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1. Introduktion 

1.1 Indledning  

I 2010 ramte filmen ”The Social Network” de danske biografer. Filmen fortæller historien om, hvordan 

det Harvard-studerende programmeringsgeni, Mark Zuckerberg, i 2003 da hans kæreste netop havde 

slået op, sidder foran sin computer med en øl. Opildnet indleder han arbejdet med en ny idé. Hvad der 

starter på et ydmygt kollegieværelse, udvikler sig snart til et globalt socialt netværk og en eksponentielt 

voksende milliard forretning. Seks år og 500 millioner ”venner” senere bliver 26-årige Mark Zuckerberg 

den yngste milliardær i historien (Oldrup, T., 2014). 

Siden den spæde start i 2004 har Facebook udviklet sig til – sammen med søgemaskinen Google – at 

have en total dominans – et egentligt digitalt duopol – på det globale marked for onlineannoncering og 

dominansen ser ud til at fortsætte.  

De to selskaber sidder tilsammen på 84 % (ex. Kina) af dette marked, som i 2017 blev anslået til at 

udgøre 100 mia. USD (ex. Kina). De førende aktører ser ud til også at tiltrække væsentlige dele af den 

store vækst, der forventes de kommende år (Jensen, D., 2017). 

For dem begge gælder det, at det er lykkedes dem at bygge deres milliardforretninger på et enormt net 

af algoritmer, der gør det muligt – særdeles effektivt – at koble betalte annoncer sammen med deres 

mange brugeres særlige interesseområder, som brugerne har givet adgang til via søgninger, likes og 

digitale adfærd i øvrigt.  

2,13 mia. brugere logger i dag ind på Facebook hver eneste måned og langt de fleste gør det på mobilen, 

hvilket har skabt et gigantisk arkiv af brugerdata. 

Ved børsnoteringen i 2012 var bekymringen stor for, om de ville blive i stand til at tjene penge via deres 

nye app. Siden har smartphonen klart overhalet computeren som det førende medie for internettrafik.  

Smartphonens globale udbredelse har haft afgørende indflydelse på Facebooks vækst i brugere og 

indtjening. Den er i dag omdrejningspunkt for kommunikation og nyhedsopdatering. En undersøgelse 

fra 2017 viser, at 89 % af alle danskere ejer en smartphone og at vi tjekker den op til 150 gange dagligt 

– eller 8 gange i timen. Vi bruger næsten 3 timer dagligt på mobilen (Guldager, D., 2018). 

Facebooks data gør i praksis selskabet i stand til at kortlægge brugerne i en grad, som tidligere tiders 

efterretningstjenester kun kunne drømme om. Den detaljerede viden om brugerne har været afgørende, 

da annoncørerne herved kan målrette sine annoncekampagner specifikt til den ønskede målgruppe. 

Forskere har påvist, at Facebooks algoritmer efter bare 10 likes kan vurdere vores personlighed bedre 

end vore kolleger og ved blot 300 likes rammer algoritmen vores personlighed mere præcist end vores 

partner (Buch, D., 2018).  
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Da forretningsmodellerne indenfor scalérbare bruger- og gratistjenester sjældent er unikke og de nemt 

og relativt billigt vil kunne kopieres, kan man også forvente konkurrence fra nye ambitiøse aktører, ofte 

med risikovillig kapital i ryggen, og derved ændre markedsforholdene markant. Det vil vanskeliggøre 

en fair værdisætning, da den ofte er begrundet i en fortsat vækst i antallet af brugere og indtjeningen. 

Som et værn mod den stigende konkurrence om brugerne, som typisk er påvirkelige af trends, 

omdømme og særligt hvordan vennekredsen agerer på de sociale medier, har Facebook siden starten i 

2004 været særdeles aktiv med strategiske opkøb af komplementære teknologier og selskaber, som 

med tiden skal gøre Facebook i stand til at tilbyde hele viften af ’stand alone-apps’, der alle benyttes til 

kommunikation og netværksdannelse i en eller anden form. 

I 2012 købte Facebook mobilfoto-selskabet Instagram for 5,7 mia. DKK, mens de i 2014 betalte 100 mia. 

DKK for WhatsApp, der har udviklet en app til bl.a. tekstbeskeder, samt 11 mia. DKK for virtual reality-

virksomheden, Oculus VR. Købesummer, som disse, afspejler oftest en ”strategisk værdi”, som både kan 

fjerne en potentiel konkurrent, forhindre salg til en anden markedsaktør, tiltrække talentfulde personer 

og teams eller som vil skabe synergier og nye brugere – og dermed større datagrundlag – der vil kunne 

generere mersalg på de forskellige platforme.  

De sociale medier lever ikke af at udvikle indhold, men af at videreformidle det. På trods af det, er 

Facebook en vigtig nyhedskilde for et stigende antal brugere verden over. Men det er algoritmerne, der 

styrer, hvilke nyheder vi kommer til at læse, og det kan påvirke demokrati og samfundsudvikling. 

Da Donald Trump overraskende valgtes til ny præsident i USA i 2016 blev Facebook (og andre) 

mistænkt for ubevidst at have påvirket resultaterne ved at sprede løgnehistorier (fake news) og ved via 

falske Facebook-profiler at have givet russiske efterretningstjenester/ hackere mulighed for at afspore 

demokratiske processer i Vesten. Det har givet store ridser i Facebooks omdømme. Da der samtidig for 

første gang ses tegn på tilbagegang i antallet af daglige bruger på visse markeder (USA og Canada) og 

blandt de unge brugere, bør advarselslamperne være tændt hos Facebook-ledelsen.  

I 2013 udnævnte World Economic Forum misinformation på nettet til en global udfordring på niveau 

med klima, migration, økonomisk ulighed og sundhed, da den udgør en trussel for demokratiske 

styreformer (Hendricks, V., 2018). Samtidig stiger kravene om mere kontant regulering og kontrol med det 

sociale mediers håndtering af private data i både EU og USA, hvilket også kan påvirke 

annonceindtjeningen, der netop genereres fra de store datamængder, som aktørerne ligger inde med.  

Facebook har udviklet sig til ”en hamrende effektiv kommerciel maskine”, der tjener oceaner af penge 

uden særligt store omkostninger. Man skal ikke dykke langt ned i tallene fra 2017-regnskabet for at få 

øje på en ren pengemaskine: stærk og stigende omsætning og indtjening, stærk finansiel balance og et 

endnu stærkere frit cash-flow. De mere end to milliarder brugere giver et historisk stærkt 
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udgangspunkt. Da brugerne har flyttet deres liv over på de sociale medieplatforme, vil de tøve med at 

kvitte Facebook - det stigende antal sager til trods. Facebook lever ikke af brugerne, men af 

annoncørerne, og hvis der først skabes usikkerhed i deres tillid til Facebook-ledelsen, så kan det gå lige 

så hurtigt ned af bakke, som det hidtil er gået op de senere år.  

Selskabet har fortsat skaleringsmuligheder via brugertiltrækning, endnu bedre udnyttelse af synergi-

erne mellem de forskellige forretningsområder og den fortsatte vækst indenfor online annoncering. De 

står også over for tilbagegang i udvalgte brugergrupper og markedsområder (Blædel, M., 2018) 

På godt og ondt er Facebook at betragte som ”det nye internet” – den samlende infrastruktur for brugere 

og mediers kommunikation med hinanden. Eller som et amerikansk medie beskrev det i 2016: 

”Facebook is eating the world” (Bell, E., 2016). 

Facebook er altså en virksomhed med store udfordringer og muligheder. Det er denne sammenkobling, 

som driver motivationen bag dette projekt.  

1.2 Problemformulering   

Formålet med projektet er at analysere om Facebook-aktien (FB (NASDAQ)) er over- eller 

undervurderet i forhold til den nuværende markedsværdi og konkurrenterne i markedet. Facebook-

aktien havde en kurs pr. 31.01.2018 på 186,89. Med det udgangspunkt har jeg valgt følgende 

problemformulering, som ønskes besvaret igennem analysen:  

Hvilken værdi kan Facebook med rimelighed fastsættes til, og hvordan 

vurderes denne værdi sammenlignet med markedets prisfastsættelse? 

Besvarelsen af problemformuleringen vil ske via en række underspørgsmål, der til sammen danner 

grundlag for besvarelse af den overordnede problemformulering. For at sikre en systematisk tilgang vil 

følgende underspørgsmål blive behandlet: 

 Hvordan er Facebooks strategiske position i forhold til marked og konkurrenter? 

 Hvilke interne ressourcer kan i fremtiden give Facebook en konkurrencemæssig fordel? 

 Hvordan vil politiske og samfundsmæssige faktorer påvirke Facebook og hvilke konsekvenser 

kan de have i forhold til fortsat vækst? 

 Hvor god er deres rentabilitet og hvordan har den udviklet sig historisk? 

 Hvilke værdidrivere er vigtige for værdiansættelsen i budgetperioden? 

 Hvad bør én Facebook-aktie handles til ud fra den valgte værdiansættelsesmodel?  

 Hvordan påvirkes værdiansættelsesmodellen ved en ændring af udvalgte værdidrivere? 
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1.3 Metode- og modelvalg  

I dette afsnit vil projektets opbygning blive introduceret og i de 

efterfølgende afsnit vil de enkelte faser blive uddybet og forklaret. 

Herefter redegøres for indsamlingen af den anvendte data. Formålet 

er at give læseren et kort indblik i hvilken metodisk tilgang, der 

anvendes til at behandle den valgte problemformulering.  

Hvert del-afsnit vil indeholde en række modeller, der sammenholdt 

med empiri, skal vurdere Facebooks strategiske og regnskabs-

mæssige forhold, samt vurdere, om den nuværende markedsværdi af 

Facebook er over- eller undervurderet. Som det fremgår af 

sidestående strukturoversigt, vil der løbende blive vekslet mellem en 

teoretisk og praktisk metodisk tilgang. Projektet tager udgangspunkt 

i en fundamental analyse, der forsøger at bestemme værdien ved at 

fokusere på de underliggende faktorer, der påvirker både 

forretningen og fremtidsudsigterne.  

1.3.1 Empirisk præsentation 

Projektets formål er at anvende økonomiske modeller for at analysere Facebooks evne til at skabe værdi 

for sine aktionærer. Den værdiskabende evne baseres på prognoser af fremtidige overskud og 

pengestrømme. Som investor er det dog afgørende at have et indgående kendskab til den virksomhed, 

man vælger at investere i. Derfor har jeg valgt at indlede projektet med en kvalitativ analyse af Facebook, 

hvis formål er at give læseren en forståelse for deres forretningsmodel. Hensigten er at skabe et 

grundlæggende vidensniveau om Facebook, som senere vil være med til at underbygge den strategiske 

analyse, budgetteringen og værdiansættelsen, således at der opnås en klar idé om, hvorvidt man skal 

købe aktien eller ej. Men det vil også give et fundamentalt grundlag for, hvornår man skal begynde at 

overveje at sælge aktien igen (Kildetoft, J., 2017). 

1.3.2 Strategisk analyse 

Den empiriske præsentation afløses af en strategisk analyse, hvor jeg anvender forskellige strategiske 

analysemodeller til at belyse relevante interne og eksterne faktorer, som kan få betydning for Facebook 

og dermed deres evne til at skabe værdi i fremtiden. Da vores verden ikke er statisk, kan vi ikke blot 

videreføre de finansielle værdidrivere til proforma-opgørelserne for de kommende regnskabsår. Den 

strategiske analyse er derfor foretaget på baggrund af en systematisk og nuanceret indsamling af 

information, der sammenfattet går i dybden med mikro- og makroforholdene i og omkring Facebook. 

Analysen deles op i interne og eksterne analyser: 

Indledning 

Problemformulering 

Metode & Afgrænsning 

Empirisk præsentation 

Strategisk analyse 

Regnskabsanalyse 

Budgettering 

Værdiansættelse 

Konklusion 

Strukturoversigt 
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Som analytiker er formålet med den interne analyse bl.a. at få skabt en forståelse for virksomheden, få 

identificeret de elementer i strategien, som forventes at gøre den mere succesfuld end konkurrenterne 

samt vurdere, om virksomhedens forretningsmodel er holdbar til at kunne skabe værdi i fremtiden.  

Til at analysere de interne styrker og svagheder, der påvirker Facebook, har jeg taget udgangspunkt i 3 

delanalyser: 

Intern analyse: Først vil jeg se ind i maskinrummet hos Facebook, deres forretningsmodel og de 

brands, som i årene, der kommer, i langt højere grad end hidtil skal bidrage til den fortsatte vækst. Med 

analysen vil jeg samtidig vurdere, om Facebook kan og vil foretage de strategiske tiltag, opkøb, 

produktudvikling og introduktion af nye indtjeningsgivende forretningsområder, der også vil kunne 

understøtte forretningsmodellen, fastholde brugere og annoncører samt holde konkurrenterne bag sig. 

Konkurrentanalyse: Her vil jeg komme tættere på de væsentligste konkurrenter og deres muligheder 

for at blive alvorlige trusler for den position som markedsleder, som Facebook med stor dygtighed har 

oparbejdet gennem de senere år, men som også er truet på grund af en række uheldige sager, der i 

værste fald kan få brugerne (og dermed annoncørerne) til at forlade sitet til fordel for en konkurrent. 

Markedsanalyse: Når man har defineret sin forretningsmodel og de væsentligste aktører på markedet 

(online annoncering), er det naturligvis afgørende, at der også fremover kan forventes at være et 

marked. Derfor vil jeg under markedsanalysen se nærmere på annoncemarkedet, som det ser ud nu (og 

baggrunden), men også hvordan det forventes at udvikle sig fremover. 

Til at analysere de eksterne muligheder og trusler, der udefra påvirker Facebook, har jeg taget 

udgangspunkt i 2 delanalyser: 

PESTEL: For at analysere de samfundsmæssige faktorer fra omverdenen, der påvirker værdiskabelsen 

i Facebook, har jeg valgt at anvende en PESTEL-model. Modellen har til formål at undersøge forskellige 

forhold i omverdenen, der på sigt kan få direkte eller indirekte indflydelse på deres strategi. PESTEL 

dækker over følgende faktorer: Political-, Economic-, Social-, Technological-, Enviromental- og Legal.  

Porters Five-Forces: Til at analysere konkurrencesituationen i branchen anvendes Porters Five-

Forces. Modellen forsøger bl.a. at afdække, hvor attraktivt det er at befinde sig i branchen, truslen for at 

nye eller eksisterende virksomheder erobrer markedsandele, rivaliseringen i branchen samt 

brugeradfærden. Modellen medvirker også til at vurdere, hvor stærk en position Facebook allerede 

indtager på markedet.  

Begge de eksterne modeller kritiseres for at være statiske, baseret på fortiden, som anvendes i et 

konstantudviklende miljø.  Det er dog min opfattelse, at modellerne er anvendelige til at kunne estimere 

værdidrivernes udvikling i fremtiden med det argument, at fremtiden ofte bedst kan forklares ved at se 
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på, hvad der er sket i fortiden. Modellerne giver ligeledes et indblik i, hvordan de enkelte faktorer og 

”forces” forventes at udvikle sig i fremtiden.  

SWOT-analyse: Afslutningsvis sammenfattes den strategiske analyse i en SWOT-analyse, hvis formål 

er at identificere og analysere Facebooks interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og 

trusler, som virksomheden står overfor nu og i fremtiden.   

1.3.3 Regnskabsanalyse  

I dette afsnit foretages en regnskabsanalyse, hvis formål er at belyse Facebooks finansielle performance 

i perioden fra deres børsnotering i 2012 til deres seneste regnskabsaflæggelse for 2017. Analysen 

foretages på baggrund af reformulerede regnskabsdata, hvis formål er at adskille drift- og 

investeringsaktiviteterne fra de finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteten er den primære kilde til 

værdiskabelsen, og det er gennem deres forretningsmodel, at de har deres driftsaktiviteter.  Nøgle-

tallene i regnskabsanalysen afdækker de afgørende faktorer i de historiske overskud og pengestrømme, 

og det er bl.a. den historiske udvikling i disse værdidrivere, der danner grundlag for estimering af 

drivernes fremtidige udvikling, som senere føres videre til budgetteringen (Kildetoft, Jacob, 2017). 

Jeg har valgt at udvide analysen til at dække alle regnskabsår efter deres børsnotering i håbet om at 

kunne identificere effekter, som relaterer sig til deres hidtil to største akkvisitioner, Instagram (2012) 

og WhatsApp (2014). Årsrapporterne er dog udarbejdet på koncernniveau, hvorfor det ikke har været 

muligt at indhente fyldestgørende og officielt regnskabsdata for hvert af deres aktivitetsområder.      

Formålet med rentabilitetsanalysen er at fastlægge, hvor Facebook er nu og afdække, hvad der har 

drevet den nuværende rentabilitet. Jeg har valgt at bygge analysen op omkring DuPont-pyramiden, da 

den sikrer en systematisk tilgang og får årsagssammenhængene til tydeligt at træde frem. 

1.3.4 Budgettering og værdiansættelse  

Inden man er i stand til at foretage en værdiansættelse, er det vigtigt at udarbejde et budget (proforma-

opgørelse) omfattende resultatopgørelsen, balancen og pengestrømmene (cash flowet). Budgetterings-

fasen er en krævende proces, idet man som analytiker skal sikre en systematisk tilgang for at kunne 

eliminere evt. urealistiske forudsætninger.  Budgetteringen foretages med udgangspunkt i 

forventningerne til de værdidrivere, som er identificeret i de foregående analyser. Budgetperioden er 

sat til 5 år, hvorefter terminalværdiperioden begynder.  

Formålet med budgetteringen er at fodre sin værdiansættelsesmodel. Jeg har valgt at tage udgangspunkt 

i en Discounted Cash-flow model (DCF), hvor de udvalgte værdidrivere budgetteres med udgangspunkt 

i den indirekte model, hvor man ved at tilbagediskontere pengestrømmene (FCF), som er til fordeling 

mellem kapitalindskyderne (ejere og evt. långivere), finder Enterprise Value (EV). Herfra fratrækkes 

gæld eller tillægges likvide midler, hvorved man finder aktionærværdien. 
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DCF-modellen suppleres af en følsomhedsanalyse, hvor modellens troværdighed udfordres.  

I forsøget på at skabe et mere nuanceret billede af værdiansættelsen suppleres ovenstående med en 

relativ værdiansættelsesmodel (multipel-model), hvor bl.a. P/E, EV/EBITDA og EV/sales sammenlignes 

med en peer-gruppe bestående af de såkaldte FANG- og BAT selskaber.  Formålet med Peer-Group 

analysen er at vurdere prissætning og performance i industrien.  

På værdiansættelsestidspunktet 31-01-2018 lukkede kursen til 186,89 USD pr. aktie. Analytikernes 

anbefaling er overvejende: Køb.   

1.4 Dataindsamling og kildekritik 

I mit projekt har jeg foretaget en nuanceret research ved brug af en række kilder og aktieanalyser, som 

jeg har fundet via søgning af emner og artikler med relevans for opgavens problemstilling.  Formålet er 

at blive i stand til at kunne analysere deres historiske udvikling, hvorfor deres årsrapporter 2012-2017 

har været den gennemgående primære kilde i projektet.   

Jeg har gjort brug af både kvalitative og kvantitative data. Datamaterialet, der anvendes i projektet, er 

ikke egen empiri (med mindre andet er oplyst) og er derfor primært baseret på sekundære datakilder, 

som fx årsrapporter, markedsanalyser, makroøkonomiske data og artikler. At det er sekundær data, vil 

sige, at det tidligere har været bearbejdet eller er angivet som estimater, hvilket stiller endnu større 

krav til kildekritikken. Fordelen ved de forskellige kvalitative data er imidlertid, at man gennem flere 

kilder får et nuanceret billede af emnet. 

Jeg har anvendt både dansk og engelsksproget datamateriale og litteratur, hvilket har været nødvendigt, 

idet Facebook er en international eksponeret virksomhed med regnskabs- og selskabsmæssig reference 

til USA. Det betyder bl.a., at der gennemgående i projektet vil blive anvendt både danske og engelske 

fagudtryk, som i visse sammenhænge anvendes synonymt.  

Projektet er i videst muligt omfang baseret på eksterne kilder, idet disses holdninger ikke nødvendigvis 

er objektive. Kilder, hvor der henføres til dagspressen eller finanshuse, er baseret på en analytiker eller 

anden person med solid faglig indsigt. Gældende for hele det anvendte datamateriale er, at det vurderes 

troværdigt, da de er underlagt nogle kvalitetskrav og restriktioner i deres formidling af information. 

Det har ikke været nødvendigt at benytte primærdata, da det ikke er muligt, at få adgang til interne 

salgs- og regnskabstal, ligesom Facebooks markedsværdi må forventes at være dannet på baggrund af 

offentligt tilgængeligt materiale samt officielle årsrapporter.     
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1.5 Afgrænsning 

Jeg har valgt at afgrænse min opgave fra elementer, som vil gøre den overfladisk og uskarp. Det er et 

ønske at udarbejde kvalitet frem for kvantitet, hvilket betyder, at opgaven på nogle punkter indsnævres 

til at se på de, efter min mening, mest interessante og relevante teorier og regnskabsmetoder.  De 

anvendte værdiansættelsesmodeller er bevidst udvalgt efter de modeller, som oftest anvendes i praksis 

eller som har størst relevans i forhold til den branche, som jeg har valgt at stille fokus på.  

Med en udvikling der – både teknologisk og i forskellige udbud/ trends/ konkurrenter – går rigtigt 

stærkt og en flygtig brugerskare, som er nemme at flytte derhen, hvor deres netværk holder til - stiller 

det store krav til projektets tidsmæssige afgrænsning. Jeg har derfor valgt at afgrænse opgaven fra 

regnskabsinformation og andre selskabs- og markedsspecifikke data, der kan påvirke analysen og 

værdiansættelsen til og med Facebooks seneste aflæggelse af årsrapport den 31. januar 2018. 

Henvisninger til artikler, som er publiceret efter denne dato vil være henledt til tidligere begivenheder.  

Facebook værdiansættes derfor som ”going-concern” på ”stand-alone” basis, hvilket vil sige, at værdi-

ansættelsen er baseret på fortsat drift, men at evt. fremtidige strategiske beslutninger ikke indgår i 

værdiansættelsen, medmindre de er kommet offentligheden til kende før 31.01.2018. Der kan i løbet af 

opgaven forekomme yderligere afgrænsninger eller antagelser, hvilket vil fremgå tydeligt i teksten. 

2. Introduktion  

2.1 Historien om Facebook  

Mark Zuckerberg, manden bag Facebook, blev født den 14. maj 1984 i New York. Allerede i 

gymnasietiden var han en flittig programmør, og mens han gik på Havard University, grundlagde han 

The Facebook i februar 2004, inspireret af de blå bøger, der blev udleveret ved starten af skoleåret for 

at hjælpe de universitetsstuderende til at lære hinanden at kende. Målet var at sætte collegestuderende 

i forbindelse med hinanden over internettet, så de kunne holde kontakten, efter at de havde afsluttet 

studiet, eller genfinde gamle studiekammerater. 

Kun få uger efter havde mere end halvdelen af de studerende ved Harvard registreret sig på Facebook 

og samtidig blev websitet udvidet til også at kunne optage studerende fra Stanford, Columbia og Yale.  

Tilbage i 2003 var Mark Zuckerberg blevet kontaktet af nogle ældre studerende, tvillingerne Tyler og 

Cameron Winkelson, som puslede på en ide om at skabe et socialt netværk for Harvard studerende 

under navnet HarvardConnections.com, som senere blev lanceret som ConnectU. De ville gerne bruge 

hans evner som programmør til at kode deres nye site, hvilket han accepterede. 

På det tidspunkt var Mark allerede ”kendt” på universitetet, da han med succes selv havde startet 

Facemash. Her hentede han imod universitets regler billeder af alle hans medstuderende og lagde dem 

op på en hjemmeside, hvor man kunne stemme, om de var ”hot or not”. Det blev en relativ succes og 
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efter blot to uger havde hjemmesiden haft 450 besøgende, som havde stemt 22.000 gange – altså 48 

gange i gennemsnit. Det gav Mark store problemer, da universitetets disciplinærudvalg beskyldte ham 

for at bryde sikkerhedsreglerne og overtræde ophavsretten til billederne (Carlson, N., 2010).   

Da Mark i starten af 2004 etablerede sit eget sociale netværk, som han kaldte Facebook, mente Tyler og 

Cameron Winkelson, at han havde stjålet deres ide. Efter en afgørelse af tvisten i retten indgik parterne 

et forlig, som gav tvillingerne aktier i Facebook, som i 2012 ved Facebooks børsnotering havde en værdi 

på cirka 300 mio. USD. 

I efteråret 2004 modtog Facebook sin første ventureinvestering, da den tidligere CEO hos PayPal, Peter 

Thiel, investerede 500.000 USD (10 %) ved en værdisætning på 5 mio. USD. 

Hjemmesiden opnåede stor succes allerede det første år og havde ved udgangen af 2004 næsten 1 mio. 

aktive brugere. I 2012 rundede man 1 mia. aktive brugere og ved udgangen af 2017 var antallet af 

brugere steget til mere end 2,3 mia. 

I de første år finansierede Facebook den organiske vækst og de mange opkøb via ventureinvesteringer. 

I 2005 indskød teknologi-venturefonden Accel Partner 12,7 mio. USD til en værdisætning på 98 mio. 

USD.  Denne investering blev fulgt af endnu en i 2006, hvor en række venturefonde samlet indskød 27,5 

mio. USD til en værdisætning på ca. 500 mio. USD. I 2007 fortsatte kapitalrejsningerne. Her investerede 

bl.a. Microsoft 240 mio. USD ved en værdisætning på 15 mia. USD (Carlson, N., 2010).   

Undervejs har der flere gange været rygter om opkøb og fusioner. Det dengang succesfulde sociale 

netværk, MySpace, var et af dem (2005), mens et salg til den på det tidspunkt ganske succesfulde 

søgeportal, Yahoo, var et andet (2006). 

Væksten fortsatte, og i 2012 gik Facebook på børsen til en kurs på 38 USD pr. aktie. Ved udgangen af 

2011 havde man 845 mio. månedlige aktive brugere (MAU) og havde realiseret et nettoresultat på 1 

mia. USD efter en omsætning på 3,71 mia. USD. Ifølge prospektet ville man forsøge at rejse 5 mia. USD, 

men efter en enorm efterspørgsel lykkedes det at hente hele 16 mia. USD i den på det tidspunkt tredje 

største børsemission i USA nogensinde. Det værdisatte Facebook til 104 mia. USD – svarende til en P/E-

værdi på 28, hvilket indikerede store forventninger til fremtidig vækst (Investopedia, 2015).  

Nogle måneder efter børsnoteringen såede flere aktieanalytikere tvivl om aktiekursen og indikerede, at 

emissionskursen på 38 USD – og dermed P/E-værdien – havde været alt for høj. Sammenlignet med 

selskaber som Apple og Google, der på det tidspunkt blev handlet til P/E-værdier på 2,5 og 5,5 havde de 

måske en pointe. Kursen faldt til 17,55 USD pr. aktie, og havde man som aktionær ikke haft is i maven 

og solgt ud, ville man have haft et afkast (ROI) på -54 % af sin investering efter blot 4 måneders ejerskab. 
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Siden starten i 2004 har Facebook foretaget en lang række strategiske opkøb. Som et ungt 

teknologifirma var det vigtigt for Facebook at forblive innovative og ihærdigt udvikle nye produkter og 

services, som brugerne ikke vidste, de ikke kunne undvære.  

Da man i 2009 købte det sociale medie, FriendFeed for 47,5 mio. USD, overtog man også den senere så 

vigtige ”like-knap” (som ”fodrer” algoritmerne) og muligheden for at lægge nyheder på sitet.  

Da Facebook købte Chai Labs for 10 mio. USD, var målet primært at overtage selskabets computer 

programmører, herunder Gokul Rajaram, som tidligere havde været bagmanden bag Google Adsense, i 

bestræbelserne på at kunne vækste Facebooks annonceindtjening. 

Da Facebook købte Beluga, var målet at etablere en Facebook mobil messenger app – og dermed 

grundlaget for Facebook Messenger. 

Der har gennem tiden været forskellige strategiske mål for opkøbene, da de enten kunne tilføre nye 

teknologier, tiltrække talenter, skaffe nye brugere eller forhindre konkurrenternes vækstmuligheder. 

Det har tillige været vigtigt hele tiden at være på forkant med udviklingen, så man ikke ubevidst fik sendt 

brugerne i armene på konkurrenterne, hvis man havde overset nye trends og brugermønstre. 

Et gennemgående træk for langt de fleste features og tjenester, som Facebook har introduceret, har 

været i bestræbelserne på at sikre, at brugerne forblev i Facebook-universet – for derved at øge 

Facebooks annonceindtjening. Og det er lykkedes ganske godt! 

De mest kendte opkøb er vel nok købene af Instagram, WhatsApp og Oculus VR. 

I 2012 købte Facebook mobilfoto-selskabet Instagram for 5,7 mia. DKK, hvilket var den største 

akkvisition, man havde foretaget på det tidspunkt, mens de i 2014 betalte 100 mia. DKK for WhatsApp, 

der har udviklet en app til tekstbeskeder samt 11 mia. DKK for virtual reality-virksomheden, Oculus VR. 

Købesummer som disse afspejler oftest en ”strategisk værdi”, hvor de traditionelle værdimodeller 

normalt ikke vil kunne anvendes (Hayes, A. 2017).  

Mens der i de tidlige år blev tilkøbt ny teknologi, services og talentfulde it-udviklere i stor stil, er antallet 

af opkøb mindsket de senere år. I 2012 købte Facebook 11 selskaber, mens man i 2017 ”kun” købte tre. 

Samlet er det hidtil blevet til 67 opkøb – eller tæt på fem opkøb pr. år i gennemsnit. 

Ved størstedelen af Facebooks virksomhedskøb er købesummen ikke offentliggjort. I de opkøb, hvor 

prisen er kendt, har Facebook i alt investeret 23,1 mia. USD (140 mia. DKK) (Toth, S., 2018). 

