidig strategi – Hvilke primære udfordringer kan identificeres for Facebook 

baseret på den foregående analyse? og hvordan kan disse imødekommes med nye strategiske 

udviklingsmuligheder? 
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1.2 Afgrænsning  

1.2.1 Sociale netværk 

I specialet bliver sociale netværk ikke analyseret i dybden, og det uddybes ikke hvorfor de fungerer 

som koncept, eller hvordan de etablerede sociale netværk er forskellige. Det undersøges således ikke, 

hvorfor det ene sociale netværk er mere succesfuldt end det andet, det anerkendes blot, at de eksisterer, 

og er en del af den samme branche som Facebook. Facebooks konkurrenter analyseres dog kort i 

afsnittet om Business Model Environment, hvor det konstateres, at de både er forskellige og ens på 

visse områder.  

1.2.2 Dansk / Engelsk 

I specialet er der hovedsagligt anvendt engelsksproget litteratur, og der er derfor anvendt mange 

engelske udtryk. I de tilfælde hvor det er fundet nødvendigt og muligt at oversætte udtrykkene til dansk, 

er det gjort. Første gang et nyt engelsk udtryk anvendes, som er fundet nødvendig at oversætte, er den 

danske oversættelse skrevet i parentes efter udtrykket. Det engelske og danske udtryk bruges herefter 

synonymt i specialet, hvor det danske udtryk hovedsagligt anvendes, hvis det er muligt. Det engelske 

begreb kan efterfølgende optræde i citater, hvor den danske oversættelse herefter anvendes i en 

uddybelse af citatet. I visse tilfælde er det ikke fundet muligt at oversætte udtryk fyldestgørende til 

dansk, og det engelske udtryk anvendes derfor igennem hele specialet.  

1.2.3 Tid 

Facebook er en stor virksomhed, som hele tiden udvikler sig, og der bliver produceret nyt materiale af 

og om Facebook konstant. Specialet er skrevet over en periode på cirka 6 måneder, og det er derfor 

fundet nødvendigt at afgrænse det tidsrum, som det anvendte materiale relaterer til. Skæringen for nyt 

materiale er derfor sat til den 23. juli 2013, som er dagen før Facebooks rapport for 2. kvartal 2013, 

blev offentliggjort. Skæringen er valgt, da en stor del af interviewsne var færdiggjort, og ikke havde 

muligheden for at forholde sig til ny information. Tal og fakta forholder sig derfor kun til og med 

Facebooks rapport for 1. kvartal 2013. 
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2 Opbygning 

Nedenfor ses en model over specialets opbygning, som er inddelt efter specialets problemformulering 

og underspørgsmål. Først analyseres det, hvordan forretningsmodeller kan forstås som begreb, og 

hvordan begrebet kan anvendes til analyse. Herefter anvendes den opnåede viden om 

forretningsmodeller til at lave en kritisk analyse af Facebooks eksterne kontekst og interne 

forretningsmodel. Baseret på denne analyse identificeres Facebooks primære udfordringer, hvor der 

herefter foreslås nye strategiske udviklingsmuligheder, der kan imødekomme disse udfordringer og 

udvikle Facebook som virksomhed. 
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3 Forretningsmodeller 

Følgende afsnit er en gennemgang af litteraturen om forretningsmodeller. I afsnittet analyseres det, 

hvordan forretningsmodeller har udviklet sig, og kan forstås som begreb. Ydermere analyseres det, 

hvordan man kan betragte forholdet mellem strategi og forretningsmodeller med henblik på analyse af 

fremtidige strategiske udviklingsmuligheder. 

3.1 Forretningsmodel som begreb 

Følgende afsnit omhandler, hvordan forretningsmodeller er fortolket og anvendt i den akademiske 

litteratur, samt hvordan forretningsmodeller som akademisk begreb har udviklet sig i forskellige faser. 

Dette gøres ud fra en ambition om at opnå indsigt i det akademiske felt om forretningsmodeller, så der 

kan arbejdes kvalificeret videre med begrebet i en analyse af Facebooks forretningsmodel. Afsnittet har 

fundet inspiration fra flere artikler, der omhandler forretningsmodellers akademiske felt, det er dog især 

inspireret af artiklen Clairfying Business Models: Origins, Present, and the Future of the Concept af 

Osterwalder, Pigneur og Tucci (Osterwalder et al. 2005), som foreslår en struktureret måde at arrangere 

litteraturen om forretningsmodeller på.  

 

Forretningsmodel som begreb går tilbage til 1957 (Osterwalder et al. 2005), hvor det første gang bliver 

brugt af Clark Bellman i en akademisk artikel. Begrebet bliver dog først populært i slutningen af 

1990’erne. Osterwalder et al. (2005) kobler populariteten af begrebet sammen med forøgelsen af 

teknologiske virksomheder, dog uden at der gives en endelig konklusion på hvordan og hvorfor 

(Osterwalder et al. 2005). Det kan dog gisnes om, at det er en konsekvens af den øget kompleksitet og 

diversitet af muligheder for virksomheder, der følger med udbredelsen af internettet.   
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Figur 1: Udvikling af forretningsmodellers koncept (Osterwalder et al 2005: 11) 

 
 

Figur 1 viser, hvordan forretningsmodeller startede med taxonomi af internetvirksomheder. Timmers 

(1998) foreslår et klassificeringsskema af nye typer forretningsmodeller på det elektroniske marked. 

Rappa (2001) fokuserer ligeledes på forskellige typer forretningsmodeller, der er med til at kortlægge 

den diversitet, som eksisterer blandt nye typer virksomheder. Forretningsmodelle udspringer altså af 

taxonomi af virksomhedernes egenskaber, hvor lighederne og forskellene mellem virksomhederne på 

internettet udforskes, så man kan skabe sig et overblik over, de nye måder at drive forretning på. I de 

næste faser udvikler man mere værktøjsorienteret metoder, og Linder og Cantrell (2000) definerer 

eksempelvis forretningsmodeller som: 

 

A business model, strictly speaking, is the organization's core logic for creating value. (Linder og 

Cantrell 2000) 

 

De gør desuden opmærksom på, at der er forretningsmodeller, elementer af forretningsmodeller og 

change modeller, hvor begrebet forretningsmodel ofte bruges forkert til at beskrive dele af 

forretningsmodeller eller change modeller. Ydermere foreslår de en analysemetode til, hvordan man 

kan analysere en virksomheds forretningsmodel. Analysemetoden tager udgangspunkt i en 

undersøgelse af, hvordan en virksomheds produktion af værdi er organiseret. Eksemplerne forholder 

sig derfor ikke til, hvorfor en løsning er mere attraktiv end en anden. Artiklen er produceret i 

samarbejde med konsulent bureauet Accenture, og analysen tager således også udgangspunkt i 
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konsulentorienteret problemstillinger, hvor en virksomhed 1) Ikke formår at formulere sin logik for 

produktion af værdi. 2) Et moderne marked, hvor indsigt i en virksomheds forretningsmodel er 

nødvendig, da virksomheder er nødt til at udvikle sig, hvis de skal beholde deres relevans. Metoden 

fokuserer på det interne af en virksomhed, og hvordan en virksomheds elementer er i relation til 

hinanden. I modsætning til Rappa (2001), som kategoriserer virksomhedernes indtægtsstrømme og 

nogle generelle kendetegn, men ikke sætter dem i relation. Linder og Cantrell (2000) understreger 

vigtigheden i relationen mellem elementerne, der gør det muligt at anvende forretningsmodeller til 

analyse- og innovationsværktøj i stedet for taxonomi. Osterwalder et al. (2002) påpeger ligesom Linder 

og Cantrell (2000) en forskellighed i litteraturen om forretningsmodeller, og der foreslås tre 

hovedområder, som kategoriserer forretningsmodellers emneområde: revenue/product, business 

actor/network og marketing. Osterwalder et al. (2002) foreslår altså en mere stringent ramme for, 

hvordan forretningsmodeller kan organiseres, og efterspørger yderligere forskning på området. Der 

opfodres til at udvikle konkrete managementværktøj, som kan bruge konceptet om forretningsmodeller 

produktivt i stedet for taxonomi eller disparate analyseværktøjer, hvor det ikke er tydeligt hvilke dele af 

en virksomhed, der analyseres. Forretningsmodellers potentielle anvendelsesmuligheder sammenlignes 

med en flysimulator, hvor man kan lege med en virksomheds elementer for at skabe nye idéer. 

Osterwalder et al. (2002) giver ikke et konkret bud på, hvordan virksomheder kan drage reel nytte af 

begrebet, men skitserer formålet for fremtidig anvendelse. Osterwalder et al. (2005) udbygger denne 

opfattelse af området som disparat, og viser mere konkret hvordan litteraturen om forretningsmodeller, 

kan organiseres.  

 

Linder og Cantrell (2000) og Osterwalder et al. (2002; 2005) påpeger altså en nødvendighed for, at man 

gør klart, hvordan man bruger forretningsmodel som begreb, da det ikke er givet med hvilket formål, 

man anvender det. En analyse af litteraturen eksemplificerer netop dette, da fokus for artikler og bøger 

eksempelvis dækker over, men ikke er begrænset til: Artikler om feltet (Osterwalder et al 2002; 

Osterwalder et al 2005; Baden-Fuller og Morgan 2010; Frandsen og Munksgaard 2012), kategorisering 

af forretningsmodeller (Timmers 1998; Rappa 2001; Wirtz 2010), referencerammer for 

forretningsmodeller (Osterwalder et al. 2002; 2005) og forslag til konkrete analyseværktøj med fokus 

på forskellige dele af en virksomhed (Linder og Cantrell 2001; Hedman og Kalling 2001; Casadesus-

Mansanell, og Ricart 2011; Zott og Amit 2010; Osterwalder og Pigneur 2010). 
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Konkret kan nuancerne iagttages i en sammenligning af litteratur om forretningsmodeller. Osterwalder 

et al. (2002) foreslår en ramme for det akademiske genstandsfelt i form af modellen E-business 

Ontology. I modellen bliver de forskellige elementer af, hvad en forretningsmodel kan indeholde 

defineret. Referencerammen beskæftiger sig ikke med, hvordan begrebet kan anvendes, men laver en 

analyse af feltet, og giver forslag til yderlig forskning på området. Baden-Fuller og Morgan (2010) 

laver ligeledes en analyse af feltet, og opfodrer til at bruge forretningsmodeller som kilde til 

eksperimenter og innovation. Forretningsmodeller distanceres i artiklen fra en forestilling om 

forretningsmodeller som opskrifter, hvor en succesfuld forretningsmodel kan kopieres for succes. 

Forretningsmodeller skal altså ikke bruges som en økonomisk model, men i stedet anvendes til 

idéudvikling af en virksomhed. Forretningsmodeller sammenlignes i dette henseende med biologiske 

modeller, hvor man laver taxonomi af en type af virksomheder, og herfra danner sig et overblik over 

succesfulde sammentræf og muligheder. Frandsen & Munksgaard (2012) fokuserer på innovation, hvor 

forretningsmodeller anses som værktøj til udvikling. Artiklen pointerer et hul i litteraturen om 

forretningsmodeller, hvor der synes at mangle fokus på relationelle analyseværktøj, der inkluderer 

partnere, da mange moderne virksomheder arbejder sammen med deres partnere for, at de sammen kan 

skabe innovation. Hedman og Kalling (2001) har i deres artikel partnere med som en del af deres 

analyse af forretningsmodeller. I artiklen foreslås det, at forretningsmodeller kan anvendes til 

optimering af informationssystemer, hvor en integration af informationssystemer kan lettes ved at 

kortlægge en virksomheds proces i en model. Modellen indeholder både partnere, kunder og marked 

som en del af de overvejelser, man skal gøre i en analyse. Hedman & Kallings (2001) artikel 

indeholder nogle af de eksterne faktorer, som Frandsen og Munksgaard (2012) efterspøger. Forskellen 

afspejles dog i formålet imellem de to artikler. Frandsen & Munksgaard (2012) ønsker en integration af 

forretningspartnere for at bruge forretningsmodeller til innovation igennem partnere. Hedman & 

Kalling (2001) bruger forretningsmodeller som procesværktøj for en bedre integration og udvikling af 

informationssystemer. Eksemplet illustrerer hvordan forfatterne inden for feltet om forretningsmodeller, 

bruger de samme begreber med forskellige formål. I en analyse af en virksomheds forretningsmodel er 

det derfor ikke givet, med hvilket formål der analyseres. 
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Forretningsmodel som begreb refererer altså ikke til en fælles teoretisk ramme, og det er derfor 

nødvendigt at redegøre for, hvordan man anvender forretningsmodel som begreb. Den sidste fase i 

figur 1 har fokus på at udvikle konkrete analyseværktøjer, der kan assistere i at skabe udvikling af 

virksomheder. Figuren er fra 2005, og der er sidenhen udviklet forskellige analyseværktøjer, som kan 

bruges til analyse af virksomheder (Osterwalder og Pigneur 2010; Casadesus-Mansanell og Ricart 

2009; Casadesus-Mansanell, og Zhe 2011; Wirtz 2010; Zott og Amit 2010). Der eksisterer dog få 

eksempler på, hvordan forretningsmodel som begreb konkret kan anvendes til at udvikle en virksomhed 

i fremtiden, da der førhen har været fokus på at udvikle analyseværktøj, som kan indfange begrebets 

potentiale og ikke applikation. De fleste artikler tager udgangspunkt i eksempler fra fortiden, hvor man 

redegøre for, hvordan forretningsmodeller vil have assisteret en virksomhed i en beslutning, eller 

hvordan de kan forklare de handlinger, som en virksomhed har foretaget (Linder og Cantrell 2000; 

Casadesus-Mansanell og Ricart 2009). I specialet tages der i stedet udgangspunkt i forretningsmodeller 

som analyseværktøj til fremtidig udvikling af Facebook, da det anses som et interessant begreb, der 

potentielt kan skabe udvikling for en virksomhed. Grundet den disparate natur af forretningsmodel som 

begreb, uddybes det i de kommende afsnit mere konkret, hvordan forretningsmodeller defineres i 

specialet, og anvendes til analyse. 

3.2 Definition af forretningsmodeller 

I foregående afsnit blev det analyseret, at forretningsmodeller er et disparat begreb, som er anvendt ud 

fra forskellige metoder og områder. Forretningsmodeller bliver derfor også defineret forskelligt alt efter, 

hvordan det er anvendt. Det bliver eksempelvis defineret som en måde, hvorpå en virksomhed kan gøre 

forretning og opretholde sig selv på (Rappa 2001); et aktivitets systemet, der frembringer holistisk 

tænkning frem for kun at kigge på enkelte processer (Zott & Amit 2010 : 223); eller en arkitektur over 

produkt, service og informations flow (Timmers 1998). Definitionerne er blot nogle enkelte udvalgte, 

og der eksisterer næsten lige så mange, som der er artikler om emnet (Baden-Fuller og Morgan 2010; 

Osterwalder et al. 2002; Osterwalder et al. 2005; Frandsen og Munksgaard 2012).  
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I specialet er det valgt at tage udgangspunkt i Osterwalder og Pigneurs (2010) definition af 

forretningsmodel fra deres bog Business Model Generation. 

 

A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value. 

(Osterwalder og Pigneur 2010: 14) 

 

Forskellen mellem strategi, forretningsmodel, og proces er ofte uklar i litteraturen om 

forretningsmodeller, hvor nogle forfattere inkluderer eksterne faktorer, såsom strategi og konkurrenter 

(Chesbrough 2010), mens andre foreslår forretningsmodeller som værktøj til innovation af processor 

(Hedman Kalling 2001; Osterwalder et al. 2005). I specialet defineres forretningsmodeller udelukkende 

som en virksomheds interne produktion af værdi, og er således et separat niveau fra strategi og proces. 

En forretningsmodel er altså defineret af de elementer, som en virksomhed består af, og den relation de 

har til hinanden, der også kan forstås som en virksomheds arkitektur. Figur 2 viser forholdet mellem 

forretningsmodel, strategi og proces, som det er defineret i specialet. 

 

Figur 2: Business Logic Triangle (Osterwalder et al 2002: 3) 

 
 

Forskellen på strategi og forretningsmodel er, at en strategi også indeholder konkurrenter og markedet 

uden for virksomheden (Osterwalder et al. 2005). Forskellen imellem forretningsmodel og 
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implementering er, at det eksempelvis er muligt at have en god forretningsmodel, men en dårlig 

implementerings proces og omvendt (Osterwalder et al. 2005). Definitionen imellem niveauerne 

betyder dog ikke, at de andre niveauer ikke berøres i specialet. Det er blot for at synliggøre forskellen 

imellem dem og brugen af begreberne.  

3.3 Forretningsmodeller i et strategisk perspektiv   

Følgende afsnit omhandler, hvordan strategi kan defineres, og hvad forholdet er mellem strategi og 

forretningsmodeller. Forretningsmodeller bliver i specialet defineret som et separat niveau fra strategi, 

da strategi også indeholder konkurrenter, marked, og andre eksterne faktorer (Osterwalder et al. 2005). 

Adskillelsen af strategi og forretningsmodel skaber dog nogle udfordringer for forretningsmodel som 

begreb, og ender i en filosofisk diskussion om, en forretningsmodel giver værdi uden en strategi (Porter 

2001). I følgende afsnit vil det derfor analyseres, hvordan begrebet om forretningsmodel kan anvendes 

produktivt sammen med strategi. 

 

Porter (2001) kalder definitionen af forretningsmodeller Murky at best, og betvivler at 

forretningsmodeller, kan skilles fra strategi, da en forretningsmodel uden positionering i forhold til 

markedet er et ringe udgangspunkt for en virksomhed. I specialet og den akademiske litterature 

defineres forretningsmodeller ofte som logikken/rationalet for, hvordan en virksomhed leverer/skaber 

værdi til sine kunder. (Baden-Fuller og Morgan: 2010; Osterwalder og Pigneur 2010; Casadesus-

Mansanell og Ricart 2009; Linder & Cantrell 2001). Definitionen har visse ligheder med Porters (1996) 

begreb om strategi. Porter (1996) spørger retorisk What is Strategy?  

 

The essense of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do. (Porter 1996) 

 

En del af definitionen på strategi er, at strategi er lig med summen af de aktiviteter, en virksomhed gør. 

Aktiviteterne i en strategi og logikken af elementer i en forretningsmodel må antages at overlappe 

hinanden, da det i sidste ende handler om produktion af en værdi for indtjening. Strategi indeholder 

udover aktiviteter også positionering af virksomheden i forhold til konkurrenter, der er grundlag for, 

hvilke aktiviteter en virksomhed foretager sig. Beslutningsgrundlaget for en virksomheds 
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forretningsmodel er derfor baseret på hvilken strategi, man har valgt. En analyse af en virksomheds 

forretningsmodel er derfor en unødvendig øvelse, hvor det at kortlægge en virksomheds indtjening kun 

kan være relevant, hvis man medtager eksterne faktorer. Porter (2001) kritiserer terminologien og 

relevansen af en forretningsmodel:  

 

Yet simply having a business model is an exceedingly low bar to set for building a company. 

Generating revenue is a far cry from creating economic value, and no business model can be evaluated 

independently of industry structure. The business model approach to management becomes an 

invitation for faulty thinking and self-delusion. (Porter 2001) 

 

For at forstå, hvordan man kan anvende forretningsmodeller til udvikling af en virksomhed på trods af 

Porters (2001) kritik, er det nødvendigt at forstå, hvad strategi er, og hvorfor det er vigtigt for en 

virksomhed. Strategi er ifølge Porter (1996) et forsømt akademisk område, hvor fokus i stedet har 

været på operationel effektivisering. Porter (1996) gør derfor opmærksom på vigtigheden af strategi 

over for operationel effektivitet. Ledere og virksomheder skal i dag være hurtige til at omstille sig til 

skiftende marked med hård konkurrence. Det forsøges derfor hele tiden at være et skridt foran 

konkurrenterne, som ofte bliver gjort ved at effektivisere sin operationelle processor. Et fokus på 

effektivisering, der kan føre til hyper-konkurrence, som er når virksomheder inden for det samme 

marked, konkurrerer om at være mest effektive. Operationel effektivitet er med udbredelsen af ny 

teknologi, og popularisering af konsulenter blevet lettere at kopiere, der skærper konkurrencen om 

effektivitet yderligere (Casadesus-Mansanell og Zhe 2011; Porter 1996). Virksomhed A kopierer 

virksomhed B’s fordel og omvendt. Et forhold, der ender i en hyper-konkurrence, hvor begge 

virksomheder skaber et nulsums marked. Hver gang en virksomhed forbedrer sig, får virksomheden en 

absolut fordel, men da virksomhed B let kan kopiere fordelen, så er begge virksomheder lige vidt og 

uden relativ fordel (Porter 1996). Strategi handler derfor om positionering i forhold til sine 

konkurrenter, og en effektiv samling af aktiviteter, der sammen skaber en succesfuld virksomhed 

(Casadesus-Mansanell og Ricart 2009; Porter 1996). Positionering af en virksomhed er altså vigtig, da 

der ikke kun eksisterer en attraktiv position inden for et givent marked, hvis der gjorde, så ville det 

være enkelt, og alle kunne arbejde hen imod denne position (Porter 1996). Strategi handler om at 

positionere sig fordelagtigt i forhold til sine konkurrenter, og optimere sine aktiviteter ud fra denne 
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position, så man gør sin virksomhed unik. Kim og Mauborgne (2005) tager strategisk positionering et 

skridt videre i deres populære bog Blue Ocean Strategy, og foreslår, at man positionerer sig helt uden 

for markedet, og at man i stedet skaber sit eget. 