Skiftet fra bare at være en blå bog for brugerne til en egentlig nyhedsformidler medførte, at mediernes 

brug af Facebook til deling af artikler, videoer og billeder steg markant – da Facebook i stigende omfang 

er der, hvor brugerne, læserne og seerne i forvejen befinder sig.  
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I 2017 omsatte Facebook for 40,65 mia. USD (ca. 250 mia. DKK) svarende til en vækst på 47 %, stort set 

udelukkende (98 %) fra annonceindtjening. Nettoindtjeningen udgjorde 15,9 mia. USD, en vækst på 56 

% i forhold til året før.  Indtjeningen pr. bruger (ARPU) udgjorde i 2017 20,21 USD, hvilket er en 

firedobling fra 2011, hvor indtjeningen var 5 

USD (Statista, 20181). I samme periode er de 

månedlige aktive brugere (MAU) steget fra 845 

mio. til 2,1 mia. (Statista, 20182) og er dermed 

fortsat det suverænt mest populære sociale 

netværk i verden, hvor Facebook-brandene, 

WhatsApp, Facebook Messenger og Instagram 

indtager tredje, fjerde og syvendepladsen med 

henholdsvis 1,3 mia., 1,3 mia. og 800 mio. 

månedlige aktive brugere (Statista, 20183).  

Ved offentliggørelse af 2017-regnskabet havde Facebook en markedsværdi på 550 mia. USD.  

Hvad der i sin tid startede som en innovativ teknologivirksomhed har siden udviklet sig til 

medievirksomhed, hvorfra store dele af befolkningen får dele (eller hele) af deres nyhedsstrøm. 

Sammen med Google, sidder Facebook på væsentlige dele af den globale onlineannoncering. 

Mens Facebook ved udgangen af 2004 beskæftigede 7 fuldtidsmedarbejdere, er tallet ved udgangen af 

2017 steget til 25.105. (Statista, 20184) 

Siden Mark Zuckerberg skabte Facebook er hans formue vokset eksponentielt og udgjorde i 2018 71 

mia. USD (430 mia. DKK), hvilket gør ham til verdens 5. rigeste person. Formuen er primært forankret i 

hans Facebook-aktier, hvilket overfor aktionærerne signalerer at han har ”hånden på kogepladen”.  

Facebook har en erklæret vision og mission om at bringe verden tættere sammen:   

2.1.1 Vision 

“People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, 

and to share and express what matters to them. (Facebook, Investor Relations)  

2.1.2 Mission 

"To give people the power to build community and bring the world closer together. People use Facebook to 

stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express 

what matters to them” (Facebook, Investor Relations) 
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2.2 Forretningsmodel – Sådan virker Facebooks algoritmer 

Når en bruger søger information via Google, klikker eller kommenterer på et Facebook-opslag eller 

bevæger sig gennem byer ved hjælp af en GPS-enhed, efterlader vedkommende en række digitale spor. 

Med de rette teknikker kan disse data omsættes til vigtig viden om brugernes præferencer, bevægelses- 

og handlemønstre.  

Det er netop adgangen til disse værdifulde data, der er baggrunden for, at Google fx udvikler avancerede 

teknologier som Android-styresystemet og tilbyder dem til fri afbenyttelse.  

Væksten og udbredelsen af især Google og Facebook er i høj grad et resultat af deres evne til at omsætte 

digitale spor fra brugerne til ressourcer af strategisk vigtighed og økonomisk værdi. 

Konsekvenserne er så vidtrækkende, at eksperter er begyndt at tale om en ny form for kapitalisme, der 

er baseret på raffinering af digitale spor som en ny form for ressource og råstof (Knudsen, L., 2017).  

Facebook lever ikke af at levere indhold, men af at videreformidle det til og mellem brugerne. På trods 

af det, er Facebook – og de andre sociale medier – for et stigende antal mennesker blevet en afgørende 

– og for nogle den eneste – kilde til nyheder. 

Men det er Facebooks algoritmer, der bestemmer, hvilke nyheder deres mere end 2,3 mia. brugere 

dagligt bliver præsenteret for. Og kun Facebook ved nøjagtigt, hvorfor netop du får det indhold vist på 

din skærm og i dit søgeresultat.  

Produkter som Facebook er ikke gratis. For som det ofte siges om de sociale netværk og platforme: ”hvis 

du ikke betaler for produktet, er du selv produktet”! Vi betaler nemlig med vores data.  

Der skal ikke mange likes til, før Facebooks algoritmer kan tegne et uhyre detaljeret billede af brugerens 

personlighed. I 2015 testede forskere, hvor præcise Facebooks algoritmer egentlig var, ved at 

sammenligne Facebooks bedømmelse af 32.000 medvirkendes personlighed med, hvor godt deres 

kolleger, venner og familie troede, de kendte dem. Og resultaterne var ganske tankevækkende. 

Efter blot 10 likes er algoritmen mere præcis end din kollega. Efter 70 likes er den mere nøjagtig end 

dine venner, efter 150 likes fik familien baghjul, mens den efter 300 likes var mere præcis i 

bedømmelsen af den medvirkendes personlighed end vedkommendes livsledsager (Selliken, K., 2018).  

Ifølge et andet studie fra 2013 kan hobbyer og personlige interesser, som man synes om på Facebook, 

fortælle noget om ens politiske overbevisning og seksuelle orientering (Ritzau, 2018) 

Den gennemsnitlige Facebook-bruger har adgang til mere end 1.500 opslag hver dag, men han ser kun 

et par hundrede, når han ruller igennem sin startside. Det er nemlig algoritmerne, der afgør, hvilke 

opslag, du ser. Det bliver baseret på en såkaldt ”relevans-score” – jo højere et tal algoritmen når frem til, 

jo højere op på din side kommer opslaget.  
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Facebooks systemer består af mere end 100.000 mindre algoritmer, der alle bidrager til at afdække 

vores personlighed. Fire hovedfaktorer indgår i formlen frem mod det endelige tal: 

Interaktioner: Hvordan reagerer folk på opslaget? Delinger, kommentarer, reaktioner, klik og likes 

skubber tallet opad. 

Personen bag: Hvem har lavet opslaget? Jo tættere Facebook vurderer, du er på personen, der har lavet 

opslaget, jo højere kommer det op. Dit nære familiemedlems opslag vil dukke op højere oppe end en 

fjern bekendts familiebillede. 

Værktøjer: Har du brugt Facebooks egne værktøjer? Dit opslag kommer højere op, hvis du benytter 

Facebooks integrerede videoværktøjer, end hvis du deler en YouTube-video. Hvis du bruger Facebook 

Live 360 grader-teknologi, eller videoindhold hjælper Facebook med at fremhæve det, du har lavet. 

Kvaliteten: Hvor god er den side du linker til? Det trækker ned, hvis der bliver linket til en side, folk 

generelt bruger meget kort tid inde på, hvis siden har langsomme load tider, eller hvis den er 

sprængfyldt med irriterende reklamer og nye sider, der åbner af sig selv.  

Al den information, som høstes, bruges til at målrette annoncer til den enkelte bruger, så de rammer 

præcist i forhold til dennes behov, interesser og standpunkter. 

3. Strategisk analyse 

3.1 Intern analyse: Facebook – de væsentligste brands 

Dette afsnit forsøger at analysere, hvilke interne ressourcer Facebook råder over til at kunne fastholde 

sin konkurrencemæssige fordel. Afsnittet vil udgøre en del af SWOT-analysens interne del. 

3.1.1 Facebook 

Blandt de internationale teknologivirksomheder er Facebook den i særklasse mest dominerende. I juli 

2017 rundede Facebook 2 mia. aktive brugere globalt – eller mere end en fjerdedel af klodens 7,5 mia. 

mennesker. Og udviklingen har set ud til at fortsætte – i slutningen af 2016 fik Facebook mere end 

790.000 nye brugere – dagligt! 

Facebook kan således betragtes som det nye internet – den samlende infrastruktur for brugere og 

mediers kommunikation med hinanden. 

Et gennemgående træk for stort set alle features og tjenester, som Facebook har lanceret gennem årene, 

har været et forsøg på at sikre, at brugerne blev hos Facebook – for derved at øge annonceindtjeningen.  

Hvis konkurrenterne får succes med en ny feature, har Facebook enten købt op (fx Instagram), kopieret 

eller lanceret en lignende service – eksempelvis Facebook Live  
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Samtidig gør Facebook forsøg med tv-indhold produceret specifikt til netværket – eksempelvis den nye 

business-kanal Cheddar TV, som har som mål at konkurrere med CNBC og Bloomberg. Snart følger 

streaming af egenproducerede tv-serier, som dermed er tænkt at skulle udfordre streaming-selskaber 

som fx Netflix og HBO. Potentielt kan Facebook disrupte hele markedet for tv-distribution og streaming, 

hvis det lykkes at få et tilstrækkeligt varieret og segmenteret udbud af indhold (Knudsen, L., 2017). 

Ved udgangen af 2017 havde Facebook 41,7 mia. USD i kontanter og korte værdipapirer, som de om 

nødvendigt kunne benytte til nye opkøb. 

Det enorme kapitalberedskab og muligheden for at skaffe yderligere kapital via aktieudstedelser giver 

Facebook særdeles gode kort på hånden, når de kaster sig ud i opkøb i milliard-klassen. Opkøb, som ofte 

er begrundet i at kunne øge brugertallene – og dermed skaffe ny, værdifuldt data, som vil øge 

indtjeningen, og samtidig sikre sig, at rivalerne ikke får fingre i de mange brugere. 

Ved udgangen af 2017 havde Facebook 2,1 mia. månedlige brugere – 94 % af disse gør det via deres 

smartphone. Det samlede tidsforbrug på Facebook, Instagram og Messenger har passeret 50 minutter 

dagligt pr. bruger (Statista, 20185) 

En analyse fra januar 2018 viser, at Facebook for alvor har fået tag i de voksne brugere (+18 år) i USA, 

hvor 68 % af befolkningen har en Facebook profil. Analysen viser, at 9 ud af 10 brugere af de andre 

sociale netværk også er på Facebook. For eksempel har 90 % af Twitter-brugerne en Facebook profil, 

mens kun 32 % af Facebooks voksne amerikanske brugere benytter Twitter (Richter, F., 2018).  

For første gang siden starten har Facebook dog konstateret faldende tilslutning hos de yngste 

brugergrupper. I 2017 mistede Facebook 2,8 mio. brugere i USA under 25 år – svarende til 5-6 %. I 2018 

– og de følgende år – vil tilbagegangen fortsætte. De unge ønsker ikke at være på samme platform som 

deres forældre. Facebook forventes dog at øge den samlede brugertilslutning generelt. 

Glædeligt for Facebook må det – trods tilbagegangen – være at konstatere, at det Facebook-ejede 

Instagram i 2018 forventes at tiltrække 1,6 mio. nye brugere i USA under 25 år. Det er dog konkurrenten, 

Snapchat, der har bedst fat i dette segment, og det vil tiltrække yderligere 1,9 mio. amerikanere under 

25 år i 2018 (eMarketer, 2018)  

Video spiller en stigende rolle på Facebook. Fra 2015 til 2016 producerede brugerne tre gange så meget 

video som tidligere. PwC anslår, at 83 % af al datatrafik på mobilen vil rumme video i 2020.   

Amerikanske undersøgelser viser, at videotidsforbruget på YouTube fortsat er en del højere end på 

Facebook, men på længere sigt har Facebook en login-fordel. Det gør, at Facebook sammen med 

videovisningen kan sælge annoncer baseret på meget fintmaskede brugerdata, ligesom Facebook bedre 
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vil kunne måle brugeradfærd på tværs af enheder – særligt på mobiltelefonen. Derfor vil væksten i video 

i høj grad komme Facebook til gode. 

Stigende brug af video og tv vil også medføre, at brugerne vil være længere tid på Facebook og derved 

ser flere annoncerne, hvilket vil styrke Facebooks unikke økonomiske position. Erfaringerne viser, at 

brugerne bliver hængende længere, når der er tale om live-transmission. Derfor har Facebook også gjort 

det muligt for medievirksomheder at sende fra enhver platform – inklusive via droner. 

Endelig er Facebook i disse år ved at udvikle nye genkendelses-algoritmer, som gør det muligt at afkode, 

hvad billeder og videoer indeholder – ud over genkendelse af alle personer, der optræder. Det vil sige 

interiør, baggrunde og ting, som det bliver muligt at søge direkte på, hvilket også kan udnyttes 

kommercielt i forhold til relevante annoncører. Ultimativt bliver det muligt at søge i realtid på et emne, 

en begivenhed, en sportsevent eller person og dernæst blive præsenteret for en live-videotransmission, 

der netop indeholder det søgte. Eller Facebook kan indstilles til at sende brugerne notifikationer, når 

der sendes live fra en begivenhed eller om et emne, de følger. Også selv om indholdet ikke kommer fra 

de venner eller de medievirksomheder, brugerne som udgangspunkt følger (Knudsen, L., 2017). 

Siden starten i 2004 har Facebook foretaget en række strategiske opkøb. Samlet er det hidtil blevet til 

67 opkøb – eller tæt på fem opkøb pr. år i gennemsnit. De væsentligste årsager til Facebooks målrettede 

opkøb er 1) tilførsel af ny, banebrydende teknologi og 2) tilførsel af nye brugergrupper.  

Opkøbene har været finansieret via kapital fra venturemarkedet og/ eller via udstedelse af Facebook-

aktier. Sidstnævnte mulighed er efter børsnoteringen i 2012 blevet væsentligt nemmere, da 

børsnoteringen gør aktierne mere omsættelige, ligesom der er et reguleret marked for at prissætte 

aktierne som en del af købesummen. Foruden brandet Facebook er de væsentligste brands for tiden: 

3.1.2 Instagram 

Facebook havde gennem nogle år selv arbejdet på at opbygge den bedst mulige måde at dele billeder 

med venner og familie, da de i 2012 i hast købte det populære fotodelingsnetværk til mobile platforme, 

Instagram, for 1 mia. USD. Instagram, som i januar 2011 var gået i luften med sin gratis smartphone-

app, havde på daværende tidspunkt blot 13 ansatte og 30 mio. brugere, som hidtil havde delt mere end 

en milliard billeder med hinanden. 

Købet var en milepæl for Facebook, der ikke tidligere havde købt et selskab med så mange brugere. 

Kort tid før købet var Instagram blevet lanceret på Android, hvilket havde fået brugertilslutningen til at 

eksplodere – med en million nye brugere dagligt. Det havde sandsynligvis fået Facebook-ledelsen til at 

indse, at Instagram ikke blot var en fotodelingstjeneste, men nu også et rivaliserende socialt medie, som 

under ingen omstændigheder måtte blive overtaget af en konkurrent (Venderby, C., 2012).  
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Facebook var netop blevet børsnoteret, da købesummen skulle falde. Den blev betalt med 300 mio. USD 

i kontanter og Facebook aktier til en værdi af 700 mio. USD ved en udvidelse af aktiekapitalen. 

Instagram er i øjeblikket det hurtigst voksende sociale medie i verden. Tjenesten har i de seneste år 

tilføjet et væld af nye funktionaliteter, som betyder, at den kan forblive attraktiv og konkurrencedygtig.  

Det sker på et tidspunkt, hvor de øvrige sociale medier skruer op for både foto, video og live-streaming, 

som vokser eksplosivt i markedet, og som giver bedre mulighed for indplacering af annoncer.  

I september 2017 havde tjenesten 800 mio. 

månedlige aktive brugere (MAU), hvilket næsten 

er en fordobling på 2 år – og 26 gange flere, end 

da Facebook købte dem 5 år tidligere. Der er store 

forventninger til, at Instagram vil nå mere end en 

milliard månedlige brugere i 2018 (Statista, 20186).  

En af de første betydningsfulde nyskabelser var 

tilføjelsen af videofrekvenser i juni 2013. I 

slutningen af 2013 fulgte Instagram Direct, som gjorde det muligt at sende personlige beskeder, og som 

dermed tog konkurrencen op med især Snapchat. Senere fulgte så Instagram Live Video – et direkte 

modsvar til Facebook Live – samt muligheden for at sende videoer i Instagram Direct, der forsvinder 

efterfølgende, plus muligheden for live-video i Instagram Stories (Knudsen, L., 2017). 

Instagram har således udviklet sig til et interaktivt live-medie. Og mens andre sociale medier har rødder 

i et tekstunivers, har den visuelle tænkning været Instagrams særkende helt fra begyndelsen. 

I 2016 introducerede Instagram nye styrende algoritmer for visning af foto og video i brugernes feed 

baseret på deres private interesser, hvorved tjenesten blev langt mere attraktiv for annoncørerne. 

Efter Facebooks opkøb af Instagram blev der for alvor sat gang i kommercialiseringen af foto-appen, der 

indtil da ikke havde omsat for en eneste dollar. Ved at udnytte Facebooks salgsapparat, målgruppe-

værktøjer samt avancerede algoritmer, er det blevet muligt for Instagram at udfordre konkurrenterne.  

Hvad Facebook tjener på ”guld-købet”, Instagram, fremgår ikke af deres regnskaber. Men siden 

Instagram åbnede for reklamer på sitet i oktober 2016 er det tilsyneladende gået stærkt. Således 

estimerede analysebureauet, eMarketer, i december 2017, at Instagram i 2019 ville bidrage til 

koncernens annonceomsætning med 10,87 mia. USD i 2019 – en vækst på mere end 165 % på blot to år 

(2017: estimeret omsætning 4,10 mia. USD) (McCarthy, J., 2017).  
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Figur 2 Antal aktive Instagram brugere - MAU (mio.) © Statista 
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Instagrams 500 mio. daglige brugere er meget aktive. 68 % af dem er kvinder. Dagligt uploades der 95 

mio. fotos. 59 % af alle internetbrugere mellem 18 og 29 år er i dag på Instagram, mens det for de 30 til 

49-årige er 33 %. De ældre generationer er dog i stigende grad ved at opdage Instagram. 

I 2016 benyttede 49 % af alle brands Instagram i markedsføringen og det forventes at været steget til 

71 % i 2017. Og det er herfra, at omsætningen kommer (Aslam, S., 2018). 

3.1.3 WhatsApp 

Det sociale medie, WhatsApp, blev stiftet i 2009 af et par tidligere Yahoo-ansatte (der ikke kunne få job 

hos Facebook) efter at have udviklet en simpel, hurtig og stabil beskedtjeneste. Tjenesten var gratis det 

første år, hvorefter det kostede én dollar om året. 

For at finansiere væksten og videreudviklingen havde WhatsApp hentet venturekapital i flere omgange. 

I 2011 investerede venturefonden, Sequoia Capital, 8 mio. USD – svarende til en værdisætning på 

omkring 53 mio. USD. Da fonden igen i 2013 indskød kapital – denne gang 50 mio. USD – var værdien 

steget til 1,5 mia. USD.  

Der var mange, som blev påmindet om de vilde ”dot.com-dage” i slutningen af 1990’erne, da Facebook i 

2014 købte det blot 5 år gamle WhatsApp for hele 19,5 mia. USD – blot ét år efter WhatsApp var blevet 

vurderet til 1,5 mia. USD (svarende til 7,6 % af den pris Facebook betalte) og for næsen af Google, som 

også bød på selskabet. Købet blev delvist finansieret med Facebook-aktier – svarende til en kursværdi 

på 15 mia. USD. Ved salget af sine WhatsApp-aktier fik Sequoia Capital sin investering 50 gange igen. 

Mange stillede spørgsmålstegn ved, hvordan et selskab, der aldrig havde gået op i omsætning, kunne 

være så mange penge – 222 kroner pr. bruger – værd (Stensdal, K., 2014)  

På købstidspunktet beskæftigede WhatsApp 50 medarbejdere og havde omkring 450 mio. brugere, 

hvortil der kom en million nye brugere til hver dag. Og det var netop her, Facebook kunne se, at de med 

købet fik ”value for money”. 

Facebooks plan var at tilføje sin teknologiske infrastruktur fra de øvrige brands og skabe en række af 

stand alone-apps, der alle skulle kunne anvendes til kommunikation og netværksdannelse i en eller 

anden form – og samtidig være et populært alternativ til de dyre sms-tjenester, når brugerne ville sende 

beskeder, fotos og video til familie og venner (Stensdal, K., 2014). 

Siden Facebooks overtagelse af WhatsApp, har antallet af brugere på beskedtjenesten udviklet sig 

eksplosivt, så mediet i dag er en af de mest populære mobilapplikationer i verden. Via 

internetforbindelsen kan man sende krypterede tekstbeskeder, dokumenter, billeder, filmklip, 

lydbeskeder og sin lokation til andre via brug af mobilnumre. 
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Siden overtagelsen i 2014 er antallet af månedlige brugere steget fra 450 mio. til 1,5 mia. ved udgangen 

af 2017 – med vækstrater og brugertal, som kun det andet Facebook-medie, Instagram, har kunnet 

matche. Og endnu et bevis på, hvordan Facebook-ledelsen har kunnet udnytte teknologier og features 

fra de øvrige brands til at øge brugertal og -interesse. (Statista, 20187) 

WhatsApp er særlig populær udenfor USA. I Tyskland benytter 65 % af befolkningen WhatsApp, mens 

der i Brasilien er 56 % aktive på appen (Statista, 20188). I modsætning til Facebook er WhatsApp ikke 

forbudt i Kina (har 2 mio. bruger i Kina), men her er konkurrencen fra WeChat enorm. 

Brugerne på WhatsApp er særdeles aktive. I januar 2018 sendte den ene milliard, der dagligt anvendte 

tjenesten, samlet 60 mia. beskeder hver dag – eller mere end 38 mio. beskeder i minuttet. Brugerne 

sender ikke færre end 4,5 mia. billeder og én milliard videoer dagligt. Efter WhatsApp har kopieret 

konkurrenten, Snapchats, Stories-funktion, er man oppe på 250 mio. daglige brugere af denne funktion. 

Hermed har man distanceret konkurrenterne, Snapchat og Instagram, der har 166 mio. og 200 mio. 

daglige Stories-brugere (juli 2017) (Bergman, P., 2017).  

I 2016 ændrede WhatsApp brugerbetingelserne, så de måtte dele brugernes mobilnumre med 

Facebook, der herefter kunne indsamle yderligere data og lade virksomheder og organisationer sende 

beskeder til brugerne. De krypterede beskeder er dog fortsat private og ingen andre kan læse dem. 

Der har været gættet på, at Facebook ville udvide WhatsApp til at starte en ringe-funktion, som den 

kendes fra Skype eller en ”betalings-gateway”, som vi kender det fra MobilePay, PayPal og ApplePay 

(Knudsen, L., 2017). 

Facebook har endnu ikke for alvor gjort WhatsApp til en indtjeningsmotor, som Instagram er blevet, 

men de mange daglige brugere er et rigtig godt udgangspunkt for at bygge en indtjenende forretning. 

3.1.4 Facebook Messenger 

I 2014 gjorde Facebook Messenger-tjenesten til en separat app, så langt de fleste brugere i dag både har 

Facebook og Messenger på deres smartphone. Messenger er et chat- og mail-tilføjelsesprogram og er et 

gratis og populært alternativ til at benytte SMS. 

Benytter man Facebook primært til at holde kontakt med vennerne og ikke er interesseret i deres 

statusopdateringer og nyheder, er Facebook Messenger et godt alternativ til Facebook. Via Messenger 

kan man sende tekst, billeder og animationer, ligesom man kan foretage videoopkald. 

Sammen med WhatsApp er det i særklasse det mest populære chat-medie i verden – begge med 1,3 mia. 

aktive månedlige brugere i januar 2018 klart foran hovedkonkurrenten (hvis vi ser bort fra de kinesiske 

aktører), Snapchat, der blot har 255 mio. aktive brugere pr. måned (Statista, 20189).  
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Ligesom Instagram og WhatsApp har Messenger haft en imponerende vækst de senere år, hvor antallet 

af månedlige brugere er steget fra 200 mio. pr. måned i april 2014 til 1,2 mia. brugere i april 2017 – eller 

en seksdobling på 3 år (Statista, 201810). Og så er markedet langt fra toppet. Analysebureauet Statista 

anslog i starten af 2018, at det globale antal smartphone-app-brugere ville stige fra 1,82 mia. i 2017 til 

2,48 mia. brugere i 2021 – svarende til en vækst på 36 % (Statista, 201811). 

I midten af 2017 introducerede Facebook også reklamer på startsiden i Messenger, som ikke længere 

var reklamefri zone. Tiltaget ses som endnu et initiativ fra Facebook på at kapitalisere på de mange 

brugere af deres populære medier. 

Det er planen, at reklamerne vil blive rullet ud over nogen tid og at det i første omgang kun er en lille 

andel af brugerne verden over, der vil opleve den reklamefinansierede version. 

3.1.5 Oculus VR 

I 2014 købte Facebook Oculus VR, der står bag et virtual reality-headset, Oculus Rift, for 2 mia. USD – 

heraf 400 mio. USD i kontanter og resten i Facebook-aktier. Oculus VR var stiftet i 2012 og havde inden 

salget til Facebook hentet 91 mio. USD i kapital til udvikling af virksomheden. 

Mark Zuckerberg havde længe været på udkig efter en platform, der skulle bringe dem ind i den verden, 

han tror, vil forandre vores medie- og underholdningsvaner lige så meget, som smartphonen har gjort 

– nemlig virtual reality. Og med Oculus Rift fandt han umiddelbart hvad han søgte (Kulager, F., 2015).  

Han havde et langsigtet mål om at nå 1 milliard. VR-brugere. I starten af 2016 estimerede Facebook at 

sælge 600.000 stk. VR-headset i løbet af året. Salget blev på 240.000 stk. 

Købet af Oculus VR er et led i en 10-årsplan. Tiden vil vise, om Oculus VR – i lighed med Instagram og 

WhatsApp – bliver alle pengene værd for Facebook. Det kunne have fået alvorlige langsigtede 

konsekvenser for Facebook, hvis Oculus – og deres VR-teknologi – var gået til en af konkurrenterne. 

Holder visionen om, at VR overtager Smartphonens rolle, så har han nok igen set rigtigt. Det er i hvert 

fald her, Facebook for tiden tjener stort set alle pengene. 

3.1.6 TBH 

Et af Facebooks seneste opkøb (oktober 2017) er teenager-appen, TBH (to be honest), hvor brugerne 

kan sende anonyme komplimenter til hinanden. TBH, der var blevet lanceret blot 2 måneder tidligere, 

var på rekordtid blevet voldsom populær blandt de unge, og på 9 uger var appen blevet downloadet 5 

mio. gange og havde 2,5 mio. daglige brugere (kun muligt i 37 udvalgte US-stater). Det fik Facebook til 

at betale (anslået) 100 mio. USD for det unge selskab, som dengang blot havde 5 ansatte. 

Købet anses mest som en test og måske et strategisk modtræk til, at Facebook på det seneste har mistet 

taget i de unge brugere, som i stigende omfang søger mod konkurrenten, Snapchat (Wagner, K., 2017). 



 

Side 24 af 92 

 

3.1.7 Konklusion - Intern analyse 

Facebook har med sine særdeles succesfulde opkøb af primært Instagram og WhatsApp sat sig suverænt 

på tronen over de sociale medier.  

Facebook har udviklet sig til en ren pengemaskine, som uden problemer vil kunne købe nye innovative 

features for at bibeholde bruger-engagementet eller innovative start-up-virksomheder, der har 

begyndende brugerinteresse. Med deres hidtidige 67 opkøb (februar 2018) har Facebook også vist, at 

de har et særdeles stort fokus på, hvad der rør sig og hvad der kan udfordre og forbedre deres 

nuværende forretningsmodel. Købet af Oculus VR er et godt eksempel, da AI (Artificial Intelligence eller 

kunstig intelligens/superintelligens) forventes at blive det kommende store fokusområde for de store 

aktører indenfor digital annoncering. 

3.2 Konkurrentanalyse:  De mest indflydelsesrige internationale aktører 

Dette afsnit forsøger at analysere, hvilke væsentlige konkurrenter der vil forsøge at erobre Facebooks 

aktuelle position som markedsleder indenfor online annoncering. Afsnittet vil udgøre en del af SWOT-

analysens eksterne del. 

Det har længe været diskuteret, om Facebook – og de andre sociale netværk – er tech-virksomheder 

eller om de har udviklet sig til at kunne karakteriseres som medievirksomheder. 

Teknologiske opbrud og nye aktører konkluderer, at mediemarkedet over de seneste 30 år er forandret 

til uigenkendelighed. Markedet er blevet globaliseret, digitaliseret og så er relationerne mellem brugere 

og virksomhederne blevet ’dataficeret’. 

De internationale tech-virksomheders store indflydelse på mediemarkedet har også den konsekvens, at 

den traditionelle værdikæde ophæves. Nyhedsmediernes onlinebaserede relation med brugerne 

koloniseres af de nye aktører, som lægger sig imellem og skaber sin indtjening via brugerens møde med 

mediet (Knudsen, L., 2017). 

Sociale medier (Snapchat, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook) 

To ud af tre danskere har i dag en profil på Facebook, mens ni ud af ti unge (15-18 år) har en profil på 

mindst tre sociale medier. 56 % af alle danskere brugte i 2016 sociale medier til at tilegne sig nyheder, 

hvilket er en markant stigning fra 31 % i 2013. Hos de 18-24-årige regner 30 % de sociale medier, 

særligt Facebook, som den væsentligste nyhedskanal. De sociale medier udvider desuden for tiden med 

en række nye tv- og live-formater, som vil lægge yderligere beslag på vores medieforbrug – blandt disse 

finder vi Snapchat Discover, Instagram Stories, Twitter Live og Facebook Live (live streaming). 



 

Side 25 af 92 

 

Antallet af brugere på sociale medier har 

været stærkt stigende det seneste årti, og 

stigningen forventes at fortsætte. I 2010 

benyttede 970 mio. mennesker et eller 

flere sociale netværk. I 2017 var antallet 

steget til 2,46 mia., mens det i 2021 

forventes at være steget til 3,02 mia. 

globalt (Statista, 201812).  

Som følge af det stigende antal brugere af 

sociale medier, som via sine algoritmer kan optimere annonceindsatsen, vil en væsentlig del af de 

globale annoncebudgetter også søge i den retning. På blot fem år – fra 2017 til 2022 – forventes 

annoncebudgetterne på sociale medier at stige fra 43,8 mia. USD til 76,6 mia. USD – en stigning på hele 

75 %. Der vil altså være rigeligt at kæmpe om for de førende aktører på området – og måske også 

animere nye aktører til at kaste sig ind i kampen (Statista, 201813)  

De væsentligste konkurrenter til Facebook – på kortere sigt – må være: 

3.2.1 Google 

Google (stiftet 1998) har siden 2007 indtaget førerpositionen som verdens mest anvendte søgemaskine 

og har i dag næsten monopol på søgeindeksering. I Danmark er markedsandelen hele 96 %.  

I erkendelsen af, at brugerne fremover i mindre omfang vil bruge traditionelle søgemaskiner, som i dag 

er hele fundamentet bag annonceindtjeningen, men vil bevæge sig mod digitale assistenter, der reagerer 

via stemmestyring, har Google lanceret Google Home og app’en Allo.  

Som modsvar til Facebooks Instant Articles har Google i 2016 udviklet The Accelerated Mobile Pages 

(AMP), der gør læsning af artikler på mobilen nemmere og hurtigere. For Google betyder det, at websites 

forbliver åbne, og at brugerne bliver hos Google, når de læser en artikel, og herved overtager Google 

retten til at vise reklamer i forbindelse med indhold, der ellers har været produceret af nyhedsmedierne.  

Googles mange annonceformater på tværs af alle digitale platforme, heriblandt AdWords og AdSense, 

fortsætter med at gå frem – ikke mindst takket være de mobile platforme. Og sammen med Facebook 

udgjorde Google 99 % af den samlede digitale annoncevækst i USA i tredje kvartal af 2016 – med 54 %-

point af væksten alene til Google. Dermed fik alle øvrige medie- og teknologiselskaber blot 1 pct. af den 

samlede digitale annoncevækst (Knudsen, L., 2017) 
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Figur 3 Antal globale social media brugere (mio.) © Statista 
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Google har udviklet sig til en sand pengemaskine og omsætningen er steget eksplosivt. I 2017 omsatte 

Google for 109,7 mia. USD (Statista, 201814), hvoraf 95,4 mia. USD, eller 87%, kommer via 

annonceindtjening (Statista, 201815). I 2017 udgjorde driftsresultatet 32,9 mia. USD (Statista, 201816)   

3.2.2 Snapchat  

Den absolut største direkte konkurrent til Facebook er Snapchat (stiftet 2011), som længe var det 

hurtigst voksende sociale medie på globalt plan. Snapchat, som oprindelig var en foto-beskedtjeneste, 

har udvidet sit virke med video, tv-kanaler (Snapchat Discover), og snart følger også Snapchats 

videostreaming-briller og kommunikation i augmented reality (AR).  

Mens Snapchat i starten var en forholdsvis simpel foto- og videodelings-app, er de på vej til at blive et 

regulært medie målrettet teenagere i hele verden. Og i stigende grad også en journalistisk nyhedskanal.  

Den helt store transformation af Snapchat kom i begyndelsen af 2015, hvor tjenesten tilføjede et 

decideret medieunivers i form af Snapchat Discover, der integrerer nyheder og tv-indhold. 

I januar 2018 havde Snapchat 255 mio. månedlige brugere (Statista, 201817).  

Mens Facebook er begyndt at miste interessen blandt de unge, har Snapchat tilsyneladende fået særligt 

godt fat her. Overalt i verden er det særligt de helt unge, som benytter Snapchat. 60 % af Snapchat-

brugere i USA er under 24 år, mens blot 14 % er mere end 35 år (Statista, 201818).   

I efteråret 2017 anså 47 % af de amerikanske teenagere Snapchat som deres foretrukne sociale netværk 

(en stigning fra 35 % året før), mens kun 9 % (2016: 13 %) anså Facebook for deres foretrukne. I begge 

målinger lå Instagram på 24 % af tilslutningen (Statista, 201819).  

I 2013 tilbød Mark Zuckerberg uden held at købe Snapchat for 3 mia. USD. Da Snapchat blev børsnoteret 

fire år senere, var værdien af selskabet efter en hektisk første handelsdag steget til 28,3 mia. USD, hvilket 

var næsten 10 gange mere, end hvad Zuckerberg bød for selskabet (Helmore, E., 2017)  

I forhold til Facebook og Google er Snapchat fortsat en nybegynder, når det gælder om at skabe annonce-

omsætning. I oktober 2017 blev annonceindtjeningen i 2019 anslået til 2,7 mia. USD, mens den for 2017 

blot ville udgøre 774 mio. USD, eller mindre end 2 % af Facebooks annonceindtjening samme år.  

Snapchats succes – ikke mindst med Snapchat Stories – har fået konkurrenten Instagram til at lancere 

Instagram Stories, mens WhatsApp har udviklet WhatsApp Status, og Facebook forsøger sig med 

Messenger Day. Alle med det mål at give brugerne mulighed for at sammensætte egne fortællinger af 

foto og videosekvenser, som kun er tilgængelige i begrænset tid. (Knudsen, L., 2017) 
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3.2.3 YouTube 

Google købte i 2006 video-sitet, YouTube, for 1,65 mia. USD (hele købesummen betalt med Google-

aktier) blot et år efter den første YouTube-video havde været lagt op på sitet og mindre end et år efter 

venturefonden Sequoia Capital i november 2005 investerede 11,5 mio. USD i selskabet. 

I løbet af blot 10 år har YouTube udviklet sig til verdens største videoplatform, der globalt udfordrer de 

traditionelle tv-stationer. YouTube når i dag ud til flere danskere end DR2 og TV3 og er Danmarks 

største streamingmedie (Knudsen, L., 2017). 

Globalt har YouTube omkring 1,5 mia. brugere. Udviklingen i brugere er stabil (vækstrater på 4-6 %) og 

forventes at stige til 1,78 mia. brugere i 2020 (Statista, 201820). Mens der dagligt er 4 mia. videovisninger, 

uploades der hvert eneste minut mere end 600 timers video. I februar 2017 passerede videotjenesten 1 

mia. timers underholdning dagligt. YouTube er verdens næstmest populære site efter sin ejer, Google. 

YouTube er dog udfordret, da alle mediehuse i dag har særligt fokus på video, streaming og live-

transmissioner som led i marketingstrategien. Mange af disse videoer lægges på de populære sociale 

medier, hvor brugerne deler dem med venner og netværket i øvrigt. For forsat at være relevant for 

brugerne arbejder YouTube på at etablere streamingtjenester (YouTube Red som startede i 2015), 

YouTube Gaming, Kids og Music. Sidstnævnte forventes at have et stort udviklingspotentiale, da 

YouTube i forvejen er verdens største musikstreamingtjeneste.  

Størstedelen af indtjeningen hos YouTube kommer via Google AdSense, hvor annoncer tilpasses efter 

brugerne. Der bliver ikke offentliggjort regnskabstal for YouTube, men Bank of America Merrill Lynch 

vurderede i 2016, at YouTube var 75-80 mia. USD værd – eller mere end 40 gange så meget, som Google 

gav for selskabet i 2006. Ved samme lejlighed vurderede de YouTubes omsætning til 13 mia. USD for 

2017 – og dermed godt i gang med at blive en interessant indtægtskilde for Google (Knudsen, L., 2017) 

3.2.4 Twitter 

Twitter er et socialt medie (etableret 2006), hvor man har mulighed for at dele tekst, billeder og videoer. 

Twitter benyttes især til at dele tekst og links, men der er i dag også flere billeder og videoer på mediet. 

Twitter benyttes primært via en mobilapplikation. 

På trods af, at Trump gjorde Twitter verdensberømt under og efter præsidentvalget i 2016 har selskabet 

fortsat en række store udfordringer. Twitter er et nichemedie blandt en lille elite af politikere, 

journalister og meningsdannere (Knudsen, L., 2017). 

Brugertallet står i stampe. I fjerde kvartal 2017 var det månedlige antal brugere på 330 mio. – og blot 3 

mio. flere en ved årets begyndelse (Statista, 201821). På 3 år er brugertallet blot øget med 46 mio. 

månedlige brugere, svarende til 16 %. I samme periode er antallet af Facebook-brugere steget med 736 
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mio. (53 %). Også økonomien har været udfordret. Omsætningen faldt i 2017 til 244 mio. USD fra 253 

mio. året før (Statista, 201822). 

Ultimo 2016 oplevede Twitter et fald i annonceindtægterne – for første gang siden børsnoteringen i 

2013. I 2017 fik Twitter et underskud på 108 mio. USD (2016: -457 mio. USD) (Statista, 201823). 

Twitter har de seneste år gjort alt for at udvikle nye features, som kunne tiltrække flere brugere for 

dermed at kunne tiltrække flere online annoncører, som hidtil primært har valgt at lægge 

annoncekronerne hos Facebook. 

3.2.5 LinkedIn 

Da LinkedIn blev lanceret i 2003, havde sitet fokus på at forbinde professionelle erhvervsfolk. Det er 

stadig målet, men det sociale medie er i dag langt mere end blot et netværk. En række nye tjenester 

indebærer, at LinkedIn har udviklet sig til den ultimative platform for rekruttering af nye medarbejdere 

og et værdifuldt værktøj til personlig karriereudvikling. På visse punkter ligner LinkedIn nu et regulært 

medie med en løbende strøm af nyheder (Knudsen, L., 2017). 

Ved samtidig at udnytte de enorme datamængder om brugerne kan LinkedIn levere et stadig mere 

raffineret, segmenteret og personaliseret produkt – ud over at være et netværk for professionelle. 

Antallet af LinkedIn-brugere er stødt stigende. Ved indgangen til 2018 var antallet af LinkedIn-brugere 

i verden steget til 500 mio. (hvoraf 263.000 var aktive på månedsbasis) hvilket er en stigning på 153 

mio. brugere siden udgangen af 2014 – svarende til en vækst på 44 % (Statista, 201824-25).  

I 2016 købte Microsoft LinkedIn for 26,2 mia. USD i selskabets dyreste akkvisition hidtil og 33 gange 

LinkedIns driftsresultat i håbet om at opnå nye synergieffekter og større udbredelse. 

Hidtil er størstedelen af LinkedIns indtjening kommet fra salg af informationer om LinkedIns brugere 

til headhuntere, rekrutteringsfirmaer og professionelle salgsfolk.  

Siden Microsoft købte LinkedIn, har virksomheden tabt mere end 100 mio. USD, så købet har endnu 

langt fra vist sig rentabelt. 

I forhold til Facebook tjekker LinkedIns brugere sjældnere ind og mange er slet ikke aktive. Der er dog 

fremgang at spore. Særligt de unge bruger i stigende grad LinkedIn til at søge efter job. Samtidig spiller 

LinkedIn en stigende rolle som informationskanal om jobkandidater ved ansættelse (Knudsen, L., 2017). 

3.2.6 Tencent 

Den kinesiske teknologigigant, Tencent, overhalede i efteråret 2017 Facebook som verdens femte mest 

værdifulde selskab. Selskabet blev grundlagt for 20 år siden. I dag hedder grundstenen i Tencent-

koncernen, WeChat, en universal-app med 938 mio. aktive månedlige brugere – 90 % af dem er kinesere. 

En imponerende vækst, som er opnået på blot 6 år. Uden at skulle åbne andre apps på mobilen end 
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WeChat kan man telefonere, sende messenger-beskeder, høre musik, bestille varer over nettet, betale i 

butikker og for offentlig transport, finde en date, bestille taxa eller take-away, spille spil, låse op for en 

dele-cykel – mulighederne er nærmest uendelige (Hesseldahl, P., 2018).  

Det er endnu ikke for alvor lykkedes den kinesiske gigant at slå i gennem i Vesten. I 2014 forsøgte man 

at købe konkurrenten, WhatsApp, men måtte se sig slået på målstregen af Facebook. I 2017 har Tencent 

dog købt 12 % af aktierne i Snapchat. 

Selskaber som Facebook, Google og Twitter er forbudte i Kina takket være den kinesiske internetcensur 

(”The Great Firewall”) og det er en del af forklaringen på WeChats store udbredelse (Danielsen, M., 2018) 

3.2.7 Amazon 

Som tidligere nævnt har ingen af de øvrige aktører p.t. ”økonomiske muskler” til at angribe Facebook og 

Googles duopol på onlineannoncemarkedet. Men måske kommer konkurrencen fra en helt anden kant, 

nemlig fra mesteren indenfor e-commerce, Amazon. Det startede som en online boghandel i starten af 

1990’erne, men er i dag en nethandelsgigant – verdens p.t. næstmest værdifulde selskab med en 

markedsværdi på 768 mia. USD (Ritzau, 20181). 

Amazons annonceomsætning er det forretningsområde, der viser den højeste vækst. Selvom Amazon 

kun har 300 mio. aktive brugere, er deres data over indkøbsmønstre mere værd end de enorme 

datamængder, som Google og Facebook har indsamlet (Levy, A., 2017).  

Alene i USA forventes Amazons annonceomsætning at runde 2 mia. i 2018 – svarende til 2,7 % af det 

amerikanske marked og stigende til 4,5 % af markedet i 2020. Der er dog fortsat et stykke op til Google 

og Facebook, der samlet sidder på 56,8 % af dette marked i 2018, hvilket faktisk er et lille fald i forhold 

til 58,5 % i 2017 (Sweeney, E., 2018).  

3.2.8 Konklusion - Konkurrentanalyse 

Facebook har i dag en lang række konkurrenter, hvoraf størsteparten er betydelig mindre end Facebook, 

når det kommer til antal brugere, vækstrater og indtjening. Kun Google og deres videostreamingsbrand, 

YouTube, kan for alvor være med. Flere af de mindre konkurrenter, Twitter og Snapchat, har endnu ikke 

for alvor vist, at de kan skabe tilstrækkelig indtjening.  

Blandt de nuværende konkurrenter bør man primært have fokus rettet mod Kina, hvor de lokale aktører 

bliver favoriseret af protektionistisk lovgivning, der afskærer de vestlige konkurrenter fra markedet. 

Samtidig flyder de forskellige nicher, billeddeling, chat-beskeder, video, streaming m.v. i dag sammen, 

så hvis aktørerne endnu ikke har igangsat en feature, som er blevet populær blandt brugerne hos en 

konkurrent, så skynder man sig at udvikle noget tilsvarende. Alt kan kopieres i den digitale verden.  
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Facebook skal dog være særlig opmærksom på, hvis brugerne, der via de let betjenelige smartphones 

har gjort tjenesten til en gigant, begynder at foretrække kommende generationer af devices. Af samme 

årsag afsætter Facebook årligt et større milliardbeløb i USD til forskning og udvikling – og til at kunne 

købe nye, innovative aktører, hvis de viser brugerinteresse – og inden de for alvor bliver en konkurrent. 

3.3 Markedsanalyse – Det globale annoncemarked 

Dette afsnit forsøger at analysere, hvilke forhold og trends, der gør sig gældende på det globale 

annoncemarked med særlig fokus på digital og mobil online annoncering. Afsnittet vil udgøre en del af 

SWOT-analysens eksterne del. 

Der er sket en hel del siden de første trykte reklameindslag ramte aviserne, som led i deres udbredelse 

i 1800-tallet. I 1930’erne så man de første radioreklamer, mens TV-reklamen opstod i USA efter 2. 

verdenskrig og i 1960’erne blev det væsentligste reklamemedie i USA. I slutningen af 1990’erne blev 

internettet også mål for annoncering.  

Det globale annoncemarked stiger i disse år ganske moderat – fra totalt 488 mia. USD i 2014 til 674 mia. 

USD i 2020 ifølge en 2016-analyse fra eMarketer svarende til en gennemsnitlig vækst (CAGR) på 5,5 %. 

De store markeder er Nordamerika (37 %), Asien-Pacific (33 %) og Vesteuropa (17 %) med samlet 87 

% af det globale annoncemarked. Mens væksten i Asien-Pacific ligger på 8-9 % årligt (og dermed 

nærmer sig den nordamerikanske andel), ligger Vesteuropa i bunden med årlige vækstrater på 2-3 %. 

Nordamerika ligger med vækstrater på 4-5 % lige under verdensgennemsnittet (eMarketer, 2016).  

Mens udviklingen i det globale annonceforbrug langt fra er progressiv (eller eksponentiel), ser det 

anderledes ud, hvis man fokuserer på udviklingen indenfor digital annoncering (som omfatter 

annoncering via desktop og laptop computere samt mobile/smartphones). 

Det er nemlig lykkedes en snæver kreds af virksomheder – med Facebook og Google i front – på godt 10 

år at erobre en totalt dominerende position i de globale mediebrugeres hverdag.  

Vores medieadfærd har fra midten af 90’erne ændret sig væsentligt – væk fra traditionelle massemedier 

og analoge teknologier og til de nye digitale webdaserede medier. I 1964 gav 92 % af den voksne danske 

befolkning udtryk for, at de læste avis stort set dagligt. I 2015 var andelen faldet til 41,5 %.  

Mens digital annoncering overhalede aviserne som annoncemedie tilbage i 2013, var det i 2016 TV-

annonceringen, som blev kørt bagud af annoncering via online medier – en udvikling, som vil blive 

forstærket i de kommende år, særligt via høje vækstrater indenfor mobil-annoncering, hvor særligt 

Facebook står stærkt (eMarketer, 20161).  

I en rapport fra september 2016 forudså analysebureauet, eMarketer, at den globale digitale 

annonceomsætning fra 2016 til 2020 vil stige fra 194,6 mia. USD til 335,5 mia. USD – svarende til en 
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samlet vækst på 72 % på blot 4 år (eller vækstrater på i gennemsnit 14,6 % pr. år – dog med en svagt 

faldende tendens fra 21 % i 2015 til 10 % i 2020). 

I samme periode forventer eMarketer, at online annoncer vil gå fra 35,3 % af det totale annoncemarked 

til 46,3 %. Det er særligt de store markeder, Asien-Pacific (hvor 48,8 % af annoncemarkedet er online i 

2018) og Nordamerika (42,4 % er online), der fylder noget i det globale billede.  

Det er også værd at bemærke, at Asien-Pacific med en forventet vækstrate i 2018 på 28,6 % for første 

gang vil overgå Nordamerika som det førende marked for online annoncering. Det skal dog også nævnes, 

at Asien-Pacific efter nogle år med flotte vækstrater mellem 26 og 29 % årligt, forventes i 2019 og 2020 

at vise lettere faldende vækstrater til omkring 15 %. De laveste vækstrater finder vi i Vesteuropa med 

årlige vækstrater de kommende år i niveauet 5-6 %. 

En interessant trend, når det drejer sig om digital annoncering er ”disciplinen”, programmatisk 

annoncering, hvor visning af reklamer sker via en åben softwarebaseret auktion (real-time bidding), en 

privat auktion eller ved at købe reserveret plads (kaldes programmatic direct). Her er dialogen mellem 

parterne erstattet af maskiner, algoritmer og automatisering. Programmatiske annoncekøb er mindre 

tidskrævende og man undgår manuel opfølgning. Facebook og Google er de globalt førende indenfor 

programmatisk annoncering. En 2017-analyse fra eMarketer viser, at programmatisk annoncering er 

steget væsentligt de seneste år. Fra i 2015 at udgøre 65 % af al digital annoncering i USA, vil 

programmatisk annoncering udgøre 84 % i 2019, og med gennemsnitlige årlige vækstrater (CAGR) på 

32,4 % (væksten ser ud til at flade ud) har denne form for annoncering fuldstændigt overtaget måden, 

der annonceres på digitalt (eMarketer, 2017). Det er således altafgørende for de store annoncemedier, at 

de forstår at udnytte de store datamængder optimalt, så kunderne trygt kan overlade milliardstore 

annoncebudgetter til udbydernes softwareprogrammer med bedst mulige resultater (ROI) til følge.  

Kigger vi ned i gruppen digital annoncering og undersøger udviklingen indenfor mobile online 

annoncering, altså den del af den digitale annoncering, der målrettes brugen af internettet via 

smartphonen (websites og apps,) viser det sig, at det i høj grad er her, annoncørerne bevæger sig hen 

med deres markedsføringsbudgetter.  

Analysebureauet Statista forudså i en analyse fra 2016, at det globale annonceforbrug via mobile online 

annoncering ville stige fra 108,9 mia. USD i 2016 og til 274,4 mia. USD i 2020. Her kan man for alvor se 

en udvikling, idet denne form for annoncering forventes at stige med 165 mia. USD eller en vækst på 

eksponentielle 152 % på blot 4 år. I samme periode vil online annoncering gå fra at udgøre 56 % til hele 

74 % af det totale marked for digital annoncering (Statista, 201526). At der på dette område er sket en 

eksplosiv udvikling, fremgår også af en eMarketer-analyse fra 2015 (eMarketer, 2015).  Heraf fremgår det, 

at det globale mobile online annonceforbrug i 2013 blot udgjorde 19,2 mia. USD og på det tidspunkt 
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bidrog med 16 % til det globale digitale annoncemarked, men ikke for alvor var en trussel for det totale 

annoncemarked, hvor det blot udgjorde ubetydelige 3,7 %. Mens det mobile online annoncemarked er 

steget til at udgøre 20 % af totalmarkedet i 2016, forventer Statista, at hele 41 % af samtlige 

annoncekroner, der bruges globalt, kommer fra mobile onlineannoncering i 2020. Man er altså gået fra 

19,2 mia. USD i 2013 og til forventet 274,4 mia. USD i 2020 svarende til en 14-dobling på 7 år. Og det er 

netop her den væsentligste årsag til Facebooks flotte vækstrater de senere år ligger.  

Hvis vi zoomer ind på de sociale medier som mål for annoncemidlerne, viser en Statista-analyse, at mens 

annoncørerne i 2016 brugte 36,6 mia. USD til at annoncere på de sociale medier (heraf 71 % via mobile 

platforme), vil tallet stige til 65,2 mia. USD i 2020 (hvor mobilandel er steget til 85 %) – svarende til 

gennemsnitlige årlige vækstrater (CAGR) på 15,5 % eller vækstrater, der matcher digital annoncering, 

men væsentligt over den totale markedsvækst. Det skal bemærkes, at væksten ser ud til at flade ud over 

perioden (Statista, 201513). Facebook så på et tidligt tidspunkt mulighederne i et eksponentielt stigende 

Smartphonesalg, som i stor stil flyttede internetbrugerne fra computeren og over til mobile enheder. 

Sammenholdt med et gigantisk arkiv af brugerdata fra de mange brugere har det for alvor gjort 

Facebook til en af verdens mest velsmurte pengemaskiner. Og med vækstrater, som næppe er set 

flottere nogensinde – og over en relativ lang periode. 

Mens Google og Facebook i 2016 samlet sad på næsten 20 % af det totale annoncemarked med samlede 

annonceindtægter på 106,3 mia. USD globalt – i øvrigt en fordobling af andelen fra 10,6 % tilbage i 2012 

– har det globale onlinemarked for annoncering reelt udviklet sig til et duopol med de to aktører – 

Google og Facebook – som har en dominerende indflydelse på både onlinemarkedernes prisniveau, 

tekniske standarder og formater. De to aktører sidder på cirka 85 % af de midler, der bruges på 

onlineannoncering i USA og 90 % af disse midler i Storbritannien. Samtidig forventes det, at Google og 

Facebook vil sætte sig på 75-90 % af væksten på onlineannoncering globalt, da ingen p.t. har kapacitet 

til at tage konkurrencen op med den innovationskraft og kapitalberedskab til at investere massivt i 

udvikling og opkøb, som de to virksomheder i høj grad besidder (Kollewe, J., 2017)  

Mens de to aktører sad på 60 % af det globale marked for online annoncering i 2017, forventer 

analytikere, at andelen vil stige til 63 % i 2018 (Hall, D., 2018).  

I takt med at markedet for online markedsføring eksploderer og de sociale medier bliver ved med at 

øger brugertilslutningen, får de også stigende betydning for virksomheder, der ønsker at være synlige 

online. Onlineannoncering øger kendskabet til virksomhedens brand og giver desuden en unik mulighed 

for at eksponere målgruppen for relevante budskaber samt at skabe engagement og opmærksomhed. 

Da man offentliggjorde 2017-regnskabet, var annonceindtægterne steget med hele 49 % til 39,9 mia. 

USD i forhold til 2016, hvor annonceomsætningen også steg voldsomt, dengang med 57 %. 
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Annonceomsætningen var i 2017 mere end 21 gange højere end 8 år tidligere (i 2010), hvor den for 

første gang oversteg én milliard dollar (1,9 mia. USD) (Statista, 201727).  

Den kraftige vækst, vi har set indenfor onlineannoncering, forventes at fortsætte de kommende år. Her 

vil annonceindtjening fra Instagram få stigende betydning. I 2017 anslog eMarketer, at Instagram bidrog 

med 20 % af Facebooks onlineomsætning (op fra 15 % i 2016) (eMarketer, 2017) 

Markedsføring via sociale medier bliver i stigende grad benyttet af annoncører for at skabe 

opmærksomhed og generere trafik til annoncørernes hjemmesider. 

En rapport fra eMarketer (2017), ”The 6 Most Important Social Media Trends”, med fokus på annoncering 

via sociale medier viser, at Facebook i 2016 sad på 67,9 % af det globale annoncemarked på i alt 33 mia. 

USD. Twitter havde 7,9 % af markedet, mens samtlige andre aktører måtte deles om 24,2 %. 

I april 2017 rundede Facebook 5 mio. annoncører, som aktivt brugte mediet til at markedsføre sig ved 

at gøre brugerne til ambassadører (kaldet marketers) via likes og dele deres annoncer. Det var en vækst 

på 1 mio. annoncører – eller 25 % – på blot 7 måneder. Potentialet er langt større. På samme tidspunkt 

havde 65 mio. virksomheder et Facebook-site, mens 8 mio. virksomheder var aktive på Instagram med 

en firmaprofil. Det unikke med Facebooks forretningsmodel er bl.a., at Facebook ikke har kontaktet 

nogle af de 65 mio. virksomheder – og for manges vedkommende potentielle annoncører. De er alle 

kommet helt af sig selv. Størsteparten af annoncørerne er små og mellemstore virksomheder, som via 

Facebook og Instagram bliver set i et omfang, som ingen andre medier hidtil har kunnet tilbyde den 

gruppe, der typisk har lave markedsføringsbudgetter. De tre væsentligste annoncørgrupper er e-handel, 

underholdning og fysisk handel (retail) (Forbes, 2017). 

I modsætning til traditionelle reklamer på TV, dagblade eller busreklamer, kan en målrettet 

annoncekampagne via onlinemedier som Facebook gøres målbar. Man kan altså aflæse det faktiske 

afkast af indsatsen. Online annoncering er også mere fleksibel. Man kan hurtigt stoppe annoncen, hvis 

den viser sig ikke at give de ønskede resultater – eller tilpasse den løbende undervejs. 

Der findes forskellige målepunkter, som onlinemedierne benytter til at sammenligne effektiviteten 

blandt forskellige annonceudgivere og kampagner. Ligger man godt i disse benchmark-

sammenligninger, vil man have nemmere ved at tiltrække nye annoncører. 

Return on Investment, eller ROI (profit – omkostninger x 100 / omkostningerne) og Return on Ad Spend, 

eller ROAS (omsætning fra annoncekampagnen/omkostninger fra kampagnen) er nogle af de nøgletal, 

der viser, hvor effektiv kampagnen har været.  

Andre målepunkter, der benyttes til at måle en kampagnes omkostningseffektivitet, er CPM (cost per 

Mille (pr. 1.000 visninger)), Har man brugt 500 USD til at få 100.000 visninger, har CPM været 5 USD. 
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CPC (cost per click) viser gennemsnitsprisen på hvert klik på et link og beregnes ved at tage den samlede 

omkostning og dividere med antallet af klik på linket. 

CTR (click through rate) viser hvor stor en procentdel af personer, der har klikket på et link i annoncen 

i forhold til, hvor mange der har set den. 

Jeg har fundet et par analyser fra 2016, som må 

have været særdeles positiv læsning for 

Facebook-ledelsen. eMarketer har analyseret sig 

frem til, at næsten alle sociale media annoncører 

(95,8 % har dem i top 3) mener, at Facebook giver 

det bedste afkast (ROI) af virksomhedens 

annonceudgift, mens 63,5 % havde Twitter og 

40,1 % havde Instagram i deres top 3. Blot 2,1 % anså Snapchat som et af de tre foretrukne sociale 

medier, når de målte effekten af annonceindsatsen (eMarketer, 20162).  

For målepunkterne CPM, CPC og CTR laves der løbende benchmark rapporter, der sammenligner de 

forskellige onlinemedier. 

Analysebureauet, AdStage, laver en kvartalsvis opgørelse på baggrund af et grundigt researcharbejde. 

Af deres Q4 2017 rapport fremgår bl.a.:   

Benchmark: Annonce effektivitet  

 USD Vækst i % 

  CPM CPC CTR (%) CPM CPC CTR 

Facebook 12,45 0,54 2,39% 37,00% 14,00% 25,00% 

Messenger Placement 5,89 0,48 1,35% - - - 

Instagram 10,14 2,62 0,39% 35,00% 80,00% 33,00% 

LinkedIn 10,64 5,07 0,21% 32,00% 18,00% 62,00% 

Twitter 5,92 0,36 1,76% 20,00% 15,00% 0,00% 

Tabel 1 AdStage’s Q4 2017. "Paid Search and Paid Social Benchmark Report" 

Det er vanskeligt at konkludere på de forskellige resultater, men en hel del tyder på, at Facebook kan 

tage den højeste CPM-pris, 12,45 USD for 1000 visninger, og at de også er mere effektive som 

annoncemedie, når det gælder CTR, hvor 2,39 % af dem, der ser en annonce, også klikker på linket og 

det er 10 gange højere end hvad LinkedIn kan vise. Meget tyder på, at Facebooks softwareprogrammer 

indenfor programmatisk annoncering er bedre end konkurrenternes.  