  

Blue ocean strategy challenges companies to break out of the red ocean of bloody competition by 

creating uncontested market space that makes the competition irrelevant. (Kim og Mauborgne 2005) 

 

Tidligere er det konstateret, hvordan forretningsmodeller i specialet er defineret som et separat niveau 

fra strategi, hvor strategi handler om positionering, forretningsmodeller om arkitekturen, og proces om 

implementering (Osterwalder et al. 2005). En definition, som spiller ind Porters (1996; 2001) kritik, da 

en forretningsmodel er underlagt strategi, og en analyse af en forretningsmodel uafhængigt af strategi 

ikke giver nogen værdi. Hvis man holder fast i metaforen om forretningsmodeller som arkitekturen af 

en virksomhed, så giver det ikke mening at bygge et hus uden at forholde sig til dets omgivelser. En 

virksomhed vil under normale omstændigheder ikke drage økonomisk nytte af at bygge en træhytte på 

Manhattan, eller bygge et højhus i den Sibiriske tundra lige meget hvor gode bygninger man har tegnet.  

 

Forretningsmodeller udfordres altså som begreb, da strategi annullerer relevansen af selvstændige 

analyser af forretningsmodeller. Forretningsmodeller vil således altid kun være relevant i forhold til 

strategien, da forretningsmodeller er skabt ud fra den positionering, der er planlagt på det strategiske 

niveau. Der kan dog godt være en uoverensstemmelse mellem forretningsmodel og strategi, hvor en 

forretningsmodel er god, mens udførelsen er dårlig eller omvendt (Osterwalder et al. 2005). Det ændrer 

dog ikke på, at analyse af en forretningsmodel synes irrelevant, da den kun er relevant i forhold til en 

kontekst. Casadesus-Mansanell og Ricart (2009) imødekommer kritikken af begrebet, og foreslår at 

problematikken skyldes en manglende klarhed af forholdet mellem strategi, forretningsmodel, og taktik. 

De tager udgangspunkt i gængse definitioner på begreberne, som tidligere også er berørt: 

 

Put succinctly, business model refers to the logic of the firm, the way it operates and how it creates 

value for its stakeholders. Strategy refers to the choice of business model through which the firm will 

compete in the marketplace. Tactics refers to the residual choices open to a firm by virtue of the 

business model that it employs. (Casadesus-Mansanell og Ricart 2009) 
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De tilføjer altså et tredje begreb, som de kalder taktik. Taktik er de valgmuligheder, der er tilbage efter 

valg af forretningsmodel. Det kan eksempelvis være mængden af marketing, prissætninger af produkter 

eller ændring af design. Taktik er en del af en to-parts proces, hvor forretningsmodeller er underlagt 

strategiske beslutninger, og kan beskrives som i figur 3. 

 

Figur 3: The Generic Two-Phase Competitive Process Framework (Casadesus-Mansanell og 

Ricart 2009: 18) 

 
 

Figuren viser hvordan forretningsmodeller netop, er underlagt strategiske beslutninger. Figuren løser 

altså ikke forholdet mellem forretningsmodel og strategi, da forretningsmodel stadig er afhængig af 

strategien, og derfor er set i relation til strategien. Forskellen mellem strategi og forretningsmodel skal 

dog ses i kontingensen af den valgte strategi (Casadesus-Mansanell og Ricart 2009). En virksomheds 

strategi er et valg, der gøres ud fra en række faktorer, men det valg som er taget, er blot ét valg ud af 

flere mulige. Forretningsmodeller er derfor konsekvensen af valget af virksomhedens strategi. Ude fra 

ses en virksomheds strategi og forretningsmodel som at være det samme, da en forretningsmodel er 

konsekvens af strategien. Der kan dog forekomme uoverensstemmelser mellem den udtalte strategi, 

forretningsmodel, og taktik. Det kan eksempelvis være en butik, hvis strategi er at være billig, men 

varerne i butikken er dyrere end deres konkurrenters. Det ændrer dog ikke på, at der er taget nogle valg 

i forhold til hvordan butikkens strategi, forretningsmodel, og taktik forholder sig til hinanden. 

Strategien er at være billig, forretningsmodellen er konsekvensen af valget om at være billig. Butikkens 

segment er eksempelvis kunder, der ønsker billige vare, value proposition er billige vare, og 
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indtægtsstrømmen er varesalg. Taktikken er resten af beslutningerne om, hvor billige de skal være, 

hvor meget man skal bruge på reklame, hvor meget man kan slække på kvalitet, så man kan få et 

billigere vare udvalg og så videre. 

 

Forretningsmodellen er derfor de elementer, en virksomhed består af efter, der er gjort et strategisk 

valg. Casadesus-Mansanell og Ricart (2009) tilføjer kontingens af strategiske valg som ekstra 

dimension til begrebet om strategi og forretningsmodeller. Strategi er ikke kun positioneringen og 

aktiviteterne, men er også de valg og ikke-valg, der er truffet. En virksomhed kan eksempelvis vælge at 

gå efter at være det mest effektive lavpris selskab, eller forsøge at give kunden den mest luksuriøse 

oplevelse, som begge kan være strategiske valgmuligheder. Når valget er taget, er den nye logik for, 

hvordan en virksomhed skaber værdi for sine kunder forretningsmodellen: Business models are 

reflections of the realized strategy. (Casadesus-Mansanell og Ricart 2009) 

 

Ude fra er forskellen mellem forretningsmodel og strategi svær at se, da forretningsmodellen ofte er en 

refleksion af den realiserede strategi. En analyse af en forretningsmodel vil derfor umiddelbart bidrage 

med en vurdering af, hvor godt en forretningsmodel opfylder en udtalt eller implicit strategi gennem 

elementerne i virksomhedens forretningsmodel, eller aktiviteter som Porter (1998) kalder det. I 

overensstemmelse med Porters (1996) kritik kan vurdering af en forretningsmodel i dette forhold, kun 

bedømmes ud fra dens evne til at opfylde en strategi, men ikke om forretningsmodellen er bedre end en 

anden. Tilføjelsen af strategisk kontingens åbner op for denne problemstilling, hvor forskellige valg af 

strategiske muligheder producerer forskellige forretningsmodeller, der giver andre taktiske parametre, 

der skal justeres (Se figur 4 på næste side). Disse strategiske muligheder vil først være synlige ude fra, 

når en virksomhed er truet eksempelvis af en konkurrent. I en sådan situation kan en virksomheds først 

og fremmest undersøge om, den kan klare udfordringen med justering af taktik, som ikke har 

indflydelse på forretningsmodel eller strategi. Det kan eksempelvis være en økologisk bager, der åbner 

ved siden af et supermarked, og tager supermarkedets kunder, da supermarkedet er dyre. Her kan 

supermarkedet eventuelt justerer prisen og klare truslen. Er truslen derimod et andet supermarked, der 

er mere moderne, som tager supermarked A’s kunder ved at tilbyde en bedre value proposition til 

samme segment, kan det være nødvendigt for supermarked A at positionere sig anderledes i forhold til 

supermarked B, hvilket kan betyde at strategien skal ændres. En ændring, der vil have indflydelse på 
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forretningsmodellen og mulighederne for taktik. De mulige valg for strategi er strategiens kontingens, 

de valg der tages i en ændring af strategien, er den aktiverede strategi. Forretningsmodeller hjælper 

altså med at skabe overblik over den nuværende strategi og konsekvenserne af andre endnu ikke 

aktualiserede strategiske muligheder. 

 

Figur 4: Strategy, Business model, and Tactics (Casadesus-Mansanell og Ricart 2009: 19 ) 

 
 

Ifølge Osterwalder et al. (2005) er strategi og forretningsmodeller delt af distinktionen mellem 

planlægning og arkitektur, hvor planlægning sker ud fra eksterne omstændigheder, mens kortlægning af 

en forretningsmodel er en analyse af det interne i en virksomhed. Porter (1996; 2001) arbejder uden 

distinktion, da forretningsmodel er et produkt og del af strategi, og derfor anser forretningsmodel som 

et irrelevant begreb. Figur 4 inkorporerer både Osterwalder et al. (2005) opdeling af strategi og 

forretningsmodel, samt Porters (1996) definition af strategi som positionering af aktiviteter. Det 

strategiske niveau rummer altså et antal af ikke aktualiserede forretningsmodeller, som kan være 

relevante for en virksomhed. En virksomheds forretningsmodel kan altså iagttages ude fra, da det er 

summen af virksomhedens aktiverede strategi eller mangel deraf, hvor strategien er summen af den 

nuværende forretningsmodel og ikke aktualiserede forretningsmodeller. 
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Alle virksomheder har en forretningsmodel, da alle virksomheder tager beslutninger, og 

forretningsmodeller er summen af de beslutninger, en virksomhed har taget (Casadesus-Mansanell og 

Ricart 2009). Alle virksomheder har dog ikke en strategi, da en strategi kræver planlægning af 

muligheder, som endnu ikke er aktualiseret. Valget af strategi forholder sig derfor til positioneringen af 

virksomheden i en kontekst, der åbner op for anvendeligheden af forretningsmodeller som begreb i en 

strategisk kontekst: 1) En analyse af en forretningsmodel kan gavne en virksomhed uden strategi, da 

analysen kan klargøre de strategiske implikationer af den nuværende forretningsmodel. 2) En analyse 

af en forretningsmodel kan også belyse fremtidige eller nuværende udfordringer, og hvordan udvikling 

af strategi eller taktik kan imødekomme disse udfordringer. 

 

Analysen af en forretningsmodel giver altså et billede af den nuværende situation, der både kan give 

klarhed over en virksomheds situation, og over hvilke muligheder for endnu ikke aktualiserede 

strategiske udviklingsmuligheder den har. En virksomheds forretningsmodel er det mest håndgribelige 

niveau for analyse, da en analyse af de taktiske muligheder kan være uoverskuelige, da mulighederne 

afhænger af strategien, forretningsmodellen, konkurrenterne og så videre. Det er eksempelvis svært at 

bedømme, om en gratis avis tager et passende, lavt eller for højt annoncesalær uden kontekst af de 

andre parametre. En analyse af de strategiske muligheder kan være problematisk, hvis en virksomhed 

ikke selv, er klar over deres strategi. En analyse af en forretningsmodel er derfor nyttig, da den kan 

tilbagevise, hvad virksomhedens strategiske valg/ikke-valg er, og derfra åbner op for mulige andre 

strategier, der er relevante for virksomheden baseret på deres nuværende forretningsmodel. En analyse 

af en forretningsmodel giver desuden også mulighed for internt i en virksomhed at belyse en 

uoverensstemmelse mellem den internt accepterede strategi, og logikken den formidles videre med til 

kunderne. Det kan eksempelvis være en restaurant, der har en strategi, hvor de går efter billig mad til et 

ungt segment, men at deres kanaler, og value proposition henvender sig til et gammelt segment. 

3.4 Forretningsmodeller appliceret i specialet 

I de foregående afsnit om forretningsmodeller er det analyseret, hvordan forretningsmodeller er et 

disparat begreb, der har flere anvendelsesmetoder. Der argumenteres også for, at forretningsmodel som 

begreb indeholder et potentiale, og kan anvendes som analyseværktøj til at skabe udvikling af 
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virksomheder. Det sammenlignes blandt andet med en flysimulator, hvor man kan teste nye idéer til 

udvikling af en virksomhed (Osterwalder et al. 2002). Analysen af litteraturen viser dog, at der 

eksisterer få eksempler på, hvordan man i praksis kan anvende begrebet til udvikling. Der fokuseres 

ofte på tidligere eksempler, der eksemplificerer forretningsmodellers forklarende egenskaber i stedet 

for, hvordan en virksomhed reelt kan udvikle sig (Linder og Cantrell 2000; Casadesus-Mansanell og 

Ricart 2009). I specialet er der en ambition om at anvende forretningsmodel som begreb i praksis, og 

undersøge hvad en analyse af Facebooks forretningsmodel kan aktualisere af fremtidige strategiske 

udviklingsmuligheder. Der foretages derfor en kritisk af Facebook, som skal give indsigt i hvilke 

elementer, som indgår i Facebooks produktion af værdi til deres segmenter, og hvordan elementerne 

står i relation til hinanden. Baseret på denne viden foreslås alternative strategiske udviklingsmuligheder, 

som det argumenteres for, er relevante ud fra den kritiske analyse af Facebook. Den kritiske analyse af 

Facebook fungerer som indgangsvinkel til analyse af de relevante strategiske udviklingsmuligheder, da 

det er det mest tilgængelige niveau for analyse, som det tidligere er redegjort for i afsnit 3.3. En analyse 

af Facebooks forretningsmodel bidrager således med at forstå, hvordan Facebook producerer værdi til 

deres segmenter, som dermed kan tilbagevise, hvordan man kan forstå Facebooks position i en kontekst, 

da deres forretningsmodel er en refleksion af den aktiverede strategi. Indsigten i Facebooks 

forretningsmodel anvendes herefter til at aktualisere relevante strategiske udviklingsmuligheder, hvor 

de nye udviklingsmuligheder kan argumenteres for at være mere eller mindre relevante, hvis de bygger 

videre på Facebooks nuværende forretningsmodel, og potentielt kan skabe positive synergi effekter. 
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3.5 Opsummering 

Forretningsmodel som begreb har gennemgået en udvikling, og blev i starten hovedsagligt anvendt til 

taxonomi af nye internetvirksomheder. Internettet muliggjorde nye måder at drive forretning på, og 

man ønskede derfor at skabe overblik over udviklingen. Efterfølgende er forretningsmodel som begreb 

udviklet til et analyseværktøj, som kan anvendes til at analysere det interne af en virksomhed, og 

hvordan den skaber værdi til kunden. Forretningsmodel er dog et disparat begreb, som refererer til 

forskellige områder og metoder, og det er derfor fundet nødvendigt præcist at definere, hvordan 

begrebet anvendes i specialet. 

 

En forretningsmodel kan defineres på flere måder, og det er i specialet valgt at anvende Osterwalder og 

Pigneurs (2010) definition: En forretningsmodel er det rationale en virksomhed skaber, leverer, og 

indfanger værdi med. Med denne definition fokuseres der på det interne af en virksomhed, og der laves 

derfor en distinktion mellem strategi, forretningsmodel og implementering. 

 

Distinktionen mellem strategi og forretningsmodel skaber dog nogle udfordringer for, hvordan man kan 

anvende forretningsmodel til analyse. Begrebet kritiseres blandt andet for ikke at give en analyse ekstra 

værdi, da en vurdering af en virksomheds forretningsmodel altid vil være i forhold til en strategi. 

Kritikken imødekommes ved introduktion af strategisk kontingens, der åbner op for anvendelsen af 

begrebet.  

 

I specialet appliceres teorien med det formål om at anvende begrebet i praksis, og simulere en situation 

for Facebook, hvor de ikke er bevidste om, hvordan de i fremtiden skal udvikle sig. En analyse af 

Facebooks forretningsmodel fungerer således som indgangsvinkel til at analysere Facebooks rationale 

for produktion af værdi, da det er det mest tilgængelige niveau for analyse, og samtidig skaber overblik 

over en virksomheds nuværende situation.  
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4 Metode 

Afsnittet metode omhandler, hvordan viden er produceret i specialet. Det omfatter det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt, samt indsamling og anvendelse af empiri. Afsnittet er inkluderet 

for at skabe gennemsigtighed over den metodiske proces, og hvorfor den viden som produceres er 

relevant. 

4.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Følgende afsnit omhandler specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, og de konsekvenser det har 

for den viden som produceres i specialet. I specialet tages der udgangspunkt i kritisk realisme som 

videnskabsteori, hvilket har indflydelse på, hvordan viden kan udledes af empirien. I kritisk realisme 

flyttes fokus fra hændelser til mekanismer, der har konsekvenser for, hvordan et objekt kan studeres. 

 

Within philosophy, critical realism involves a switch from epistemology to ontology and within 

ontology a switch from events to mechanisms. (Danermark 2002: 5) 

 

Kritisk realisme forholder sig kritisk til, hvordan viden produceres i samfundsvidenskab, og tager 

afstand fra en forestilling om produktion af universel viden. Det argumenteres for, at det ikke er 

produktivt i samfundsvidenskab at studere hændelser på samme måde som i naturvidenskab, da sociale 

hændelser er åbne systemer, som ikke kan kontrolleres. Ontologisk opdeles virkeligheden i tre 

niveauer: The real, the actual and the empirical. Niveauerne navngives som mekanismer, hændelser, 

og erfaringer. Det erkendes inden for kritisk realisme, at der eksisterer en virkelighed uden for den 

menneskelige bevidsthed, det kan eksempelvis være fysikkens love. Virkeligheden uden for 

menneskets bevidsthed er mekanismer, som er et dybdeliggende niveau, vi aldrig kan observere til 

fulde. Mekanismerne producerer hændelser, som sker uafhængigt af, om de opleves eller ikke. Når 

hændelserne opleves, bliver de til erfaringer, som er det empiriske niveau, man som forsker kan 

iagttage. Det har den konsekvens, at alle sociale hændelser er medierede eksempler på virkeligheden, 

da hændelsen først bliver til erfaring efter, den opleves af et subjekt. Subjektet er et åbent system, der 

hele tiden ændrer sig, da det konstant påvirkes. Forsøg på at beskrive en universel virkelighed vil derfor 
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altid være fejlbarlig, da det ikke er åbenlyst hvilke mekanismer, der producerer hændelserne. I specialet 

erkendes det derfor, at den viden som produceres om Facebooks forretningsmodel, og fremtidige 

strategiske udviklings muligheder er kontingent. Det er ikke muligt at undersøge alle hændelser, der har 

med Faceboks muligheder for fremtidig udvikling at gøre, og selv om det var muligt, vil det ikke være 

åbenlyst hvilke underliggende mekanismer, der var på spil. Dermed ikke sagt, at det er umuligt at 

producere relevant viden, og at al viden er lige relevant. (Danermark et al. 2002) 

 

Viden dannes i specialet igennem den metodiske proces abduktion. Abduktion er et alternativ til 

induktion og deduktion, da man i kritisk realisme epistemologisk ikke kan forpligte sig til en af de to. 

Induktion udleder sandhed fra empiri såsom statistik, hvor deduktion udleder sandhed ud fra logik. 

Abduktion fortolker derimod et fænomen ud fra en ramme, hvor både rammen og fænomenet blot er en 

fortolkning ud af flere mulige (Danmermark et al. 2002). Rammen i specialet er en analyse af 

Facebooks forretningsmodel, der gør det muligt at analysere det rationale, som Facebook producerer 

værdi til sine kunder med. Ydermere analyseres de strategiske udviklingsmuligheder ud fra rammen, og 

analysen af de strategiske muligheder er derfor begrænset til den valgte ramme. Det vil sige, at den 

viden som produceres, giver ny indsigt i mulige udfald af Facebooks forretningsmodel, og fremtidige 

strategiske udviklingsmuligheder. Den producerede viden kvantificerer derfor ikke, hvad chancen for 

udfaldenes succes er. Det argumenteres blot for, at de er mere eller mindre relevante i forhold til 

Facebooks forretningsmodel og fremtidige udvikling. De strategiske muligheder gøres relevante ud fra 

teori om forretningsmodeller, som er valgt til analyse af Facebook. De fremanalyserede strategiske 

muligheder har derfor deres validitet i forholdet mellem teorien og empirien. Validiteten af et udsagn er 

således et spørgsmål om, hvor god teorien er til at analysere problemstillingerne i specialet. Hvis der 

gives et irrelevant udsagn, er det op til forfatteren af specialet at sammenholde den teoretiske ramme og 

resten af empirien for at afgøre om, udsagnet er relevant eller ikke. Det kan sammenlignes med en 

mekaniker, der lytter til en motor for at diagnosticere et problem, det kræver en specifik viden, der gør 

det muligt for ham at lokalisere problemet. En viden der ville være mindre relevant, hvis han 

eksempelvis skulle spille en fodboldkamp. Abduktion stiller derfor krav til, at forskeren formår at 

udnytte den valgte ramme, og sammenholde den med empirien. I specialets tilfælde er det teori om 

forretningsmodeller sammenholdt med viden om Facebook. (Danermark et al. 2002) 
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Tidligere i specialet er det akademiske felt om forretningsmodeller gennemgået, samt hvilke 

muligheder for analyse teorien indeholder. Det er gjort for at skabe gennemsigtighed om, hvordan 

teorien i specialet bruges til at analysere specialets problemstilling. Ifølge Danermark et al. (2002) skal 

man i valg af teori spørge om, teorien er produktiv, når det kommer til at forstå hændelser inden for det 

område, man undersøger. Ydermere skal man også spørge om, hvad teorien kan forklare eller ikke 

forklare (Danermark et al. 2002: 147). I specialets afsnit om teori er det redegjort for, at teorien gør det 

muligt at belyse strategiske udviklingsmuligheder for udvikling af Facebooks forretningsmodel. 