Til højre i skemaet ses udviklingen i procent i forhold til kvartalet før, og der er generelt tale om høje 

vækstrater. Således er CPM for Facebook øget med 37 % i forhold til Q3, mens Instagrams CPC er hele 

2,10%
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10,40%
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40,10%
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Pinterest

LinkedIn

Instagram

Twitter

Facebook

Figur 4 Undersøgelse: Hvem giver det bedste afkast? (ROI) ('16) © eMarketer 
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80 % højere på blot et kvartal. Q4 2017 var det første kvartal, hvor der blev foretaget målinger af 

Messengers (fortsat beskedne) annonceaktivitet. 

De stigende annoncepriser og antal aktive handlinger (klik) kunne tyde på, at de enorme mængder af 

data (algoritmerne) kan målrette annoncekampagnerne endnu mere, og at de digitale medier hermed 

kan tillade sig at tage højere priser. Viser der sig samtidig en stigende ROI/ ROAS, vil annoncørerne være 

mere tilbøjelige til at vende tilbage med nye kampagner.  

Facebook er fortsat det suverænt førende sociale netværk, når det gælder at tiltrække annoncekroner. 

76 % af digitale annoncører har øremærket størsteparten af deres annoncebudget til Facebook, mens 

42 % ville anvende deres annoncebudget markant via Instagram (Keath, Jason, 2016).  

Samtidig angiver 61 % af deltagerne i en global analyse, ”The State of Digital Advertising 2017” fra 

december 2016, at de vil øge deres annonceforbrug på Facebook i løbet af de kommende 12 måneder. 

Blandt de øvrige sociale medier ligger LinkedIn og Instagram på nr. 2, da 40 % af deltagerne vil øge 

annonceforbruget på disse medier. 19 % forventede at øge annoncebudgetter på Snapchat. 

I en analyse fra starten af 2018 oplyser 94 % af de deltagende sociale media-annoncører, at de benytter 

Facebook. 68 % benytter Twitter, mens Instagram nu har tilslutning fra 54 %. Analysen viser, at 

Snapchat endnu ikke har ”knækket koden” til annoncørerne, da kun 7 % af dem, der blev spurgt, brugte 

dette medie til deres markedsføring (Statista, 201828). 

Mens annoncørerne har fokus på afkast – eller ROI – holder udbyderne øje med indtjeningen pr. bruger 

(ARPU) – et tal, som de arbejder ihærdigt på at hæve, da det for Facebook efterhånden er vanskeligt at 

lægge flere annoncefinansierede historier på sitet (der er grænser for, hvor meget annoncestof, 

brugerne er villige til at acceptere, før de overvejer at forlade mediet). 

I fjerde kvartal 2017 udgjorde ARPU for 

Facebook 6,18 USD – eller en vækst på 28 

% fra samme kvartal 2016. De er altså 

lykkedes med både at øge antallet af 

daglige brugere med 14 % til 1,4 mia. og at 

hæve indtjeningen pr. bruger væsentligt. 

Der er store geografiske forskelle på 

størrelsen af ARPU. Mens Facebook tjente 

26,76 USD pr. bruger i USA og Canada, 

tjente man blot 2,54 USD i Asien Pacific, 

hvor der fortsat er et stort potentiale for 

indtjeningsvækst (Statista, 201829).  

Q4 '12 Q4 '13 Q4 '14 Q4 '15 Q4 '16 Q4 '17

Asien 0,69 0,95 1,27 1,6 2,07 2,54

Europa 1,71 2,61 3,45 4,56 5,98 8,86

USA & Canada 4,08 6,03 9 13,7 19,81 26,76

Verden 1,54 2,14 2,81 3,73 4,83 6,18
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           Figur 5 Facebooks gennemsnitlige ARPU - Region (USD) © Statista 
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I 4. kvartal 2016 havde konkurrenten, Twitter, en ARPU på 2 USD pr. bruger- en tilbagegang fra 2,1 USD 

på ét år, hvilket naturligvis giver hovedbrud hos Twitter, da brugertallet også stagnerer (Statista, 201630)  

Da Snapchat er en meget ny aktør, er det nok uretfærdigt at sammenligne deres ARPU med Facebooks. 

I Q4 2017 havde de 187 mio. daglige brugere og en omsætning på 285,7 mio. USD. Det giver en ARPU på 

1,53 USD – op fra 1,05 USD året før, svarende til en vækst på tilfredsstillende 46 % (Statista, 201631-32).  

Facebook offentliggør ikke omsætningstal for sine andre brands. eMarketer har anslået, at Instagram i 

2017 bidrog med 4,1 mia. USD (10 %) af Facebook-koncernens samlede omsætning. Med en 

gennemsnitlig brugerkreds på 700 mio. i 2017, vil Instagrams ARPU i gennemsnit pr. kvartal i 2017 have 

udgjort 1,46 USD. Det svarer til blot 29 % af Facebooks gennemsnitlige ARPU for 2017 (5.05 USD), så 

der er fortsat et stort indtjeningspotentiale at hente her, hvilket også er i overensstemmelse med 

analytikernes forventninger til de kommende års Facebook-indtjening. Balakrishnan, A., 2018 

Det bliver fortsat vanskeligere for annoncører at overse Facebook, når annoncebudgetterne skal lægges. 

Her er nogle argumenter: 

 Globalt har Facebook mere end 2,13 mia. mdr. brugere, hvilket er en vækst på 14 % ift. året før. 

 Facebook har globalt 1,15 mia. daglige mobile brugere (mobile DAU, december 2017) – en vækst 

på 23 % på et år, og et tydeligt tegn på en dramatisk vækst i den mobile trafik på Facebook. 

 1,4 mia. logger i gennemsnit. på deres Facebook-profil dagligt – svarende til 66 % af alle 

Facebookbrugere, hvilket viser, at brugerne af Facebook er meget aktive, trofaste og et lovende 

”publikum” for annoncørernes marketingtiltag. 

 Like- og dele-knappen bruges i gennemsnit 10 mio. gange dagligt, efter at brugerne har besøgt en 

annoncørs hjemmeside. 

 29,7 % af brugere er 25-34 år gamle, hvilket er et nøglesegment ift. at påvirke brugerne til køb. 

 Der etableres fem nye Facebook-profiler hvert sekund, hvorved køber-potentialet stiger kraftigt. 

 Der op-loades 300 mio. billeder hver dag, hvilket signalerer bruger-engagement. 

 4,75 mia. gange dagligt bliver indhold delt mellem brugerne (maj 2013) 

 50 % af de 18-24-årige starter dagen, når de vågner, med at ”gå på” Facebook. 

 42 % af alle annoncører opgiver, at Facebook er afgørende eller vigtig for deres forretning. 

Kilde: Zephoria – Digital Marketing, 2018.  
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3.3.1 Konklusion - Markedsanalyse 

På blot få år har først digital annoncering og senest mobil online annoncering fuldstændig ændret 

måden, der annonceres på globalt og fuldstændigt overtaget markedet fra de traditionelle 

annoncemedier, aviser og TV. 

På godt 10 år er det lykkedes en snæver kreds af globale aktører at skabe sig en totalt dominerende 

position på annoncemarkedet, der er blevet globaliseret og digitaliseret, og hvor brugerne og 

annoncørerne i dag henvender sig samme sted. 

Internettet og senest smartphonen (og de brugervenlige apps) kombineret med de sociale mediers 

enestående, globale tiltrækningskraft, har været afgørende for denne udvikling.  

En anden årsag er, at annoncørerne via brug af programmatiske, softwarestyrede annoncer og 

udbydernes milliardstore dataregistre (algoritmerne) kan målrette og optimere deres annoncebudget 

direkte mod den på forhånd definerede målgruppe. Og alle kan være med. Selv små virksomheder kan 

for beskedne beløb ramme sin målgruppe.  

For alle annoncører – store som små – vil fokus være på, hvor effektivt de kan lykkes med at udnytte 

annoncebudgettet. Derfor er målepunkter som ROI, CPC og CPM vigtige – måske afgørende – for, hvem 

de vil gå med. Med mere end 2,2 mia. brugere og en tilsyneladende flot track rekord på nævnte 

målepunkter, ligger Facebook og deres succesfulde brands godt til.  

Det globale online annoncebudget stiger også de kommende år og vil i 2020 udgøre 41 % af det globale 

annoncebudget – en enestående vækst fra 19,2 mia. USD i 2013 og til forventet 274,4 mia. USD i 2020, 

svarende til en 14-dobling på 7 år. Da Facebook blev børsnoteret i 2012, havde man ikke indtægter fra 

en eneste mobilannonce. 

Hvad der på få år er lykkedes de store globale aktører – hovedsageligt duopolet, Google og Facebook – 

kan naturligvis forsvinde ligeså hurtigt. Derfor er det afgørende, at Facebook løbende holder øje med 

både trends (fx AI) og nye, innovative konkurrenter, der vil overtage kunder, og derefter annoncører.  

3.4 PESTEL-analyse 

I PESTEL-analysen har jeg valgt at slå de politiske og lovgivningsmæssige faktorer sammen, da jeg 

vurderer, at der er et væsentligt sammenfald mellem dem. 

3.4.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

Reguleringer/ GDPR 

Der har fra politisk side i både USA og EU længe været stigende krav om en mere kontant regulering og 

kontrol med de sociale mediers håndtering af private data. I USA har konkurrencestyrelsen, Federal 

Trade Commission, indledt en undersøgelse af Facebook. I EU træder den nye, strammere 
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databeskyttelseslov – persondataforordningen – eller General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft 

den 25. maj 2018. Den skal give langt større kontrol over, hvordan vore personlige data og oplysninger 

indsamles, lagres og bruges. Alle virksomheder, organisationer, myndigheder m.fl. skal have såkaldt 

oplyst tilsagn fra brugerne, før de indsamler oplysninger. Der er tale om de skrappeste opstramninger, 

der er indført, siden internettet blev født og vil give europæerne ret til at vide, hvilke data der gemmes 

om dem, hvad de bruges til samt ret til at få dem slettet. Bøderne kan blive på op til 4 % af 

virksomhedernes globale omsætning (Facebook omsatte i 2017 for 40 mia. USD). 

Databeskyttelsen lægger således kraftige stramninger ned over særligt Google og Facebook, der som de 

totalt dominerende aktører på markedet indsamler enorme mængder data fra vores færden på 

internettet. Data, som de gennemanalyserer og bruger sammen med millioner af annoncører til at 

målrette og optimere annonceaktiviteterne (Breinstrup, T., 2018)  

Jo bedre Facebook (og de andre aktører) kan målrette annoncekampagnerne og dermed øge salget hos 

annoncørerne (via højere ROI), jo højere priser (CPC og CPM) kan Facebook opnå hos annoncørerne 

(typisk efter ”budkrig”). Betyder indførslen af nye databeskyttelsesregler, at data bliver svagere, kan det 

få negative konsekvenser for annonceomsætningen og måske bringe hele forretningsmodellen i fare.  

Datatilsynet (EU) er klar til at indføre regler, så Facebook-brugerne kan spore, hvorfor de modtager 

bestemte annoncer og historier på sociale medier og hvordan de kan fjerne visningen eller slå dem helt 

fra. I januar 2018 vurderede Deutsche Banks analytikere, at Facebooks omsætning kunne falde 4 %, hvis 

fx 30 % af de europæiske brugere fravalgte en særlig type målrettede annoncer (som repræsenterer 24 

% af omsætningen i EU), hvilket kunne reducere effektiviteten af disse annoncer med op til 50 %. Et fald 

på 4 % i et i øvrigt stærkt stigende digitalt annoncemarked er ikke alarmerende, men hvis denne tendens 

spreder sig til de afgørende amerikanske markeder, bliver det for alvor kritisk (Breinstrup, T., 2018). 

I Rusland har man også indført en persondatalov (2015). Den indebærer, at de sociale medier skal 

placere deres enorme datamængder om de russiske brugere på servere i Rusland. Loven er blevet 

kritiseret, da man frygter, at de sociale medier (og andre, der lever af brugerne data) tvinges til at 

blotlægge deres data for de russiske myndigheder, som modsat har truet med at lukke for russernes 

adgang til de vestlige sociale medier, hvis ikke persondataloven bliver overholdt (Ritzau, 2017). 

Bøder for falske nyheder 

I Tyskland har politikerne foreslået, at de sociale medier bliver pålagt en bøde, hvis de ikke indenfor 24 

timer fjerner en falsk nyhed eller et opslag med hadefuldt indhold – også kaldet hate speech eller 

hadetale (Anonym, 2016). 
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Falske nyheder, ”troll farms” – trussel mod demokratiet 

I perioden op til det amerikanske præsidentvalg i 2016 blev falske nyheder (fake news) ofte delt på de 

sociale medier, særligt Facebook og Twitter, og antallet af falske nyheder overgik faktisk de sande. De 

20 mest delte falske historier blev ifølge en analyse delt 8.711.000 gange (Ritzau, 2016). 

Samtidig skulle russiske efterretningstjenester – via såkaldte ”troll farms” – have købt konti, der har til 

formål via falske informationer at sabotere og påvirke debatter og dermed afspore demokratiske 

processer i Vesten. Disse skulle i afgørende grad have påvirket det amerikanske præsidentvalg i 2016 

til fordel for Donald Trump. Via flere hundrede falske brugerkonti købte russerne annoncer, som 

handlede om politisk sprængfarlige emner som indvandring, våbenkontrol og homoseksuelles 

rettigheder – og som alle indeholdt urigtige udsagn og budskaber, der skulle påvirke vælgerne i en 

bestemt retning (Quass, L., 2017)  

”Ultimativt vinder det parti, der lægger den største pose penge hos Facebook”, skrev en avis 

efterfølgende. En anden skrev ”Sociale medier er demokratiske masseødelæggelsesvåben”. De mange 

sager om, at falske nyheder kan udfordre demokratiet, har fået en lang række politikere i den vestlige 

verden til at kræve strammere regulering – eller en opsplitning af de store selskaber i forsøget på at 

nedbryde deres monopolstatus. En analyse (Greens) fra 2017 viste, at 46 % af de danske topledere 

mener, at de globale it-giganter er en trussel mod demokratiet, mens 56 % mener, at de misbruger deres 

dominerende stilling (Henriksen, T., 2017). 

Kina udelukker de vestlige sociale medier (protektionisme) 

Kina blokerer for vestlige sociale medier, da virksomhederne ikke vil give myndighederne mulighed for 

at censurere brugernes udsagn. Samtidig kræver Kina, at alle kineseres data skal opbevares indenfor 

Kinas grænser, officielt for bedre at kunne beskytte dem mod udenlandske hackere og overvågning, men 

det ligner protektionisme. Det har gjort Facebook-konkurrenten, WeChats ejer, Tencent, til en gigantisk 

milliardforretning på det kæmpestore, digitale marked i verdens folkerigeste stat. Som loven kræver 

det, censurerer WeChat politisk følsomme beskeder og opslag og deler gerne skribenternes identitet 

med politiet, hvis de bliver bedt om det – og er således med deres enorme dataindsamling fra brugerne 

(980 mio.) en vigtig brik i myndighedernes stigende overvågning af befolkningen (Danielsen, M., 2018)  

Den eneste vej udenom Kinas virtuelle mur – kaldet ”The Great Firewall” – er at bruge en VPN, så man 

benytter en internetadresse udenfor Kina. Det er dog de færreste kinesere, der har en VPN, der koster 

penge og sløver forbindelsen. Kina har mere end 700 mio. smartphonebrugere og et online-

annoncemarked i kraftig vækst. I 2017 udgjorde dette marked, som er totalt domineret af ”BAT-

selskaberne”, Baidu, Alibaba og Tencent, 50,3 mia. USD (en stigning på 27 %) og er dermed særdeles 

attraktivt for Facebook (Perez, P., 2017).  
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Digital skat i EU 

EU-kommissionen har fremlagt forslag om at indføre en digital skat af verdens digitale giganter, som i 

givet fald vil tvinge dem til at betale langt mere i skat, end de gør i dag. En tysk rapport fra 2017 viste, 

at Facebook i 2015 blot betalte 0,03 % i skat af overskuddet i EU-landene, mens de betalte 28 % i skat i 

resten af verden. Særlige selskabs- og skattelykonstruktioner har fået forskere til at vurdere, at 

Danmark årligt går glip af skatteindtægter på 5 mia. kroner fra disse selskaber (Fribo, A., 2017).  

Politikerne skal også tage stilling til et krav fra medierne om, at der bliver indført en skat for udnyttelsen 

af journalistisk indhold, som en slags royalty-betaling til de medier, hvis indhold spredes via Google og 

Facebook.  

3.4.2 Økonomiske forhold 

Økonomiske konjunkturer/ BNP 

Økonomiske kriser og konjunkturudsving påvirker i høj grad indtjeningen i de globale virksomheder og 

det vil også kunne aflæses i annonceforbruget. Ti år efter at Lehman Brothers gik i betalingsstandsning 

og dermed udløste den globale finanskrise, ser verden i dag anderledes ud, hvor økonomien er inde i et 

globalt opsving. Den fremgang i global vækst, vi oplever netop nu, er i høj grad begrundet i, at 

investeringer og privatforbruget fortsætter i USA, Kina og Europa. Den Internationale Valutafond (IMF) 

har hævet det globale vækstniveau (BNP) til 3,9 % for både 2018 og 2019, hvilket er de højeste globale 

vækstrater siden 2011 og finanskrisen. For at stimulere væksten yderligere har USA iværksat historisk 

store skattelettelser og samtidig ladet de offentlige udgifter stige, som måske kan sikre, at den 

økonomiske vækst i USA kan fortsætte ind i 2020 (Christiansen, J. 2018) Skattereformerne har fået IMF til 

særligt at hæve forventningerne til væksten i USA til 2,7 % i 2018 og 2,5 % i 2019. Det globale opsving 

er især drevet af Indien og Kina, begge med BNP-vækstrater på mere end 6 % (Ritzau Finans, 2018). 

Valutakurser/ kursrisici 

Facebook aflægger sine regnskaber i amerikanske dollar, men omsætningen indgår typisk i lokal valuta. 

Derfor er kursudviklingen et vigtigt (risiko-) parameter for selskabet. Når dollarkursen stiger i forhold 

til de globale valutaer (langt overvejende i forhold til euro), påvirkes omsætningen negativt, mens 

dollar-kursfald forbedrer omsætningen (i dollar-regning). Dette under forudsætning af, at 

annoncepriserne i lokal valuta ikke påvirkes af kursudsvingene. Som eksempel er dollarkursen i løbet 

af 2017 faldet 12,3 % i forhold til danske kroner (og tilsvarende overfor euro). Cirka halvdelen af 

Facebooks omsætning hentes dog på det nordamerikanske marked. 
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3.4.3 Sociale og kulturelle forhold 

De sociale mediers popularitet 

De sociale medier har skabt en række utroligt populære platforme, hvor milliarder af brugere har fundet 

sammen i positive fællesskaber, og hvor borgere, der tidligere har haft svært ved at komme til orde, nu 

har fået en stemme og nu også bliver hørt. Her har brugerne mulighed for gratis at skrive og debattere 

ting online, dele billeder fra sin hverdag, følge begivenheder og finde folk, de har gået i skole med samt 

en masse andre ting, som de ikke vidste, de savnede, før de sociale medier blev opfundet. For millioner 

af mennesker, er de sociale medier i dag deres (eneste) vindue til omverdenen. 

Udnytte teknologien til at pleje vore relationer på nettet 

Samtidig med at flere og flere har fået råd til at købe en smartphone (som i dag fås i mange prisklasser), 

en computer eller en tablet, er den teknologiske infrastruktur blevet væsentligt forbedret. Som 

mennesker er vi sociale væsener og i dag kan vi udnytte teknologien til at være mere effektiv og pleje 

flere relationer på internettet, end vi kan i den virkelige verden. Og det har været en af de væsentlige 

årsager til de sociale mediers enorme udbredelse og succes. 

Vores nye dialogværktøj/ troen er mistet til autoriteterne 

Efter Finanskrisen har vi mistet tilliden til autoriteterne. Tættere relationer til venner og bekendte har 

fået en større betydning, da vi rykker tættere sammen under kriser. Derfor har vi større behov for at 

være i dialog med vore sociale netværk, hvor tonen også er mere uformel. Og så skal man absolut ikke 

undervurdere netværkseffekten. Vi er ”flokdyr” og født nysgerrige, så når kollegaen eller veninden er 

på Facebook, skal vi naturligvis ikke stå udenfor sammenholdet (Nissen, J., 2013) 

Influencers kan påvirke de sociale mediers omdømme 

Influencer marketing, hvor personer (såkaldte influencers) hjælper virksomhederne med at drive salg 

og skabe kendskab til brandet er blevet særdeles populært på de sociale medier. Så populært, at hele 60 

% af alle brands verden over havde implementeret det i deres strategi for 2016 (Söderman, J., 2017)  

En analyse fra 2017 viser, at 92 % stoler mere på en influencer, end de stoler på en annonce. Derfor kan 

deres synspunkter (ligesom ”fake news”) få stor indflydelse på de sociale mediers omdømme. I starten 

af 2018 fik en uheldig opdatering på Snapchat en af sitets største influencers, Kylie Jenner, til at meddele 

på Twitter, at hun havde lukket sin Snapchat-profil. Det fik Snapchat-aktien til at falde 8 % – svarende 

til et kurstab på mere end en milliard dollar (Ebbesen, K., 2018).  

Et geopolitisk, virtuelt ”våben” 

Den stigende globale brug af de sociale medier viste under ”Det arabiske forår” i 2009 en ny dimension, 

da demonstranterne brød myndighedernes internetblokade ved at benytte Twitter og Facebook som et 

effektivt værktøj for at mobilisere befolkningen og skabe sammenhold. Oprøret blev kaldt ”Facebook 

Revolutionen” (Gram, S., 2011). 
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 Misinformation på nettet – global udfordring 

Politikere, der troede, at Facebook kunne blive et digitalt forsamlingshus, forstår i dag, at Facebook også 

skaber ”ekkokamre”, hvor ligesindede finder sammen og bekræfter hinanden, mens de tegner 

fjendebilleder af deres modstandere. Facebook skaber ikke blot dialog, men er i høj grad også motor for 

konfrontation (Larsen, T., 2018)  

Derfor har World Economic Forum siden 2013 udråbt misinformation på nettet til en global udfordring 

på linje med klima, økonomisk ulighed og verdensomspændende sundhed, fordi misinformation udgør 

en trussel for demokratiske styreformer (Hendricks, V., 2018).  

Nye etiske, sikre sociale medier på fremmarch 

De mange sager, hvor de sociale medier har været brugt som talerør for hadgrupper, ”fake news” og 

”russiske trolde” og hvor de ikke har beskyttet brugerne mod misbrug af private informationer, har da 

også fået flere social medieeksperter til at forudse en ny epoke af bæredygtig informationsteknologi 

med vægt på bedre etik, social ansvarlighed og forståelse for sociale mediers plads i demokratiet. Blandt 

de nye etiske, sikre, krypterede og private sociale medier er Diaspora, Mastodont, Ello og Signal. 

Nomofobi 

En amerikansk psykolog har beskrevet fænomenet, Nomofobi (no-mobile-phobia), som rammer et 

stigende antal personer, der er blevet afhængige af smartphonen i en grad, så den helt har taget magten 

fra dem. Det resulterer i, at de smider alt, hvad de har i hænderne for at tjekke nye beskeder, når de 

kommer. Et forbrug, der ifølge psykologen minder om alkohol- og narkomisbrug (Guldager, D., 2018)  

3.4.4 Teknologiske forhold 

Smartphonen er blevet vores primære adgang til nettet 

Siden Steve Jobs i 2007 gik på scenen i San Francisco og præsenterede den første IPhone, har forholdet 

til telefonen været som forandret, og salget af disse håndholdte personlige computere – smartphones – 

steget eksplosivt. I 2014 rundede antallet af Smartphone-brugere én milliard. En analyse fra 

analysefirmaet, eMarketer, fra 2014 viser, at antallet af Smartphone-brugere nåede 2 mia. i 2016, og ved 

udgangen af 2018 ville det globale antal af brugere udgøre 2,56 mia., svarende til en tredjedel af verdens 

forbrugere og 52 % af samtlige mobiltelefonbrugere. Med 704 mio. brugere er Kina suverænt det land i 

verden, der har flest smartphone-brugere (svarende til 27 % af det globale antal), mens Indien med 279 

mio. og USA med 220 mio. brugere følger efter (eMarketer, 2014).  

Vores Smartphone har overhalet computeren som den klart foretrukne device, hvorfra vi går på 

internettet – ofte via de sociale mediers populære og brugervenlige apps, som er enkle og hurtige at 

betjene - da vi altid har mobilen på os. Den er med på toilettet, ved køen i supermarkedet, til 

middagsselskabet og med i seng. 88,6 % af alle danskere ejer i dag en smartphone. En undersøgelse fra 
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2017 viste, at brugerne tjekker deres smartphone 100-150 gange i døgnet. Ved seks til syv timers søvn 

svarer det til seks til otte gange i timen – eller rundt regnet hvert 10. minut. Sammenlagt bruger vi 

næsten tre timer dagligt på at tjekke vores smartphone. Beskeder om nyheder, indlæg, delinger, 

billedbeskeder og en masse andre meddelelser – såkaldte notifikationer – vælter frem på skærmen og 

skærper nysgerrigheden (og forstyrrer koncentrationen). De sociale medier er absolut den kilde, der 

leverer de fleste notifikationer (Guldager, D., 2018). 

Værdikæden er automatiseret – bruger og annoncører går samme steder hen 

Danske medievirksomheder arbejdede i en årrække på et velafgrænset og beskyttet marked med lutter 

danske konkurrenter, benyttede en 100 år gammel teknologi, kontrollerede selv det meste af deres 

værdikæde og nød godt af en stærk forretningsmodel, som gav dem stabile indtægter fra de trofaste 

annoncører. Disse markedsvilkår er i dag under total forandring. Medievirksomhedernes marked er 

globalt og domineret af aktører, der ikke selv leverer medieindhold, men derimod en ny teknologi, som 

ændrer markedets infrastruktur fra måned til måned. Værdikæden er automatiseret og forretnings-

modellen er faldet fra hinanden, da både brugere og annoncører nu går samme steder hen (Knudsen, L., 2017). 

De sociale medier har overtaget de traditionelle mediers rolle 

Det globale medielandskab har gennem de senere år gennemgået en forandring med en hastighed, en 

styrke og en uforudsigelighed, som aldrig er set tilsvarende. Brugerne tager dagligt nye 

medieteknologier, nye medieplatforme og nye typer af medieindhold til sig – og vender i stigende 

omfang ryggen til de teknologier og medier, som hidtil har været de centrale omdrejningspunkter i det 

moderne samfunds kommunikation, offentlighed og demokrati op igennem det 20. århundrede. 

Medielandskabet har gennemgået en markant forandring og er i dag fuldstændig uigenkendeligt i 

forhold til i 1980’erne. En række af de virksomheder og teknologier, der for tiden er ved totalt at ændre 

medielandskabet, herunder Facebook, er kun 10 år gamle – nogle endnu yngre (Knudsen, L., 2017). 

Algoritmerne afgør annoncørernes annonceforbrug (målrettet og målbar annoncering) 

De nye aktører, primært de sociale medier, har konstant lanceret nye teknologier, hvor især brug af 

algoritmer, dannet via store mængder data, har overbevist størstedelen af de globale virksomheder om 

at bruge deres annoncebudgetter på målrettet markedsføring via disse nye digitale platforme. 

Som det nærmere fremgår af afsnittet, ”Hvordan fungerer algoritmerne”, er det netop algoritmerne (big 

data), der for alvor har ændret vilkårene for medierne og ændret annoncebilledet totalt. 

Særligt Google og Facebook har vist, hvordan de nye forretningsmodeller, hvor de digitale 

teknologivirksomheder udnytter de spor, vi efterlader på internettet til vigtig viden, som kan sælges til 

store og små virksomheder globalt, kan optimere afkastet af annonceindsatsen (ROI). 
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Brugen af sociale medier marketing giver annoncørerne værdifuldt data, som hjælper dem til at forstå 

valg og præferencer fra kunder, konkurrenter og andre interessenter, hvilket giver dem mulighed for at 

være foran og for at beskytte sit brand-image.    

Avissalg og brug af flow-tv er faldende 

Blandt konsekvenserne af de nye teknologivirksomheders indtrængning er, at avissalget og vores brug 

af flow-tv (minutter dagligt brug) er faldet markant. I samme periode er vores brug af smartphonen til 

at gå på nettet steget eksponentielt og de sociale medier, særligt Facebook, er blevet udgangspunktet 

for at tilegne sig nyheder (Knudsen, L., 2017). 

Adblockers 

Ligesom mange sætter et ”Reklamer, nej tak”-skilt på postkassen er det muligt ved at installere såkaldte 

adblockers at blokere for det stigende antal reklamer, der florerer på internettet. Særligt på de mange 

sociale medier, hvor det netop er reklameindtjeningen, der betaler for, at medierne er gratis for 

brugerne. Hvis alt for mange benytter sig af den mulighed, vil mediernes nuværende forretningsmodel 

blive vanskelig at fortsætte. En analyse fra eMarketer fra 2016 viser, at antallet af adblocker-brugere i 

USA er stærkt stigende. Fra 2016 til 2017 vil antallet stige med 24 %, hvorefter 32 % af alle 

internetbrugere (86,6 mio. amerikanere) vil bruge adblockere. Det er dog primært via computeren, der 

bliver blokeret for reklamer – eller 90,5 % af dem, der bruger adblockere, der gør det via computeren, 

mens blot 29,7 % gør det på mobilen, hvilket skyldes, at adblocking typisk ikke virker på mobilen, hvor 

brugerne i dag bruger langt det meste af deres tid på internettet (eMarketer, 20163)  

I 2017 havde – ifølge en undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen – 33 % af danskerne adblockers på 

computeren, mens 15 % havde det installeret på smartphonen. I aldersgruppen 12-34 år blokerer 45 % 

af de danske brugere annoncer på computeren, hvilket kan give et billede af fremtidens tolerance over 

for annoncering i den udformning, vi kender i dag (Rosen, I., 2018) 

Cyberangreb 

Cyberangreb på myndigheder og virksomheder har i dag overtaget rollen som den største fare for vores 

sikkerhed. Angreb, hvor tusindvis af computere verden over bliver lagt ned med krav om løsepenge, 

hvis de spærrede data skulle gøres tilgængelige igen, er blevet dagligdag.  

At det kan ske for selv meget store virksomheder viste det store angreb, som i en længere periode lagde 

store dele af A.P. Møller-Mærsks it-systemer ned. 

Det er et problem, som skal tages særdeles alvorligt og som for Facebook kan blive katastrofalt, hvis det 

lykkes hackerne at spærre sitet i længere tid. 
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Kina vil være den førende globale AI-magt i 2030 

I 2017 satte Kina et mål om, at de ville være den førende AI-magt i 2030. Et mål, som er blevet fulgt op 

af lovgivning og statsstøtte (en statslig lånefond til tech-industrien på 2.214 mia. DKK er etableret). Via 

den ekstreme mønstergenkendelse, som AI vil kunne præstere, vil det blive muligt at perfektionere de i 

øvrigt ganske avancerede algoritmer, der benyttes til at målrette de digitale annoncer. Lykkes det Kina 

at vinde AI-kapløbet med USA, vil det bl.a. betyde, at Kina’s tech-firmaer i fremtiden vil kunne opnå 

samme markedsdominans, som Google, Facebook og Amazon har i dag (Davidsen, T., 2018).  

3.4.5 Miljømæssige forhold 

Datacentre udfordrer globale/lokale klimamål 

For at kunne håndtere de eksponentielt stigende datamængder, som følger med den øgede brug af 

digitale medier (på bekostning af de traditionelle medier) bygger de store teknologi-giganter, som 

Facebook, Google, Apple, Netflix og Microsoft, store lokale datacenter på udvalgte lokationer globalt. 

Mens Apple etablerer datacenter i Viborg, har Facebook besluttet at bygge et datacenter i Odense. Disse 

centre forventes at ville øge det samlede elforbrug i Danmark med 10 %. Derfor har flere organisationer 

da også været ude og opfordre til flere grønne investeringer, hvis vort klimamål om at 50 % af det 

samlede energiforbrug i 2030 skal komme fra vedvarende energi, skal nås. 

Facebook forventer at bruge 200.000 MWh strøm i Odense – svarende til strømforbruget i 42.000 

husstande. Det giver spildvarme, som kunne varme op til 35.000 huse op på Fyn, men der er ikke lavet 

nogen aftale med Facebook om at sende overskudsvarmen ud i fjernvarmerørene.  

Når produktionen af vedvarende energi er tilstrækkelig, er det dog målet, at datacentret i Odense skal 

være et af de mest energieffektive i verden (Sommer, M., 2017).  

3.4.6 Konklusion - PESTEL-analyse 

Via PESTEL-analysen har jeg vurderet de væsentligste omverdens faktorer for Facebook. Som den 

suveræne Social Media-markedsleder, har Facebook en række store konkurrencefordele på et digitalt 

annoncemarked i fortsat høj vækst. Via de mange milliarder indsamlede data (algoritmerne) fra de mere 

end 2 milliarder brugere kan de målrette kundernes annoncebudskaber mod et langt bedre afkast (ROI) 

for annoncørerne end konkurrenterne.  

Facebook har selv haft en helt afgørende betydning for, at en tredjedel af verdens befolkning i dag er 

aktiv på de sociale medier og har tidligt set og udnyttet de indtjeningsmæssige muligheder, der har ligget 

i udbredelsen af smartphonen, som i dag er vores primære device, når vi bevæger os på internettet. 

Det globale opsving og annoncørernes fortsatte – og stigende – fokusering på onlineannoncering er da 

også drivers, der vil kunne medvirke til en fortsat omsætningsvækst hos Facebook. 
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Omvendt har en lang række sager om ”fake news”, påvirkning af valg (og dermed vores demokratiske 

fundament), ”hate speech” og skattely-konstruktioner fået politikerne til at kræve langt skrappere 

regulering og åbenhed med data, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for hele forretningsmodellen. 

Samtidig begynder flere brugere at forstå farerne ved at overlade deres data til tech-giganterne, og de 

rejser nu krav om få en større beskyttelse af deres privatliv og nogle vælger at benytte adblockers eller 

helt at vælge Facebook fra (eventuelt til fordel for de nye sikre, etiske sociale medier). 

Da Facebook er forbudt i Kina, giver det de kinesiske konkurrenter en unik mulighed for at opbygge 

milliard-industrier med et enormt cash flow, der vil kunne konkurrere med Facebook om fremtidige 

teknologi-opkøb og udvikling af nye teknologier (herunder AI), der kan udfordre Facebooks nuværende 

dominans. Ikke mindst, hvis det via massiv statsstøtte lykkes dem at vinde AI-kapløbet. Også Facebook 

er særdeles aktive på AI-fronten, hvilket bl.a. deres køb af Oculus VR i 2014 viste.  

Der er således væsentlige omverdens-faktorer, der peger i begge retninger for Facebook. Det vides 

endnu ikke, hvilket omfang og effekt de kommende reguleringer vil få. Reguleringerne vil naturligvis 

også ramme Facebooks konkurrenter, hvilket i værste fald holder styrkeforholdet mellem disse 

uændret. Da Facebooks datagrundlag grundet milliarder af aktive brugere er langt større end 

konkurrenternes (også efter nye reguleringer), kan det faktisk ende i en konkurrencefordel, der rammer 

de mindre aktører forholdsmæssigt hårdere (via mindre effektivitet end Facebook). 

Alle analyser viser, at Facebook – der i dag sammen med Google har duopol – vil sidde på store dele af 

væksten på onlineannoncemarkedet. Det vil reguleringerne ikke ændre på.  

Vi mennesker er som nævnt ”flokdyr”, der opfører os som vores venner, familie og kolleger. Kan 

Facebook redde sit omdømme hos brugerne ved at lægge sig fladt på maven og indrømme sine fejl – og 

rette op på dem, – er der reelt ikke noget alternativ til Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp. 

Dertil har alt for mange mennesker et tilknytningsforhold, som størsteparten ikke ændrer på.  

De mange uheldige sager vil helt sikkert få brugere til at overveje deres Facebook-konto. Der er ikke 

nogen officielle tal for, hvor mange der faktisk har reageret ved at slette deres Facebook-profil, men der 

skal meget til, før det har effekt. En million slettede profiler svarer til blot 0,05 % af det samlede 

brugertal på 2,2 mia. Der skal mere end 20 mio. slettede profiler til, før det svarer til 1 % af det samlede 

antal brugere. De øvrige sociale medier har langt fra samme folkelige opbakning – og det ændres der 

ikke for alvor på med de nævnte sager. 

Facebook er alternativet. Det kræver naturligvis, at de gentænker sig selv i forhold til de kommende 

reguleringsdirektiver, falske nyheder m.v. 

Derfor vurderer jeg, at omverdensfaktorerne overordnet fortsat vil være positive for Facebook. 



 

Side 47 af 92 

 

3.5 Porters Five-Forces 

Den mest udbredte brancheanalysemodel er Porters Five Forces-modelen, som indeholder fem kræfter, 

der sammen danner overblikket over konkurrencestrukturen og-intensiteten i en branche. Branche-

analysen indgår i den strategiske platform, som danner udgangspunkt for virksomhedens strategivalg. 

Analysemodellen kan medvirke til at afklare, hvor attraktivt det er at befinde sig i branchen eller at gå 

ind i branchen. For virksomheder, der allerede befinder sig i branchen, kan modellen også bidrage til at 

afklare, hvor stærk en position virksomheden har indtaget. 

3.5.1 Konkurrenceintensiteten på markedet 

Som nævnt i ”konkurrentanalysen”, udgør Facebook sammen med Google et effektivt og lønsomt duopol 

på det globale onlinemarked for annoncering. De to aktører har en dominerende indflydelse på både 

onlinemarkedernes prisniveau, tekniske standarder og formater. De to aktører sidder på cirka 85 % af 

de midler, der bruges på onlineannoncering i USA og 90 % af disse midler i Storbritannien.  

Samtidig forventes det, at Google og Facebook vil sætte sig på 75-90 % af væksten på onlineannoncering 

globalt, da ingen p.t. har kapacitet til at tage konkurrencen op med den innovationskraft og kapital-

beredskab til at investere massivt i udvikling og opkøb, som de to virksomheder i høj grad besidder. 

Google og Facebook har udviklet sig til rene pengemaskiner med omsætningstal i 2017 på henholdsvis 

111 mia. USD og 40 mia. USD og med fantastiske vækstrater – både realiserede og forventede de 

kommende år. Begge har de enorme midler og dermed en fantastisk opkøbskapacitet, hvis interessante 

opkøbsemner skulle dukke op. 

Blandt de nævneværdige konkurrenter er Snapchat, LinkedIn, Twitter og WeChat. Kun sidstnævnte ser 

umiddelbart ud til at kunne true de to duopolister, hvis det lykkedes WeChat at fortsætte ekspansionen 

udenfor Kinas (beskyttende) grænser.  

Som nævnt i ”markedsanalysen” forventes den globale digitale annonceomsætning fra 2016 til 2020 at 

stige fra 194,6 mia. USD til 335,5 mia. USD – svarende til en samlet vækst på 72 % på blot 4 år (eller 

vækstrater på i gennemsnit 14,6 % pr. år). I samme periode forventes det, at online annoncering vil gå 

fra 35,3 % af det totale annoncemarked til 46,3 % (eMarketer, 20164) 

3.5.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Facebook har 2 kategorier af kunder – brugerne og annoncørerne. 

Som nævnt i den ”interne analyse”, er Facebook den i særklasse mest dominerende aktør blandt de 

digitale, sociale medier. I juli 2017 rundede Facebook 2 mia. aktive brugere globalt – eller mere end en 

fjerdedel af klodens 7,5 mia. mennesker. 
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Antallet af personer der er aktive på de sociale medier har været i eksponentiel vækst over de seneste 

10-15 år. Hvor der globalt var registreret 0,97 mia. brugere i 2010, forventes dette antal forøget til 2,62 

mia. i år (2018) og udgøre 3,02 mia. i 2021 (Statista, 201812) 

Den altdominerende position understreges af, at Facebook – udover 2,23 mia. egne brugere – også har 

1,5 mia. brugere af WhatsApp, 1,3 mia. brugere af Messenger samt 813 mio. brugere på Instagram. Kun 

kinesiske WeChat kan med aktuelt 980 mio. brugere komme ind som nummer fire blandt de fem globalt 

førende sociale netværk (se figur 1) 

Længere nede på listen finder vi konkurrenterne, Twitter (330.000 brugere), LinkedIn (260.000 

brugere) og Snapchat (255.000 brugere), der kun lige akkurat til sammen kan mønstre et antal brugere 

(845.000), der kan slå Instagram (Statista, 20183). Glæden vil givetvis kun være kort, da Instagram er det 

sociale medie, der vokser mest og i løbet af 2018 forventes at nå én milliard brugere – som både er 

særdeles aktive og som efterhånden bidrager ganske betydeligt (og stigende) til Facebook-koncernens 

samlede annonceindtjening. 

Brugerne – og den enorme mængde data som deres færden på de sociale medier giver til Facebooks 

algoritmer – er midlet til at tiltrække kunderne – det stærkt stigende antal virksomheder, der har valgt 

en digital annoncestrategi. 

I 2017 rundede Facebook 5 mio. annoncører, som aktivt brugte mediet til at markedsføre sig ved at gøre 

brugerne til ambassadører (marketers) via likes og dele deres annoncer. Det var en vækst på 1 mio. 

annoncører – eller 25 % – på blot 7 måneder. Potentialet er langt større. På samme tidspunkt havde 65 

mio. virksomheder en Facebook-site, mens 8 mio. virksomheder var aktive på Instagram med en firma-

profil. De tre væsentligste annoncørgrupper er e-handel, underholdning og fysisk handel (Forbes, 2017) 

Som nævnt i ”markedsanalysen” findes der forskellige målepunkter, som onlinemedierne benytter til at 

sammenligne effektiviteten blandt forskellige annonceudgivere og kampagner. Blandt disse er ROI 

(Return on Investment), CPM (cost pr. Mille), CPC (cost per click) og CTR (click through rate).  

eMarketer har analyseret sig frem til, at næsten alle sociale media annoncører (95,8 % har dem i top 3) 

mener, at Facebook giver det bedste afkast (ROI) af virksomhedens annonceudgift (eMarketer, 20162).  

Af samme afsnit fremgår det, at Facebooks CPM-, CPC- og CTR-tal er stærkt stigende. Det viser en 

hamrende effektiv (algoritme-) maskine, der kan få annoncørerne til at betale stigende 

enhedsomkostninger (pr. click) for den vare, de udbyder. I mange tilfælde foregår annonceringen som 

led i en auktion, hvor det også viser sig, at annoncørerne vil betale et stigende enhedsbeløb (CPM, CPC). 
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Annoncørerne målretter derfor budgetterne efter 1) hvor brugerne kan rammes og 2) hvor budgettet 

udnyttes mest effektivt, men også 3) hvor konkurrencen af disse årsager også er skarpest og enheds-

priserne højst (købsadfærd og valgkriterier). Det giver derfor Facebook en helt unik forhandlingsstyrke. 

3.5.3 Konkurrencen fra nye indtrængere 

Selvom der er ikke uvæsentlige indtrængningsbarrierer som (rigelig) kapitalfremskaffelse til udvikling 

og markedsføring, er det ganske enkelt at udvikle hjemmesider og mobile apps, som hverken begrænses 

af patenter eller lovgivning. Nye sociale medier baseret på nye innovative ideer og features og en 

skalerbar, lønsom (på sigt) forretningsmodel kan oftest sikre sig risikovillig kapital fra investorer. Alle 

nuværende sociale medier er startet på den måde. Med den succes særligt Facebook og selskabets øvrige 

brands har haft de senere år på at tiltrække brugere og annoncører, bliver det naturligvis vanskeligt for 

nye aktører at få tilstrækkelig volumen – og dermed kunne gøre forretningen lønsom. Snapchat, som 

gennemførte en succesfuld børsnotering i 2017, har endnu ikke for alvor ”knækket koden” til 

annoncørernes annoncebudgetter. Twitter og LinkedIn halser endnu også langt efter. Kun kinesiske 

WeChat kan blive en alvorlig konkurrent, hvis det lykkes dem at vokse udenfor Kina, hvor de i dag har 

størsteparten af deres 980 mio. brugere. 

Som ny social media-aktør bør man finde en niche eller regionalt område, som ikke allerede er dækket 

af de store. Som nævnt er en række nye etiske, sikre, krypterede og private sociale medier som Diaspora, 

Mastodont, Ello og Signal på vej.  

Jeg har også tidligere nævnt, at Facebook er begyndt at miste de unge brugere (under 25 år) til Snapchat 

og Instagram. Måske er der et hul i markedet for en ny aktør. Skulle en ny aktør se ud til at tiltrække 

brugere, vil Facebook ofte forsøge at købe virksomheden, som de allerede (februar 2018) har gjort det 

hele 67 gange. Oftest er prisen ubetydelig, da Facebooks pengetank bugner. Bag de mange strategiske 

opkøb er ønsket om flere brugere til Facebook-universet eller at kunne forhindre konkurrenternes 

vækstmuligheder. Alternativt kopierer Facebook blot konkurrentens nye succesfulde features, som det 

bl.a. er sket med succes for Instagram Stories i forhold til konkurrenten, Snapchat Stories, som man nu 

har overhalet i antallet af brugere. 

Indtrængningsbarriererne (som selvstændigt brand) må anses som særdeles svære. Mange har forsøgt 

(og forsøger), mens en del har opgivet forsøget.  

3.5.4 Trussel fra substituerende produkter 

Lige nu er Facebook begunstiget af sit store antal brugere og mængde af data, der kan målrette 

annoncekampagnerne og ROI for et stort antal annoncører, der har valgt at benytte de digitale online 

medier til deres annonceindsats. Og både brugere og annoncører har vist sig særdeles loyale. Brugerne 

bruger dagligt 50 minutter på Facebooks platforme, hvilke indikerer et højt brugerengagement.  
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Facebook har dog også udfordringer. Sociale netværk kan blive upopulære (omdømme) og erstattet af 

nye sociale platforme. Fremtidige teknologier, som Artificial Intelligens (AI), Virtual Reality (VR) og 

personlige assistenter (IPA), som for eksempel Apples Siri, kan udfordre Facebooks nuværende 

forretningsmodel, hvis de vinder indpas og Facebook ikke i tide sørger for et modtræk. Facebooks 

omsætning fik et enormt boost, da brugerne gik fra computere og tablets til smartphones, men hvad 

hvis næste trend er devices, hvor der ikke kan vises reklamer? 

Mens onlineannoncering overhalede aviserne som annoncemedie tilbage i 2013, var det i 2016 TV-

annonceringen, som blev kørt bagud. Næste megatrend forventes at være video-annoncering og live-

streaming. 

Som nævnt i den ”interne analyse”, giver det mulighed for at udnytte genkendelses-algoritmer, som gør 

det muligt at afkode, hvad billeder og videoer indeholder – ud over genkendelse af alle personer, der 

optræder. Det vil sige interiør, baggrunde og ting, som det bliver muligt at søge direkte på, hvilket også 

kan udnyttes kommercielt i forhold til relevante annoncører.   

Facebook benytter store summer til forskning og udvikling (R&D) – svarende til 50 % af de samlede 

omkostninger. De ved, at den nuværende position kan udfordres og derfor bruger man store summer til 

R&D i bestræbelserne på at forblive med at være attraktiv hos både brugere og annoncører. 

Skift i trends og teknologiplatforme giver – som udgangspunkt – altid indtrængningsmulighed for nye 

innovative aktører. Og der er ingen skifteomkostninger. 

3.5.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

For at drive en effektiv og enkel digital forretning overfor brugere og annoncører, er det altafgørende, 

at Facebook samarbejder med en lang række leverandører, der hver især bidrager med at etablere 

serverkraft, software til databehandling (fra brugerdefinerede hjemmesider til indsamling af de enorme 

datamængder), netværksteknologi og –udstyr samt alt fra kontorartikler til kantineordninger.  

Samtidig benytter Facebook sig også af eksterne udviklere, der bistår med udvikling af features, 

software og nye innovative applikationer for at holde (og hæve) attraktionsniveauet. 

Ved etablering af nye datacentre, som det planlagte i Odense, benytter man sig i størst mulige omfang af 

lokale leverandører. 

På de mest vigtige områder, benytter Facebook få, store globale hard- og software leverandører, som 

dog om nødvendigt vil kunne erstattes, da deres ydelser vil kunne leveres af en række konkurrenter. 

Det kan dog medføre væsentlige omkostninger og medføre risiko for nedbrud – og dermed tab af 

annonceomsætning. Disse leverandører kan have en vis forhandlingsstyrke, men de ønsker ikke at miste 
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en kunde af Facebooks størrelse ved at udnytte denne styrke. Facebook vil derimod enkelt kunne 

erstatte de mange mindre leverandører, som man benytter globalt og lokalt.  

3.5.6 Konklusion - Porters Five-Forces 

I forhold til de fem kræfter bag Porters Five Forces-modellen må konklusionen være den, at Facebook 

har bragt sig selv i en helt unik og stærk position i en særdeles vækstbetonet og konkurrenceintensiv 

branche (online annoncering). 

Branchen domineres for tiden af to væsentlige aktører – Google og Facebook, der har delt online-

annoncemarkedet mellem sig i et duopol, hvor de samtidig står til at hente størstedelen af de kommende 

års omsætningsvækst.  

Facebook repræsenterer 4 af de 5 sociale medier med flest brugere globalt. Af verdens godt 3 milliarder 

brugere af sociale medier, har 73 % en brugerprofil på Facebook – og de øvrige brands viser flotte 

vækstrater. Lægger man brugertallene fra de forskellige Facebook-medier sammen, når man til samlet 

5,85 milliarder brugerprofiler (mange har profiler på flere medier) – svarende til det antal targets, som 

annoncørerne har adgang til at påvirke med deres marketing og som Facebook kan hente data fra. 

Milliarder af data gør Facebook til et effektivt annoncemedie, hvilket – sammen med de mange brugere 

– gør annoncørerne villige til at betale stigende priser for at kunne annoncere her (højeste ROI).  

Der er tilsyneladende ikke nogen af de vestlige konkurrenter, der for alvor kan true duopolisterne og 

kommer der nye aktører, der viser tilstrækkelig med brugerinteresse, bliver de opkøbt.  

Samtidig benytter Facebook store summer til forskning og udvikling i bestræbelserne på at forblive i 

førertrøjen og fortsætte den flotte vækst og til at være forberedt, når nye trends vil udfordre den 

nuværende forretningsmodel. 
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3.6 SWOT-analyse 

Styrker Svagheder 

 Suveræn markedsleder blandt sociale medier 

 Brugerne/-engagement 

 Deres brands – Instagram, Messenger, 

WhatsApp 

 Algoritmerne 

 Stærk finansiel performance og cash-flow 

 Stor opkøbskapacitet 

 R&D-aktiviteterne 

 Annoncørerne 
 

 Total afhængighed af omsætning fra digital 

annoncering 

 Udfordret på at fortsætte væksten 

 50 % af omsætningen kommer fra Nordamerika 

 Facebook er forbudt i Kina 

 Facebook er de voksnes sociale medie (de unge 

er begyndt at falde fra) 

 

Muligheder Trusler 

 Digital annoncering forventes at fortsætte 

væksten (særligt online) 

 Stigende ARPU-, CPC- og CPM-indtjeningen 

(store geografiske forskelle) 

 Kommercialisering af de øvrige Facebook-

brands 

 Fortsat stort potentiale for at tiltrække nye 

annoncører 

 Video- og streaming boomer 

 Brugertilgang – primært i de andre brands 

 Fortsat mulighed for vækst i Asien, Brasilien, 

Indien og Afrika 

 Kina – kan Facebook for adgang til dette 

lukrative marked? 

 Kommercialisere på de strategiske opkøb 

(Oculus VR) 

 R&D 
 

 Brugerne svigter - faldende popularitet 

(omdømme, mange uheldige sager) 

 De unge svigter Facebook  

 Reguleringer/ GDPR, digitale skatter m.v. 

 Annoncørerne svigter (svagere data som følge af 

regulering) 

 Adblockers 

 De kinesiske konkurrenter (protektionisme) 

 Nye features (AI, VR, personlige assistenter m.v.) 

 Cyber angreb 

 

 

4. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen bygger på Facebooks finansielle performance fra 2012-2017. Regnskaberne 

omfatter resultaterne for Facebook Inc. (koncern). Formålet med analysen er at identificere de 

finansielle værdidrivere, som er grunden til deres historiske overskud og pengestrømme. 

Værdidriverne er de faktorer, som er afgørende for virksomhedens succes (Sørensen, O., 2017) 
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En regnskabsanalyse kan sjældent stå alene, da værdiskabelsen ikke udelukkende stammer fra den 

hidtidige performance. Jeg er dog overbevist om, at regnskabsanalysen vil medvirke til at give en 

indikation af, hvilken retning de fremtidige regnskaber vil forme sig og dermed være medvirkende til at 

levere relevante inputs til budgetteringen.  

Som tidligere nævnt har Facebook hidtil foretaget 67 opkøb, hvoraf flere af dem er foretaget i analyse-

perioden. De har historisk set haft en lav finansiel gearing og har siden 2016 været gældfri. Deres 

opkøbsaktiviteter og forholdet mellem deres fremmed- og egenkapital forventes at få indflydelse på 

nøgletallene, hvor disse forhold løbende vil blive holdt for øje, når der tolkes på resultaterne. 

Det er hensigten at fastholde en høj grad af validitet i projektet. Det er derfor nødvendigt at have 

kendskab til den anvendte regnskabspraksis samt eventuelle påtegninger fra virksomhedens finansielle 

rådgivninger. De nævnte punkter er kommenteret i nedenstående afsnit.   

Regnskabspraksis  

Facebooks koncernregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med det amerikanske anerkendte 

regnskabsprincip GAAP (Generally Applied Accounting Procedures). Denne praksis er fundet anvendt i 

samtlige analyserede årsrapporter, hvilket mindsker risikoen for overførsel af regnskabsmæssig støj. 

Dermed undgår vi, at støjen forplanter sig i usunde prognoser, forkerte vurderinger og anbefalinger, da 

der er sikret en høj grad af ensartethed i afrapporteringen.  

Den anvendte regnskabspraksis giver mulighed for at foretage en række skøn i forhold til en række 

regnskabsposter, hvilket giver ledelsen mulighed for at påvirke og forskønne de rapporterede 

regnskabstal. De er dog underlagt en række krav om bl.a. at anføre, hvornår tallene er baseret på 

estimater og skøn. For at reducere evt. regnskabsmæssig støj er noterne behørigt gennemgået og der er 

ikke fundet anledning til at tro andet end, at de anvendte regnskaber er pålidelige og anvendelige.  

Revisorpåtegning  

Facebooks koncernregnskaber i analyseperioden 2012-2017 er alle revideret af Ernst & Young (EY). 

Revisionen er for alle regnskabsår fundet i overensstemmelse med principperne i GAAP samt 

amerikansk lovgivning uden anledning til påtaler eller bemærkninger. At Ernst & Young har stået for 

revisionen igennem hele perioden bidrager dels til, at tallene vurderes sammenlignelige årene imellem 

og dels styrker det validiteten og pålideligheden af regnskaberne.  

4.1 Reformulering  

Analysen foretages på baggrund af reformulerede regnskabsdata, hvis formål er at adskille drift- og 

investeringsaktiviteterne fra de finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteten er den primære kilde til værdi-

skabelsen, og det er gennem deres forretningsmodel, at de har deres driftsaktiviteter (Sørensen, O., 2017). 

Hvordan den primære drift skal defineres er et tolkningsspørgsmål hos den enkelte aktieanalytiker. Jeg 
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har valgt at definere den primære drift som al aktivitet, der direkte eller indirekte stammer fra deres 

annonceindtjening. Det vil ligeledes være forventningerne til annonceindtjeningen, der senere vil ligge 

til grund for budgetteringen og værdiansættelsen.  

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i alle regnskabsår efter deres børsnotering i håbet om at kunne 

identificere/eliminere effekter, som relaterer sig til deres hidtil to største akkvisitioner Instagram 

(2012) og WhatsApp (2014). I de følgende afsnit vil de korrektioner, der har været nødvendige at 

foretage for at udarbejde de reformulerede opgørelser, blive beskrevet. Det afgørende har været, om 

posterne falder inden for deres primære forretningsområde eller i øvrigt har været væsentlige.  

4.1.1 Reformulering af resultatopgørelsen  

Omsætning (revenues)  

Jeg har valgt at udspecificere deres omsætning for bedre at kunne identificere, hvor den primære 

indtjening stammer fra. Posterne er opdelt i annonceomsætning og anden omsætning.  

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 
($ in billions)  

Revenues 40.653 27.638 17.928 12.466 7.872 5.089 

    Advertising  39.942 26.885 17.079 11.492 6.986 4.279 

    Payments and other fees revenue 711 753 849 974 886 810 
 

Hidtil har deres primære indtjening været deres annonceindtægter. Jeg har vurderet, at begge poster 

indgår i den totale primære driftsindtjening. Forholdet forventes ikke at påvirke rentabilitetsanalysen.  

Af- og nedskrivninger (amortization og depreciation)  

For at kunne beregne EBITDA har jeg først taget nedskrivningerne og dernæst afskrivningerne ud af de 

respektive omkostningsposter og flyttet dem længere ned i resultatopgørelsen. Da posterne ikke 

afhænger af driften og desuden ikke er cash-flow generende, er det nødvendigt at isolere dem, således 

at vi senere kan benytte EBITDA som fx en pris-multipel (Sørensen, O., 2017). 

 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

($ in billions)   

Operating profit before special items (EBITDA) 23.228 14.769 8.175 6.237 3.815 1.187 

    Depreciation 2.330 1.590 1.220 923 857 454 

Operating profit before amortization (EBITA) 20.898 13.179 6.955 5.314 2.958 733 

    Amortization of Intangibles 692 751 730 319 145 195 

    Amortization of Deferred Charges 3 1 0 1 9 0 

Total correction (depreciation and amortization) 3.025 2.342 1.950 1.243 1.011 649 
 

Renter og anden indkomst (interest and other income (expense), net) 

Facebook har væsentlige likvide beholdninger, som primært består af kontantindskud hos banker og 

pengemarkedsfonde med en løbetid op til 90 dage, statsobligationer og let omsættelige værdipapirer 

som er disponible for salg. Disse aktiviteter kaster et ikke ubetydeligt afkast af sig. Posterne anses ikke 

for at være driftsrelateret, hvorfor jeg har opgjort deres finansielle indtægter og omkostninger sådan: 
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

($ in billions)   

Non-Operating Interest Income 398 176 52 27 19 0 

Interest Expense On Debt 6 10 23 23 56 51 

Other Income/Expense - Net (1) (75) (60) (88) (13) 7 

Adjustment: Interest and other income (expense), net 391 91 (31) (84) (50) (44) 
 

Indkomstskat (income tax) 

I de rapporterede årsregnskaber opgøres indkomstskatten som en samlet post. Posten dækker både 

over de driftsmæssige- og finansielle indtægter og omkostninger.  Facebooks globale aktiviteter giver 

mulighed for at lade sig beskatte i andre lande, hvorfor det ikke er muligt at fastslå hvilke skattesatser, 

der anvendes. Nedenfor har jeg foretaget et skøn over opsplitningen baseret på de effektive skattesatser.  

 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

($ in billions)   

Tax on operating profit 4.572 2.284 2.519 2.004 1.277 480 

Tax on financial items (tax effect) 88 17 (13) (34) (23) (39)  

Income tax 4.660 2.301 2.506 1.970 1.254 441 

Effective tax rate  22,60% 18,40% 40,40% 40,10% 45,50% 89,30% 
 

Minoritetsinteressernes andel af totalindkomsten (minority items)    

Til sidst i den reformulerede resultatopgørelse er minoritetsinteresserne fratrukket totalindkomsten 

for koncernen for derved at finde totalindkomsten for aktionærerne.  