Desuden anerkendes det, at teorien også har sine begrænsninger, og det ikke er muligt med den valgte 

teori at undersøge hvilken mulighed, der endegyldigt er den bedste. Teorien gør det kun muligt at 

undersøge hvilke tendenser, som man i en fremtidig analyse kan undersøge yderligere. 

 

Kvalitativ forskning i kritisk realisme kan bruges til at undersøge en case, hvor det undersøges, 

hvordan objekter og hændelser kan forklares. I specialet gøres det ved at interviewe ni personer, der 

professionelt har en relation til Facebook. Som tidligere redegjort for er det ikke muligt at konkludere 

noget generelt i kritisk realisme, hvilket også er gældende for interviews. Interviewsne foretages i åbne 

sociale systemer, og det ikke er muligt at simulere et lukket system som i naturvidenskab. Man er som 

person altid i kontakt med samfundet, og har fri vilje, der oplever nye hændelser hele tiden. I kritisk 

realisme udgøres validiteten af en kvalitativ undersøgelse ud fra en betydelige relation eller forbindelse 

til emnet, der undersøges. De interviewedes relation til Facebook bliver yderligt uddybet i kommende 

afsnit om interviews. (Danermark et al. 2002) 

4.2 Empiri 

Følgende afsnit omhandler, hvordan den anvendte empiri i specialet er indsamlet, og hvorfor den er 

relevant. Først og fremmest er empirien indsamlet med henblik på specialets problemformulering. 

Specialet er en kritisk analyse af Facebooks forretningsmodel med henblik på udvikling af en fremtidig 

strategi, og problemstillingen fordrer derfor især viden om tre centrale emner: Facebook, 

forretningsmodeller og strategi. Viden om disse tre emner er opnået igennem både primær og sekundær 

empiri. Den primære empiri består af ni interviews med personer, der har en relevant forbindelse til 
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Facebook. Den sekundære empiri består af tidsskrifter, hjemmesider, og data som Facebook selv har 

produceret. 

 

I en gennemgang af litteraturen om forretningsmodeller kan der iagttages et fokus på virksomheders 

produktion af værdi, indtægt og logik. Desuden kan det iagttages, hvordan forretningsmodeller kan 

være værktøj til at diskutere udvikling af fremtidig strategi. Som det fremgår af tidligere afsnit om teori, 

består litteraturen hovedsagligt af akademiske artikler og bøger, hvor der forskes i forretningsmodellers 

koncept, og hvordan konceptet kan bruges som værktøj. Efter analysen af litteraturen er det valgt at 

anvende Osterwalder og Pigneurs (2010) bog som primære ramme for analyse. Det er valgt ud fra 

bogens evne til at belyse produktion af værdi, indtægt, og logik på en struktureret måde, der let kan 

kommunikeres videre til læseren. Specifikt er det valgt, at tage udgangspunkt i analyseværktøjerne 

Business Model Canvas, og Business Model Environment som ramme for analyse. Ydermere 

kombineres en analyse af Facebooks forretningsmodel, og Casadesus-Masanell og Ricarts (2009) 

artikel, der omhandler, hvordan man kan forstå forholdet mellem forretningsmodel og strategi. Artiklen 

åbner op for muligheden for at analysere Facebooks forretningsmodel, og anvende analysen som 

indgangsvinkel til diskussion af fremtidige strategiske udviklingsmuligheder. 

 

Før indsamlingen af empiri om Facebook var det altså besluttet at bruge Business Model Canvas og 

Business Model Environment som ramme for analyse. Indsamlingen af empiri blev derfor gjort ud fra 

et mål om at belyse de kategorier, som teorierne består af. Der er indsamlet information fra Facebooks 

års- og kvartalsrapporter, som indeholder nøgletal omkring virksomhedens indtægter og brugergrupper. 

Desuden er der søgt efter information i databaser såsom EBSCO, Business Source Complete, og 

Infomedia. Inden en artikel er anvendt, er det så vidt muligt undersøgt, hvor relevant og valid den er i 

forhold til emnet. Eksempelvis er anerkendte kilder som Harvard Business Review1, og Cable News 

Network (CNN)2 foretrukket frem for kilder, som er mindre anerkendte, eksempelvis blogs. Som 

tidligere redegjort for er empiriens validitet afgjort af dets relevans i forhold til at belyse 

problemstillingen. Indsamlingen af empirien har derfor været styret af rammen for analyse, så der kan 

opnås størst mulig relevans i forhold til specialets problemformulering. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Magasin udgivet af Harvard Universitet om forretning og strategi: http://hbr.org/ 
2 Nyheds 24 timers stor amerikansk nyhedskanal: http://edition.cnn.com/ 
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4.2.1 Interviews 

Specialets primære empiri er produceret ud fra kvalitative interviewprincipper, der anvendes til at 

undersøge analysegenstandens bestanddele (Kvale 2004). Interviewsne består af ni personer som på 

forskellige måder, har relation til Facebook professionelt. De interviewede er valgt ud fra flere 

parametre. Vigtigst er, at de har en relevant forbindelse til Facebook. De interviewedes relevans er i 

specialet afgjort af, hvorvidt de har en professionel forbindelse til Facebook, og de er således ikke kun 

private brugere, men er forskere eller arbejder med Facebook på forskellig vis. En oversigt over 

interviewpersonerne kan ses i bilag 1. Ydermere er de interviewede valgt for at beskrive forskellige 

dele af Facebooks forretningsmodel, og har derfor ekspertise indenfor forskellige områder. Der er 

eksempelvis både PhD studerende, markedsføring professionelle og en search engine optimization 

selvtsændig. De interviewede er således både valgt i overensstemmelse med teori om 

forretningsmodeller og Facebook som analyseobjekt. De kan derfor indgå produktivt i en analyse af de 

kategorier, som teorien og empirien gør muligt. 

 

De interviewede fik inden interviewsne tilsendt en interviewguide, som kan ses i bilag 2. 

Interviewguiden indeholder en kort beskrivelse af specialets emne, generelle fakta om Facebook, og et 

nogle overordnede spørgsmål. Det gav de interviewede mulighed for at forberede sig, og dermed opnå 

en mere produktiv proces.  

 

Efter alle interviewsne var gennemført blev de gennemlyttet to gange, hvor de vigtigste pointer, og 

citater blev skrevet ned. Herefter blev pointerne struktureret efter Business Model Canvas og Business 

Model Environments kategorier, som dannede et overblik over, hvor de interviewedes udsagn vil være 

relevante i en analyse. 
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5 En kritisk analyse af Facebook   

Følgende afsnit er en kritisk analyse af Facebook som virksomhed. Analysen starter med en 

introduktion af Facebooks historie, og hvorfor Facebook er interessant som case. Herefter analyseres 

Facebooks eksterne kontekst og interne forretningsmodel.  

5.1 Introduktion til Facebook 

5.1.1 Historie 

Mark Zuckerberg grundlagde Facebook i 2004, da han gik på Harvard. Han hentede imod universitetets 

regler billeder af alle hans medstuderende, og lagde dem op på en hjemmeside, hvor man kunne 

stemme om, de var ”Hot or not”. Det var en relativ succes, og på to uger havde hjemmesiden 450 

besøgende, som stemte 22.000 gange.3 Efterfølgende viste det sig, at Mark Zuckerberg arbejdede på et 

lignende projekt samtidigt med Facebook. Han arbejdede sammen med tvillingerne Cameron og Taylor 

Winklevoss på en hjemmeside, der havde navnet HarvardConnections, som senere blev lanceret som 

ConnectU. Hjemmesiden var ligesom Facebook et socialt netværk, og de mente derfor, at Mark 

Zuckerberg havde stjålet deres ide. Efter at have kæmpet frem og tilbage i retten endte parterne med at 

indgå et forlig, der gav Cameron og Taylor Winkelvoss aktier i Facebook som i 2012 ved Facebooks 

introduktion på børsen, havde en værdi på omkring 300 millioner amerikanske dollars.4 Antallet af 

brugere på Facebook var hurtigt voksende fra den dag platformen blev lanceret, og Facebook tiltrak 

undervejs opmærksomhed fra flere investorer og købere. Der har været flere rygter om forsøg på at 

købe Facebook, det er eksempelvis rygtet, at den amerikanske medievirksomhed Viacom i 2006 bød 

750 millioner dollars.5 Mark Zuckerberg valgte dog ikke at sælge, men modtog i stedet investeringer i 

virksomheden. Facebook modtog så mange investeringer, at de ifølge amerikansk lov var tvunget til at 

gøre deres aktier offentlige tilgængelige, der sker, når en virksomhed passerer 500 private investorer.6  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 http://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3#we-can-talk-about-that-after-i-get-all-the-basic-functionality-up-tomorrow-night-1 
4 http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/02/facebook-ipo-winklevoss-300m-fortune 
5 http://www.webpronews.com/facebook-sees-m-from-greylock-2006-04 
6 http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/05/16/facebook-the-smart-money-exits/ 



   

30 
 

Facebook gik på børsen den 18. maj 2012, hvor aktien startede ud med en pris på 38 amerikanske 

dollars stykket, der værdisatte virksomheden til 104 milliarder dollars. Det var den største børsnotering 

for en teknologivirksomhed nogensinde og den tredjestørste i amerikansk historie. Det blev forud for 

børsnoteringen diskuteret, hvor lidt og hvor meget aktien ville stige.7 Facebook startede ud med en 

begrænset stigning for herefter at falde, og aktien blev ved med at falde over de kommende måneder. 

Der blev især stillet spørgsmål ved Facebooks Price/Sales (P/S)8 faktor, som var høj sammenlignet med 

eksempelvis Apple og Google (Se tabel 1). Facebook skulle derfor øge deres omsætning mange gange 

før, at de var på højde med andre teknologibaserede virksomheder, og der blev stillet spørgsmål ved om 

dette var muligt.  

 

Tabel 1: P/E Primo 2013 i milliarder dollars 
 Værdi9 Omsætning10 Værdi/omsætning 

Facebook ved Børsnotering 10411 3,712 28,1x 

Apple 402 156 2,5x 

Google 273  50 5,5x 

5.1.2 Hvorfor Facebook? 

Facebook har haft en eksplosiv udvikling, hvor virksomheden er gået fra at være et lille eksperiment til 

en børsnoteret milliard virksomhed på otte år. Det er i dag verdens største online sociale netværk med 

over 1,1 milliard brugere (Facebook 2013), og de arbejder i dag ud fra en udtalt vision om, at de vil 

forbinde verden, hvilket ikke synes usandsynligt med det store antal brugere:  

 

Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and 

connected.13 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Reuters - UPDATE 7- Historic Facebook debut falls flat 19.05.12 Bilag 3 
8 Price/Sales er et tal, der bruges som nøgletal for en virksomhed. Det beskriver forholdet mellem pris og omsætning. 
9 http://www.nasdaq.com/  Market Cap 13.03.13  
10 2012 Omsætning 
11 Værdi ved børsnotering 18. Maj 2012 
12 Litteraturliste: Facebook 2013 
13 https://www.facebook.com/facebook?v=info 
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Mark Zuckererg fungerer som administrerende direktør for virksomheden, og er i dag en af verdens 

rigeste personer, der hviler derfor også et stort pres på ham, da han ligesom Facebook er gået fra at 

være studerende til at styre en milliard virksomhed.14 Facebook er desuden det første sociale netværk, 

der har opnået så mange brugere, og der eksisterer derfor kun få eksempler på, hvordan sociale netværk 

kan skabe indtægtsstrømme og udvikle sig. Der medfølger derfor en hvis usikkerhed om, hvordan man 

skal vurdere Facebooks fremtidige muligheder for udvikling. Facebooks udvikling er gået hurtigt, og 

aktiemarkedet har svinget i deres tiltro til, om de kan udvikle sig i fremtiden (Bilag 3). Aktionærer, 

journalister, og investorer har set et potentiale i Facebook, men det er stadig usikkert hvor stort, det er. 

Spørgsmålet er, hvordan de kan skabe solide indtægtsstrømme på de mange brugere. Er det muligt for 

Facebook og Mark Zuckerberg at forøge deres P/S med deres nuværende forretningsmodel, og hvilke 

muligheder har de for at udvikle sig i fremtiden med henblik på strategi? I ambitionen om at belyse 

dette foretages en kritisk analyse af Facebooks forretningsmodel. 

5.2 Ekstern analyse  - Facebooks kontekst 

5.2.1 Business Model Environment 

Følgende afsnit omhandler Facebooks kontekst som virksomhed, hvor det vil redegøres for, hvilken 

kontekst Facebooks forretningsmodel er positioneret i. Det er valgt, da en analyse af Facebooks 

kontekst kan styrke grundlaget for analyse af Facebooks forretningsmodel, når analysen relateres til 

flere parametre (Osterwalder et al. 2010). Desuden gøres det ud fra definitionen af forretningsmodel og 

strategi, som to separate niveauer i en virksomhed. Det strategiske niveau forholder sig til eksterne 

faktorer for virksomheden, og det er derfor fundet nødvendigt at analysere den eksterne kontekst for 

senere at kunne analysere Facebooks fremtidige strategiske udviklingsmuligheder. Analysen tager 

udgangspunkt i Business Model Environment (Osterwalder og Pigneur 2010), som fokuserer på, 

hvordan de eksterne faktorer kan påvirke Facebook. Business Model Environment omhandler fire 

kategorier:  Market Forces (Markedskræfter), Industry Forces (Industriens kræfter), Key Trends (Nøgle 

tendenser) og Macroeconomic Forces (Markoøkonomiske kræfter). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/facebook-surges-mark-zuckerberg-pockets-3-8-billion-143114560.html 
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5.2.2 Market Forces 

Market Forces omhandler markedet for virksomheden, og relaterer til områderne: Market Issues 

(Markedsproblemer), Market Segments (Markedssegmenter), Needs and Demands (Behov og 

efterspørgsel), Switching Cost (Omkostninger ved skift) og Revenue Attractiveness (Omsætnings 

attraktivitet) (Osterwalder og Pigneur 2010).  

 

Facebook har haft et støt stigende brugerantal siden deres lancering, og har i dag over 1,1 milliard 

aktive brugere hver måned. Antallet af brugere er eksempelvis steget med 150 millioner fra 1. kvartal 

2012 til 4. kvartal 2013 (Facebook 2013). Facebook er det mest besøgte sociale netværk i verden, hvor 

de efterfølgende pladser tilhører Twitter, LinkedIn, og Pinterest (eBizMBA 2013). Facebooks 

konkurrenter fokuserer mere på nicher såsom mikro blogging (Twitter), professionalitet (LinkedIn), og 

billeder (Pinterest). Fokus på nicher er en typisk strategi for nye aktører på et marked, der er domineret 

af en virksomhed. Niche virksomhederne udskærer en del af Facebooks value proposition, og tilbyder 

mere specialiserede funktioner. Det er dermed muligt for brugerne at få stillet deres behov et andet sted, 

hvis de leder efter mere specialiseret produkter (Eisenmann et al. 2006). Det eneste andet netværk, der 

tilbyder lignende funktionalitet som Facebook, er Googles sociale netværk Google+. Konkurrenterne 

drives hovedsagligt af reklameindtægter og/eller investeringer ligesom Facebook. LinkedIn har dog 

introduceret premium pakker, som kan købes, hvis man enten søger ansatte eller job. Facebook er altså 

markedsleder inde for sociale netværk, da det er det mest besøgte. Facebooks position som 

markedsleder er dog ikke urokkelig, og et forkert valg kan sende brugerne over til konkurrenterne. 

Ifølge flere af de interviewede vil medlemsgebyr eksempelvis få brugerne til at flygte (Interview 2: 

PhD; Interview 3: Tosti;  Interview 4: Løvgaard). 

 

If they start charging individual users they will run. (Interview 2: PhD) 

 

Det svarer til de her netaviser, som jo prøver at overleve ved, at de begynder at tage betaling for deres 

historier, det får de et ordentlig skrald over nallerne for, det går ikke. (Interview 3: Tosti) 
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Brugerne er vant til, at sociale netværk er gratis ligesom, netaviser altid har været det. En ændring af 

dette vil indeholde risiko, da brugerne vil finde andre gratis alternativer. Facebook skal derfor være 

varsomme med brugerbetaling, da det kan få brugerne til at flygte. 

 

Facebook skaber en netværkseffekt i brugersegmentet, hvor værdien af et produkt forøges for hver 

bruger, der benytter platformen. Konkurrenterne får derfor svært ved at true Facebooks position som 

markedsleder på kort sigt, da de skal overkomme de kollektive omkostninger ved skift for over 1 

milliard brugere (Shapiro og Varian 1998). En konkurrent kan ikke starte en hjemmeside op med 

samme funktioner som Facebook, hvorefter brugerne migrerer til den nye side. Der er store 

omkostninger ved skift af social netværk, da det netop er det sociale, som er fokus for hjemmesiderne.  

 

Network effects, lige så snart vi alle sammen er der, så er man også nødt til at være der for ligesom at 

være en del af fællesskabet. Alle der er omkring mig, de brokker sig jo rigtig meget over Facebook, 

men alligevel kan vi ikke lade være med at bruge det. Det er fordi, der ikke er det her alternativ, hvor 

alle ligesom flytter over sammen. Jeg tror det har rigtig meget at gøre med, at du har dine venner og 

hele dit netværk på Facebook, som bare gør, at det er enormt sjovt at være der. (Interview 9: Dyhr) 

 

Facebook har en stærk position i markedet for sociale netværk, hvor deres nærmeste konkurrenter 

fokuserer på andre nicher. Desuden skaber Facebook netværkseffekt, der gør det svært at true deres 

position på kort sigt. Facebook skal dog være påpasselige med deres strategiske valg, da brugerne har 

visse vaner, og vil flygte, hvis man eksempelvis indfører medlemsgebyr. 

5.2.3 Industry forces 

Industry forces omhandler, hvordan industriens kræfter kan påvirke en virksomhed, og relaterer til 

områderne: Suppliers and other Value Chain Actors (Leverandører og andre værdikæde aktører), 

Stakeholders (Interessenter), Competitors (Konkurrenter), New Entrants (Nye aktører), og Substitute 

Products and Services (Udskiftelige produkter og services) (Osterwalder og Pigneur 2010).  
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Google er Facebooks største konkurrenter, da de to virksomheder tilbyder nogle af de samme value 

propositions, og får deres indtægter fra samme indtægtsstrømme. Google har Google+, som er en 

direkte konkurrent til Facebook, da Google+ er det sociale netværk, der minder mest om Facebook, 

siden man har adgang til mange af de samme funktioner. Google+ har kun 359 millioner månedligt 

aktive brugere, hvilket dog er langt mindre end Facebooks 1,1 milliard (eBizMBA 2013; Facebook 

2013). Google anvender en strategi, som man kan kategorisere, som det Eisenmann et al. (2006) kalder 

envelopement. Google udnytter deres andre funktioner og platforme til at overlappe Facebooks value 

proposition. Formålet er at tilbyde et produkt, der ligner Facebooks, men også er integreret i deres 

andre produkter og platforme. Google bundler altså deres produkter, og forsøger at skabe en value 

proposition for brugerne, der kan få dem til at skifte til Google+. Google+ skal dog ikke forstås som en 

direkte kopi af Facebook, da de er sociale på en anden måde: 

 

De [Google red.] har så valgt at lancere Google+, og mange fejlfortolker det som en kopi af Facebook, 

fordi de lancerede det her site med news feed og med meget det samme vibe. Det de vil, det er helt 

anderledes, de vil have et unified net login. (Interview 5: Kaave Pour) 

 

Facebook ønsker at samle alt aktivitet inden for deres egen platform, hvor Google+ bruges som et login, 

som man kan bruge på alle deres produkter (Interview 5:  Pour). Google+ er mere et social lag, du kan 

vælge at bruge, hvis du bruger Googles produkter (Olanoff 2012).  

 

Udover konkurrence om brugerne på sociale netværk, så konkurrer Facebook også med Google på 

andre områder. Begge virksomheders vigtigste indtægtsstrømme stammer fra internetannoncer, hvor 

Google er klar markedsleder, og havde i 2012 52% af markedet. Facebook havde derimod kun 5%, 

men det estimeres, at Facebooks markedsandel vil stige til næsten 13% i løbet af 2013 (eMarketers 

2013). Udover at have større markedsandel, så er Googles annoncer også mere effektive end Facebooks. 