 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

($ in billions)   

Net profit 15.934 10.217 3.688 2.940 1.500 53 

Minority items  (14) (29) (19) (15) (9) (21) 

Total comprehensive income 15.920 10.188 3.669 2.925 1.491 32 
 

Effektiv skattesats (effective tax rate)   

Selskabsskatten i USA har været 35 % i hele analyseperioden. Den effektive skattesats har dog været 

svingende i samme periode, hvilket skyldes forskellige fradragsmuligheder, skattemæssige 

afskrivninger, effekter fra ændringen i den amerikanske skattelovgivning (december 2017) og effekter 

fra deres ikke-amerikanske aktiviteter.  Der vil senere i projektet blive taget stilling til de forventede 

fremtidige skattesatser, når proforma opgørelserne skal udarbejdes og værdiansættelsen foretages.   

  
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 (%)   

U.S. federal statutory income tax rate  35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

State income taxes, net of federal benefit  0,6 1,0 2,0 1,4 1,6 6,2 

Research tax credits   (0,9) (0,7) (1,4) (1,1) (4,7) 0,0 

Share-based compensation  0,4 1,0 2,2 6,5 5,2 19,2 

Excess tax benefits related to share-based compensation  (5,8) (7,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Effect of non-U.S. operations  (18,6) (12,8) (0,9) (3,6) 6,8 26,9 

Effect of U.S. tax law change  11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Other 
 

0,9 1,9 3,5 1,9 1,6 2,0 

Effective tax rate    22,60% 18,40% 40,40% 40,10% 45,50% 89,30% 

 
Nedenfor fremgår de reformulerede resultatopgørelser 2012-2017: 

 

Reformulated Annual Income Statement 2012 - 2017 ($ in billions)   

 2017 
USD 

2016 
USD 

2015 
USD 

2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

Income Statement   

    Advertising 39.942 26.885 17.079 11.492 6.986 4.279 

    Payments and other fees revenue 711 753 849 974 886 810 

Net Revenues 40.653 27.638 17.928 12.466 7.872 5.089 

    Cost of revenue 2.429 1.447 917 910 864 715 

Gross profit 38.224 26.191 17.011 11.556 7.008 4.374 

    Research and development 7.754 5.919 4.816 2.666 1.415 1.399 

    Marketing and sales 4.725 3.772 2.725 1.680 997 896 

    General and administrative 2.517 1.731 1.295 973 781 892 

Operating profit before special items (EBITDA) 23.228 14.769 8.175 6.237 3.815 1.187 

    Depreciation 2.330 1.590 1.220 923 857 454 

Operating profit before amortization (EBITA) 20.898 13.179 6.955 5.314 2.958 733 

    Amortization of Intangibles 692 751 730 319 145 195 

    Amortization of Deferred Charges 3 1 0 1 9 0 

Operating profit before interest and tax (EBIT) 20.203 12.427 6.225 4.994 2.804 538 

    Tax on operating profit  4.572 2.284 2.519 2.004 1.277 480 

Operating profit after taxes (NOPAT) 15.631 10.143 3.706 2.990 1.527 58 

    Interest and other income (expense), net 391 91 (31) (84) (50) (44) 

    Tax on financial items (tax effect)  88 17 (13) (34) (23) (39) 

Net profit 15.934 10.217 3.688 2.940 1.500 53 

    Minority items (14) (29) (19) (15) (9) (21) 

Total comprehensive income 15.920 10.188 3.669 2.925 1.491 32 
       

Corporate tax rate 23,0% 18,0% 40,0% 40,0% 46,0% 89,0% 

Effective tax rate 22,6% 18,4% 40,5% 40,1% 45,5% 89,3% 

 

Facebooks rapporterede resultatopgørelse fremgår af bilag 1. 
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4.1.2 Reformulering af balancen 

I det følgende afsnit vil resultatet af den reformulerede balance blive præsenteret. Formålet er at opdele 

de rapporterede aktiver i drifts- og finansielle aktiver og forpligtelserne i drifts- og finansielle 

forpligtelser (Sørensen, O., 2017).   I løbet af processen har jeg bragt yderligere detaljer ind fra noterne, og 

i visse tilfælde har det været nødvendigt at foretage en række skøn, som vil blive gennemgået herunder.  

Likvide beholdninger & værdipapirer (cash and short-term investments) 

Som tidligere nævnt består deres likvide beholdninger af kontantindskud hos banker og 

pengemarkedsfonde med en løbetid på op til 90 dage og investeringer i let omsættelige værdipapirer. 

Ledelsen skøn over den nødvendige driftslikviditet er ikke oplyst. En ofte anvendt tommelfingerregel er 

at tage 0,5-2,0 % af nettoomsætningen og klassificere beløbet som et driftsaktiv. Jeg har imidlertid 

klassificeret hele beholdningen som et finansielt aktiv, da jeg har vurderet, at Facebooks 

forretningsmodel genererer tilstrækkeligt stabile pengestrømme, og at en stor del af beholdningen er 

placeret på kortsigtede rentebærende anfordringskonti.    

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Financial assets  

Cash 8.079 8.903 4.907 4.315 3.323 2.384 

Short Term Investments 33.632 20.546 13.527 6.884 8.126 7.242 

Total financial assets  41.711 29.449 18.434 11.199 11.449 9.626 

 

Tilgodehavender (receivables) 

I noten beskrives deres tilgodehavender som typisk usikrede tilgodehavender fra kunder, som er afledt 

af indtjeningen i forskellige industrier og lande. Jeg har vurderet, at disse er driftsrelaterede og er derfor 

klassificeret som et driftsaktiv i den reformulerede balance.    

Operationel leasing (lease obligations)  

Facebook benytter sig af operationel leasing vedrørende kontorlokaler, it-udstyr og datacentre. Disse 

leasingkontrakter er ikke indarbejdet i den reformulerede balance, da de nødvendige oplysninger ikke 

er tilstede til at foretage korrektionerne.  

Andre poster (other current assets and other liabilities)  

Det ses ofte, at der tilføjes en linje for andre aktiver og forpligtelser. Det fremgår ikke af noterne, at disse 

poster skulle være rentebærende, hvorfor jeg har valgt at klassificere dem begge som driftsrelateret.  

Udskudt skat (deferred taxes)  

Deres udskudte skatteforpligtelser er opstået som forskellen i beregningen af driftsoverskuddet i den 

skattepligtige indkomst og det regnskabsmæssige overskud. Posten er derfor blevet klassificeret som 

en forpligtelse relateret til driften.   
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Nedenfor fremgår de reformulerede balancer 2012-2017: 

Reformulated Annual Balance Sheet 2012-2017  ($ in billions)         

 2017 
USD 

2016 
USD 

2015 
USD 

2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

Operating assets   

Receivables (Net) 5.832 3.993 2.559 1.678 1.109 1.170 

Other Current Assets 1.020 959 659 513 512 471 

Property Plant & Equipment - Net 13.721 8.591 5.687 3.967 2.882 2.391 

Tangible Other Assets 2.135 1.312 796 699 221 57 

Intangible Other Assets 20.105 20.657 21.272 21.910 1.722 1.388 

Total operating assets  42.813 35.512 30.973 28.767 6.446 5.477 

Operating liabilities    

Accounts Payable 770 582 413 378 268 234 

Accrued Payroll 776 636 473 322 0 146 

Income Taxes Payable 230 0 0 0 0 0 

Other Current Liabilities 1.984 1.657 831 610 593 307 

Deferred Taxes 0 0 163 769 0 0 

Other Liabilities 6.417 2.892 2.994 1.558 1.088 305 

Total operating liabilities 10.177 5.767 4.874 3.637 1.949 992 
 

Invested Capital (OA-OL) 32.636 29.745 26.099 25.130 4.497 4.485 

 

Financial assets  

Cash 8.079 8.903 4.907 4.315 3.323 2.384 

Short Term Investments 33.632 20.546 13.527 6.884 8.126 7.242 

Total financial assets  41.711 29.449 18.434 11.199 11.449 9.626 

Financial liabilities  

Long Term Debt 0 0 107 119 237 1.991 

ST Debt & Current Portion of LT Debt 0 0 208 114 239 365 

Total financial liabilities 0 0 315 233 476 2.356 
 

Net financial assets 41.711 29.449 18.119 10.966 10.973 7.270 
 

Shareholders' Equity 

Common Equity 74.347 59.194 44.218 36.096 15.470 11.755 
 

Equity - Assets = Invested Capital 32.636 29.745 26.099 25.130 4.497 4.485 

 

Facebooks rapporterede balance fremgår af bilag 3. 
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4.2 Rentabilitetsanalyse  

Med udgangspunkt i de reformulerede opgørelser vil der i dette afsnit blive foretaget en analyse af 

rentabiliteten i perioden 2012 til 2017. Formålet med analysen er at fastlægge, hvor Facebook er nu, og 

afdække hvad der har drevet den nuværende rentabilitet.  

Som aktieanalytiker er det vigtigt at erhverve sig en forståelse for nutiden for derefter at kunne begynde 

at budgettere ved at spørge sig selv om, hvordan den fremtidige rentabilitet vil være forskellig fra den 

nuværende rentabilitet (Sørensen, O., 2017). 

Jeg har valgt at bygge analysen op omkring DuPont-pyramiden, da den sikrer en systematisk tilgang 

samtidig med, at den får årsagssammenhængene til tydeligt at træde frem. Fremgangsmåden opdeler 

egenkapitalforrentningen (ROE) i to delkomponenter, nemlig drifts- og finansieringsaktiviteten, 

ligesom det var tilfældet i forrige afsnit. Hensigten er at identificere de værdidrivere, der har skabt ROE.  

Anvendte formler og afsnittets opbygning tager udgangspunkt i bogen af Sørensen, O., 2017. 

4.2.1 Egenkapitalforrentningen (ROE) 

Rentabilitetsanalysen udspringer af egenkapitalforrentningen (ROE), som udtrykker virksomhedens 

evne til at generere afkast til sine aktionærer, efter at alle andre kapitalydere er blevet tilgodeset.  

ROE er drevet af tre faktorer  

• ROIC, som udtrykker afkastet på netto driftsaktiverne 

• FGEAR, som udtrykker den finansielle gearing  

• SPREAD, som udtrykker forskellen mellem ROIC og RONFA eller renten (r) 

ROE beregnes som: 

 ROE = ROIC − [
𝐺𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
] ∙ (ROIC − RONFA) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 Egenkapitalforrentningen  

ROE 23,86% 19,76% 9,18% 11,40% 11,02% 0,38% 

 

ROE er i perioden steget fra beskedne 0,28 % i 2012 til 23,86 % i 2017. Trods et mindre fald fra 2014 til 

2015 har Facebook formået at forbedre deres egenkapitalforrentning år for år. Den høje og forbedrede 

ROE er sandsynligvis et udtryk for deres konkurrencemæssige fordel, som også er beskrevet i 

foregående afsnit. Den stigende ROE kan være påvirket af, at Facebook i perioden har afviklet sin gæld, 

har foretaget en række opkøb, forøget den likvide beholdning samt placeret store dele af deres 

overskudslikviditet i omsættelige værdipapirer.  
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For endnu bedre at kunne forstå skabelsen af afkastet til aktionærerne kan ROE dekomprimeres ved en 

opdeling i de tre værdidrivere, driftsaktivitet, finansieringsaktivitet og finansiel gearing.  

4.2.2 Niveau 1 – Dekomponering af ROE 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Dekomponering af ROE  

ROE 23,86% 19,76% 9,18% 11,40% 11,02% 0,38% 

ROIC 50,12% 36,33% 14,47% 20,19% 34,01% 1,88% 

FGEAR -0,533 -0,460 -0,362 -0,425 -0,670 -0,631 

RONFA, (r) 0,85% 0,31% -0,13% -0,46% -0,30% -0,1% 

SPREAD 49,3% 36,0% 14,6% 20,6% 34,3% 2,0% 

 

ROIC måler virksomhedens evne til at skabe overskud med den investerede kapital. En høj ROIC viser, 

at der er foretaget gode dispositioner, da der er tjent penge til aktionærerne. ROIC beregnes som:  

ROIC =  
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 (𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)

𝐺𝑛𝑠. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

I perioden stiger ROIC fra 1,88 % i 2012 til 50,12 % i 2017.  I perioden fra 2013 til 2015 ses en faldende 

tendens, som afløses af en eksponentielt-lignende stigning fra 2015 til 2017. Trods en svingende ROIC 

har den ligget væsentligt over markedsrenten for samme periode. Forklaringen skal imidlertid findes i 

forholdet mellem driftsoverskuddet (NOPAT) og den investerede kapital. NOPAT stiger i perioden fra 

hhv. 58 mio. USD i 2012 og 1,527 mia. USD i 2013 til hele 15,631 mia. USD i 2017, svarende til indeks 

26.950. Den gennemsnitlige investerede kapital er støt stigende i hele perioden fra 3,077 mia. USD i 

2012 til 31,191 mia. USD i 2017, svarende til indeks 1.014. Årsagen til en forringelse af ROIC fra 2013 

til 2015 skal findes ved, at den investerede kapital steg forholdsvis mere end NOPAT som følge af 

stigende immaterielle aktiver, der primært skyldes overtagelsen af goodwill fra købet af WhatsApp i 

2014. Siden da er andelen af immaterielle aktier stabiliseret, mens driftsoverskuddet er fortsat med at 

stige. Styrkelsen af ROIC bevirker, at Facebook har udnyttet sine ressourcer profitabelt og dermed sikret 

et større afkast til ejerne (ROE).  

Den finansielle gearing (FGEAR) måler forholdet mellem virksomhedens finansieringskilder.       

FGEAR =  
𝐺𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Den finansielle gearing er negativ i hele perioden, hvilket skyldes at Facebook i perioden har haft flere 

finansielle aktiver end finansielle forpligtelser. Dermed bliver FGEAR et udtryk for, hvor meget af 

egenkapitalen, der er placeret i finansielle aktiver frem for i driften, i stedet for et udtryk for hvor stor 

en andel af den investerede kapital, der er gældsfinansieret. FGEAR har ligget på et forholdsvis stabilt 



 

Side 61 af 92 

 

niveau i perioden, hvilket skyldes, at de netto finansielle aktiver har udviklet sig i samme retning og 

tempo som den gennemsnitlige egenkapital.  

SPREAD udtrykker forskellen mellem ROIC og afkastet på de netto finansielle aktiver (RONFA1). 

Udviklingen i SPREAD’et er stigende over perioden. Det skyldes, at driften er blevet mere rentabel 

afspejlet i en stigende ROIC samtidig med, at RONFA er gået fra at være negativ til at være positiv som 

følge af deres gældsindfrielse samt stigende likvide beholdning.  

Det positive SPREAD og det faktum at Facebook har netto finansielle aktiver, bidrager negativt til ROE, 

idet ROIC > RONFA og dermed bidrager finansieringsaktiverne til at trække egenkapitalforrentningen 

ned. Dermed “destruerer” den finansielle gearing rent faktisk maksimeringen af aktionærernes værdier. 

Set fra aktionærernes synspunkt kan det diskuteres om det er fornuftigt, at Facebook har så betydelige 

mængder likvide midler stående til en forrentning, der er lavere end aktionærernes alternative afkast. 

Facebook har ført en aggressiv opkøbsstrategi, som netop har krævet en stor likvid beholdning. De 

brugte fx 300 mio. USD ved opkøbet af Instagram og enorme 4 mia. USD, da de sikrede sig WhatsApp.  

I hvilket omfang egenkapitalforrentningen (ROE) påvirkes af drifts- og finansiering kan aflæses her:  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 Dekomponering af ROE i drifts- og finansieringsbidrag   

ROIC 50,12% 36,33% 14,47% 20,19% 34,01% 1,88% 

FGEAR x SPREAD -26,25% -16,57% -5,29% -8,78% -22,99% -1,24% 

ROE 23,86% 19,76% 9,18% 11,40% 11,02% 0,38% 
 

Det fremgår tydeligt, at udviklingen i ROE er drevet af bidraget fra driften ROIC over hele perioden, mens 

finansieringsbidraget FGEAR x SPREAD har haft en negativ påvirkning på afkastet til aktionærerne som 

følge af den negative finansielle gearing (FGEAR).  

Hvis Facebook beslutter at skrue ned for opkøbsspeederen og udlodde en del af den overskydende 

likviditet til aktionærerne i form af udbytte eller aktietilbagekøb, vil det afhjælpe denne problematik.  

4.2.3 Niveau 2 – Dekomponering af ROIC 

For at blive klogere på hvad det er der driver ROIC og dermed ROE tages analysen til næste niveau hvor 

ROIC dekomponeres i dens to underliggende drivere - nemlig overskudgrad og omsætningshastighed.  

 

 

                                                             

1 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠.𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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 2017 2016 2015_ 2014_ 2013_ 2012 

Dekomponering af ROIC   

 

Overskudsgraden (OG) måler overskuddet for én dollars salg fra driftsaktiviteten og er derfor et udtryk 

for indtægts-omkostningens-tilpasningen. Overskudsgraden beregnes som:  

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 (𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Omsætningshastigheden (AOH) måler salget pr. dollar investeret i netto driftsaktiverne. Den inverse 

omsætningshastighed (1/AOH) er et udtryk for, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiverne til at 

skabe én dollars salg. Omsætningshastigheden beregnes som:  

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Som tidligere nævnt er ROIC væsentligt forbedret over analyseperioden. Forbedringen skyldes især 

deres evne til at styrke deres overskudsgrad, der er steget fra 1,13 % i 2012 til 38,45 % i 2017. Årsagen 

skal findes i essensen af deres forretningsmodel, nemlig i målingen af annonceeffektiviteten. Det 

stigende antal daglige brugere og antal aktive handlinger (klik) kunne tyde på, at de enorme mængder 

af data kan målrette annoncekampagnerne endnu mere, og at de hermed kan tillade sig at tage højere 

priser. Indtjeningen pr. bruger (ARPU) er også forbedret over perioden. I fjerde kvartal 2017 udgjorde 

deres ARPU 6,18 USD, svarende til en vækst på 28 % fra samme kvartal 2016. De er altså lykkedes med 

både at øge antallet af daglige brugere med 14 % til 1,4 mia. og at hæve indtjeningen pr. bruger 

væsentligt. En faktor, som er medvirkende til at trække overskudsgraden i den anden retning, er deres 

stigende omkostninger til forskning og udvikling (R&D), som senest udgjorde 44,5 % af de samlede 

driftsomkostninger. Den effektive skattesats bidrager med en del støj, idet den over perioden har 

svinget i intervallet 18,4 % til 89,3 %, hvilket har haft direkte påvirkning på driftsoverskuddet efter skat. 

Aktivernes omsætningshastighed har været svingende set over hele perioden og kan deles op i to 

tendens-perioder. Fra 2012 til 2015 faldt AOH fra 1,65 % til 0,70 %, hvilket var medvirkende til at 

trække ROIC ned til lavpunktet i 2015. Faldet skyldes primært regnskabsmæssig bogføring af goodwill 

i 2014. Fra 2015 til 2017 har Facebook mindsket sin kapitalbinding i netto driftsaktiverne, idet AOH er 

steget fra 0,70 % til 1,3 %, hvilket var medvirkende til at trække ROIC op.   

ROIC 50,12% 36,33% 14,47% 20,19% 34,01% 1,88% 

OG 38,45% 36,70% 20,67% 23,99% 19,40% 1,13% 

AOH 1,30 0,99 0,70 0,84 1,75 1,65 

1/AOH 0,767 1,010 1,429 1,188 0,571 0,605 
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4.2.4 Niveau 3 – Dekomponering af overskudsgrad og omsætningshastighed  

For at blive klogere på hvad det er, der driver overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, 

tages analysen til sidste niveau i DuPont- pyramiden. Ved hjælp af en komprimeret common-size-

analyse af resultatopgørelsen kan overskudsgraden nedbrydes i en række underliggende drivere.    

 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Dekomponering af overskudsgrad  

   Nettoomsætning  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

   Driftsomkostninger 42,86% 46,56% 54,40% 49,97% 51,54% 76,68% 

EBITDA-margin 57,14% 53,44% 45,60% 50,03% 48,46% 23,32% 

   Nedskrivninger 5,73% 5,75% 6,80% 7,40% 10,89% 8,93% 

   Afskrivninger 1,71% 2,72% 4,07% 2,57% 1,96% 3,83% 

EBIT-margin 49,70% 44,96% 34,72% 40,06% 35,62% 10,57% 

   Skat af EBIT 11,25% 8,26% 14,05% 16,07% 16,22% 9,44% 

NOPAT-margin 38,45% 36,70% 20,67% 23,99% 19,40% 1,13% 

Profit margin (OG) 38,45% 36,70% 20,67% 23,99% 19,40% 1,13% 

 
Udgangspunktet for analysen er EBITDA-margin, som er steget fra 23,32 % i 2012 til 57,14 % i 2017.  

Det svarer til en indeks-stigning på 1.957, mens omsætningen er steget til indeks 799. Forklaringen til 

den stigende EBITDA-margin skal findes i, at omsætningen i 5 ud af 6 år er steget forholdsmæssigt mere 

end driftsomkostningerne. Tilbagegangen i 2015 skyldes en forholdsmæssig stor stigning i 

omkostningerne til forskning og udvikling (R&D), som de seneste 3 år i gennemsnit har udgjort 46,6 % 

af de samlede driftsomkostninger.   

NOPAT-margin er i Facebooks tilfælde også et udtryk for overskudsgraden (profit-margin). En lettere 

svingende margin skal udover indtægts-omkostningens-tilpasningen findes i den svingende effektive 

skattesats, der som tidligere nævnt har svinget i intervallet 18,4 % - 89,3 %. I 2016-2017 har satsen 

befundet sig i niveauet 18,4 %-22,6 %, hvilket også har fået overskudsgraden tilbage på sporet.  

Aktivernes omsætningshastighed er den anden driver bag ROIC. Vi har tidligere set, at AOH har været 

årsagsgivende til ROIC’s svingende udvikling. Til at vurdere effektiviteten af deres kapitaltilpasning 

opdeles kapitalstyringen i arbejds- og anlægskapital som vist i nedenstående tabel. 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 Inverse omsætningshastigheder   

Netto driftsaktiver 0,80 1,08 1,46 2,02 0,57 0,88 

  

Immaterielle aktiver 0,49 0,75 1,19 1,76 0,22 0,27 

Materielle aktiver 0,39 0,36 0,36 0,37 0,39 0,48 

Andre langfristede aktiver, netto 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 0,00 

Anlægskapital 0,88 1,11 1,54 2,07 0,61 0,75 
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Tilgodehavender 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,23 

Andre kortfristede aktiver 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,09 

Kreditorer -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,05 

Periodeafgrænsningsposter -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,00 -0,03 

Indkomstskat -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre kortfristede forpligtelser -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,08 -0,06 

Andre forpligtelser -0,16 -0,10 -0,17 -0,12 -0,14 -0,06 

Arbejdskapital -0,08 -0,03 -0,08 -0,05 -0,04 0,13 

     
 Som det fremgår af tabellen, har Facebook i den betragtede periode haft negative investeringer i 

arbejdskapitalen, hvilket primært skyldes en reducering af pengebindingen i tilgodehavender samt i 

stigning i ’andre forpligtelser’.  

Betragtes de materielle aktiver i procent af omsætningen, ses en stabilisering omkring 0,39, hvilket 

indikerer en uændret kapitaltilpasning/kapitaludnyttelse. Modsat har Facebook bundet flere penge i 

immaterielle aktiver (goodwill) som følge af deres mange virksomhedsopkøb. Det ses tydeligt i årene 

2014 og 2015, hvor de immaterielle aktiver har gjort en forholdsmæssig større andel af 

nettoomsætningen, end det var tilfældet i 2012-2013 og 2016-2017. 

Der er ikke taget hensyn til aktionærerne, da Facebook skulle vurdere deres kapitaltilpasningsevne. Det 

er tydeligt, at de har valgt at foretage virksomhedskøb for at øge nettoomsætningen, fremfor at 

effektivisere styringen af deres arbejds- og anlægskapital. Hidtil har det været en stor succes.  

4.2.5 Konklusion - Rentabilitetsanalyse 

Samlet set viser udviklingen i Facebooks rentabilitet et meget tilfredsstillende forløb. Det overordnede 

mål for rentabiliteten, ROE, viser, at Facebook har haft en konkurrencemæssig fordel. ROE er i perioden 

steget fra 0,28 % i 2012 til 23,86 % i 2017, hvilket primært skyldes udviklingen i overskudsgraden, der 

er vokset fra 1,13 % i 2012 til 38,45 % i 2017 – svarende til en indeks-stigning på 26.950. Modsat viser 

det positive SPREAD og deres stigende netto finansielle aktiver sig at bidrage negativt til ROE, idet ROIC 

> RONFA og dermed “destruerer” den finansielle gearing maksimering af aktionærernes værdier. 

Som aktionær i Facebook må man acceptere, at der i højere grad bliver fokuseret på at udvide 

forretningen gennem en offensiv opkøbsstrategi, som kræver et stort kapitalberedskab frem for, at 

overskudslikviditeten bliver udbetalt i form af udbytte eller aktietilbagekøb.     

Generelt kan rentabiliteten være blevet påvirket af, at Facebook i perioden har afviklet alt deres gæld, 

foretaget flere opkøb, forøget den likvide beholdning samt reduceret den effektive skattesats. Det 

vurderes dog alt i alt, at analysen og den anvendte regnskabsdata er valid til at kunne bedømme 

Facebooks historiske rentabilitet og finansielle performance i perioden 2012-2017.    

Alle nøgletal fra rentabilitetsanalysen fremgår af bilag 5  
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5. Budgettering 

Inden man er i stand til at foretage en værdiansættelse af Facebook, er det vigtigt at udarbejde et budget 

(proforma-opgørelse) omfattende resultatopgørelsen, balancen og pengestrømmene (cash flowet).  

Man skal være opmærksom på, at budgettering er en krævende proces, da man ved en grundig tilgang 

kan eliminere evt. urealistiske forudsætninger. Et typisk eksempel, hvor man fejler, kan være, hvor man 

budgetterer med stor omsætningsvækst uden at indregne nødvendige investeringer i fx markedsføring 

og salg, forskning og udvikling, arbejdskapital og anlægsinvesteringer, som måske ovenikøbet også 

kræver finansiering. Det vil i sidste ende medføre, at man arbejder videre med fejlagtige forudsætninger 

til omsætningshastigheder, gearing, frit cash flow (FCF) og kapitalstruktur (WACC) (Sørensen, O., 2017). 

Ved værdiansættelse af virksomheder anvender man relative eller absolutte værdiansættelsesmodeller. 

Jeg har valgt den absolutte tilgang, hvor udvalgte værdidrivere budgetteres med udgangspunkt i den 

indirekte model, hvor man ved at tilbagediskontere pengestrømmene (FCF), som er til fordeling mellem 

kapitalindskyderne (ejere og evt. långivere), finder Enterprise Value (EV). Herfra fratrækkes gæld eller 

tillægges likvide midler, hvorved man finder aktionærværdien (Sørensen, O., 2017). 

5.1 Budget- og terminalperioden 

Da en værdiansættelse via tilbagediskontering af en uendelig pengestrøm vil være særdeles omfattende 

opdeles de fremtidige pengestrømme i to perioder – en begrænset budgetperiode, hvor det er muligt at 

udarbejde proforma-opgørelser, og en terminalperiode. 

Budgetperioden indledes med igangværende regnskabsår og løber indtil det tidspunkt, hvor budget- og 

markedsusikkerhed gør en traditionel budgettering vanskelig. I terminalperioden forudsættes det, at 

alle posterne fra proforma-opgørelsen herefter udvikler sig kontant (steady-state). 

Som den absolutte, globale markedsleder på det nye, voldsomt stigende marked for digital online 

annoncering har Facebook, siden de første onlineannoncer så dagens lys i 2012, vist årlige vækstrater 

(CAGR) i omsætningen på 49 %. Mens annoncebranchen som helhed er moden og kun forventes at vise 

vækstrater på 5-6 % de kommende år, er mobil onlineannoncering fortsat i et forholdsvis tidligt stadie 

med forventede årlige vækstrater på omkring 15 % frem til 2020. I perioden vil væksten tage lidt af og 

falde til 10 % i slutningen af perioden. Der er dog en form for konsolidering på vej, da det er de få store 

aktører, Facebook og Google, der tilsyneladende løber med størsteparten af væksten. Det begrundes 

primært i, at de kan tilbyde deres kunder (annoncørerne) bedre afkast (ROI), hvilket aktuelt giver dem 

en konkurrencemæssig fordel. Udfordringer som reguleringer (GRDP), der kan påvirke de data, som de 

må gemme, kan påvirke ROI – og derefter salget, omdømme, faldende brugerengagement, nye aktørers 

indtrængning og nye trends, der kan presse salget over på nye platforme (og dermed måske i armene 

på andre aktører), har alligevel fået mig til at beslutte kun at arbejde med en budgetperiode på 5 år. 
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Størsteparten af de globale aktører på det digitale annoncemarked er endnu ikke fyldt 10 år, hvilket 

vanskeliggør en længere budgetperiode. På bare 5 år kan der ske utrolig meget (herunder ændringer i 

forbrugeradfærd) og nye innovative aktører kan dukke op. Facebook har dog hidtil vist, at de har vilje 

og evnen til at købe nye potentielle konkurrenter, hvis de kunne udgøre en trussel for væksten. 

5.2 Identifikation af vækstdrivere 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen fremhævede en række afgørende parametre, der er 

vigtige for værdiberegningsmodellen.  

Jeg vil nu forklare, hvilke overvejelser jeg har lagt til grund for fremskrivning af salgsvæksten, 

omkostningsniveau, skat og investeringer. 

5.2.1 Omsætning 

Mobile onlineannoncering er på blot få år gået fra ikke eksisterende til i 2017 at udgøre 143 mia. USD. 

Væksten forventes at fortsætte – dog med lidt lavere vækstrater end de første år – og vil ifølge 

analysebureauet Statista udgøre 247 mia. USD i 2020 (Statista, 201526).  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Online annoncering             

Markedets indtjening 143.540 184.910 217.420 247.360 277.043 307.518 

Vækst i % 32% 29% 18% 14% 12% 11% 

Facebooks andel i % 28% 30% 33% 35% 37% 40% 

 
Annoncørerne søger i væsentlig grad mod de digitale medier. Markedet er i dag et duopol, hvor Google 

og Facebook er de absolut førende. Markedet forventer da også, at de to aktører vil løbe med 

størsteparten af de kommende års vækst. Som nævnt i den strategiske analyse vil Facebook de 

kommende år kommercialisere Instagram, Messenger og (på sigt) også WhatsApp (alle 4 er blandt de 5 

førende sociale medier globalt), så de kan bidrage til den fortsatte vækst. Særligt Instagram forventes 

de kommende år at få en vigtig betydning for væksten. Samtidig viser opgørelser fortsat stigende CPC- 

og CPM-indtjening, ligesom antallet af annoncører fortsat er i flot vækst.  