Googles annoncer på Googles Display Network minder om Facebooks højre side annoncer, da 

brugerne udsættes for annoncer i en kontekst, hvor de ikke leder efter et specifikt produkt. Googles 

Display Network er hjemmesider, hvor ejeren af hjemmesiden vælger at få vist annoncer, og betales 

herefter penge for hvor mange besøgende, der har set annoncen. Det er vigtigt at understrege, at Google 

Display Network ikke er det samme som søgemaskineannoncer. Søgemaskineannoncer er endnu mere 
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effektive, da en søgning ofte relaterer til et specifikt produkt (Welland 2013), og annoncerne på Google 

Display Network er derfor næsten ni gange mere effektive end Facebooks annoncer (Welland 2013). 

Google har desuden udvidet de seneste år med andre former for indtægtsstrømme, og har eksempelvis 

lanceret mobil softwaren Android, mobiletelefonerne Nexus, appbutikken Google Play og snart de 

elektroniske briller Google Glasses. Udover Google er en generel tendens inden for industrien, at flere 

af de store teknologivirksomheder bevæger sig mod at producere mere hardware (Interview 5: Pour). 

Eksempelvis har Amazon lanceret Kindle, og Microsoft har Xbox, og Surface. Google er altså 

Facebooks største konkurrent, da de tilbyder en lignende funktionalitet inden for sociale netværk, og 

begge virksomheders vigtigste indtægtsstrøm kommer fra internetannoncer. Google har desuden en 

anden tilgang til social på internettet. De spreder deres produkter ud over flere platforme, hvor 

Facebook prøver at samle det hele.  

 

Det er tidligere set, hvordan det kan gå galt i industrien, hvis man samler alle sine funktioner på en 

platform. MySpace var et af de første store sociale netværk, men er sidenhen blevet næsten forladt, da 

siden over en kort periode mistede sin popularitet, som vil uddybes yderligt i afsnit 6. MySpace står 

derfor som skræmme eksempel på, hvordan et socialt netværk kan være risikofyldt. (Interview 3: Tosti; 

Interview 4: Løvgaard). 

 

Facebook ved selvfølgelig godt at i det omfang, at de kommer til at lave en MySpace, hvor de kommer 

til at udvikle platformen i en uønsket retning, så forsvinder vi brugere bare alle mulige andre stedet 

hen. (Interview 3: Tosti) 

 

MySpace eksisterer stadig, og er relanceret flere gange. Den gang MySpace toppede havde den mange 

af de samme funktioner som Facebook. Man kunne sende beskeder, have venner, lave opslag, og man 

havde sin egen side, som kunne tilpasses i endnu højere grad end på Facebook. MySpace havde i januar 

2010 70 millioner månedligt aktive brugere, som på et år blev halveret til 35 millioner (Yarow 2011). 

Siden er det gået op og ned, og MySpace er derfor blevet relanceret. MySpaces fald koinciderer med en 

yderlig populariseringen af Facebook i samme tidsrum, som fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 steg 

med 72 millioner nye aktive brugere (Facebook 2013). Eksemplet med MySpace viser, hvor hurtigt en 

ny aktør kan forstyrre industrien, og Facebook skal altså forsøge ikke at lave en såkaldt ”MySpace”. 
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En anden aktør i industrien er de statslige regeringer og EU. Der har de sidste år været stor fokus på 

privacy (Privatliv), der har ført til en debat om, hvordan man kan beskytte brugernes privatliv mod de 

store teknologivirksomheders indsamling af person information. Facebook er en af disse virksomheder, 

som lever af at indsamle brugernes data, og anvender informationen til salg af annoncer. Google har 

allerede fået en bøde i Tyskland for at indsamle brugerdata, og der bliver ofte rejst bekymringer om 

Facebooks behandling af brugerdata (Interview 2 PhD; Interview 9 Dyhr; CNN 2013). Desuden har de 

store teknologivirksomheder fået opmærksomhed efter, det blev offentliggjort, at USA's regering har 

adgang til virksomhedernes data (Usborne 2013; CNN 2013). En faktor, der kan lægge yderligere pres 

på lovgiverne til at beskytte brugernes privatliv. Ifølge PhD (Interview 2) er der intet der dog tyder på, 

at det sker i den nærmeste fremtid. Det må alligevel anses som en fremtidig trussel for Facebook, da 

restriktioner på området kan formindske deres evne til at skabe indtægter i fremtiden. 

5.2.4 Key Trends 

Key Trends omhandler hvilke hovedtendenser, der kan have indflydelse på virksomhedens 

forretningsmodel, og relaterer til områderne: Technology Trends (Teknologiske tendenser), Regulatory 

Trends (Lovgivningsmæssige tendenser), Societal and Cultural Trends (Samfundsmæssige og 

kulturelle tendenser), og Socioeconomic Trends (Socioøkonomiske tendenser) (Osterwalder og Pigneur 

2012).  

 

Facebook startede med blot at være en hjemmeside, men er efter smartphonens popularisering blevet 

mere mobil (Interview 3: Tosti). Ud af Facebooks 1,1 milliard månedlige aktive brugere var 750 

millioner af dem også aktive via en mobil- eller tabletapp. Desuden er der 189 millioner brugere, der 

udelukkende bruger Facebook på mobil eller tablet (Facebook 2013). Tendensen gælder også for 

markedet omkring internetannoncer, hvor de samlede indtægter for mobileenheder er i vækst (PwC 

2013). Nye teknologier skaber nye muligheder, og der er stor fokus på andre nye teknologier såsom 

wearable teknologi. Wearable teknologi består af normale beklædningsgenstande, der blandes med 

teknologi, der sammen skaber nye muligheder for brugeren. Eksempler på dette er Google Glasses og 

et rygtet Apple ur (Interview 5: Pour). Ny teknologi prøver ofte at reducere antallet af objekter, man 
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skal bære rundt på. Et eksempel er telefonen, hvor man i dag har kamera, telefon, kalender, 

musikafspiller, kort og så videre i en enhed. Der arbejdes i øjeblikket også på at integrere kreditkortet i 

telefonen ved hjælp af Near Field Technology (NFC), som gør det muligt at betale sikkert med en 

telefon som et kreditkort (interview 5: Pour). 

 

Udover teknologiske tendenser er der også flere tendenser blandt brugerne, som kan blive fremtidige 

udfordringer for Facebook. En tendens blandt brugerne er blandt andet, at de bliver mere immune over 

for internetannoncer. Brugerne vænner sig i højere grad til online markedsføring, og såkaldte banner 

annoncer kan i fremtiden blive mindre effektive. PhD Signe Dyhrby (Interview 9) har lavet eye-

tracking forsøg, hvor man følger Facebook brugernes øjne. De ser hovedsagligt midten af hjemmesiden, 

hvor nyhedsstrømmen er, og de registrerer ikke på samme måde de annoncer, der befinder sig ude i 

siden (Interview 9: Dyhrby).  

 

Facebook eksisterer i kraft af at folk deler information, det er dog blevet svære at få brugerne til at dele 

information inden for de sidste år (Interview 1: Petersen). Brugerne er generelt blevet mere 

opmærksomme på, hvem og hvad de associeres med, og er bekymret over, hvem informationerne 

bliver delt med. En bekymring, der også relaterer sig til problemerne omkring Facebooks håndtering af 

privatdata, da det kan være svært at gennemskue, hvem ens information bliver delt med. 

 

Endnu en brugertendens er, at de unge bevæger sig mod andre former for sociale netværk såsom: 

SnapChat15, Twitter og YouTube16 (Kosner 2012; Vila 2013; Interview 9: Dyhrby). Unge der mener, at 

Facebook er det vigtigste sociale netværk, gik fra 42% til 33% fra 2012 til foråret 2013 (Pimentel 2013). 

De unge tager i øjeblikket imod nogle af de andre mange tilbud for sociale netværk, der findes på 

internettet, og det vil vise sig, om det bare er for at afprøve nye formater, eller om det er en generel 

tendens.  

 

Facebook har generelt en fremtidig udfordring i at følge med tendenserne, der omgiver virksomheden, 

da det er alt afgørende at brugerne finder deres produkt relevant. Ydermere skal de have fokus på, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Chat program til iOS og Android, hvor man billeder og beskeder sletter sig selv efter nogle sekunder: www.snapchat.com 
 
16 Video  
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hvordan nye teknologier kan skabe nye muligheder for Facebook. Annoncerne, som er Facebooks 

hovedindtægt, kan i fremtiden have en aftagende effekt, der kan have konsekvenser for deres indtægter. 

Der er desuden en stigende bekymring om privatliv fra brugerne, der ikke deler information i samme 

grad som tidligere. En anden tendens der bør bekymre Facebook er, at de unge flygter fra platformen, 

som kan udhule virksomheden på lang sigt, hvis de ikke formår at tiltrække nye brugere.   

5.2.5 Macroeconomic Forces 

Macroeconomic Forces omhandler hvilke makroøkonomiske kræfter, der kan have indflydelse på 

virksomhedens forretningsmodel, og relaterer til områderne: Global Market Conditions (Globale 

markedsvilkår), Capital Markets (Kapitalmarkederne), Commodities and other Resources (Råvarer og 

andre resourcer), og Economic Infrastructure (Økonomisk infrastruktur) (Osterwalder og Pigneur 2010). 

 

Facebook er et globalt produkt, og er repræsenteret i de fleste regioner. En regions generelle økonomi 

kan således have indflydelse på, hvordan Facebooks muligheder er i regionen. Indtægterne per bruger 

er højest i de rige regioner og mindst i de fattige. Facebook tjener eksempelvis 3,5 dollars per bruger i 

annonce indtægter fra USA og Canada, mens de kun tjener 0,64 dollars per bruger fra Asien (Facebook 

2013). Det er dog ikke kun et udtryk for befolkningens økonomi, da Facebook kun tjener 1,6 dollars 

per bruger i Europa (Facebook 2013), hvilket er næsten er 66% mindre i forhold til USA og Canada.  

 

En økonomisk vækst i de fattige regioner kan have en positiv effekt på Facebook. Facebook tjener 

penge på annoncer, og vil derfor drage fordel af, at dem der bruger Facebook i regionerne, har 

købekraft, der giver incitament for annoncører til at annoncere. Derudover giver det befolkningen i 

regionerne økonomisk mulighed for at erhverve sig teknologi, hvor det er muligt at tilgå Facebook fra. 

Afrika, Indien, og Mellemøsten vil i fremtiden være Facebooks største vækst markeder, hvor antallet af 

borgere med smartphones og adgang til internettet er langt lavere end i Vesten (O´Dell 2013). 

 

Som tidligere redegjort for er Facebook en børsnoteret virksomhed, som betyder, at der medfølger visse 

forventninger. Facebook gik på børsen med en værdi på 104 milliarder dollars, som er den største 

børsnotering for en teknologivirksomhed i USA's historie. Med en sådan børsnotering af Facebook 
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medfølger også forventninger til, at virksomheden kan tjene flere penge, end den gør nu. Facebooks 

børsværdi ligger højere i forhold til deres omsætning end andre teknologivirksomheder som Apple og 

Google. Facebook er grundet forventninger til virksomheden pacet til at øge indtægterne, så 

aktionærerne holdes tilfredse. 

5.2.6 Opsummering af Facebooks eksterne kontekst 

En analyse af Facebooks eksterne kontekst viser, at Facebook er markedsleder inden for sociale 

netværk, og er med afstand det største. Antallet af brugere har været stigende siden lanceringen, og 

stiger fortsat. Facebooks nærmeste konkurrenter er Google+, Twitter, LinkedIn og Pinterest. 

Konkurrenterne med undtagelse af Google+ fokuserer hovedsagligt på andre nicher end Facebook, som 

gør at Facebook har unik position, hvor de både er større end deres konkurrenter, men også tilbyder en 

value proposition, hvor der ikke er mange alternativer. Facebook har en stærk position på markedet, 

fordi deres platform skaber netværkseffekt. De har over 1 milliard brugere, der gør det svært for nye 

aktører at erstatte Facebook, da omkostningerne ved et skift for brugerne er høje. Facebook skal dog 

være varsom med, hvordan de udvikler deres koncept, da et forkert valg som eksempelvis 

medlemsgebyr kan sende brugerne på flugt. Facebooks skal derfor være opmærksomme på, hvad deres 

brugere mener, da det er vitalt for at holde dem tilfredse, så de ikke skifter til en anden platform. 

Google er Facebooks største konkurrent, da begge virksomheder fokuserer på nogle af de samme 

områder. Google har Google+, som er det sociale netværk, der ligner Facebook mest. Google+ fungerer 

dog mere som socialt lag for Googles øvrige produkter, hvor Facebooks produkter er samlet inden for 

én platform. Google og Facebook har begge deres hovedindtægt fra internetannoncer, hvor Google har 

en større markedsandel end Facebook. Google har de seneste år også tilføjet andre indtægtsstrømme, og 

har derfor en bredere portefølje af produkter end Facebook. Flere af de andre store 

teknologivirksomheder er begyndt at producere hardware, som også kan være en fremtidig mulighed 

for Facebook. Produktion af hardware kan være med til at give virksomheden flere muligheder for 

indtægter, så de ikke ender i samme situation som MySpace. En virksomhed, der mindede om 

Facebook på flere områder, men mistede dets popularitet på kort tid. 
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En anden udfordring for Facebook kan i fremtiden være en øget fokus på måden, de store 

teknologivirksomheder indsamler, og anvender personinformation. Stramning af lovene omkring 

personinformation kan have negative konsekvenser for Facebook, da de bruger personinformation til at 

tilbyde præcise annoncer, som er deres hovedindtægt. 

 

Der er flere tendenser, der kan skabe fremtidige udfordringer for Facebook. Markedet for 

mobilebrugere er stigende, da flere brugere benytter sig af mobileenheder. Desuden er der ny teknologi 

såsom wearable teknologi og NFC betaling. De nye teknologier kan være en potentiel udfordring for 

Facebook, da de kan ændre måden, som man bruger sociale netværk på. Internetbrugerne tilpasser sig 

hurtigt nye måder at bruge teknologi på, og er mere immune over for visse annoncer, de deler mindre 

information, og de unge søger mod andre sociale netværk end Facebook. Tendenser, som alle kan være 

potentielle trusler og muligheder for Facebook, der afgøres af hvor godt de evner at tilpasse sig. 

 

Facebook er en global virksomhed, der har brugere over hele verden. De har derfor muligheden for at 

udnytte en teknologisk vækst i udviklings regioner såsom Afrika, Indien og Mellemøsten. Ydermere 

har aktionærerne i Facebook forventninger til virksomhedens ydeevne, og Facebook er efter 

børsnotering i højere grad pacet til at øge deres indtægter. 

5.3 Intern analyse – Facebooks forretningsmodel 

5.3.1 Business Model Canvas 

Følgende afsnit omhandler Facebooks nuværende forretningsmodel, hvor det analyseres, hvordan 

Facebook som virksomhed skaber værdi for sine brugere. Analysen tager udgangspunkt i Business 

Model Canvas. Business Model Canvas består af ni blokke: Customer Segments (Kundesegmenter), 

Value Propositions (Value proposition), Channels, (Kanaler), Customer Relationships (Kunderelation), 

Revenue Streams (Indtægtsstrømme), Key Resources (Nøgleressourcer), Key Activities 

(Nøgleaktiviteter), Key Partneships (Nøgle partnerskaber), og Cost Structure (Nøglestruktur) 

(Osterwalder og Pigneur 2010). 
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5.3.2 Customer Segments 

Kundesegmenter er defineret af kunder med forskellige behov, opførsel eller andre karakteristika. Det 

er til hvem, man forsøger at skabe værdi, og det er vigtigt at man bevidst vælger, og fravælger hvem, 

man målretter sin virksomhed imod (Osterwalder og Pigneur 2010). Det kan defineres ud fra: 1) 

Segmentets behov retfærdiggør eller nødvendiggør specielle value propositions. 2) Man når dem 

igennem forskellige distributions kanaler. 3) De har brug for forskellige typer forhold. 4) De har 

forskellige muligheder for indtjening. 5) De er villige til at betale for forskellige aspekter af en value 

proposition (Osterwalder og Pigneur 2010). 

 

Facebook har karakteristika som en Multi-Sided Platform (MSP), men skaber ikke netværkseffekt 

mellem brugerne og annoncørerne, og kan derfor ikke betragtes som rendyrket MSP. MSP er en 

betegnelse for en platform, der gør det muligt for to netværk at drage fordel af hinanden (Eisenmann et 

al. 2006; Hagiu og Wright 2011). MSPs har ofte et netværk på hver side, hvor det ene består af en 

støtteside og den anden af en pengeside. Støttesiden er ofte værdifuld for pengesiden, hvis man kan 

tiltrække dem i store mængder. Facebooks støtteside er brugerne, og annoncørerne er pengesiden. Jo 

flere brugere Facebook kan tiltrække, desto flere brugere kan annoncørerne nå. Brugerne er derfor 

vigtige for Facebook, da det afgør hvor store annonceindtægter, de kan skabe. 

 

Det er jo helt ubetinget, og det vil altid være brugerne - os almindelige brugere, det er vores behov, der 

vil blive tilfredsstilles først - før alt muligt andet. (Interview 3: Tosti) 

 

Et vigtigt element i en MSP er, at der skabes en netværkseffekt mellem støtteside og pengeside, hvor 

værdien stiger for begge sider for hver enhed, der slutter sig til (Eisenmann et al. 2006; Shapiro og 

Varian 1998). Et eksempel er Den blå avis, hvor man kan sælge alle former for genstande. Des flere 

der sælger genstande jo bedre for dem, der ønsker at købe og omvendt. Udbuddet og efterspørgslen 

stiger for hver aktør, der ønsker at sælge eller købe. En MSP har således højere øvre grænse for, hvor 

mange brugere den kan håndtere end eksempelvis en normal detailforretning. En traditionel fysisk 

detailbutik vil eksempelvis ramme en grænse for, hvor mange kunder, der kan være i butikken dagligt. 

En MSP får blot mere værdi for hver bruger på grund af netværkseffekten. Det betyder at en 

virksomhed, der formår at udnytte denne netværkseffekt, kan vokse sig meget store, da der sker en 
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såkaldt sneboldseffekt. Jo flere brugere der anvender en platform, desto større værdi får platformen for 

den enkelte bruger, hvor man kan nævne Google og eBay som eksempler på dette (Eisenmann et al. 

2006; Shapiro og Varian 1998). Forholdet mellem brugerne og annoncørerne er dog anderledes hos 

Facebook. Annoncørerne får større incitament til at annoncere jo flere bruger, der er på Facebook, men 

brugerne får ikke noget ud af annoncørerne. Brugerne søger ikke noget specifikt produkt, når de går på 

Facebook, de kommer til platformen på grund af de andre brugere. Brugerne får dog muligheden for at 

benytte Facebook, da siden er drevet ud fra de indtægter, som annoncerne genererer. Når 

annonceindtægterne har dækket drift-, og udviklingsomkostningerne får brugerne ikke længere øget 

værdi jo flere annoncer, der bliver solgt. Facebook skaber altså ikke netværkseffekt mellem deres 

segmenter, og de kan derfor møde en øvre grænse for, hvor mange annoncer de kan sælge før, det går 

ud over produktet. 

5.3.3 Value Propositions 

Value propositions beskriver, hvordan Facebook genererer værdi for deres kunder. Det kan både være 

igennem pris, service eller andet, der giver brugerne værdi (Osterwalder og Pigneur 2010). I sidste 

afsnit blev det analyseret, hvordan Facebooks segmenter består af brugerne og annoncørerne, følgende 

afsnit vil derfor tage udgangspunkt i disse segmenter. 

 

Brugerne 

Value proposition for brugerne er social netværk og kommunikation. På Facebook kan man oprette en 

profil med en e-mail. Herefter indtaster man information om sig selv, og så er man i gang. Når man har 

oprettet en profil, kan man dele billeder, steder man har været og status opdateringer. Det sociale 

fungerer således, at man søger efter familie, venner og bekendte, og tilføjer dem som ven. Når man har 

tilføjet folk som venner, giver det mulighed for en række funktioner. Man kan se sine venners profiler, 

information de har delt, skrive beskeder, og indgå i grupper med dem. Desuden får man løbende 

opdateringer i ens nyhedsstrøm, som er samlingspunktet for vennernes aktivitet. 

 

Netværkseffekten i brugersegmentet er et centralt element af den value proposition, Facebook tilbyder 

brugerne. Hvis Facebook kun har en bruger, så vil Facebook være værdiløs, da man ikke vil have 
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nogen at dele information med. Brugerne får således først en øget værdi, når antallet af brugere opnår 

det, man kalder en kritisk masse. Det er derfor nødvendigt for Facebook at tiltrække så mange brugere 

som muligt, da værdien af Facebook stiger for alle brugere, når en ny bruger kommer til (Eisenmann et 

al. 2006; Shapiro og Varian 1998). Som tidligere redegjort for består Facebook af en pengeside og en 

støtteside. En typisk strategi for en MSP er at gøre produktet billigt tilgængeligt for støttesiden, da den 

først bliver værdifuld for pengesiden i stort antal (Eisenmann et al. 2006). Facebook har derfor fra 

starten været gratis, så man kan tiltrække så mange brugere som muligt og skabe netværkseffekt. 