Facebooks fokusering på R&D, hvor de kommende vækstdrivere forventes at blive video-annoncering, 

live-streaming og (lidt længere ude i tid) Virtual Reality (VR) samt deres evne til at købe innovative 

start-ups er for mig også vigtige for budgettering af salgsvæksten. 

Omvendt er det usikkert, hvilke salgsmæssige konsekvenser reguleringer, som GPDR, bruger 

engagement, makroøkonomiske ændringer m.v. vil betyde for Facebook (og branchen generelt).  

Facebook har siden 2012 vist årlige vækstrater på 49 %.  Onlineannoncemarkedet er i fortsat vækst 

(CAGR 15 %) og Facebook vil som den ubestridte markedsleder fortsat tage væsentlige markedsandele, 

hvilket berettiger en budgetfremskrivning af omsætningen med gennemsnitlige vækstrater på 24 %. 
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5.2.2 Omkostninger 

En anden vigtig driver for værdisætningen er udviklingen i omkostningerne. Facebooks 

forretningsmodel er egentlig ret enkel (”capex light”). Brugerne lægger indhold ind på sitet og deler det 

med andre brugere, mens annoncørerne – typisk via aktioner (som får priserne op) – aftaler vilkår for 

brugen af annoncebudgetterne. I bestræbelserne på at fortsætte som markedsleder på det attraktive og 

lønsomme annoncemarked bør Facebook også fremover sætte store dele af omsætningen af til at 

vedligeholde og udbygge salgsaktiviteterne og til forskning og udvikling. I budgettet har jeg derfor lagt 

gennemsnitlige vækstrater (CAGR) på disse to områder ind med hhv. 22 % og 26 % og dermed på niveau 

med omsætningsvæksten. Jeg forventer således en uændret EBIT-margin i niveauet 50 %. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Udvalgte driftsomkostninger             

Marketing and salg  4.725 6.955 8.608 10.034 11.256 12.215 

Vækst i % 25% 47% 24% 17% 12% 9% 

M&S/omsætning 12% 12% 12% 12% 11% 10% 

Research and development 7754 10329 14161 17281 20734 24165 

Vækst i % 31% 33% 37% 22% 20% 17% 

R&D/omsætning 19% 19% 20% 20% 20% 20% 
 

5.2.3 Skatteprocent 

Som global aktør er Facebook underlagt lokale skatteforhold – og -procenter. Da der i modellen skal 

indregnes et vægtet gennemsnit på koncernniveau har jeg valgt at fokusere på de 2 væsentlige 

markeder, USA (40 % af salget) og Europa (24 % af salget). USA vedtog i 2017 en skattereform, der 

reducerede selskabsskatten fra 35 % til 21 % (Ritzau, 20172) 

En rapport har vist, at Facebook i 2015 kun betalte 0,03% i skat af overskuddet i EU-landene og derfor 

har EU-kommissionen fremlagt forslag om at indføre en digital skat af verdens digitale giganter, som i 

givet fald vil tvinge dem til at betale mere i skat, end de gør i dag (Ritzau, 20172) 

Da vi endnu ikke kender udfaldet af EU-kommissionens forslag, har jeg valgt at budgettere med en 

skatteprocent på 21 – svarende til den aktuelle sats i USA. 

5.2.4 Investering i anlægskapital/ arbejdskapital 

For at kunne håndtere de eksponentielt stigende datamængder, som følger med den øgede brug af 

digitale medier, investerer Facebook i disse år i store højteknologiske datacentre mange steder globalt. 

Alene i USA er 3 nye centre ved at blive opført, mens endnu et, i Virginia, i 2017 blev besluttet opført. 

Facebook planlægger at investere 1 mia. USD alene i dette nye center – heraf 750 mio. USD i selve 

byggeriet, servere og andet dataudstyr samt yderligere 250 mio. USD i et avanceret solcelleanlæg, der 

skal kunne forsyne datacentret med strøm (Horowitz, J., 2017). Der er således tale om en ret afgørende 

post i cashflow-opgørelsen, da de samlede investeringsaktiviteter forventes at overstige 10 mia. USD 

årligt. Disse investeringer håndteres via det løbende cashflow (egenkapitalfinansieres). 
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Jeg har ikke budgetteret med nogen væsentlige opkøb i budgetperioden.  

I forhold til investering i arbejdskapital har den stigende cashflow generering medført, at Facebook i 

stigende omfang har forudbetalt sine kreditorer, hvilket har medført, at man er gået fra tidligere at have 

negativ kapitalbinding (flere kreditorer end debitorer) til fremover at binde en stigende sum i 

arbejdskapital (4,5 mia. USD i 2022). 

Der er ikke budgetteret med nogen form for finansieringsaktivitet, idet Facebooks nuværende og 

forventede likvide beredskab forventeligt vil klare alle fremtidige kapitalbehov.  

Det frie cash flow (FCF) er summen af cash flow fra driftsaktiviteter (primært fra nettoresultat, 

afskrivninger og arbejdskapital) samt fra investerings- og finansieringsaktiviteterne. På trods af, at der 

i budgettet er taget højde for meget store pengebindinger i nye datacentre, er cash flowet fra driften 

fortsat så positivt, at FCF i budgetperioden tredobles fra 12,5 mia. USD i 2018 til 36,5 mia. USD i 2022. 

5.3 Budgetforudsætninger 

Budgetforudsætninger   Forecast   

 Periode: Historisk Budget periode Terminal 
  2017A 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

Finansiel værdidriver       

Salgsvækstrate 47% 37,00% 27,00% 22,00% 20,00% 18,00% 3,00% 

    Facebook 90% 86% 79% 71% 66% 58% - 

    Instagram 10% 12% 17% 21% 23% 25% - 

    Messenger 0% 2% 4% 6% 7% 11% - 

    WhatsApp 0% 0% 0% 1% 3% 5% - 

    Nye tiltag 0% 0% 0% 1% 1% 2% - 

Primo arbejdskapital/salg -0,08 -0,02 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 

Primo anlægskapital/salg 0,88 0,76 0,70 0,68 0,65 0,64 0,64 

EBITDA-margin 57,1% 56,0% 56,0% 57,0% 59,0% 59,0% 59,0% 

EBIT-margin 49,7% 48,0% 49,0% 49,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Effektiv skatteprocent på EBIT 22,63% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 
 

Proforma-budgettet fremgår af bilag 7 

6. Værdiansættelse 

Når man vælger at beregne en virksomheds værdiansættelse via den diskonterede cash flow-model 

(DCF-model), og benytter den indirekte model, tager man udgangspunkt i de fremtidige frie 

pengestrømme, idet det er disse pengestrømme, der bestemmer aktionærværdien. 

Når man har beregnet det frie cash flow til investorerne (FCF), tilbagediskonterer man det med en 

markedsrelateret, vægtet risikorente, WACC’en, for derved at finde frem til virksomhedens værdi.  

Til at foretage beregningen tages der udgangspunkt i disse formler, hvor den sidste viser, hvordan man 

beregner værdien i praksis med baggrund i budget- og terminalperioden. 
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𝑉0
𝐸𝑉 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
∞
𝑡=1    eller   𝑉0

𝐸𝑉 = ∑
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(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
∞
𝑡=1 +  

𝑇𝑉𝑇

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇 

Facebook er 100 % egenkapitalfinansieret. Som børsnoteret virksomhed har Facebook adgang til at 

hente ny kapital via børsmarkedet (egenkapital), men vil naturligvis også kunne fremmedfinansiere sine 

drifts- og anlægsmæssige pengebindinger. 

6.1 WACC 

Den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning, WACC (Weighted Average Cost of Capital), er et udtryk 

for de omkostninger, der følger med at skaffe kapital til virksomheden (fremmed- og egenkapital) og 

tager højde for både ejernes og långivers afkastkrav. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∙ (1 − 𝑇𝑐) ∙
𝐷

𝑉
+ 𝑟𝐸 ∙

𝐸

𝑉
 

Her er D/V og E/V lig med forholdet mellem egen- og fremmedkapital, rE og rD er udtryk for 

omkostninger ved optagelse af egen- eller fremmedkapital, mens (1-Tc) viser skattebesparelsen ved 

gældsoptagelse. Facebook er 100 % egenkapitalfinansieret, hvorfor dette led udgår af formlen her, 

hvorfor WACC alene kommer til at svare til egenkapitalens afkastkrav: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐸 ∙
𝐸

𝑉
 

I de næste afsnit ser vi på, hvilke delkomponenter, der bestemmer værdien af WACC. 

6.1.1 Bestemmelse af ejernes afkastkrav 

Ejernes afkast krav kan sammenlignes med det afkast, en alternativ investering med samme risikoprofil 

vil kunne forventes at give. For at kunne beregne værdien benytter man oftest CAPM-modellen. I 

modellen ser man på afkastet af virksomhedens aktier sammenholdt med aktiemarkedet 

(markedsporteføljen), da aktieinvestorerne vil kompenseres for den større risiko med et højere afkast.  

Forskelle i afkast kan således sidestilles med forskelle i krav til størrelsen af risikopræmie. I CAMP-

modellen indgår den systematiske risiko, der beskrives som uundgåelige risici (generelle 

markedsudsving, der rammer bredt). I CAMP-modellen beregnes sammenhængen mellem det 

forventede afkast (ejerafkastkravet) og markedsrisikoen således: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∙ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) 

6.1.2 Bestemmelse af den risikofrie rente 

I teorien burde man tilbagediskontere pengestrømmene med risikofrie renter fra obligationer, der 

passer til tidshorisonten på hver af de pengestrømme, der skal tilbagediskonteres (1 år, 2 år, 3 år osv.). 

I praksis estimerer man den risikofrie rente ved at anvende den toneangivende 10-årige rente. Herved 

kan man sammenholde varigheden på et risikofrit papir med varigheden på aktiemarkedet. (Sørensen.O., 

2017) Det skal dog bemærkes, at vi netop nu ser et historisk lavt renteniveau i Europa med korte 



 

Side 70 af 92 

 

statsobligationsrenter, der giver negative renter. Den tendens forventes ikke ændret før i 2020 

(Christensen, B., 2017). Netop derfor har jeg valgt at benytte den amerikanske 10-årige stats-

obligationsrente, som ved udgangen af 2017 lå i niveauet 2,4 % (Danmarks Statistik, 2018).  

6.1.3 Bestemmelse af markedsrisikopræmien (MRP) 

Markedsrisikopræmien er udtryk for det tillæg, som en investor vil kræve for en investering i 

risikofyldte aktiver fremfor i risikofrie aktiver (statsobligationer). En måde at finde frem til en brugbar 

risikopræmie kunne være at spørge en række investorer om deres bud på værdien af denne og derefter 

bruge gennemsnittet (Sørensen.O., 2017). Der er store forskelle på markedsrisikopræmierne mellem 

landene. Som en global aktør er Facebook derfor afhængig af ændringer i markedsforhold globalt og 

regionalt. En analyse fra 2017 har beregnet markedsrisikopræmier i 41 lande. De 3 lande med flest 

Facebook-brugere er USA, Indien og Brasilien og her er risikopræmien som gennemsnit beregnet til 5,7 

%, 8,5 % og 9 % (Fernandez, P., 2017). 

En væsentlig del af Facebooks omsætning (cirka 40 %) kommer fra det amerikanske marked, hvorfor 

jeg har beregnet markedsrisikopræmien med udgangspunkt i værdien fra USA, 5,7 %. Da vi endnu ikke 

har set konsekvenserne af nye reguleringer, bruger engagement (omdømme) m.v., der vil kunne skabe 

usikkerhed om den fremtidige vækst, har jeg valgt at tillægge 2 % til markedsrisikopræmien, som derfor 

indgår i CAPM-modellen med 7,7 %. 

6.1.4 Bestemmelse af beta 

Beta, som risikomål, er et udtryk for størrelsen af den risiko, den enkelte aktie antages at have. Jo større 

risiko des større risikopræmie. Beta-værdien måler derfor en akties volatilitet (udsving) i forhold til 

markedsporteføljen, som pr. definition selv har en beta på 1 og hvor de individuelle aktier vil få en værdi 

på baggrund af, hvor meget de afviger fra markedet. Hvis en aktie er mere volatil end markedet, vil den 

have en beta over 1, mens en aktie med udsving lavere end markedet har en beta på under 1. Aktier med 

høje beta-værdier anses for mere risikofyldte, men de har også et højere afkastpotentiale end aktier med 

lave beta-værdier, der anses for mere sikre, men også med lavere afkastpotentiale (Eggertsen, O., 2016). 

Beta = 0  Risikofri investering 

Beta = 1 Risiko som markedsporteføljen 

Beta > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Beta < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

Betaværdier kan estimeres på baggrund af historisk data, som ikke nødvendigvis egner sig til estimering 

af fremtidige forløb. Derfor benytter man i dag oftest ”common sense”-metoden, der vurderer 

virksomhedens samlede risiko (driftsmæssig og finansiel), som efterfølgende omdannes til et beta-

estimat (Sørensen.O., 2017).      
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Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta 

Lav Lav Meget lav 0,4-0,6 

Lav Neutral Lav 0,6-0,85 

Lav Høj Neutral 0,85-1,15 

Neutral  Lav Lav 0,6-0,85 

Neutral  Neutral Neutral 0,85-1,15 

Neutral  Høj Høj 1,15-1,4 

Høj Lav Neutral 0,85-1,15 

Høj Neutral Høj 1,15-1,4 

Høj Høj Meget høj 1,4+ 

Tabel 2 Estimering af beta: ”Common sense-metoden”, kilde: FSR 

Facebook har et stærkt cash flow samt et højt likviditetsberedskab, ligesom de har adgang til yderligere 

kapital via børsmarkedet. Derfor er den finansielle risiko lav. Det ville den forretningsmæssige risiko 

som markedsleder på et marked i fortsat vækst også have været under normale omstændigheder. Når 

jeg alligevel har valgt at lade den driftsmæssige risiko være neutral, skyldes det primært, at vi endnu 

ikke har set konsekvenserne af de kommende reguleringer, digitale skatter, bruger engagement og 

annoncørernes reaktion på et dårligere omdømme. Kombinationen giver et ugearet beta på 0,6-0,85 – 

og medianen, her 0,727, har jeg valgt at bruge som beta. 

For at få valideret mit valg af beta har jeg brugt følgende 2 kilder, der aktuelt har offentliggjort beta for 

Facebook og industrien (annoncemarkedet). Vælger man fx et simpelt gennemsnit af Crispideas beta på 

Facebook og NYU Sterns ugearede beta på industrien, får man 0,71, hvilket understøtter mit valg. 

Facebooks Beta Industriens Beta Sektorens Beta 

0,68 1,21 1,29 

Tabel 3 Equity Research: Reuters, Crispidea Analytics, 01-02-2018 

Industri Beta Ugearet Beta 

"Advertising" 1,15 0,74 

Tabel 4 NYU Stern, “Betas by Sector” US, 01-01-2018 

6.2 Beregning af egenkapitalomkostningerne og WACC 

De forskellige delelementer til beregningen er nu beregnet med følgende resultat: 

Input til beregning af afkastkrav og WACC   

Risikofri rente (rf) 2,40% 

Beta 0,727 

Markedsrisikopræmie 5,70% 

Tillæg til markedsrisikopræmien 2,00% 

Afkastkravet til egenkapitalen beregnes således: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∙ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) ⇒  𝐸(𝑅) = 2,4% + 0,727 ∙ (5,70% + 2,00%) ≈ 8,00% 

WACC beregnes således: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐸 ∙
𝐸

𝑉
⇒ 8,00% ∙ 1 = 8,00% 

https://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdiansttelse%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Et ofte fremført kritikpunkt ved at anvende WACC som diskonteringsfaktor til værdiansættelse er, at 

WACC forudsættes at være konstant i både budget- og terminalperiode, hvilket ikke er praktisk muligt, 

idet én eller flere af parametrene må forventes, at ændre sig i perioden.  

6.3 Værdiansættelse af Facebook ved DCF-modellen 

Her beregner vi aktionærværdien for Facebook med udgangspunkt i vores budgettering og ved brug af 

denne formel: 

𝑉0
𝐸𝑉 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

∞

𝑡=1

+ 
𝑇𝑉𝑇

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
 

DCF-model ($ in billions) Budget periode Terminalperiode 
 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

              

Driftsoverskud, efter skat (DO) 21.119 27.380 33.404 40.903 48.266 49.713 

Nettodriftsaktiver (NDA) 41.204 50.240 60.271 70.824 82.593 85.071 

FCF = DO - △NDA 12.551 18.345 23.373 30.350 36.497 37.592 

Diskonteringsfaktor (1,08) t 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47  

PV FCF 11.621 15.728 18.554 22.308 24.839   

PV FCF t.o.m 2022 93.050      

Terminalværdi (TV)           751.833 

  2018E      

PV TV 511.685  Forudsætninger:    

Enterprise Value 604.735  Terminalvækst 3%  

+ Markedsværdi af netto finansielle aktiver 54.804  WACC 8%  

Værdi af egenkapital 659.539  Antal aktier 2.956  

Værdi pr. aktie 223 $      

Terminalværdi andel af samlet værdi  85%      
 

6.3.1 Konklusion - DCF-modellen  

Med baggrund i en grundig strategisk analyse omfattende eksterne og interne faktorer samt en 

regnskabs– og budgetanalyse af resultatopgørelse, balance og pengestrømsanalyse har jeg udarbejdet 

DCF-analysen på Facebook. DCF-analysen er det værktøj, som størsteparten af aktieanalytikere globalt 

lægger til grund for deres analyser. 

Undervejs har jeg skullet tage stilling til værdien af en række parametre, som kunne påvirke Enterprise 

Value og dermed i sidste ende aktiekursen. 

Efter bedste evne er jeg kommet frem til, at fair value-prisen på Facebook aktien burde være 223 pr. 31. 

januar 2018 (dagen hvor de offentliggjorde 2017-regnskabet). Netop den dag var kursen på Facebook-

aktien 186,89 eller 19,3 % lavere end min anbefalede aktiekurs på selskabet, hvilket resulterer i, at jeg 

anser aktien for at være undervurderet og dermed giver aktien min klare købsanbefaling. 
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Når det er sagt, er der naturligvis også en række usikkerhedspunkter i at benytte DCF-modellen som 

grundlag for en seriøs analyse af aktieværdien. Jeg har fx. valgt en kort 5-årig budgetperiode, som for en 

ung og eksponentielt voksende virksomhed som Facebook nok er i underkanten, men som allerede 

argumenteret ved vi ikke, hvordan verden ser ud om blot 5 år. Det betyder også, at terminalværdien 

kommer til at udgøre 85% af den samlede værdi, hvor man under normale (”den gamle verden”) 

omstændigheder oplever, at terminalværdien oftest udgør 60-70 % og det øger usikkerheden. 

6.4 Følsomhedsanalyse  

Som så mange andre analyser, er kapitalværdibaseret værdiansættelse (DCF) en ”garbage in – garbage 

out” model. Den er ikke bedre end det data, vi fordrer modellen med og bør derfor altid suppleres med 

en følsomhedsanalyse, hvor konsekvenserne for værdiansættelsen af Enterprise Value – og dermed 

aktiekursen – bliver vist.  

Den estimerede værdi er ofte særlig følsom overfor selv små udsving i kapitalomkostningerne (WACC), 

da ejernes afkastkrav er vanskeligt at fastsætte, men også udsving i terminalværdi kan påvirke 

resultatet væsentligt. 

Vælger man en risikofri rente, der mere matcher de historiske niveauer end de aktuelle (altså højere) 

vil WACC’en stige og aktieværdien falde, mens argumenter for en fremskrivning af Facebooks cash flow 

i terminalperioden til højere vækstprocenter med baggrund høje vækstrater historisk og i 

budgetperioden vil få værdien til at stige. 

Jeg har derfor udarbejdet følsomhedsanalyser, hvor jeg påviser hvilken påvirkning udsving i WACC og 

væksten i terminalperioden har for Enterprise Value og dermed aktiekursen. 

Følsomhedsanalyse (Enterprise Value): 

Følsomhedsanalyse (Enterprise Value)   WACC     
    6% 7% 8% 9% 10% 

T
e

rm
in

a
lv

æ
k

st
  1% 650.008 534.039 451.443 389.694 341.836 

2% 794.553 626.850 515.314 435.864 376.458 

3% 1.035.460 766.066 604.735 497.424 420.972 

4% 1.517.274 998.092 738.866 583.608 480.324 

5% 2.962.715 1.462.145 962.418 712.884 563.416 
 

Følsomhedsanalyse (værdi pr. aktie):  

Følsomhedsanalyse (værdi pr. aktie)   WACC     
    6% 7% 8% 9% 10% 

T
e

rm
in

a
lv

æ
k

st
  1% 238 199 171 150 134 

2% 287 231 193  166 146 

3% 369 278 223 187 161 

4% 532 356 268 216 181 

5% 1021 513 344 260 209 
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Som det fremgår af analyserne ovenfor, vil en stigning i den beregnede WACC fra 8 til 10 % og et fald i 

terminalvæksten fra 3 til 1 % få EV til at falde med 43,5 % fra 604,7 mia. USD til 341,8 mia. USD og 

aktiekursen fra 223 USD til 134 USD. 

I modsatte ende vil et fald i WACC’en til 6 % og en stigning i terminalvæksten til 5 % få enorme 

konsekvenser, da EV nu vil stige med 390 % til 2.962,7 mia. USD og aktiekursen til at stige til 1.021 USD. 

Mellem yderpunkterne viser analysen en række større og mindre udsving. Den viser også, at man skal 

have udarbejdet en omfattende strategisk og finansiel analyse samt en indgående budgettering, før man 

går i gang med en kapitalværdibaseret værdiansættelsesmodel baseret på diskonterede pengestrømme. 

6.5 Peer-Group analyse (Multipel- og Nøgletal)  

Mens den absolutte metode til estimering af virksomhedens værdi er bygget op om en grundig 

beregning af nutidsværdien udarbejdet via konkrete estimater for driften i en fremtidig budgetperiode, 

er en multipelanalyse (relative metode) baseret på en nutidsværdiestimering og sammenligning med 

andre virksomheder. Den bygger på en antagelse om, at sammenlignelige virksomheder må forventes 

at have samme værdi målt pr. enhed af et givet nøgletal. Metoden forudsætter, at markedet er korrekt i 

prisfastsættelse af sammenlignelige virksomheder. Den mest benyttede prismultiple er P/E, der er 

aktieværdien over indtjeningen. Blandt andre multiple-beregninger ses Enterprise Value over 

omsætningen (EV/Sales) og EV/EBITDA. 

Det skal bemærkes, at i selskaber, hvor EBITDA eller indtjeningen fortsat er negativ (i dette tilfælde de 

nyeste konkurrenter), vil beregning af P/E-værdien og EV/EBITDA ikke give mening (negativ). 

Det vil også være muligt at benytte finansielle nøgletal – fx ROIC og ROE – til at sammenligne 

virksomhederne - fx deres evne til at skabe værdi til aktionærerne. 

Facebook befinder sig i en industri, der på relativt få år har udviklet sig eksponentielt. Blandt 

konkurrenterne finder vi både aktører, der er mere modne (Google), men primært aktører, der som 

udgangspunkt blev etableret som niche-konkurrenter (Twitter, LinkedIn, Snapchat) til Facebook og som 

nu efter bedste evne forsøger at skalere og kommercialisere forretningsmodellen. Samtidig ser vi også 

en sammensmeltning af flere industrier, da Facebook også viser stor interesse for nye 

forretningsområder, som video-annoncering og streaming – områder, hvor de primære konkurrenter 

er YouTube (ejes af Google) og Netflix. 

Før vi ser nærmere på en Peer-Group analyse, følger en kort introduktion til begreberne FANG og BAT. 
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6.5.1 FAANG og BAT 

I 2017 opstod begreberne FAANG og BAT. Mens FANG er en forkortelse, der dækker over de største 

amerikanske teknologiaktier, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google (Alphabet), er BAT den 

kinesiske pendant og omfatter virksomhederne Baidu, Alibaba og Tencent.  

Alle er de it-selskaber, som samlet har haft afgørende indflydelse på, at it-sektoren i 2017 har været den 

suverænt stærkeste sektor med bedst afkast i USA og Kina. 

Oprindeligt var Baidu at sammenligne med Google, da de havde udviklet en søgefunktion, mens Alibaba 

var at sammenligne med Amazon med fokus på internethandel. Udbredelsen af mobiltelefoner i Kina 

har dog medført, at forretningsmodellerne har ændret sig i takt med, at det enorme kinesiske marked 

skulle erobres.  

Børsværdierne for BAT-aktierne steg i 2017 med mellem 40 og 118 % (målt i lokal valuta). 

Ved indgangen til 2018 kunne FAANG-aktiernes samlede værdi opgøres til 2.950 mia. USD (18.000 mia. 

DKK) – hvilket er mere end hele den franske økonomi og seks gange værdien af den danske økonomi 

målt ud fra bruttonationalproduktet (BNP) (Skovvart, N). 

I 2017 steg aktiekurserne på FAANG-aktierne i gennemsnit næsten 50 % og kan forklare 75 % af 

kursudviklingen på det amerikanske aktiemarked i 2017. 

Ser vi på de fire internetbaserede FAANG-aktier, Facebook, Amazon, Netflix og Google, udgjorde deres 

samlede værdi 8,6 % af de 500 største amerikanske børsnoterede aktier (S&P 500). Andele af 

indtjeningen udgør dog kun 3,5 %, mens andelen af omsætning er beskedne 0,7 %. 

Der er derfor indbygget enorme forventninger til disse virksomheder og deres evner til at erobre 

verden! (Christiansen, J. 20181). 

En række aktieanalytikere har også været ude med løftede pegefingre i forhold til FAANG-aktiernes 

voldsomme kursstigninger og aktuelle værdisætninger. 

Det kan dog være vanskeligt at overbevise investorer, der har fået afkast på 37 % om året på deres 

FAANG-aktier siden udgangen af 2014, om, at det er for risikabelt at have stor eksponering af denne 

aktietype i beholdningen (Karsbøl, D., 2018). 

6.5.2 Peer-Group analyse 

Jeg har udarbejdet en Peer-Group analyse af de væsentligste aktører – og dermed største konkurrenter 

til Facebook. Da Apple ikke (endnu) er en konkurrent på onlineannoncemarkedet, har jeg udeladt dem 

af analysen. Analysen tager udgangspunkt i 2017-regnskaberne. 
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Multipel- og Nøgletalsanalyse                 

Company Revenue EBITDA 
Net 

Income 
Net 

Margin 
ROE ROIC P/E 

Enterprise  
Value 

EV/ 
Sales 

EV/ 
EBITDA 

FACEBOOK 40.653 23.228 15.920 39,16% 23,86% 50,12% 32,21 471.082 11,59 20,28 

AMAZON 177.866 16.132 3.033 1,71% 12,91% 4,88% 217,75 661.671 3,72 41,02 

NETFLIX 11.693 7.169 559 4,78% 17,85% 10,06% 119,43 112.377 9,61 15,68 

ALPHABET 110.855 34.201 12.662 11,42% 8,69% 13,68% 62,03 628.089 5,67 18,36 

TWITTER 2.443 406 -108 -4,42% -2,24% -0,26% NEG 20.796 8,51 51,26 

SNAP INC. 825 -3.399 -3.445 -417,61% -159,64% -157,24% NEG 23.288 33,04 NEG 

BAIDU 12.592 5.144 2.720 21,60% 17,54% 11,24% 30,47 80.420 6,39 15,63 

ALIBABA 33.692 18.283 9.959 29,56% 21,69% 12,13% 44,38 442.589 13,14 24,21 

TENCENT 36.511 17.512 10.981 30,08% 33,21% 19,84% 40,25 447.602 12,26 25,56 

 

Hvis vi sammenligner med situationen omkring år 2000, oplevede man en aktieboble på Nasdaq-børsen, 

som fik aktiekurserne til at stige med raketfart til niveauer, hvor de største aktiers P/E-værdier kom op 

på 80 (Microsoft, Cisco, Intel, IBM og Oracle). I dag er vi tilbage på niveauet fra 2000, men der er flere 

væsentlige forskelle fra dengang. Blandt andet var renteniveauet på mere end 5 %, hvilket gav 

investorerne et godt alternativ. I dag er renten i Europa negativ og først begyndt at stige lidt i USA. Det 

holder investorerne på aktiemarkedet, og det trækker aktiekurserne op (Christiansen, J., 2017).  

En anden forskel er, at det attraktive annoncemarked i dag er blevet globaliseret og i væsentlig grad 

kanaliseret hen mod vores smartphone. Samtidig ser vi store brancheglidninger, hvor nye aktører – ofte 

via digital innovation - pludselig bliver førsteudfordrere i helt andre industrier. Hvem havde for 

eksempel troet, at verdens største rederi, der står for en ottendedel af verdenshandelen – Mærsk Line – 

i 2016 oplyste, at de anså online-boghandelen, Amazon, som deres største konkurrent og trussel. Det 

gjorde de, fordi Amazon siden er blevet et globalt varehus og en af verdens største logistikselskaber med 

it-systemer, der er i stand til hyper-effektivt at styre transport af pakker kloden over (Lindholm, M., 2017). 

Facebook is eating the World”. Det samme er tilsyneladende tilfældet for flere af de øvrige giganter 

(Google, Amazon). 