Facebook har udført strategien med succes, og har formået at samle over 1 milliard brugere. Brugerne 

får således meget værdi ud af Facebook, da det giver mulighed for at kommunikere med store dele af 

deres personlige netværk online: 

 

Det er lige før, at det er lettere på Facebook igennem de private grupper, end det er at sende en sms 

eller ringe, så skal det svar, jeg får på en sms alligevel viderekommunikeres til nogle andre. (Interview 

1: Petersen) 

 

Brugernes value proposition stiger altså i takt med, at der kommer flere brugere til netværket. En anden 

faktor er den tid, som brugerne er online på Facebook. Grundet netværkseffekten i brugersegmentet får 

brugerne større værdi, jo mere tid de tilbringer på siden. 

 

Det, der er så fedt ved Facebook, det er at folk alligevel er der. Når man kan integrere alle de her ting 

et sted, hvor folk alligevel bruger over halvdelen af deres internet tid, så gør det bare det hele meget 

meget lettere. (Interview 1: Petersen) 

 

Strategien om gratis value proposition til brugerne er dog under forandring, da der er tendenser, som 

peger mod betaling for bestemte funktioner. Facebook har lavet om i deres algoritme for opdateringer, 

så man ikke længere får alle opdateringer, som ens netværk laver. Facebook afgør nu, hvad der er 

relevant for dig (Interview 3: Tosti). Hvis en side eller en bruger vil nå ud til alle i sit netværk, så skal 

man betale for sponsorerede opslag. 
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Annoncer 

Facebooks value proposition til annoncørerne kan opdeles i annoncering og engagerende marketing, 

som er to forskellige måder at nå Facebook brugerne på. I dette afsnit vil value proposition for 

annoncering gennemgås og i næste  afsnit for engagerende marketing.  

 

Som tidligere analyseret er Facebooks mange brugere værdifulde for annoncørerne. Facebooks value 

proposition til annoncørerne er at nå brugerne igennem deres annoncesystem, hvor man meget præcist 

kan få annoncer ud til et specifikt publikum. Annoncerne er desuden ofte billigere og mere effektive 

end dyrt printmateriale (Interview 8: Monberg). Annoncer på Facebook fungerer ved, at man som 

annoncør laver et budget for, hvor meget man i alt vil bruge på annoncer. Herefter opretter man sin 

annonce, som kan indeholde forskellige kriterier. Man segmenterer sin annonce ud fra den information, 

som brugerne frivilligt har gjort tilgængeligt. Man kan blandt andet sortere efter sted, alder, partnerskab, 

interesser og så videre. Herefter får man et estimeret antal af, hvor mange personer annoncen når ud til. 

Når man har lavet sin kampagne, skal man ud og byde på, hvor meget man vil give for, at de kriterier 

man har valgt bliver vist som annonce. Det vil sige at populære annoncesegmenteringer, er dyre end 

mindre populære. Man betaler på en af to måder enten via Cost Per Impression (CPM) eller Cost Per 

Click (CPC). Annoncen bliver herefter vist efter en ukendt algoritme, der er baseret på budget, kvalitet 

og annoncens resultater (Facebook2 2013). 

 

Facebook har dog nogle udfordringer med at levere deres value proposition til annoncørerne. 

Annoncesystemet har mange ligheder med Googles adwords system, men Facebooks system er mere 

besværligt for dem, der arbejder med det. (Interview 4: Løvgaard). Ifølge Løvgaard (Interview 4) er det 

en generel tendens, at Facebook er et mere besværligt system. Et eksempel på dette er 

multiproduktannoncer: 

 

Hvis jeg gerne vil lave 4000 annoncer på en gang, som går ind og kaster brugere ind på forskellige 

produkter eller, henvender sig til 100 forskellige målgrupper, så skal jeg bruge Chrome [Webbrowser 

Google Chrome red.], og så skal jeg bruge det, de kalder power editor, hvor Google har lavet deres 

helt eget program til den slags, og du kan rent faktisk gøre det i deres online web del også. Så der fører 
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de [Google red.] selvfølgelig med banelængder i forhold til os, som rent faktisk sidder og laver det. 

(Interview 4: Løvgaard) 

 

Annoncesystemets udfordring er en problematik, der relaterer til proces. Det indgår således ikke i 

vurderingen af forretningsmodellen, men er en relevant pointe i forhold Facebooks strategi, da de netop 

konkurrer med Googles internetannoncer. Ydermere er det et vigtigt element af Facebooks 

forretningsmodel, og kan være et potentielt problem, hvis de ikke formår at levere den value 

proposition, som de ønsker.  

 

Engagerende marketing 

Engagerende marketing er endnu en value proposition til annoncørerne, det er en mulighed for at 

brande sig på en anden måde end traditionel annoncering. Virksomhederne har fra en Facebook-side 

mulighed for at kommunikere med deres fans og indgå i engagerende marketing. Personer, 

virksomheder, grupper og alle andre brugere af Facebook har mulighed for at oprette en gratis 

Facebook-side. Det fungerer som en fanside for, hvad end siden handler om. Fra siden er det muligt at 

sende indhold ud til de brugere, der synes godt om den. Det man sender, kommer dog kun direkte ud til 

16% af dem, der synes godt om siden. Hvis man skal nå flere brugere, skal man betale for sponsorerede 

opslag, der optræder i brugernes nyhedsstrøm (Interview 5: Pour). En af forskellene mellem en normal 

brugerprofil, og en side er, at en normal bruger maksimalt kan have 5.000 venner, hvor en side kan 

have ubegrænset antal af fans. Derudover fungerer en side næsten som en normal profil. Man kan 

blandt andet bruge sider til at skabe yderligt kendskab til et brand. Når brugere synes godt om en side, 

kan det ses hos brugerens netværk, og kan på den måde sprede kendskabet til et brand som ringe i 

vandet. En side gør det også det muligt at interagere med mange brugerne på forskellige måder. 

Eksempelvis kan brugerne skrive ris og ros, hvorefter virksomheden kan kommentere. Det skaber en 

dialog mellem bruger og virksomhed, der er med til at engagere brugerne.  

 

Facebook kan stimulere ens salg, kan hjælpe ens kundeservice, kan være en branding kanal, kan være 

et community, det kan være mange forskellige ting. (Interview 3: Tosti) 
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Måden en side fungerer på, giver brands mulighed for ikke at være forstyrrende, og i stedet deltage i 

samtalerne. Det gør at man som brand, kan fremstå mere troværdig (Interview 5: Pour). Det kræver dog, 

at brandsne forstår at kommunikere igennem dialog, ellers er det spildte penge (Interview 5: Pour; 

Interview 7: Grøn). Et brand har derfor muligheden for både at styrke sit image og bundlinjen med en 

tilstedeværelse på Facebook. Det er undersøgt, og foreslået at en Facebook fan kan være helt op til 174 

dollars værd i gennemsnit for store brands (Kalehoff et al. 2013). En anden del af engagerende 

marketings value porposition er muligheden for at lære sine kunder bedre at kende. Facebook gør det 

muligt at hente information om sine fans, der kan være værdifuld business intelligence for en 

virksomhed (Interview 3: Tosti; Interview 5: Pour; Interview 8: Monberg). 

 

En Facebook-side er gratis at oprette og bruge, men som tidligere nævnt, er Facebook begyndt at 

indføre betaling for visse funktioner. Det kræver blandt andet betaling, hvis et opslag skal nå ud til hele 

ens netværk. Virksomhederne kan altså betale for sponsorerede opslag i brugernes nyhedsstrøm, som 

kan være en fremtidig udfordring for Facebook, da nyhedsstrømmen kommer til at virke overfyldt med 

reklamer (Interview 5: Pour; Interview 7: Grøn; Interview 8: Monberg; Interview 9: Dyhr)  

 

De kan ikke putte flere reklamer ind i produktet uden, at det vil være på bekostning af deres kunder. 

(Interview 8: Monberg) 

 

Som tidligere analyseret skaber annoncører og brugere ikke netværkseffekt. Brugerne har således ikke 

øget værdi af flere sponsorerede opslag. Opslagene kommer til at virke forstyrrende, og sætter 

begrænsning for mængden af annoncer. Hvis Facebook overdriver mængden af annoncer, kan det altså 

få brugerne til at forlade platformen. Grænsen er dog ikke klart defineret, nogle af de interviewede 

mener, at Facebook er ved at nå grænsen for annoncer (Interview 8: Monberg; Interview 9: Dyhr). 

Tosti fra Komfo (Interview 3) er dog af en anden overbevisning, og mener at det er en vanesag for 

brugerne. Hos Komfo måler man på 2000 Facebook-sider, og engagementet fra brugerne er større på 

sponsorerede opslag, end det er på normale opslag, så brugerne engagerer sig i indholdet selvom, det er 

betalt, og at de er trætte af det (Interview 3: Tosti). Tosti (Interview 3) sammenligner det med TV 

reklamer, som folk har brokket sig over siden opfindelsen af TV’et. Folk er trætte af reklamerne, men 

de ser stadig TV, og annoncørerne køber stadig reklamer, fordi de virker. 
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Mange går, og brokker sig over de der ting, men alligevel bruger de meget af deres tid på Facebook, 

de kan jo ikke undvære det. (Interview 3: Tosti) 

 

Engagerende marketing er en central del af Facebooks value proposition til annoncørerne, da 

virksomhederne har mulighed for at brande sig på en anden måde end med annoncer. En udfordring er 

dog at balancere indtægter med brugeroplevelse, og Facebook  skal i fremtiden være påpasselige med, 

hvordan de administrerer deres annoncemængde. 

5.3.4 Channels 

Kanalerne er, hvordan en virksomhed kommunikerer, og når ud med sin value proposition til deres 

kundesegmenter. Kanalernes funktioner er 1) At skabe opmærksom imellem kunder om virksomhedens 

produkt og services. 2) Hjælpe kunderne med at evaluere en virksomheds value proposition. 3) Tillade 

kunderne at købe specifikke produkter og services. 4) Levere value proposition til kunderne. 5) Give 

kunder support efter køb (Osterwalder og Pigneur 2010). Kanalerne dækker derfor over mange 

elementer i en virksomhed, hvor det både kan være fysiske kanaler såsom butikker eller events, der skal 

skabe opmærksomhed om virksomheden, eller virtuelle kanaler der sørger for kommunikation mellem 

forskellige parter. 

 

Facebook er en internetvirksomhed, og har eksempelvis ikke en supply chain og butikker som kanal. 

Facebook bruger hovedsagligt deres hjemmeside som kanal, hvor alle funktioner, information, og 

kommunikation er tilgængeligt igennem. Desuden har de også deres mobilapp, der har de fleste 

funktioner fra hjemmesiden. Virksomheden er ikke spredt ud over mange platforme, som eksempelvis 

Google er (Interview 5: Pour). De har dog gjort et forsøg med lanceringen af Facebook Home, som er 

et overlay system til Android. Facebook Home er en gruppe af apps, som forvandler en telefon til en 

slags Facebook telefon. Man får blandt andet notifikationer og opdateringer direkte ud i ens startskærm. 

Ydermere er Facebooks funktioner såsom beskeder og billeder integreret, så man bruger de apps i 

stedet for telefonens oprindelige. Home har dog ikke været nogen større succes (Interview 3: Tosti), og 

kan ikke anses som en vigtig kanal.  



   

48 
 

 

Facebook er en lille smule låst fast i deres egen platform på den måde, at de jo ikke både er et social 

netværk og en søgemaskine og alt muligt andet så, de putter mange penge på et kort. (Interview 9: 

Dyhr) 

 

Det virker som et bevidst valg, at Facebook ikke har spredt sig over andre kanaler, og tænker socialt 

netværk som en destination, hvor de prøver at holde alle funktionerne inden for samme platform 

(Interview 5: Pour). Denne strategi kan både være en svaghed og styrke. Tidligere i specialet er det 

analyseret, hvordan MySpace mistede deres popularitet på kort tid. De havde ligesom Facebook alle 

deres funktioner samlet i en platform. Der er altså en risiko for, at Facebook ikke er relevant for 

brugerne på et tidspunkt. Der er blandt andet en udfordring i, at de unge bevæger sig væk fra Facebook, 

som kan udhule deres eneste kanal. Det kan dog også være en fordel, hvis de formår at forvandle 

Facebook til et økosystem. En virksomhed som Apple forsøger at eje hele den teknologiske oplevelse, 

og har været meget succesfulde med denne strategi (Buys 2010). De har både programmer, hardware, 

mobiler, kalender, musik og så videre inde for samme platform, hvor et køb af det ene produkt leder til 

køb af det næste. 

5.3.5 Customer Relationships 

Kundeforhold omhandler hvilket forhold, man ønsker for specifikke segmenter. Det kan variere alt 

efter virksomhed, hvor det eksempelvis kan være personligt eller automatisk (Osterwalder og Pigneur 

2010). 

 

Facebook anvendes på forskellige måder, og deres kundeforhold varierer derfor også. For brugerne er 

det selvbetjening og brugertilpasning af profiler. Hos annoncørerne er det automatisk service, hvor 

virksomhederne via annoncesystemet kan lave annoncer. Med engagerende marketing er det en 

blanding af de to, hvor der både er brugertilpasning af ens side, men samtidigt også er muligt at brande 

sin side uden kommunikation med Facebook. Det gøres eksempelvis via statusopdateringer eller events. 

En automatik, der også har negative sider, da Facebook ikke er gode nok til at styre hvilke firmaer, der 

annoncerer på deres side. Der er flere tilfælde med firmaer, som annoncerer for produkter, der er snyde 
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produkter, hvor produktet aldrig kommer, eller de bliver ved med at trække penge fra ens konto, der 

skader Facebooks troværdighed (Interview 9: Dyhr).  

 

Det hjælper bare heller ikke på troværdighed i det her medie, når det er sådan nogle reklamer, der 

ligger  og dominerer, hvor man bliver snydt og Facebook er kanal til at folk bliver snydt. (Interview 9: 

Dyhr) 

 

Et andet eksempel er, at brugerne kan blive irriteret, hvis et PR bureau laver en kampagne, hvor 

kampagnen ikke har været fokuseret, og de brugere som modtager annoncerne ikke synes, at det er 

relevant for dem (Interview 8: Monberg). Det kan både være skadeligt for Facebook som virksomhed, 

og skadeligt for det brand som annoncerer. Ydermere ændrer Facebook ofte design, og som lille brand 

kan det være svært at komme i kontakt med Facebook. Det betyder, at man ikke kan overgive sig 

fuldstændig til Facebook og droppe en hjemmeside for at bruge Facebook som en primær platform 

(Interview 1: Petersen). 

5.3.6 Revenue Streams 

Revenue Streams (Indtægtsstrømme) er den indtjening, en virksomhed kan generere fra den value 

proposition, de tilbyder til deres segmenter (Osterwalder og Pigneur 2010: 31). 

 

Facebooks indtægtsstrømme kommer hovedsagligt fra annoncer. Facebooks brugere genererer således 

kun 16% af deres direkte indtægter, hvor resten kommer fra annoncører. Facebook tilbyder forskellige 

typer af annoncer, der giver annoncørerne flere valgmuligheder, så de præcist kan ramme det segment, 

de ønsker. Facebook skal dog hele tiden balancere, hvordan de formidler annoncerne til brugerne, så de 

ikke fjerner brugernes lyst til at investere information, tid og opmærksomhed. Følgende afsnit 

omhandler derfor, hvordan og hvor effektivt de forskellige indtægtsstrømme præsterer for Facebook. 

Det gøres med henblik på udvikling af en fremtidig strategi, og hvilke muligheder indtægtsstrømmene 

indeholder. 
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Information, tid og opmærksomhed 

Information, tid og opmærksomhed er ikke en reel indtægtsstrøm. Den skal dog nævnes, da det er 

grundlaget for de andre indtægtsstrømme. Som tidligere analyseret er brugerne støttesiden for 

Facebook, og de får derfor deres produkt gratis. Det er nødvendigt for Facebook at tiltrække dem i et 

stort antal, så man kan skabe en netværkseffekt imellem dem. I stedet for at betale med penge, betaler 

brugerne for Facebook med information, tid og opmærksomhed  (Interview 8: Monberg).  

 

Andre indtægter 

16% af Facebooks indtjening kommer fra andre betalinger, som hovedsagligt er engangstransaktioner 

fra spil i deres app center (Facebook 2012). Spillene er gratis, men man kan købe ekstra indhold for 

rigtige penge. Spil er en vigtig del af Facebook, og er den næst største indtægtsstrøm efter annoncer, 

hvor især spilvirksomheden Zynga har haft stor succes, og alene stod for 14% af Facebooks indtjening i 

starten af 2012 (Geron 2012). Spillene er integreret i hjemmesiden, og er hovedsagligt gratis. Pengene 

bliver tjent ved at sælge virtuelt indhold, hvor Facebook typisk får 30% og spilvirksomhederne 70%. 

Spillene er ofte designet således, at en række af funktioner foregår i real time, som betyder, at spillerne 

skal logge ind regelmæssigt for at gøre fremskridt (Interview 6: Estrup). Det betyder, at spillerne vil 

bruge længere tid på Facebooks hjemmesider, der tjenes derfor både penge på køb af virtuelt indhold, 

men også øget antal reklame indtryk, der kan generere yderlig omsætning. 

 

Simplicitet er klart nøglen i Facebooks spil, det er nemt at gå til, og nemt at forstå hvad formålet med 

spillet er. Derudover er der selvfølgelig det kæmpe sociale aspekt i at kunne vise sine bedrifter frem 

over for venner på det sociale netværk, der bruges mest. (Interview 6: Estrup) 

 

Spillene kan dog også have en negativ effekt på Facebook, da der er mange som ikke spiller, og for 

dem kan det være et irritationsmoment, da det bliver betragtet som spam, fordi man ofte får invitationer 

fra spillerne (Interview 6: Estrup).  

 

Spil på platformen står altså for en forholdsvis stor del af Facebooks indtægter, men er ikke en central 

del af deres forretningsmodel. Spillene fungerer mest som en ekstra funktion, hvor dem der ønsker det, 

kan få ekstra underholdning. Spillesystemets koncept kan dog ses som mulighed for, hvordan Facebook 
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i fremtiden kan udnytte deres platform. Brugerne er allerede på Facebook meget af deres internet tid, 

og selvom der er bedre spil andre steder på internettet, så vælger de alligevel at spille på Facebook. Det 

gør de både på grund af den stærke netværkseffekt i brugersegmentet, men også fordi det er let, da man 

allerede er på siden (Interview 1: Petersen; Interview 6: Estrup). Eksemplet viser hvordan 

applikationerne drager fordel af Facebooks netværkseffekt, og værdien af applikationerne stiger for 

brugerne ved, at applikationerne blot er på Facebook. 

 

Hjemmeside annoncer 

84% af Facebooks indtægter kommer fra annoncer, og er derfor Facebooks hovedindtægt (Facebook 

2012). Annoncerne er delt op i hjemmeside annoncer, mobil annoncer og sponsorerede opslag, da de 

har forskellige egenskaber. 

 

På Facebooks hjemmeside vises brugerne annoncer til højre på siden og i deres nyhedsstrøm. Der 

findes to typer af annoncer, der er såkaldte sponsorerede historier, og traditionelle annoncer. 

Sponsorerede historier er annoncer, hvor ens Facebook venner har synes godt om et brand, hvorefter 

annoncøren bliver vist som en annonce. Internet annoncer bliver ofte målt på deres Click-Through-Rate 

(CTR), som er en indikator man bruger for, hvor succesfuld en annoncekampagne på internettet er. 

CTR udregnes ved klik divideret med indtryk gange 100. Ikke sponsorerede annoncer har en 

gennemsnitlig CTR på 0,086%, mens sponsorerede historier har en CTR på 0,119% (Fazal 2012)17. De 

sponsorerede annoncer er altså mere effektive end de ikke sponsorerede annoncer. Ph.D.-studerende 

Signe Dyhr (Interview 9) har lavet eye tracking undersøgelser, der viser, at Facebook brugerne ikke 

kigger i højre side, hvor reklamerne er. De sponsorerede historier har derfor en fordel, da de også 

optræder i midten af skærmen i nyhedsstrømen. Desuden kan det også være et udtryk for, at Facebook 

netop fungerer bedst som marketings platform, hvis man indgår i dialog med sit netværk, som det 

tidligere er redegjort for (Interview 3: Tosti; Interview 5: Pour; Interview 7: Grøn).  

 

Mobilannoncer 

Facebooks evne til at tjene penge på deres mobilapp har været et omdiskuteret emne, da de op til 

børsnoteringen ingen indtægt havde derfra, samtidigt med at brugerne af mobilappen steg (Versace 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Tallene er lavet uafhængigt af Facebook. 
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2012; Facebook 2013). Facebook har dog fundet en fornuftig løsning indtil videre, og mobilannoncerne 

har vist sig mere effektive end dem på hjemmesiden. Mobilannoncerne havde i midten af 2012 en 

gennemsnitlig CTR på 1,320% (Fazal 2012), hvilket er mange gange bedre end begge typer annoncer 

på Facebooks hjemmeside. Annoncerne på mobilen er en vigtig indtægtsstrøm, da Facebook udvikler 

sig mod at være en mere mobilorienteret platform. En udvikling, der nødvendigvis ikke er dårlig for 

Facebook, da det giver dem muligheden for at udvikle en ny indtægtsstrøm, som giver gode resultater 

både økonomisk og brugermæssigt. 

 

Facebook er et mobil medie i dag, og der er ikke noget der tyder på, at den udvikling skal blive bremset. 

(Interview 3: Tosti) 

 

Sponsorerede opslag 

Både brugere og annoncører kan lave gratis opslag, hvis de har en Facebook profil eller Facebook-side. 

Som tidligere gennemgået er det dog ikke længere muligt at nå hele ens netværk ved mindre, at man 

betaler for sponsorerede opslag. Det tvinger eksempelvis brands til at bruge penge på sponsorerede 

opslag, så de får det optimale ud af deres Facebook-side (Interview 8: Monberg). Man kan derfor ikke 

kategorisere Facebook som helt gratis, da der er en form for brugerbetaling. (Interview 1: Petersen; 

Interview 3: Tosti; Interview 5: Pour).  

 

Det er ligesom med sms’er, du kan godt skrive en masse, men de når ikke nogen, hvis du ikke betaler 

for dem, det er også en slags bruger betaling. (Interview 5: Pour) 

 

Facebook eksperimenterer hele tiden med, hvordan de kan lave små justeringer (Interview 5: Pour), og 

arbejder ud fra mere aggressive metoder, der skal skabe øge deres indtjening (Interview 8: Monberg). 

Facebook skal dog være opmærksomme på, at det ikke går ud over brugernes produkt. 
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5.3.7 Key Resources 

Nøgle ressourcer omhandler de vigtigste aktiver, der er nødvendig for, at en virksomhed kan levere sin 

value proposition til sine kunder. De kan have alle former, det kan eksempelvis være fysisk som en 

fabrik, psykisk som en tilgang, eller intellektuelt som personale (Osterwalder og Pigneur 2010). 

 

Hjemmesiden er den vigtigste ressource for Facebook, da næsten alt trafik fra brugere og annoncører 

går igennem den. Som tidligere analyseret har Facebook ikke spredt sig over mange platforme, og 

hjemmesiden er derfor stadig absolut den vigtigste ressource (Interview 4: Løvgaard). Der er dog tegn 

på, at Facebook bliver mere mobil i fremtiden, da brugerne i højere grad bruger mobilappen frem for 

hjemmesiden. Facebook forbereder sig på nye tendenser, og bruger derfor også en betydelig del af 

deres indtægter på forskning og udvikling (Facebook 2013).  

5.3.8 Key Activities 

Nøgleaktiviteter omhandler de aktiviteter en virksomhed må foretage sig for, at de kan være 

succesfulde. Aktiviteterne afhænger af hvad type virksomhed, der er tale om. En softwarevirksomhedes 

nøgleaktivitet er eksempelvis software udvikling, hvor en produktionsvirksomheds nøgleaktivitet kan 

være supply chain management. (Osterwalder og Pigneur 2010). 

 

Facebooks nøgleaktivitet er innovation og udvikling af hele virksomheden. De har et produkt, der har 

formået at tiltrække en stor brugermasse, og som stadig er i vækst (Facebook 2013). Den store 

brugermasse er fra starten skabt ud fra en innovativ måde at tænke kommunikation på, og er som 

tidligere beskrevet, et produkt som mange ikke kan være for uden (Interview 3: Tosti; Interview 9: 

Dyhr). Facebooks forretningsmodel står allerede overfor ændringer, hvor mange brugere flytter over på 

mobilen, der også viser, at det er en branche, der hurtigt ændrer sig, og at Facebook skal blive ved med 

at udvikle sig for at følge med. 

 

Det afgørende er, at Facebook holder innovationsskruen i vandet, og Facebook formår at komme med 

nye måder at tilfredsstille vores behov - altså ikke at blive overhalet af os forbrugere, men at det 
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ligesom er Facebook, der er retningsgivende, ligesom Apple har været det i mange år. (Interview 3: 

Tosti) 

 

Facebook må ikke blive stillestående på nogen af deres produkter, og udvikler hele tiden deres platform, 

annoncesystem og koncept for at optimere virksomheden (Interview 4: Løvgaard; Interview 5: Pour). 

5.3.9 Key partneships 

Nøgle partnerskaber omhandler hvordan en virksomhed indgår i partnerskaber, der får 

forretningsmodellen til at virke. Man kan skelne mellem fire typer: Strategiske alliancer, strategiske 

alliancer med konkurrenter, joint ventures for at udvikle ny forretning eller køber-sælger forhold 

(Osterwalder og Pigneur 2010). 

 

Facebooks største partner er spilvirksomheden Zynga, der alene stod for 14% af Facebooks indtægter i 

2012 (Geron 2012). Det er en strategisk alliance, hvor begge virksomheder vinder. Zynga udvikler 

simple spil, der genererer ekstra indtægter til Facebook. Det minder om Apples app store og Google 

Play, hvor udviklere får eksponering igennem et samlet appmarked, og markedsudbyderen tager et 

beløb for at udbyde markedet. Facebook er MSP mellem spiludviklerne og brugerne. Spiludviklerne 

giver brugerne gratis spil, og brugerne spiller spillene. Ydermere køber de virtuelle genstande for 

rigtige penge, som Facebook får en andel af fra spiludviklerne, fordi de drager nytte af Facebooks 

mange brugere. 

 

Facebook lancerede i Danmark som det første land i verden et samarbejde med musiktjeneste Spotify, 

hvor man skulle have en Facebook konto for at bruge Spotify (Interview 1: Petersen). Det er et såkaldt 

joint venture forhold, hvor begge parter skaber nye muligheder for hinanden. Spotify er integreret i 

Facebook, så Facebook automatisk kan vise, hvad musik man lytter til. Ydermere får Spotify 

information omkring, hvem der lytter til hvilken musik (Interview 1: Petersen). Facebook har lignende 

aftaler med internettjenesterne Soundcloud18 og Netflix19, hvor det er muligt at integrere disse tjenester 

med sin Facebook profil. En integration, der også gavner brugerne:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 www.soundcloud.comwww.soundcloud.com musik streamings tjeneste 
19 www.netflix.comwww.netflix.com film streamings tjeneste 
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Det der er så fedt ved Facebook, det er at folk alligevel er der. Når man kan integrere alle de her ting 

et sted, hvor folk alligevel bruger over halvdelen af deres internet tid, så gør det bare det hele meget 

meget lettere. (Interview 1: Petersen) 

 

Facebook integrerer flere og flere af sådan tjenester, og prøver at blive en super hub, så man ikke 

behøves at besøge de andre hjemmesider (Interview 1: Petersen). 

5.3.10 Cost Structure 

Omkostningsstruktur omhandler de vigtigste omkostninger for en virksomhed. I analysen af en 

omkostningsstruktur er det vigtigt at lave distinktionen mellem at være en værdidrevet virksomhed 

eller en omkostningsdrevet virksomhed, der er mange virksomheder, som har fejlet, fordi de netop ikke 

har defineret hvorvidt, de er det ene eller andet (Osterwalder og Pigneur 2010). 

 

Facebook er hovedsagligt en værdidrevet virksomhed, der handler om at tilføje nok værdi til brugerne, 

så de ønsker at benytte deres platform. Facebook har en forholdsvis simpel omkostningsstruktur, da de 

ikke er spredt over mange områder. De har ingen produktionsafdeling, supply chain eller partnere, der 

kræver store omkostninger af nævneværdig størrelse. I første kvartal i 2013 havde Facebook 

omkostninger i ”produktionen” af indtægter på 28% (Facebook 2013). Det offentliggøres ikke, hvad 

det præcis dækker over, men det kan gisnes om, at det eksempelvis indeholder indkøb af datacentre, 

driftsomkostninger, og hvad der ellers medfølger. Derudover havde Facebook omkostninger i forhold 

til indtægter på 20% til udvikling og forskning, 14% til marketing og salg, og 12% til administration og 

generelle omkostninger (Facebook 2013). 

5.3.11 Opsummering af Facebooks forretningsmodel 

En analyse af Facebooks forretningsmodel identificerer visse karakteristika, som kan kategorisere 

Facebook som en MSP, da brugerne og annoncørerne i et vist omfang drager fordel af hinanden 

igennem Facebooks platform. Facebook kan dog ikke betragtes som en rendyrket MSP, da platformen 

ikke skaber netværkseffekt imellem de to segmenter. Der er derfor en grænse for, hvor mange annoncer 
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Facebook kan præsentere for brugeren. Brugerne er en central del af Facebooks forretningsmodel, og 

det er nødvendigt at tiltrække dem i stort antal, da hver bruger tilføjer værdi til hinanden og 

annoncørerne. Facebook anvender en MSP strategi for at tiltrække brugere, de tilbyder deres produkt 

gratis, så de opnår en såkaldt sneboldseffekt. Brugerne får gratis kommunikation med deres netværk, 

som de betaler for med information, tid og opmærksomhed. Herefter sælger Facebook dette til 

annoncørerne. Facebooks value proposition til annoncørerne er præcise annoncer igennem deres 

annoncesystem, hvor annoncørerne har forskellige muligheder for at nå et bestemt segment. En anden 

value proposition til annoncørerne er engagerende marketing igennem Facebook-sider, som man kan 

skabe et netværk igennem og brande sig fra. Man skal dog betale, hvis man vil nå hele ens netværk. 

 

I en analyse af Facebooks indtægtsstrømme kan det udledes, at Facebook anvendes mest effektivt som 

platform for engagerende marketing, hvor de annoncer med stærkest relation til brugeren er mest 

effektive. Ydermere viste en analyse af Facebooks indtægtsstrømme et potentiale i integrationen af 

andre MSP’er inden for platformen. Facebook tilbyder spilproducenter en platform, der drager nytte af 

netværkseffekten i bruger segmentet, hvor brugerne til gengæld får gratis underholdning. Et koncept, 

der potentielt kan overføres til andre udviklingsmuligheder. Facebook arbejder allerede sammen med 

store streaming tjenester som Netflix og Spotify, som netop også drager fordel af netværkseffekten. 

 

Brugere der anvender Facebook på mobileenheder, udgør en stor del af det samlede antal, og fortsætter 

med at stige hvert kvartal. Facebook må følge med tendensen, og bliver i fremtiden en mere mobil 

orienteret virksomhed. De har i første omgang formået at håndtere de omskiftelige brugertendenser, og 

har skabt en stærk mobilplatform. Der både er en effektiv annonceplatform, og har mange brugere.  

 

Facebook har desuden valgt en strategi, hvor de forsøger at samle deres virksomhed inden for få 

kanaler. Det kan være en fordel, hvis de formår at skabe en sammenhørighed mellem deres produkter, 

hvor Apple kan nævnes som forbillede. De kan dog også løbe en stor risiko, da man før har set 

MySpace miste sin popularitet, som havde alle deres funktioner inden for en platform 

 

Facebook har fokus på innovation og bruger 20% af deres indtægter på forskning og udvikling. De har 

lanceret produktet Facebook Home, der dog ikke kan betegnes som en entydig succes, og Facebook 
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skal i fremtiden sørge for, at nye projekter holder et højt niveau. En enkelt fejl kan sende brugerne på 

flugt fra Facebook, og da hele virksomheden er baseret på brugerne, kan en sådan fejl derfor være dyr. 

Et visuelt overblik Facebooks nuværende forretningsmodel kan ses på næste side i figur 5.
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5.3.12 Figur 5: Business Model Canvas: Facebooks nuværende forretningsmodel 
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6 Fremtidige udfordringer og strategiske 

udviklingsmuligheder 

 
Følgende afsnit omhandler Facebooks fremtidige udfordringer, og hvilke muligheder Facebook har for 

udvikling med henblik på en fremtidig strategi. I afsnittet belyses det, hvordan Facebook ud fra deres 

nuværende forretningsmodel kan imødekomme fremtidige udfordringer med strategiske 

udviklingsmuligheder. I afsnit 6.1 argumenteres det for, at Facebooks udfordringer kan opdeles i tre 

primære udfordringer. I afsnit 6.2 foreslås der herefter fire strategiske udviklingsmuligheder, som kan 

imødekomme en eller flere af de tidligere identificerede udfordringer. 

6.1 Fremtidige udfordringer 

 
Analysen af Facebook viser, at der er flere faktorer, som kan true Facebook, hvis de ikke 

imødekommes. I følgende afsnit argumenteres det for, at man kan inddele Facebooks udfordringer i tre 

primære udfordringer, der kan have indflydelse på Facebooks fremtidige succes. 

6.1.1 Forøge indtægter 

Facebook har en høj aktieværdi i forhold til deres indtægter og omsætning (P/S) sammenlignet med 

blandt andre Apple og Google. Et faktum, der kan fortolkes som aktieinvestorernes forventninger til 

Facebooks potentiale og evne til at øge indtægterne i fremtiden. Facebooks forretningsmodel har dog 

nogle udfordringer for, hvordan de kan skabe større indtægter med den nuværende forretningsmodel. 

 

Som tidligere redegjort for beskriver en forretningsmodel det rationale, som en virksomhed skaber 

værdi for sine segmenter med. Facebooks segmenter er brugerne og annoncørerne. De har været meget 

succesfulde med at skabe værdi for brugersegmentet, og har tiltrukket over 1 milliard brugere på 

relativt kort tid. Brugerne får stor værdi fra Facebooks funktioner og sociale netværk, der skaber 

netværkseffekt. Antallet af brugere har ligeledes været støt stigende siden lancering af Facebook, der 
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får værdien til at stige yderligere for brugersegmentet. Netværkseffekten er så stærk, at brugerne ofte 

ikke kan forlade Facebook, selvom de er trætte af platformen. Facebooks forretningsmodel må derfor 

anses som god til at skabe værdi for brugersegmentet. 

 

Man kan derimod stille spørgsmål ved, om Facebook formår at skabe nok værdi for annoncørerne, når 

deres indtægter, og profit ikke er større. Størrelsen af Facebooks profit afhænger i nuværende 

forretningsmodel af den værdi, de er i stand til at tilbyde annoncørerne, da de står for 86% af 

indtægterne. Hvis Facebook skal skabe større indtægter i deres nuværende forretningsmodel, har de 

forsimplet udlagt to muligheder, de kan enten fokusere på at forøge mængden eller kvaliteten af 

annoncer. Facebook har dog en udfordring i forhold til at forøge mængden af annoncer, da de ikke er 

en rendyrket MSP. Der er således ikke netværkseffekt imellem brugerne og annoncørerne, da brugerne 

hovedsagligt får værdi fra de andre brugere. Mængden af annoncer på Facebook er allerede et potentielt 

problem, og flere af de interviewede mener ikke, der kan være flere annoncer uden, at det går ud over 

produktet til brugerne (Pour: Interview 5; Grøn: Interview 7; Monberg: Interview 8; Dyhr: Interview 9). 

Det kan derfor være problematisk for Facebook blot at øge annoncemængden i jagt på større profit og 

indtægter, da det kan få brugerne til at flygte. Hvis Facebook skal øge deres indtægter uden at lave 

store ændringer af deres forretningsmodel, er de nødt til at udvikle deres value proposition til 

annoncørerne. En af Facebooks udfordringer er derfor at forbedre annoncørernes value proposition, så 

annoncørerne er villige til at bruge flere penge på annoncer og dermed øge Facebooks indtægter, så de 

kan imødekomme de eksterne forventninger til virksomheden. 

 

Udfordring A (A): Facebook skal forøge deres indtægter ved at forbedre annoncørernes value 

proposition. 
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6.1.2 Teknologisk udvikling 

Tidligere er det set, hvordan en stor virksomhed som IBM mistede deres relevans, røg ind i en krise, og 

var tæt på konkurs i 1990’erne (Gerstner 2002). Som eksempler på igangværende kriser kan Nokia og 

RIM nævnes. De er gået fra at være nogle af de største producenter af mobiltelefoner i verden, og må i 

dag betragtes som i dyb krise, da begge virksomheders aktiepriser er styrtdykket inde for de seneste år 

(Bilag 3). Forsimplet udlagt kan Nokia og RIM’s kriser sammenkobles med smartphonens 

popularisering og en manglende evne til at tilpasse sig den teknologiske udvikling. Det er åbenlyst en 

meget forsimplet repræsentation af deres problemer, som indeholder mange faktorer, der ikke vil blive 

gået i dybden med her. Det understreges blot, at der ikke er plads til at blive selvtilfreds, selvom der er 

tale om store virksomheder med en gunstig markedsposition. En pointe, der især synes relevant for 

virksomheder, der beskæftiger sig med teknologi. Facebook er ligeledes i en branche, hvor der er fokus 

på nye teknologier, da det er en virtuel platform, som man tilgår med teknologier såsom computer, 

tablet eller telefoner. Facebook skal derfor følge med udviklingen af brugernes teknologiske vaner, så 

brugerne ikke skifter til konkurrenter, der eventuelt kan tilbyde bedre funktionalitet. Et eksempel på, 

hvordan ny teknologi kan være et forstyrrende element, er netop populariseringen af smartphonen. Et 

stigende antal brugere anvender Facebook på deres telefon, hvor en andel af disse slet ikke benytter 

Facebook på en computer, men udelukkende bruger telefonen. Dette var en udfordring for Facebook, 

da de for et år siden ikke havde nogen annoncer i deres mobilapp og derfor ingen indtægtsstrømme fra 

brugerne på de mobileenheder. Facebook har dog håndteret problemet, og annoncer på mobileenheder 

er i dag en vigtig indtægtsstrøm. Eksemplet viser dog, at ny teknologi på få år kan ændre brugernes 

vaner og true Facebooks traditionelle indtægtsstrømme. De skal derfor tilpasse deres value proposition 

og indtægtsstrømme til nye teknologier, og det er nødvendigt, at de undersøger de strategiske 

udviklingsmuligheder i nye teknologier, da det både kan true virksomheden, men også styrke den. På 

kort sigt er der allerede nævnt nye teknologier såsom wearable teknologi og NFC betaling, der kan 

være potentielle trusler, men samtidigt også kan skabe nye muligheder. Det kan eksempelvis være en 

trussel, hvis brugerne skifter fra telefon eller computer, som primær internetenhed, og Facebook ikke 

formår at skabe en ny brugervenlig platform. Det kan dog også være en mulighed, hvis de formår at 

udnytte ny teknologi til at skabe en ny stærk indtægtsstrøm, som de gjorde med telefonen. 

 

Udfordring B (B): Facebook skal anvende udvikling af ny teknologi til nye muligheder. 
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6.1.3 MySpace syndromet 

Analysen af Facebooks eksterne kontekst viser, at der ikke er mange virksomheder, som minder om 

Facebook. Facebook er med afstand det største sociale netværk, og kan på grund af brugernes 

netværkseffekt tilbyde en unik value proposition, da deres værdi især er baseret på netværkseffekten i 

brugersegmentet. Tidligere er det dog set hvordan MySpace, der minder om Facebook, og var i en 

lignende dominerende position, mistede deres popularitet over en kort periode. Analysen af Facebooks 

kontekst er en analyse af netop Facebooks kontekst, og fokuserer derfor ikke på, hvorfor MySpace har 

udviklet sig, som de har. Specialets fokus er desuden heller ikke en komparativ analyse af Facebooks 

succes og MySpaces fald, der fokuseres i stedet på fremtidig udvikling. Man kan dog ikke komme uden 

om MySpace, da der er flere ligheder med Facebooks nuværende situation, og er et af de eneste 

eksempler på, hvordan store sociale netværk kan miste deres momentum. MySpace fungerer derfor 

som et godt eksempel på hvilke udfordringer, Facebook skal være opmærksomme på, så de ikke laver 

det, der er efterhånden er kendt som en ”MySpace”, som er et pludseligt fald i popularitet fra en gunstig 

position. Det er dog svært at pege på en entydig forklaring på, hvorfor MySpace har mistet sin 

popularitet, hvis der overhovedet er en. Dette afsnit omhandler derfor en række faktorer, der kan have 

været medvirkende til MySpaces fald, som det argumenteres for også er relevante for Facebook. Det er 

samlet under en udfordring for Facebook, det er valgt at kalde MySpace syndromet. Et syndrom er en 

samling af karakteristika, symptomer eller fænomener, som giver et samlet billede af en sygdom. En 

passende betegnelse for det, der bør anses som en sygdom, alle sociale netværk ønsker at undgå. 