Mens den gennemsnitlige P/E-værdi for hele gruppen udgør 78, har de amerikanske selskaber et 

gennemsnit på 108 (Twitter og Snapchat giver underskud og har dermed negativ P/E).  Helt i top ligger 

Amazon og Netflix med P/E-værdier på hhv. 218 og 119, mens Facebook sammen med kinesiske Baidu 

ligger lavest med 32 og 30. Fælles for Amazon og Netflix er, at de har brugt mange år (og afholdt store 

omkostninger) for at finde den rette lønsomme forretningsmodel. Amazon havde i 2017 en 

overskudsgrad på blot 1,7 %, mens Facebook er ”Best in class” med 39,2 %. Hvis Amazons overskudgrad 

fx havde været 10 % (målet er helt sikkert langt højere), ville deres P/E falde væsentligt til 37,2 og 

dermed på niveau med Facebook. Og det er netop forventningen om det scenarie, investorerne er villige 

til at købe ind på allerede nu. 
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Ser vi på EV/Sales, er det Facebook, Alibaba og Tencent, som ligger i toppen. Fælles for disse aktører er, 

at de alle er lykkedes med at skabe en rentabel forretning med høje overskudsgrader (net-margin) og 

det takserer aktiemarkedet positivt. Helt i top ligger den nyeste af de nævnte aktører, Snapchat, som 

endnu ikke er lykkedes med at skabe lønsomhed og en omsætning, der kun udgør 2 % af Facebooks. 

Snapchat blev børsnoteret i 2017 og har endnu et stykke vej at gå, før deres forretningsmodel bliver 

rentabel – og er derfor også den aktie med den største uforudsigelighed (usikkerhed).  

For EV/EBITDA (hvor meget investor betaler for den samlede indtjening før afskrivninger) ligger feltet 

rimelig samlet med et gennemsnit på 26. Også her er det de virksomheder, der endnu ikke for alvor har 

fået lønsom drift (Amazon, Twitter – og Snapchat, der er negativ), der afviger fra gennemsnittet. De høje 

værdier indikerer, at markedet tror på, at det vil lykkes dem.  

Sammenligner vi Return on Equity (ROE) – altså virksomhedens evne til at generere afkast til 

aktionærerne – ligger peer-gruppen som gennemsnit på 19,3% (ex. Twitter og Snapchat), med Facebook 

på 2. pladsen med 23,9% – efter den store konkurrent i Kina, Tencent (33,2%). Hovedparten af gruppen 

leverer fine afkast til aktionærerne.  

For nøgletallet ROIC (Return On Invested Capital), der viser evnen til at skabe overskud med den 

investerede kapital er spredningen i gruppen væsentlig højere. Som nævnt i rentabilitetsanalysen har 

Facebooks ROIC udviklet sig særdeles positivt og med 50,1 % ligger tallet i toppen af gruppen. Hvis man 

skal foretage en tættere analyse af ROIC for peer-gruppen kræver det et nærmere kendskab til bl.a. 

kapitalstrukturen i de øvrige selskaber. 

6.5.3 Konklusion - Peer-Group analyse 

Som nævnt er multiple-analysen ofte benyttet, hvor sammenlignelige virksomheder må forventes at 

have samme værdi målt pr. enhed af et givet nøgletal. 

I 2000 bestod de største amerikanske børsnoterede virksomheder af traditionelle, globale it-

virksomheder (software og hardware), der alle drev særdeles rentable forretninger typisk efter en 

abonnementsmodel (også kaldet SaaS-virksomheder), hvor man ret præcist kunne forudsige indtjening 

og cash flow i flere år frem og hvor vækstraterne var langt mere beskedne, end hvad vi ser blandt FANG- 

og BAT-virksomhederne. Her kunne sammenligning via P/E-multipler sikkert have givet god mening. 

Fælles for virksomhederne i peer-gruppen er, at de alle har enormt høje P/E-multipler, der indikerer 

investorernes forventning til høje vækstrater de følgende år. Her ophører sammenligningsgrundlaget 

så også. Det globale marked for digital annoncering består af et snævert felt af aktører, som alle er 

mindre end 20 år gamle – men trods det er de vidt forskellige steder i forhold til modenhed og livscyklus. 

Mens Facebook favner bredt, når vi indregner de andre brands, er Twitter og Snapchat (endnu) mere 

niche-spillere. Mens nogle har skabt en rentabel forretning, er andre langt fra målet. I nogle af 
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selskaberne udgør digital annoncering kun en del af omsætningen, hvilket i høj grad påvirker 

indtjeningsmarginalerne. Der er også de demografiske forskelle. Mens BAT-selskaberne primært 

opererer indenfor Kinas grænser, hvor de vestlige aktører er nægtet adgang, og dermed ikke har specielt 

godt fat i resten af verden, er det lige omvendt med FANG-selskaberne. 

Ser man på tværs af multiple-analysen, er der ikke nogen rød tråd. Når man har fundet gode argumenter 

for sammenligning af udvalgte selskaber under én multipel-faktor, falder argumentationen fra hinanden 

ved det næste. Analysen viser derfor klart, at multipel-analyser absolut ikke er anvendelige blandt 

denne gruppe af vækstvirksomheder. 

7. Konklusion  

Det overordnede formål med denne opgave har været at lave en værdiansættelse af Facebook, for 

derved at kunne besvare opgavens hovedspørgsmål:  

Hvilken værdi kan Facebook med rimelighed fastsættes til, og hvordan 

vurderes denne værdi sammenlignet med markedets prisfastsættelse?  

Udgangspunktet for besvarelsen af hovedspørgsmålet var at foretage en strategisk analyse samt en 

regnskabsanalyse, der skulle danne grundlag for en budgettering. Budgetteringen skulle danne 

grundlag for beregning af Facebooks frie cash flow, som via brug af DCF- modellen afslutningsvis ville 

give en aktuel aktiekurs for Facebook.  

Hvad der i 2003 startede uskyldigt med en idé til en virtuel ”blå bog” på et universitet i USA er på 

rekordtid blevet en af de største globale erhvervssucceser i nyere tid.  

Hvad der i sin tid startede som en innovativ teknologivirksomhed, har siden udviklet sig til en effektiv 

annoncebaseret medievirksomhed, der for store dele af klodens befolkning er blevet en afgørende kilde 

til nyheder. Facebook lever ikke af at levere indhold, men af at videreformidle det til brugerne.  

Facebook er i dag den suveræne markedsleder indenfor sociale medier. Mere end en fjerdedel af klodens 

befolkning (eller 2,13 mia. personer) logger i dag på Facebook hver eneste måned og langt de fleste 

(94%) gør det på mobilen, hvilket har skabt et gigantisk arkiv af brugerdata. Og antallet af brugere 

fortsætter med at stige, mens nye features og tiltag får brugernes engagement til at stige. 

Siden starten i 2004 har Facebook foretaget en lang række strategiske opkøb. Oprindeligt var det vigtigt 

for Facebook at forblive innovative og ihærdigt udvikle nye produkter og services, som brugerne ikke 

vidste, de ikke kunne undvære. Siden har formålene varieret mellem at kunne tilføre nye teknologier, 

tiltrække attraktive talenter, skaffe nye brugere eller blot forhindre konkurrenternes vækstmuligheder.  

Særligt opkøbene af Instagram og WhatsApp nærmer sig det geniale (måske var det bare held?), mens 

købet af Oculus VR viser, at Facebook-ledelsen også vurderer udviklingen gennem de lange (VR-) briller. 
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Instagram er i øjeblikket det hurtigst voksende sociale medie i verden med aktuelt mere end 800 mio. 

månedlige aktive brugere (MAU), hvilket næsten er en fordobling på 2 år – og 26 gange flere, end da 

Facebook købte selskabet i 2012. Instagrams evne til at tiltrække annoncører vil gøre selskabet til et 

nøgleselskab i den fremtidige vækstrejse. 

Facebook har udviklet sig til ”en hamrende effektiv kommerciel maskine”, der tjener oceaner af penge 

uden særligt store direkte omkostninger. Facebook har en stærk og stigende omsætning og indtjening, 

stærk finansiel balance og et endnu stærkere frit cash-flow. Ved udgangen af 2017 havde Facebook 41,7 

mia. USD ”i kassen” - penge som de om nødvendigt kunne benytte til nye opkøb. 

Samtidig benytter Facebook store summer til forskning og udvikling i bestræbelserne på at forblive i 

førertrøjen og fortsætte den flotte vækst og til at være forberedt, når nye trends vil udfordre den 

nuværende forretningsmodel. 

Sammen med hovedkonkurrenten, Google, har Facebook i dag en total dominans – et digitalt duopol – 

på det globale marked for onlineannoncering og dominansen ser ud til at fortsætte.  

Det globale online annoncebudget stiger også de kommende år og vil i 2020 udgøre 41 % af det globale 

annoncebudget – en enestående vækst fra 19,2 mia. USD i 2013 og til forventet 274,4 mia. USD i 2020, 

svarende til en 14-dobling på 7 år.  

Milliarder af data gør Facebook til et effektivt annoncemedie. Hos annoncørerne (dem har Facebook 7 

mio. af og antallet er stigende) betyder en effektiv brug af annoncemidlerne (ROI) alt i forhold til, hvor 

man vælger at annoncere. For Facebook betyder udviklingen i annoncepriserne (CPC og CPM), via 

auktioner blandt annoncørerne, meget. I forhold til disse målepunkter ligger Facebook ”Best in class”.  

Det betyder da også, at på trods af, at Facebook og Google allerede i dag sidder på 84 % af det digitale 

annoncemarked, forventes de også at hente stort set hele de kommende års vækst. 

Mens Google og Facebook løber med væksten, kæmper en række af de nyere konkurrenter (Twitter, 

Snapchat, LinkedIn) med blot at skabe en rentabel forretning og er dermed ikke for alvor udfordrere. 

Omvendt ser det ud for de kinesiske konkurrenter, der er begunstiget på hjemmemarkedet af statslige 

subsidier og at de vestlige konkurrenter ikke kan operere i Kina. Skulle det lykkes Facebook at få adgang 

til Kina, vil det kunne booste omsætningen, da det kinesiske annoncemarked er verdens næststørste.  

Én alvorlig konkurrent luer ude i fremtiden, nemlig Amazon, der arbejder på at kopiere duopolet ved at 

udnytte deres enorme datamængder, der fortæller om brugernes købsmønstre og –behov.  

Facebook skal dog være særlig opmærksom på, hvis brugerne, der via de let betjenelige smartphones 

har gjort Facebook til en gigant, begynder at foretrække kommende generationer af devices.  
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Mens Facebook har enorm kommerciel succes, luer en række udfordringer i horisonten. Uheldige sager 

om ”fake news”, russiske myndigheders påvirkning af præsidentvalg samt snedige skattekonstruktioner 

har fået politikerne verden over til at kræve skrappere regulering og åbenhed med data, som kan få 

alvorlige konsekvenser for forretningsmodellen. Samtidig rejser brugere krav om større beskyttelse af 

deres privatliv og nogle vælger at benytte adblockers eller helt at vælge Facebook fra. 

Mens vi må vente at se, om et svækket omdømme koster brugere og dermed annoncører, vil 

reguleringerne jo også ramme konkurrenterne, hvilket i værste fald holder styrkeforholdet mellem 

disse uændret. I bedre fald (for Facebook) kan det blive en konkurrencefordel, da de kan ramme de 

mindre aktører forholdsmæssigt hårdere (via mindre effektivitet end Facebook). 

Vi er ”flokdyr”, der opfører os som vores venner, familie og kolleger. Hvis Facebook lægger sig fladt på 

maven og indrømmer sine fejl – og retter op på dem, – er der reelt ikke noget alternativ til Facebook, 

Instagram, Messenger og WhatsApp. Dertil har alt for mange mennesker et tilknytningsforhold, som 

størsteparten ikke ændrer på. Facebook er alternativet og ”Facebook will still be eating the world”.  

I 2012 blev Facebook noteret på børsen til en introduktionskurs på 38 USD pr. aktie. Her rejste man 16 

mia. USD til en P/E-værdi på 28, hvilket antydede markedets store vækstforventninger. Alligevel blev 

analytikerne i tvivl, om ikke kursen og P/E-værdien havde været for høj sammenlignet med bl.a. Google, 

som på det tidspunkt havde en P/E på blot 5,5. Kursen reagerede som en sten i vand og faldt 54 % til 

blot 17,55. Siden er aktien steget mere end 1000 %, så der bør sidde nogle analytikere med røde ører! 

Da de 2 selskaber offentliggjorde 2017-regnskaber var Facebooks P/E stort set uændret, 32,2, mens 

Googles var steget væsentligt til 62. 

De kommende år vil Facebook foretage enorme investeringer i forskning og udvikling samt i etablering 

af kostbare datacentre, hvilket vil påvirke cash flowet men også fremtidssikre virksomheden. Med 

udsigt til at fortsætte væksten, hvor Facebook også i de kommende år vil løbe med store dele af et stærkt 

stigende globalt online annoncemarked, har jeg udarbejdet en efter min opfattelse ganske grundig og 

konservativ budgettering. Det har resulteret i en anbefalet aktiekurs på 223 – eller 19,3 % højere end 

børskursen, da man præsenterede 2017-regnskab og dermed en stærk købsanbefaling herfra! 
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Bilag 

Bilag 1. Rapporteret resultatopgørelse 2012-2017: 
 

Annual Income Statement 2012 - 2017 ($ in billions)   

 
 

2017 
USD 

2016 
USD 

2015 
USD 

2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

Income Statement   

Revenues 40.653 27.638 17.928 12.466 7.872 5.089 

Cost and expenses - Total 20.450 15.211 11.703 7.472 5.068 4.551 

  Cost of revenue 2.429 1.447 917 910 864 715 

  Research and development 7.754 5.919 4.816 2.666 1.415 1.399 

  Marketing and sales   4.725 3.772 2.725 1.680 997 896 

  General and administrative 2.517 1.731 1.295 973 781 892 

  Depreciation 2.330 1.590 1.220 923 857 454 

  Amortization of Intangibles 692 751 730 319 145 195 

  Amortization of Deferred Charges 3 1 0 1 9 0 

Income from operations  20.203 12.427 6.225 4.994 2.804 538 

  Non-Operating Interest Income 398 176 52 27 19 0 

  Interest Expense On Debt 6 10 23 23 56 51 

  Other Income/Expense - Net (1) (75) (60) (88) (13) 7 

Pretax Income 20.594 12.518 6.194 4.910 2.754 494 

  Income Taxes 4.660 2.301 2.506 1.970 1.254 441 

  After Tax Other Income/Expense (14) (29) (19) (15) (9) (21) 

Net Income to Common Shareholders 15.934 10.217 3.688 2.940 1.500 32 
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Bilag 2. Reformuleret resultatopgørelse 2012-2017 

 
Reformulated Annual Income Statement 2012 - 2017 ($ in billions)   

 2017 
USD 

2016 
USD 

2015 
USD 

2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

Income Statement   

Revenues       
    Advertising 39.942 26.885 17.079 11.492 6.986 4.279 

    Payments and other fees revenue 711 753 849 974 886 810 

Net Revenues 40.653 27.638 17.928 12.466 7.872 5.089 

    Cost of revenue 2.429 1.447 917 910 864 715 

Gross profit 38.224 26.191 17.011 11.556 7.008 4.374 

    Research and development 7.754 5.919 4.816 2.666 1.415 1.399 

    Marketing and sales 4.725 3.772 2.725 1.680 997 896 

    General and administrative 2.517 1.731 1.295 973 781 892 

Operating profit before special items (EBITDA) 23.228 14.769 8.175 6.237 3.815 1.187 

    Depreciation 2.330 1.590 1.220 923 857 454 

Operating profit before amortization (EBITA) 20.898 13.179 6.955 5.314 2.958 733 

    Amortization of Intangibles 692 751 730 319 145 195 

    Amortization of Deferred Charges 3 1 0 1 9 0 

Operating profit before interest and tax (EBIT) 20.203 12.427 6.225 4.994 2.804 538 

    Tax on operating profit    4.572 2.284 2.519 2.004 1.277 480 

Operating profit after taxes (NOPAT) 15.631 10.143 3.706 2.990 1.527 58 

    Interest and other income (expense), net 391 91 (31) (84) (50) (44) 

    Tax on financial items (tax effect)  88 17 (13) (34) (23) (39) 

Net profit 15.934 10.217 3.688 2.940 1.500 53 

    Minority items (14) (29) (19) (15) (9) (21) 

Total comprehensive income 15.920 10.188 3.669 2.925 1.491 32 
       

Corporate tax rate 23,0% 18,0% 40,0% 40,0% 46,0% 89,0% 

Effective tax rate 22,6% 18,4% 40,5% 40,1% 45,5% 89,3% 
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Bilag 3. Rapporteret balance 2012-2017: 

 
Annual Balance Sheet 2012-2017 ($ in billions)   

 
 

2017 
USD 

2016 
USD 

2015 
USD 

2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

Assets   

Cash & Short Term Investments 41.711 29.449 18.434 11.199 11.449 9.626 

    Cash 8.079 8.903 4.907 4.315 3.323 2.384 

    Short Term Investments 33.632 20.546 13.527 6.884 8.126 7.242 

Receivables (Net) 5.832 3.993 2.559 1.678 1.109 1.170 

Other Current Assets 1.020 959 659 513 512 471 

Current Assets - Total 48.563 34.401 21.652 13.390 13.070 11.267 

Property Plant & Equipment - Net 13.721 8.591 5.687 3.967 2.882 2.391 

Other Assets 22.240 21.969 22.068 22.609 1.943 1.445 

    Tangible Other Assets 2.135 1.312 796 699 221 57 

    Intangible Other Assets 20.105 20.657 21.272 21.910 1.722 1.388 

Total Assets 84.524 64.961 49.407 39.966 17.895 15.103 

Liabilities   

Accounts Payable 770 582 413 378 268 234 

ST Debt & Current Portion of LT Debt 0 0 208 114 239 365 

Accrued Payroll 776 636 473 322 0 146 

Income Taxes Payable 230 0 0 0 0 0 

Other Current Liabilities 1.984 1.657 831 610 593 307 

Current Liabilities - Total 3.760 2.875 1.925 1.424 1.100 1.052 

Long Term Debt 0 0 107 119 237 1.991 

Deferred Taxes 0 0 163 769 0 0 

Other Liabilities 6.417 2.892 2.994 1.558 1.088 305 

Total Liabilities 10.177 5.767 5.189 3.870 2.425 3.348 

Shareholders' Equity   

Common Equity 74.347 59.194 44.218 36.096 15.470 11.755 

Total Shareholders Equity 74.347 59.194 44.218 36.096 15.470 11.755 

Total Liabilities & Shareholders Equity 84.524 64.961 49.407 39.966 17.895 15.103 
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Bilag 4. Reformuleret balance 2012-2017: 

 
Reformulated Annual Balance Sheet 2012-2017  ($ in billions)         

 2017 
USD 

2016 
USD 

2015 
USD 

2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

Operating assets   

Receivables (Net) 5.832 3.993 2.559 1.678 1.109 1.170 

Other Current Assets 1.020 959 659 513 512 471 

Property Plant & Equipment - Net 13.721 8.591 5.687 3.967 2.882 2.391 

Tangible Other Assets 2.135 1.312 796 699 221 57 

Intangible Other Assets 20.105 20.657 21.272 21.910 1.722 1.388 

Total operating assets  42.813 35.512 30.973 28.767 6.446 5.477 

Operating liabilities    

Accounts Payable 770 582 413 378 268 234 

Accrued Payroll 776 636 473 322 0 146 

Income Taxes Payable 230 0 0 0 0 0 

Other Current Liabilities 1.984 1.657 831 610 593 307 

Deferred Taxes 0 0 163 769 0 0 

Other Liabilities 6.417 2.892 2.994 1.558 1.088 305 

Total operating liabilities 10.177 5.767 4.874 3.637 1.949 992 
 

Invested Capital (OA-OL) 32.636 29.745 26.099 25.130 4.497 4.485 
 

Financial assets  

Cash 8.079 8.903 4.907 4.315 3.323 2.384 

Short Term Investments 33.632 20.546 13.527 6.884 8.126 7.242 

Total financial assets  41.711 29.449 18.434 11.199 11.449 9.626 

Financial liabilities  

Long Term Debt 0 0 107 119 237 1.991 

ST Debt & Current Portion of LT Debt 0 0 208 114 239 365 

Total financial liabilities 0 0 315 233 476 2.356 
 

Net financial assets 41.711 29.449 18.119 10.966 10.973 7.270 
 

Shareholders' Equity 

Common Equity 74.347 59.194 44.218 36.096 15.470 11.755 
 

Equity - Assets = Invested Capital 32.636 29.745 26.099 25.130 4.497 4.485 

 



 

Side 88 af 92 

 

Bilag 5. Nøgletalsanalyse 2012-2017  

 
Nøgletalsanalyse 2012-2017 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Niveau 1 - Dekomponering af ROE 

ROE 23,86% 19,76% 9,18% 11,40% 11,02% 0,38% 

ROIC 50,12% 36,33% 14,47% 20,19% 34,01% 1,88% 

FGEAR -0,533 -0,460 -0,362 -0,425 -0,670 -0,631 

SPREAD 49,3% 36,0% 14,6% 20,6% 34,3% 2,0% 

RONFA, (r) 0,85% 0,31% -0,13% -0,46% -0,30% -0,1% 

Niveau 1 - Dekomponering af ROE i drifts- og finansieringsbidrag  

ROIC 50,12% 36,33% 14,47% 20,19% 34,01% 1,88% 

FGEAR*SPREAD -26,25% -16,57% -5,29% -8,78% -22,99% -1,24% 

ROE 23,86% 19,76% 9,18% 11,40% 11,02% 0,38% 

Niveau 2 - Dekomponering af ROIC 

ROIC 50,12% 36,33% 14,47% 20,19% 34,01% 1,88% 

OG 38,45% 36,70% 20,67% 23,99% 19,40% 1,13% 

AOH 1,30 0,99 0,70 0,84 1,75 1,65 

1/AOH 0,767 1,010 1,429 1,188 0,571 0,605 

Niveau 3 - Dekomponering af overskudsgrad  

   Netto omsætning  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

   Driftsomkostninger 42,86% 46,56% 54,40% 49,97% 51,54% 76,68% 

EBITDA-margin 57,14% 53,44% 45,60% 50,03% 48,46% 23,32% 

   Nedskrivninger 5,73% 5,75% 6,80% 7,40% 10,89% 8,93% 

   Afskrivninger 1,71% 2,72% 4,07% 2,57% 1,96% 3,83% 

EBIT-margin 49,70% 44,96% 34,72% 40,06% 35,62% 10,57% 

   Skat af EBIT 11,25% 8,26% 14,05% 16,07% 16,22% 9,44% 

NOPAT-margin 38,45% 36,70% 20,67% 23,99% 19,40% 1,13% 

Profit margin (OG) 38,45% 36,70% 20,67% 23,99% 19,40% 1,13% 

Niveau 3 - Dekomponering af omsætningshastigheder 

Netto driftsaktiver 0,80 1,08 1,46 2,02 0,57 0,88 

  

Immaterielle aktiver 0,49 0,75 1,19 1,76 0,22 0,27 

Materielle aktiver 0,39 0,36 0,36 0,37 0,39 0,48 

Andre langfristede aktiver, netto 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 0,00 

Anlægskapital 0,88 1,11 1,54 2,07 0,61 0,75 
 

Tilgodehavender 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,23 

Andre kortfristede aktiver 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,09 

Kreditorer -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,05 

Periodeafgrænsningsposter -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,00 -0,03 

Indkomstskat -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre kortfristede forpligtelser -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,08 -0,06 

Andre forpligtelser -0,16 -0,10 -0,17 -0,12 -0,14 -0,06 

Arbejdskapital -0,08 -0,03 -0,08 -0,05 -0,04 0,13 
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Bilag 6. Budgetforudsætninger: 

Budgetforudsætninger   Forecast   

 Periode: Historisk Budget periode Terminal 
  2017A 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

Finansiel værdidriver       

Salgsvækstrate 47% 37,00% 27,00% 22,00% 20,00% 18,00% 3,00% 

    Facebook 90% 86% 79% 71% 66% 58% - 

    Instagram 10% 12% 17% 21% 23% 25% - 

    Messenger 0% 2% 4% 6% 7% 11% - 

    WhatsApp 0% 0% 0% 1% 3% 5% - 

    Nye tiltag 0% 0% 0% 1% 1% 2% - 

Primo arbejdskapital/salg -0,08 -0,02 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 

Primo anlægskapital/salg 0,88 0,76 0,70 0,68 0,65 0,64 0,64 

EBITDA-margin 57,1% 56,0% 56,0% 57,0% 59,0% 59,0% 59,0% 

EBIT-margin 49,7% 48,0% 49,0% 49,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Effektiv skatteprocent på EBIT 22,63% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 
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Bilag 7. Proforma-budget: 
 
Proforma-budget ($ in billions)   Forecast   

 Periode:  Historisk Budget periode Terminal 
  2017A 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

Resultatopgørelse       

Nettoomsætning 40.653 55.695 70.732 86.293 103.552 122.191 125.857 

    Facebook 36.553 47.795 55.562 61.488 68.850 70.550 - 

    Instagram 4.100 6.900 11.870 17.805 23.602 30.141 - 

    Messenger 0 1.000 3.000 5.500 6.900 13.000 - 

    WhatsApp 0 0 300 1.000 3.000 6.000 - 

    Nye tiltag 0 0 0 500 1.200 2.500 - 

Driftsoverskud, før skat (EBITDA) 23.228 31.189 39.610 49.187 61.096 72.093 74.256 

Driftsoverskud, før skat (EBIT) 20.203 26.733 34.659 42.284 51.776 61.096 62.928 

Skat på EBIT 4.572 5.614 7.278 8.880 10.873 12.830 13.215 

Driftsoverskud, efter skat (NOPAT) 15.631 21.119 27.380 33.404 40.903 48.266 49.713 

Andet driftsoverskud, efter skat  - - - - - - - 

Samlet driftsoverskud, efter skat (DO) 15.631 21.119 27.380 33.404 40.903 48.266 49.713 

Netto finansielle indtægter, efter skat  303 542 731 973 1.286 1.664 1.713 

Nettooverskud  15.934 21.661 28.112 34.377 42.189 49.929 51.427 

Balancen               

Anlægskapital 35.961 42.344 49.787 58.386 67.699 78.016 80.357 

Arbejdskapital -3.325 -1.140 453 1.885 3.126 4.577 4.714 

Netto driftsaktiver (NDA) 32.636 41.204 50.240 60.271 70.824 82.593 85.071 
        

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 0 0 0 0 0 0 0 

Egenkapital 74.347 96.008 124.120 158.497 200.686 250.615 258.133 

Samlet finansiering  74.347 96.008 124.120 158.497 200.686 250.615 258.133 

Pengestrømsopgørelse               

Samlet driftsoverskud  15.631 21.119 27.380 33.404 40.903 48.266 49.713 

- △ Netto driftsaktiver 2.891 8.568 9.036 10.031 10.553 11.769 12.122 

= FCF 12.740 12.551 18.345 23.373 30.350 36.497 37.592 

Gældsfinansiering (F) - - - - - - - 

Nettodividende (d) - - - - - - - 

Samlet finansiering  12.740 12.551 18.345 23.373 30.350 36.497 37.592 
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Bilag 8. DCF-model: 

 
DCF-model ($ in billions) Budget periode Terminalperiode 

 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

              

Driftsoverskud, efter skat (DO) 21.119 27.380 33.404 40.903 48.266 49.713 

Nettodriftsaktiver (NDA) 41.204 50.240 60.271 70.824 82.593 85.071 

FCF = DO - △NDA 12.551 18.345 23.373 30.350 36.497 37.592 

Diskonteringsfaktor (1,08)t 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47  

PV FCF 11.621 15.728 18.554 22.308 24.839   

PV FCF t.o.m 2022 93.050      

Terminalværdi (TV)           751.833 

  2018E      

PV TV 511.685  Forudsætninger:    

Enterprise Value 604.735  Terminalvækst 3%  

+ Markedsværdi af netto finansielle aktiver 54.804  WACC 8%  

Værdi af egenkapital 659.539  Antal aktier 2.956  

Værdi pr. aktie 223      

Terminalværdi andel af samlet værdi  85%      
 

Bilag 9. Følsomhedsanalyse (værdi pr. aktie):  
 
Følsomhedsanalyse (værdi pr. aktie)   WACC     
    6% 7% 8% 9% 10% 

T
e

rm
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a
lv

æ
k

st
  1% 238 199 171 150 134 

2% 287 231 193 166 146 

3% 369 278 223 187 161 

4% 532 356 268 216 181 

5% 1021 513 344 260 209 

 
Bilag 10. Følsomhedsanalyse (Enterprise Value): 
 
Følsomhedsanalyse (Enterprise Value)   WACC     
    6% 7% 8% 9% 10% 

T
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st
  1% 650.008 534.039 451.443 389.694 341.836 

2% 794.553 626.850 515.314 435.864 376.458 

3% 1.035.460 766.066 604.735 497.424 420.972 

4% 1.517.274 998.092 738.866 583.608 480.324 

5% 2.962.715 1.462.145 962.418 712.884 563.416 
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Bilag 11. Peer-Group Analyse 

Multipel- og Nøgletalsanalyse                 

Company Revenue EBITDA 
Net 

Income 
Net 

Margin 
ROE ROIC P/E 

Enterprise  
Value 

EV/ 
Sales 

EV/ 
EBITDA 

FACEBOOK 40.653 23.228 15.920 39,16% 23,86% 50,12% 32,21 471.082 11,59 20,28 

AMAZON 177.866 16.132 3.033 1,71% 12,91% 4,88% 217,75 661.671 3,72 41,02 

NETFLIX 11.693 7.169 559 4,78% 17,85% 10,06% 119,43 112.377 9,61 15,68 

ALPHABET 110.855 34.201 12.662 11,42% 8,69% 13,68% 62,03 628.089 5,67 18,36 

TWITTER 2.443 406 -108 -4,42% -2,24% -0,26% NEG 20.796 8,51 51,26 

SNAP INC. 825 -3.399 -3.445 -417,61% -159,64% -157,24% NEG 23.288 33,04 NEG 

BAIDU 12.592 5.144 2.720 21,60% 17,54% 11,24% 30,47 80.420 6,39 15,63 

ALIBABA 33.692 18.283 9.959 29,56% 21,69% 12,13% 44,38 442.589 13,14 24,21 

TENCENT 36.511 17.512 10.981 30,08% 33,21% 19,84% 40,25 447.602 12,26 25,56 

 