 

Langsom udvikling i forhold til konkurrenter 

En af de mest åbenlyse faktorer, der har været skyld i MySpaces fald, er Facebook. Spørgsmålet er 

hvorfor brugerne skiftede, da det som tidligere er analyseret, hvordan sociale netværk giver brugerne 

høje omkostninger ved at skift af platform. Chmielewski og Sarnos (2009) artikel fra 2009 peger på, at 

Facebook overhalede MySpaces udvikling, da man åbnede op for integration af eksterne applikationer. 

En af grundene til at MySpace ikke kunne udvikle sig i samme tempo var, at de havde en portal strategi, 

hvor de selv lavede alt kodning, og derfor ikke kunne følge med Facebook og andre konkurrenters 

tempo (Gillette 2011). Facebook er på nuværende tidspunkt i en lignende position, hvor Google spreder 

deres sociale netværk Google+ over alle deres platforme, og forsøger at gøre det til et universelt net 

login. Google+ benytter envelopment som strategi, hvor de tilbyder flere muligheder for at benytte 
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Google+. Facebook skal således integrerer nye funktioner i deres platform, hvor Google blot kan 

lancere en ny, og forbinde den nye platform med de andre platforme via en Google+ bruger. Det giver 

Google+ en større fleksibilitet for integration af nye initiativer, og spreder deres risiko over flere 

platforme. Ydermere er Google+ ejet af Google, som er en ressourcestærk konkurrent, der potentielt 

har evnen til overhale Facebooks udvikling. Dermed ikke sagt, at det udelukkende er en ulempe, at 

Facebook har en mindre spredt virksomhed. Apple har eksempelvis vist, hvordan man kan udnytte en 

lukket platform, da de har et økosystem, hvor brugerne får øget værdi jo flere dele, de har af systemet. 

Facebooks situation ligner desuden MySpace ved, at der er en konkurrent, som forsøger at overhale 

dem, og tilbyder funktioner, der er på samme niveau. Man kan derfor sammenligne, hvad Facebook var 

til MySpace med det, Google+ er til Facebook i 2013. 

 

Konkurrenter og nicher 

En anden faktor, der var skyld i MySpaces faldende popularitet, var et spredt fokus på for mange 

funktioner, der ikke gav brugerne værdi, men i stedet gav niche orienteret konkurrenter mulighed for at 

overtage deres brugere. MySpace havde den rette idé om, at det ville give stor værdi for en musiker at 

have mange fans, som man kunne dele information med. MySpace fokuserede på at udvikle 

musikafspillere, spilleliste, videoer og så videre. Twitter overtog konceptet, hvor en musiker har 

adgang til alle sine fans blot med tekst, og det viste sig, at der ikke var brug for mange af funktionerne 

inde for samme platform. Facebook overtog den sociale kommunikation, og YouTube overtog videoer. 

MySpace blev således udhulet af konkurrenter, der var mere fokuserede på præcis, hvilken værdi de 

tilbød brugeren (Gillette 2011). Facebook har i dag overtaget MySpaces plads som det mest populære 

sociale netværk, og udfordres ligesom MySpace også af mange konkurrenter, der fokuserer på nicher. 

Det er svært at kvantificere præcis, hvorfor det ene sociale netværk er bedre end det andet, og hvornår 

man er på vej mod en forkert udvikling. Facebook skal dog være opmærksomme på, at deres værdi 

ikke bliver udhulet af konkurrenter ligesom MySpace. 

 

Jagt på indtægter 

MySpace blev i 2005 købt af den amerikanske medievirksomhed News Corp. Ifølge en tidligere 

marketings chef for MySpace, Shawn Gold, var der et stort pres fra den nye ejer til at øge indtægterne. 

Man jagtede derfor større indtægter, der gjorde at man tog nogle dårlige beslutninger, der gik ud over 
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brugernes oplevelse (Gillette 2011). Det betød blandt andet, at MySpace blev overfyldt med reklamer, 

som var irrelevante og i nogle tilfælde ligefrem stødende for brugeren. MySpaces situation er ikke helt 

ulig Facebooks i dag. Facebook har siden deres børsnotering også skulle jage indtægter, hvor man 

blandt andet har introduceret betalte opslag, og lagt større pres på ejerne af Facebook-sider til at købe 

disse (Monberg: Interview 8). Som tidligere nævnt ser man også en modstand blandt brugerne af den 

øgede mængde af annoncer på Facebook, og det er derfor en balancegang at øge indtægterne uden at 

forringe produktet. 

 

Omverdenens holdning 

MySpace fik et omdømme som sted for pornografi, og et dårligt sted for unge at være. Nyhederne, og 

den amerikanske regering havde stor fokus på, hvordan MySpace beskyttede de unge, som gjorde at 

MySpaces fokus skiftede fra innovation til krisehåndtering. Et skift, der bremsede deres udvikling, og 

gjorde dem sårbare over for konkurrenter. (Gillette 2011)  En situation, som Facebook har lært af, da de 

har en meget streng billedpolitik, hvor upassende billeder bliver slettet (Grøn: Interview 7). Facebook 

har dog en anden udfordring i forhold til den offentlige holdning til dem, da der er stor fokus på 

brugernes privatliv og Facebooks håndtering af personinformation. En opstramning af lovene omkring 

indsamling af personinformation kan være en potentiel stor trussel for Facebook, da størstedelen af 

deres indtægter kommer fra annoncer, som netop er baseret på den informationen, som brugerne deler. 

Sociale netværk synes altså særligt sårbare over for offentlige holdninger, da det kan påvirke brugernes 

lyst til at benytte platformen og føre til problemer, de ikke kan kontrollere. (Gillette 2011)   

 

Udfordringen 

Facebook er stadig langt fra at være i samme situation som MySpace, selvom der kan findes visse 

ligheder mellem de to. Facebook har eksempelvis mange flere brugere, end MySpace nogensinde har 

haft, og brugerne skaber derfor en større netværkseffekt. Facebook har desuden MySpace som 

eksempel på, hvad fejl kan koste, og er formentlige påpasselige med at lave de samme fejl. Facebook er 

eksempelvis opmærksomme på at beskytte brugerne fra upassende materiale. Det understreges blot, at 

det er symptomer, som Facebook bør være opmærksom på, og at der er flere faktorer, der kan være 

svære at kontrollere. 
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Facebook bør tage lighederne med MySpace alvorlig, da der også er flere tendenser i brugernes forhold 

til Facebook, som peger mod en samlet negativ tendens. Eksempelvis finder de unge brugere i mindre 

grad Facebook vigtig, brugerne deler mindre, og er i højere grad bekymret for behandlingen af 

personinformation. Tendenser, der bør anses som potentielle udfordringer, da de kan svære at styre, 

hvis de bunder i lignende problemer som MySpaces. Det, som Facebook og MySpace især har/havde 

tilfælles, er deres sårbarhed over for enhver af disse faktorer. Begge virksomheder har en filosofi om en 

enkelt kanal, hvis værdi ligger i, at brugerne benytter den. Facebook bør derfor tænke i alternative 

strategier for, hvordan de kan udvikle deres nuværende forretningsmodel. 

 

Udfordring C (C): Facebook skal undgå MySpace syndromet, der består af flere faktorer, som kan 

være svære at kontrollere. Facebook bør derfor undersøge alternative strategiske udviklingsmuligheder, 

der gør dem mindre sårbare, og spreder deres risiko. 
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6.2  Strategiske udviklingsmuligheder 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i de udfordringer, der blev identificeret i foregående afsnit. I 

afsnittet vil der argumenteres for fire forskellige strategiske udviklingsmuligheder, og deres evne til at 

løse en eller flere af de fremtidige udfordringer. De strategiske udviklingsmuligheder er hovedsagligt 

baseret på de interviewede til specialet, men tager også udgangspunkt i pointer fra analysen af 

Facebook. De strategiske udviklingsmuligheder tager altså også den nuværende forretningsmodel og 

kontekst i betragtning, hvor formålet er at aktualisere, hvordan Facebook kan overføre deres styrker til 

nye indtægtsstrømme. 

6.2.1 Forbedring af annoncesystem: Re-targeting marketing 

En strategisk udviklingsmulighed for Facebook, der ikke kræver store ændringer af deres nuværende 

forretningsmodel, er at forbedre deres annoncesystem. I stedet for at bygge en helt ny value proposition 

eller indtægtsstrøm, så kan de udvide og forbedre deres nuværende value proposition til annoncørerne, 

der kan skabe større indtægter. Som argumenteret for i udfordring A, skal Facebook ikke forbedre 

kvantiteten, men kvaliteten af annoncer. Annoncesystemet kan eventuelt forbedres ved tilføjelse af re-

targeting marketing (Interview 4: Løvgaard), som handler om at annoncere for kunder efter, at de har 

kigget på et specifikt produkt. I Facebooks nuværende annoncesystem vil man eksempelvis få vist 

reklamer for sko, hvis man er fan af Nike20 på Facebook. Re-targeting marketing er mere fokuseret, 

hvis man eksempelvis besøger en ekstern hjemmeside, og kigger på sko, så lægger hjemmesiden en 

cookie på ens computer, når man efterfølgende logger ind på Facebook, vil man få vist præcist de sko 

eller et andet relevant produkt. 

 

Re-targeting marketing har et stort potentiale, og kan i fremtiden blive en vigtig del af Facebooks value 

proposition til annoncørerne, da det kan drage fordel af netværkseffekten i brugersegmentet (Interview 

4: Løvgaard). Google og Facebook arbejder allerede på løsninger inden for området, men Facebook 

kan have en fordel, da brugerne er mere tilgængelige for eksponering af annoncerne (Interview 4: 

Løvgaard). Google er i dag markedsleder inden for internetannoncer, og deres annoncer har en højere 

effektivitet (CTR) end Facebooks, da man ofte søger efter et specifikt produkt på Google. De annoncer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Stort Sko og sportstøj producent: www.nike.com 
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man får vist på Facebook, er baseret på interesser og ikke et presserende behov, de er derfor ikke ligeså 

relevante for brugerne som en annonce for et produkt, man lige har søgt efter. Re-targeting marketing 

kan vende Facebooks udfordring med internetannoncer i forhold til Google og gøre deres situation til 

en fordel, da man kan tilbyde annoncørerne en unik value proposition, som de ikke kan få hos Google. 

Hvis man tager udgangspunkt i eksemplet med sko: En internetbruger går direkte ind på Nikes 

hjemmeside, og kigger på et par sko, men beslutter sig for ikke at købe dem. Brugeren anvender ikke 

Google i denne proces, og vil derfor ikke kunne eksponeres for annoncer før og efter besøget hos Nike. 

Der er dog stor sandsynlighed for, at brugeren besøger Facebook i den nærmeste fremtid grundet 

netværkseffekten i brugersegment og integrationen i brugernes liv. Facebook kan have en re-targeting 

marketing aftale med Nike, og Nike får nu mulighed for at vise brugeren annoncer for præcis de sko, 

som brugeren har kigget på. Det giver en større chance for, at brugeren køber skoene efterfølgende, og 

annoncen bliver derfor mere værdifuld for Nike, som vil være villig til at betale flere penge for den. 

Facebook kan med re-targeting marketing altså øge indtægterne fra annoncer uden at øge mængden, da 

de i stedet øger værdien af hver enkelt annonce. Samtidig vil det udbygge og forbedre Facebooks value 

proposition til annoncørerne, og differentierer dem fra Google. 

 

Re-targeting marketing kan potentielt også håndtere udfordring B, da det er muligt at integrere og 

forbedre konceptet med ny teknologi. Der er allerede GPS i de fleste nye telefoner, og der vil med stor 

sandsynlighed også være det i wearable teknologi i fremtiden. Hvis Facebook kan få positionsdata fra 

en GPS, og har en virksomhed som annoncekunde, kan de kombinere input fra de to i en re-targeting 

marketing annonce for brugeren. Når en bruger går ind i en fysisk tøjbutik, kan Facebook præsentere 

brugeren for tøj fra netop den butik på Facebook. 

 

Re-targeting marketing giver altså følgende fordele: 1) Større indtægter ved bedre annoncer i stedet for 

flere annoncer. 2) Differentierer sig fra Google, og skaber en unik value proposition. 3) Mulighed for 

integration af ny teknologi, der kan skabe nye indtægtsstrømme i fremtiden. 

 

Med re-targeting marketing imødekommer Facebook altså både udfordring A og B ved blot at forbedre 

deres nuværende forretningsmodel. En ulempe er dog, at de ikke håndterer udfordring C, og de derfor 

stadig vil være sårbare over for MySpace syndromet. 
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6.2.2 Produktion af Hardware: Facebook TV 

I følgende afsnit diskuteres fordelene og ulemperne ved produktion af hardware som fremtidig strategi 

for Facebook. Der har før været rygter om Facebook som hardware producent, der var eksempelvis 

rygter om en mulig Facebook telefon, som viste sig at være Facebook Home til Android, der indtil 

videre ikke har været nogen entydig succes. Ifølge Tosti (Interview 3) skal man se Facebook Home 

som en test på, hvordan man kan integrere Facebook i hardware i fremtiden. Tosti (Interview3) har 

blandt andet fra pålidelig kilder, at Facebook arbejder hårdt på at udvikle et TV. Han understreger også, 

at Facebook er meget fokuseret på, at det er en succes, da det er en potentiel stor indtægtsstrøm.  

 

Et Facebook TV er en interessant strategisk mulighed, fordi det skaber flere nye mulige 

indtægtsstrømme for Facebook. Et TV kan udbygge og forbedre Facebooks annoncesystem, da de kan 

få andel i de penge, der i dag bliver brugt på TV reklamer. De kan eksempelvis udvikle mulighederne 

for segmentering, hvis en TV seer har forbundet sit TV med sin Facebook profil. Det vil gøre det 

muligt at sende mere specifikke annoncer ud til seeren, da seeren nu vil være identificeret af den 

information, som følger med Facebook brugeren. Ydermere kan man forestille sig, at et Facebook TV 

kommer med en brugerflade, der har ligheder med deres hjemmeside platform. Her kunne man let 

integrere TV streamings apps såsom Netflix, der vil gøre det muligt også at eksponere brugeren for 

normale Facebook annoncer, som vi kender det i dag. Desuden vil produktion af TV også give 

Facebook en ny indtægtsstrøm i form af hardware, der vil sprede Facebooks risiko. Desuden vil det 

også blive yderligt integreret i brugernes liv og forstærke netværkseffekten i brugersegmentet. Da et 

TV integreret med Facebook vil give brugerne endnu en grund til at anvende deres Facebook profil.  

 

Et Facebook TV vil altså imødekomme alle de tidligere identificerede udfordringer, og kan potentielt 

skabe nye store indtægtsstrømme. Facebook har dog nogle udfordringer, de skal løse før et TV, er en 

god strategisk udviklingsmulighed. Når brugerne spiller på Facebooks hjemmeside, så får spillene øget 

værdi af brugernes netværk. En TV køber får ikke øget værdi ved køb af et Facebook TV sammenlignet 

med et normal TV, da et normalt TV ikke drager fordel af seerens netværk. Et TV vil således ikke 

udnytte den ekstra værdi fra brugernes netværk, og Facebook skal derfor konkurrere udelukkende på 

deres funktionalitet imod andre TV producenter. Konkurrenterne vil have et bedre omdømme og mere 
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erfaring end Facebook, der kan gøre det svært for Facebook at komme ind på TV markedet. Facebook 

skal derfor finde en value proposition, der gør et Facebook TV til et relevant køb for brugeren. 

 

Facebooks udfordring med at skabe øget værdi til et TV kan også overføres til andre typer af hardware. 

Som tidligere nævnt er det forsøgt at skabe en relevant value proposition til brugeren ved at integrere 

Facebook og telefoner med Facebook Home, som dog ikke har været nogen entydig succes. Man må 

derfor stille spørgsmål ved, om produktion af hardware såsom telefoner og TV er en god 

udviklingsmulighed for Facebook, da der på nuværende tidpunkt mangler en klar value proposition til 

brugeren. Det er dog en mulighed, der bør undersøges yderligere, da succes kan betyde store 

indtægtsmuligheder. 

6.2.3 Nye platforme i platformen: E-Handel 

Analysen af Facebook viser, at annoncer er Facebooks største indtægtsstrøm, men genererer også 

indtægter fra engangstransaktioner. Disse kommer hovedsagligt fra spil, der er udviklet af eksterne 

partnere, som er tilgængelige i Facebooks App Center. Tidligere er det analyseret, hvordan Facebook 

ikke er en rendyrket MSP for brugerne og annoncørerne på Facebook. Det er desuden også analyseret, 

at spillene på Facebook er en MSP, da brugerne får mere værdi for hver spil, der er gratis tilgængeligt, 

og spiludviklerne får mere værdi af Facebooks platform for hver bruger, der slutter sig til. Facebook, 

som MSP for spil kan således skaleres, og har potentiale til at vokse næsten uden grænse (Eisenmann et 

al. 2006). Spil på Facebook er dog stadig en niche, og kan virke forstyrrende for brugere, der ikke 

ønsker at spille. Det viser dog, at der er potentiale i at overføre konceptet om en platform i platformen, 

der kan skabe nye indtægtsstrømme. 

 

En interessant strategisk udviklingsmulighed er e-handel (Løvgaard: Interview 3), som kan drage fordel 

af nogle af de samme positive effekter som spillene. Det er allerede muligt at have en e-butik på 

Facebook ved hjælp af eksterne programmer, det er dog ikke en vel integreret del af deres 

forretningsmodel i dag. En integration af e-butikker på Facebook har visse fordele, og bør derfor 

overvejes. De butikker, der allerede har en e-butik på en ekstern hjemmeside, vil få en platform, hvor 

de kan nå de brugere, der allerede er fans af dem. En virksomhed kan eksempelvis integrere deres 
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Facebook-side og eksterne e-butik, der vil give dem en direkte forbindelse til brugerne. Fra den 

integrerede side kan virksomheden kombinere engagerende marketing og salg, der i sig selv kan skabe 

indtægter. E-butikkerne vil drage fordel af netværkseffekten i brugersegmentet, da mange brugere 

allerede er på Facebook, og derfor ikke skal lokkes ind på en ekstern side. Brugerne får også fordel af 

at have e-butikkerne samlet et sted, fordi de eksempelvis kan finde inspiration hos andre brugere. Det 

kræver dog, at Facebook laver gode sorteringsfunktioner, så man kan sammenkoble e-butikkerne med 

ens interesser og smag. Man kan eventuelt integrere det sådan, at en bruger kan lave lister og dele med 

sit netværk, hvor man handler, så andre brugere kan se dem og få inspiration. Dette vil være gavnligt 

for e-butikken, da det vil sprede kendskabet til den. E-butikker på Facebook vil være en slags virtuelt 

indkøbscenter, hvor man samler alle de butikker, som passer ens personlige smag, der både gavner 

købere og butikker. 

 

En integration af e-butikker har potentialet til at skabe en stor indtægtsstrøm for Facebook, da man kan 

tage andel i de transaktioner, der er mellem bruger og e-butik. Hvis lavet ordentligt, så vil brugerne og 

e-butikker også få øget værdi af at lade Facebook håndterer transaktionerne, da det kan give e-

butikkerne troværdighed. Det er dog nødvendigt, at det er veludført fra start, da fejl kan ødelægge 

konceptets troværdighed. Ydermere vil e-butikker forbedre Facebooks value proposition til 

annoncørerne, da et vel lavet sponsoreret opslag kan føre til et direkte køb. Man vil desuden få mere 

information om brugerne, der også vil forbedre value proposition til annoncørerne. Da man kan lave 

statistik over, hvor brugerne handler, og skabe mere præcise annoncer. 

 

E-butikker er især et relevant koncept, da det vil skabe en MSP i Facebooks platform. Facebook vil 

være platform for handel mellem brugere og e-butikker, som skaber netværkseffekt, da de begge får 

øget værdi for hver enhed, der tilslutter sig platformen. Konceptet kan derfor skaleres, så det i 

fremtiden kan blive en ligeså stor hvis ikke en større indtægtsstrøm end annoncer. Facebook vil altså få 

en alternativ indtægtsstrøm, der vil sprede deres risiko. Ydermere vil det forøge brugernes 

omkostninger ved et skift, da man kan forestille sig, at man over tid akkumulerer mange butikker, som 

man godt kan lide. En anden platform kan altså ikke bare kopiere Facebooks funktioner, da det også er 

brugerens personlig tilpasning, der giver værdi. 
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En Integration af e-butikker har et stort potentiale, og der blev eksempelvis handlet på internettet for en 

billion amerikanske dollars i 201221. Desuden vil det imødekomme udfordring A og C, da det vil 

forbedre Facebooks annoncesystem og sprede deres risiko over flere platforme. Ydermere er der 

mulighed for integration af udfordring B, da en ny platform vil åbne op for nye teknologiske 

muligheder. E-butikker har dog visse udfordringer, da det er enormt vigtigt, at udførelsen af konceptet 

er godt fra starten. Marketplace er en auktionsplatform i stil med eBay22 integreret i Facebook, men har 

aldrig opnået en lignende status, og er outsourcet til en ekstern partner. Facebook bør derfor ikke 

fokusere på bruger til bruger handel, som er prøvet og fejlet. Men i stedet skabe en platform for butik 

til bruger, som vil kræve en del af Facebook at implementere. Specialet omhandler ikke 

implementering, og der bliver derfor ikke gået i dybden med emnet, men overfladisk kan mulige 

udfordringer nævnes såsom: 1) Udvikling af betalings software 2) Udvikling af e-handels funktioner 3) 

Holde kvaliteten af e-butikker oppe, så brugerne ikke bliver snydt 4) Håndtering af tilbagebetalingskrav 

og garantier. 

6.2.3 Integration af flere platforme: Betalingsplatform 

Pour (Interview 5) foreslår, at Facebook fokuserer på finansielle transaktioner, der kan gøre Facebook 

til den foretrukne betalingsplatform i fremtiden. Det første skridt er, at de får brugerne til at registrere 

deres kreditkort, som man gør hos Apple. I Apples system registrerer brugerne deres kreditkort i iTunes 

for, at de kan købe købe musik og apps, som er en central del af deres value proposition. I Facebooks 

nuværende forretningsmodel er der intet incitament for brugerne til at registrere deres kreditkort ved 

mindre, de køber ekstra indhold til spil eller annoncer. Facebook kan eksempelvis få brugerne til at 

registrere deres kreditkort ved at introducere den tidligere diskuterede strategiske udviklingsmulighed 

e-butikker, der i sig selv også er en relevant mulighed. En registrering af brugernes kreditkort på 

Facebook kan give dem interessante muligheder for udvikling i fremtiden: 

 

Udover at tage transaktionsgebyrer fra e-butikkerne kan Facebook udvide deres service til andre 

platforme, hvor en Facebook bruger kan anvende sin profil til at betale på de hjemmesider, der ikke er 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649 
22 International aktionshjemmeside: www.ebay.com 
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på Facebook. Det vil være i stil med PayPal23, der i dag anvendes som betalings profil på tværs af sider. 

En Facebook bruger, der har registreret sit kreditkort hos Facebook, og får valget mellem at betale med 

sin PayPal eller Facebook profil, vil med stor sandsynlighed vælge sin Facebook profil, da det er lettere 

at huske en profil end to. Brugerne kan desuden lettere huske deres Facebook profil, da den har stor 

værdi for dem i kraft af netværkseffekten, og de derfor ofte anvender den. Et eksempel på dette er 

Facebooks eksterne partnere Spotify og Netflix, hvor man allerede anvender sin Facebook profil til at 

logge ind med. Det vil derfor give mening, hvis man også kan betale med sin Facebook profil, så den 

bliver en universel internetprofil, man bruger til mange tjenester. Facebook som betalingsprofil har i sig 

selv potentiale til at skabe en ny stor indtægtsstrøm. PayPal havde alene i 2012 en større omsætning 

end Facebook, da de omsatte for 5,6 milliarder dollars imod Facebooks 5 milliarder dollars (Facebook 

2013; PayPal 2013). Hvis Facebook kan overtage en andel af PayPals omsætning, kan det være en 

måde for Facebook at forøge deres indtægter på og sprede deres risiko ud over flere indtægtsstrømme. 

 

Hvis Facebook formår at etablere sig som online betalingsplatform, kan konceptet overføres til den 

fysisk verden. Som tidligere nævnt i analysen er der ny teknologi på vej såsom wearable teknologi, og 

NFC. NFC gør det muligt at betale sikkert med mobiltelefoner som et kreditkort, men kan også 

integreres i wearable teknologi, hvor et ur er et oplagt eksempel. Hvis Facebook får vænnet sine 

brugere til at registrere og betale med deres Facebook profil, så kan de tilbyde at integrere den med en 

NFC enhed. Der igen vil reducere antallet af profiler (adgangskoder), som brugerne skal huske, da det 

ikke længere vil være nødvendigt at have et kreditkort med en kode. Desuden vil de fleste butikker med 

stor sandsynlighed være villige til at modtage betaling med en Facebook profil, da det potentielt er over 

1,1 milliarder købere globalt. NFC kan altså være Facebooks indgangsvinkel til markedet som 

betalingsservice. De vil dermed konkurrerer med virksomheder som VISA24, der i 2012 omsatte for 10 

milliarder dollars.25  Facebook kan ydermere optimere deres nuværende største indtægtsstrøm annoncer, 

da de kan indsamle omfattende information om brugerne og deres købevaner. Information der kan være 

meget værdifuldt, hvis de kan anvende det til at skabe mere præcise annoncer (PhD: Interview 2). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/home 
24 Kreditkort: www.visa.dk 
25 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1403161/000138410812000011/v09301210-k.htm 
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Betalingsplatform som strategisk udviklingsmulighed imødekommer alle de tidligere identificerede 

udfordringer, da de forbedrer deres nuværende største indtægtsstrøm, udnytter nye teknologiske 

muligheder, og spreder risikoen ud i andre kanaler, der gør dem mindre sårbare over for eksterne 

faktorer. Ligesom med e-butikker, har Facebook dog nogle udfordringer med implementering, da det 

kræver, at deres produkters kvalitet er på højde med eller bedre end deres konkurrenter. De vil således 

skulle bruge mange ressourcer på at udvikle systemerne, der skal få Facebook som betalingsplatform til 

at lykkes. 

6.3 Opsummering 

I afsnit 6 argumenteres det for, at Facebooks fremtidige udfordringer kan inddeles i tre primære 

udfordringer: (A) Facebook skal forøge deres indtægter ved at forbedre annoncørernes value 

proposition, (B) de skal anvende udvikling af ny teknologi til nye muligheder, (C) samt undersøge 

alternative strategiske udviklingsmuligheder, der spreder deres risiko, og gør dem mindre sårbare. 

 

Herefter foreslås fire strategiske udviklingsmuligheder, der kan imødekomme en eller flere af disse 

udfordringer og yderligt udvikle Facebook som virksomhed. Det foreslås at Facebook kan introducere 

re-targeting marketing, producere hardware, implementere e-handel, og/eller blive betalingsplatform. 

Udviklingsmulighederne har både fordele og ulemper, da de varierer i omfang, og mulig succes. 

Desuden udelukker de ikke hinanden, og kan kombineres, da de alle er baseret på Facebooks 

nuværende forretningsmodel. Tabel 2 på næste side viser en oversigt over, hvilke udfordringer de 

strategiske udviklingsmuligheder imødekommer, samt deres fordele og ulemper. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

74 
 

Tabel 2: Opsummering af Facebooks strategiske udviklingsmuligheder 

STRATEGISKE 
UDVIKLINGSMULIGHED 

UDFORDRING 
MULIGHEDEN 
IMØDEKOMMER 

FORDELE  ULEMPER 

Forbedring af annoncer A og B Mindre udvikling og 
lettere 
implementering. 

 
Kan udføres i den 
nærme fremtid. 
 
Lille risiko 

Imødekommer 
ikke udfordring 
C. 
 
 

Hardware A, B og C Stort potentiale for 
indtægter. 
 
Alternativ 
indtægtsstrøm. 
 
Mindre sårbare i 
fremtiden. 

Mange 
ressourcer på 
udvikling. 
 
Høj risiko. 
 
Mangler en reel 
value 
proposition. 

E-Handel A og C med 
potentiale for B 

Stort potentiale for 
indtægter. 
 
Alternativ 
indtægtsstrøm. 
 
Mindre sårbare i 
fremtiden. 

Mange 
ressourcer på 
udvikling. 
 
Mellem risiko. 
 
 

Betalingsplatform A,B og C Stort potentiale for 
indtægter. 
 
Alternativ 
indtægtsstrøm. 
 
Mindre sårbare i 
fremtiden. 

Mange 
ressourcer på 
udvikling. 
 
Mellem risiko. 
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6.4 Strategiske anbefalinger og yderlig forskning 

Foregående afsnit viser, at de strategiske udviklingsmuligheder både har fordele og ulemper. Det 

anbefales dog, at Facebook først og fremmest undersøger muligheden for at implementere re-targeting 

marketing, da det ændrer den nuværende forretningsmodel mindst af de foreslåede 

udviklingsmuligheder. Der betyder, at det er den udviklingsmulighed, som kræver mindst udvikling, er 

lettest at implementere, og således kan udføres hurtigst. Re-targeting marketing er en oplagt mulighed 

til Facebook for at forbedre deres value proposition til annoncørerne, da det har potentiale til at øge 

deres indtægter, skabe en unik value proposition og differentiere dem fra Google. Ydermere 

imødekommer re-targeting marketing udfordring A og B, da man skaber større indtægter uden at 

forøge mængden af annoncer, og anvender ny teknologi til at skabe nye muligheder for større indtægt. 

Re-targeting marketing har dog sine begrænsninger, da det ikke imødekommer udfordring C, og 

Facebook er derfor stadig sårbare over for MySpace syndromet. De bør derfor undersøge om, man 

udover re-targeting marketing også kan implementere en af de resterende tre strategiske 

udviklingsmuligheder, som alle imødekommer udfordring C. Facebook kan i princippet implementere 

alle udviklingsmulighederne, som vil være optimalt, hvis de kan få succes. Dette kan dog ikke 

anbefales, da de risikerer at miste fokus på, hvordan de skaber værdi for brugerne, hvis de spreder sig 

over for mange projekter. MySpace mistede deres fokus på, hvordan de skabte værdi, der endte med, at 

de fokuserede på kvantitet frem for kvalitet af funktioner i deres platform. Desuden afhænger hardware, 

e-handel, og betalingsplatforms succes af, at de er udført ordentligt, og har en høj kvalitet, da de 

bevæger sig ind i et nyt marked, og skal tage brugere fra konkurrenter.  

 

Hardware, e-handel og betalingsplatform har alle et stort potentiale for at skabe store nye 

indtægtsstrømme til Facebook, da de er en del af nogle markeder, hvor der bliver omsat for store beløb, 

hvor selv en mindre andel kan betyde store indtægter. Facebook bør dog overveje hvilken 

udviklingsmulighed de vælger, samt hvordan og hvornår, de gør det, da der er risici forbundet med dem 

alle. Facebook, som producent af hardware er en realistisk mulighed, som de allerede arbejder på ifølge 

Tosti (Interview 3). Et TV produceret af Facebook har dog en udfordring, da de endnu ikke har en reel 

value proposition til brugeren, der kan få dem til at købe et TV eller lignende hardware. De vil derfor 

bruge mange ressourcer på udviklingen af et produkt, som umiddelbart ikke passer ind i deres 
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nuværende forretningsmodel. Produktion af hardware er således den strategiske mulighed, der er længst 

væk fra Facebooks nuværende forretningsmodel, og kræver yderligere udvikling før, at det kan anses 

som et godt strategisk alternativ. E-handel og betalingsplatform er begge tættere på Facebooks 

nuværende forretningsmodel, da de udbygger brugernes nuværende value propostion ved at samle flere 

funktioner i deres Facebook profiler, og forsimpler deres ageren på internettet. E-handel og 

betalingsplatform udvider således et element, der allerede eksisterer i Facebooks forretningsmodel, da 

de udnytter netværkseffekten i brugersegmentet, som allerede er en del af brugernes value proposition. 

Det er således en udbygning af Facebooks forretningsmodel, hvor produktion af hardware stadig 

mangler en forbindelse. E-handel og betalingsplatform er altså baseret på de samme elementer i 

Facebooks forretningsmodel, og kan derfor også integreres med hinanden, der gør dem til et relevant 

strategisk valg sammen. E-handel kan fungere som første skridt for Facebook til at blive en 

betalingsplatform på længere sigt, hvilket potentielt kan udmunde i to nye indtægtsstrømme og to nye 

markeder for Facebook. E-handel og betalingsplatform har dog også nogle udfordringer, der skal løses 

før, at de kan anses som gode strategiske udviklingsmuligheder. Det vil ligesom hardware kræve 

mange ressourcer at udvikle, da det er nødvendigt, at de nye systemer har en høj kvalitet, hvis de skal 

tage brugere fra deres konkurrenter, der allerede har en stor brugerbase. Desuden er der en risiko for, at 

man mister nogle af de brugere, man allerede har, fordi systemerne skal implementeres i Facebooks 

platform. Facebook tager altså en risiko ved at ændre i deres produkt, som allerede er velfungerende. E-

handel og/eller betalingsplatform må dog betragtes som et bedre supplement til re-targeting marketing 

end hardware, da hardware stadig mangler en reel value proposition til brugerne, der skal købe det. 

Hardware har dog potentialet til at blive en god strategisk udviklingsmulighed, hvis Facebook formår at 

skabe en value proposition til brugerne, men man må dog stille spørgsmål ved, om de er i stand til dette 

ud fra deres nuværende præmisser. 

 

Specialets formål er at aktualisere relevante strategiske udviklingsmuligheder, som Facebook har i en 

akademisk ramme. Det er således ikke muligt endegyldigt at konkludere om hardware, e-handel eller 

betalingsplatform, vil være det bedste supplement til re-targeting marketing ud fra specialets 

forudsætninger. Det vil kræve en mere konkret analyse af de strategiske udviklingsmuligheders 

markeder, udviklingsomkostninger, samt beregning af potentielle indtægter og omkostninger. 
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7 Konklusion 

I specialet er det vist, hvordan en kritisk analyse af Facebooks forretningsmodel kan udvikle deres 

strategi. Det er gjort ved først at analysere forretningsmodel som begreb, og hvordan det kan anvendes 

til analyse. Analysen af litteraturen om forretningsmodeller viser, at forretningsmodel som begreb 

hovedsagligt kan forstås som et analyseværktøj, der kan anvendes til at forstå og udvikle en 

virksomheds måde at producere værdi på. Det er dog et disparat begreb, som ikke har en samlet 

definition, og ofte refererer til forskellige dele af en virksomhed. I specialet er det derfor valgt yderligt 

at definere forretningsmodel som en virksomheds rationale for, hvordan den skaber, leverer, og 

indfanger værdi. Med en tilføjelse af strategisk kontingens anvendes forretningsmodel i specialet som 

et analytisk værktøj, der kan give indsigt i en virksomheds aktiverede strategi, og derved aktualiserer 

relevante strategiske udviklingsmuligheder. 

 

En kritisk analyse af Facebook viser, at deres platform hovedsagligt skaber værdi til brugerne og 

annoncørerne. Brugerne får værdi af Facebook, fordi Facebook tilbyder brugerne en value proposition 

om online kommunikation med deres netværk uden betaling. Facebook tilbyder brugerne deres value 

proposition uden betaling, da de ønsker at få så mange brugere som muligt, så der opnås en kritisk 

masse. Når den kritiske masse er opnået, skabes der netværkseffekt i brugersegmentet, som giver 

brugerne øget værdi for hver bruger, der tilslutter sig platformen. Brugerne tilbydes deres value 

proposition uden betaling, da de i stedet giver information, tid og opmærksomhed, som Facebook 

herefter anvender til at tilbyde en value proposition til annoncørerne. Annoncørernes value proposition 

er forskellige muligheder for at vise brugerne meget præcist segmenterede annoncer, som er baseret på 

netop deres information, tid og opmærksomhed.   

 

Baseret på den foregående analyse kan der identificeres tre primære udfordringer, som Facebook skal 

imødekomme for at øge deres chancer for fremtidig succes: (A) Facebook skal forøge deres indtægter 

ved at forbedre annoncørernes value proposition, (B) de skal anvende udvikling af ny teknologi til nye 

muligheder, (C) samt undersøge alternative strategiske udviklingsmuligheder, der spreder deres risiko, 

og gør dem mindre sårbare. Med disse udfordringer in mente foreslås de fire strategiske 

udviklingsmuligheder: re-targeting marketing, produktion af hardware, implementering af e-handel, 
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og/eller blive betalingsplatform. De strategiske udviklingsmuligheder imødekommer en eller flere af de 

tidligere identificerede udfordringer, og udvikler Facebook yderligere som virksomhed. De strategiske 

udviklingsmuligheder har både fordele og ulemper, som gør dem mere eller mindre attraktive baseret 

på en analyse af Facebooks forretningsmodel. Det foreslås at 1) implementere re-targeting marketing i 

Facebooks annoncesystem, da det kræver mindst ændring af deres forretningsmodel, og medfører 

mindst risiko for Facebook, 2) Supplere re-targeting marketing enten med produktion af hardware, e-

handel og/eller betalingsplatform, da re-targeting marketing ikke imødekommer udfordring C.  

 

Ud fra specialets emneområde findes det dog ikke muligt at konkludere hvilken af de foreslåede 

strategiske udviklingsmuligheder, der er de entydigt bedste løsninger. Det opfodres derfor til yderlig 

analyse af de strategiske udviklingsmuligheder, hvor der foretages en konkret analyse af, hvordan de 

strategiske udviklingsmuligheder kan implementeres, og hvilken effekt det vil have før, at der kan tages 

en endelig strategisk beslutning. Det kan dog konkluderes, at Facebook har flere relevante strategiske 

udviklingsmuligheder, og at virksomheden har  gode elementer, der kan bygges videre på. Facebook er 

dog også sårbare over for flere faktorer, som potentielt kan ødelægge deres nuværende 

forretningsmodel. Facebook må derfor anses, som en virksomhed der har et stort potentiale, men også 

har mange udfordringer, der skal løses.  
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Bilag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewpersoner Relevans 
Interview 1: Stefan Petersen Manager for musikerne Fitness Figures og Santiago 

 
Studerer Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium 
 
Medgrundlægger af festkollektivet Klashy 

Interview 2: PhD Anonym  

 

PhD studerende 
 
Ekspert i sociale medier 

Interview 3: Hans Tosti  

 

Senior social media advisor i Komfo 

Interview 4: Joachim Løvgaard 

 

Hjemmesidekoder, datalog, ejer af www.vilmedmad.dk og Search 
Engine Optimization selvtændig 

Interview 5: Kaave Pour 

 

Medejer af www.retelly.com og arbejder med sociale medier hos 
kommunikations buereuaet Revolt 

Interview 6: Nicolas Estrup 

 

TV vært på Pixel.tv og 7’eren, og ekspert i spil. 

Interview 7: Sarah Grøn 

 

Social medie ansvarlig for Statens Museum for Kunst 
 

Interview 8: Christine Monberg 

 

Senior Account Executive MSL Group Copenhagen 

Interview 9: Signe Dyhr 

 

PhD studerende og skriver i social media management 
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Bilag 2 

INTERVIEWGUIDE 

 

Facebook blev i maj 2012 børsnoteret under stor mediebevågenhed. En af årsagerne til den store 

opmærksomhed var, at man tidligere havde set Google, som på mange måder minder om Facebook, 

udvikle sig til en af verdens største virksomheder. Før, under og efter børsnotering begyndte medier og 

investorer dog at stille spørgsmål til Facebooks evne til at tjene penge.  

 

Price/Earning(P/S) er en indikator for, hvor stor tiltro der er til et firmas evne til at skabe indtjening i 

fremtiden. Facebook har sammenlignet med Google og Apple en høj P/S faktor og under den hypede 

børsnotering af Facebook endnu højere faktor.  

 
P/S Primo 2013 i milliarder dollars 

 Værdi Omsætning  Værdi/omsætning 

Facebook ved Børsnotering 104 3,7 28,1x 

Facebook primo 2013 49  5,1 9,6x 

Apple 402 156 2,5x 

Google 273  50 5,5x 

 
Formålet med specialet er at undersøge Facebooks nuværende forretningsmodel, og hvordan de kan 

styrke deres fremtidig strategi ved hjælp af innovation af deres produkt(er). 

 

Spørgsmål til interview: 

 

• Er Facebooks potentiale overvurderet? 

• Er Facebook et relevant værktøj for dig? Uddyb dit svar. 

• Tror du at reklamer også i fremtiden vil være Facebooks primære indtægtskilde? 

o Hvilke andre indtægts strømme ville man kunne tænke sig for Facebook? 
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• Hvordan skal Facebook udvikle sig i fremtiden for at generere større indtægter? 

o Eksempel Har Facebook en holdbar forretningsmodel? Skal de gå andre veje 

eksempelvis en freemium model eller skal de forbedre den de allerede har. 

 

BILAG 

 

 

  

 

 

Fakta om Facebook 
 
 

• Facebook tjener i dag hovedsagligt deres penge på reklamer(86%). 
 

• Facebooks reklamer er mindre effektive end Googles Google Display Network(GDN) 
reklamer, som man på mange måder kan sammenligne med Facebooks. 

 
• Facebooks mobil/tablet er mere effektive end deres hjemmeside reklamer 

 
• Facebook har cirka 1 milliard månedlige aktive brugere. 

 
• Facebook havde den største teknologiske børsnotering i amerikansk historie og den tredje 

største på tværs af brancher. 
 

• Facebook er en af de mest besøgte hjemmesider i verden. 
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Bilag 3 

 


