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1	Introduktion	
1.1	Indledning	

Den	elektriske	bil	blev	allerede	opfundet	tilbage	i	1832	af	en	skotsk	opfinder	ved	navn	Robert	

Anderson.	Men	før	Tesla	blev	grundlagt	i	2003,	var	opfindelsen	hverken	populær	eller	særlig	

udbredt.	Faktisk	producerede	ingen	andre	store	bilproducenter	elektriske	køretøjer,	før	Tesla	

lancerede	Tesla	Roadster	i	2008.1	

Siden	 da	 har	markedet	 for	 elektriske	 køretøjer	 taget	 fart,	 og	 elbilerne	 er	 blevet	 langt	mere	

synlige	i	det	gængse	gadebillede.	

	

Der	er	en	vis	prestige	forbundet	med	at	eje	en	Tesla,	modsatvis	f.eks.	at	eje	en	Toyota	Prius.	

Tesla	har	en	”cool	factor”	over	sig,	som	ellers	ikke	nødvendigvis	hører	til	det	gængse	billede	af	

de	 lydløse	 elektriske	 køretøjer,	 modsat	 store	 flotte	 miljøbelastende	 sportsvogne	 med	

brummende	V8-motorer.	

	

Med	Elon	Musk	som	selskabets	ansigt	udadtil,	blev	Tesla	børsnoteret	i	2010	til	en	kurs	på	$	17	

pr.	aktie.	Siden	da	har	aktiekursen	taget	fart	og	handles	i	skrivende	stund	til	en	stigning	på	mere	

end	1.600	%	over	børsnoteringskursen.2	

Meningerne	om	Tesla	er	mange;	i	den	ene	grøft	er	man	betaget	af	deres	produkt	og	mener,	at	

selskabet	 er	 intet	mindre	 end	 en	 genistreg.	 I	 den	 anden	 grøft	 finder	man	 eksempelvis	 Lars	

Tvede,	der	mener	Tesla	er	”et	symbol	på	en	dårlig	investering”	og	et	selskab	uden	værdi	med	en	

enorm	gæld.3	

Derfor	har	opgaven	til	formål	at	undersøge	Tesla’s	teoretiske	selskabsværdi	i	forbindelse	med	

følgende	problemstillinger:		

	

	

	

	

	

                                                
1 https://www.supplychaindive.com/news/case-study-how-tesla-changed-the-auto-industry/517251/ 
2 https://www.investopedia.com/articles/active-trading/081315/if-you-would-have-invested-right-after-teslas-ipo.asp 
3 https://play.borsen.dk/klip/5afce6de45628ff8172235ee 
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1.2	Problemformulering	

Målsætningen	med	opgaven	er	at	undersøge	hvad	Tesla’s	teoretiske	selskabsværdi,	og	dermed	

aktiekurs,	 er.	 Opgaven	 tager,	 på	 baggrund	 af	 strategiske-	 samt	 regnskabsanalyser,	

udgangspunkt	i	analyser	af	selskabet	ligesom	af	bilmarkedet.	

Følgende	problemstilling	vil	indgå	i	besvarelsen	af	opgaven:	

• Hvad	 er	 den	 teoretiske	 selskabsværdi	 og	 aktiekurs	 af	 Tesla	 ud	 fra	 en	 strategisk-	 og	

regnskabsmæssig	analyse?	

	
Følgende	 underspørgsmål	 vil	 desuden	 blive	 besvaret	 for	 at	 udbygge	 den	 overordnede	

problemstilling:	

• Hvor	 stor	 en	 markedsandel	 har	 elbiler	 på	 nuværende	 tidspunkt	 og	 hvordan	 er	

fremtidsudsigterne?	

• Hvordan	påvirker	de	strategiske	valuedrivers	Tesla’s	teoretiske	aktieværdi?	

• Hvor	følsom	er	værdiansættelsen	for	ændringer	i	de	underliggende	estimater?		

	

1.3	Afgrænsning	

Da	Tesla	primært	producerer	personbiler,	vil	opgaven	blive	afgrænset	til	kun	at	fokusere	på	

’personal	car’	segmentet.		

Tesla	lancerede	i	2017	deres	elektriske	lastbil,	Tesla	Semi	Truck.	Dog	vurderes	det	alligevel	ikke,	

at	det	er	en	del	af	Tesla’s	strategiske	målsætning	at	vækste	decideret	på	’commercial	vehicle’-

segmentet	 sådan,	 at	 en	 fremtidig	 indtjening	 afspejles	 af	 en	 anden	 indtægtssammensætning.	

Nærmere	beskrevet	en	anden	andel	af	personal	car	og	commercial	vehicle.		

Derfor	vil	der	i	opgaven	blot	benævnes,	at	det	er	en	del	af	Tesla’s	strategiske	overvejelser	at	

være	til	stede	på	commercial	car	markedet,	blot	i	mindre	omfang.	

	

I	regnskabsanalysen	vil	der	blive	taget	udgangspunkt	i	årsrapporten	fra	2017,	da	årsrapporter	

fra	regnskabsåret	2018	ikke	vil	være	tilgængelige	tids	nok	til	at	kunne	blive	gennemarbejdet	

inden	afleveringsfristen.	Dog	er	nyeste	data	tilgængelig	Tesla’s	4.	kvartalsregnskab,	der	også	

giver	et	indblik	i	regnskabet	for	hele	2018.		

Derfor	vil	der	gentagende	gange	blive	henvist	og	refereret	til	årsrapporter	fra	Tesla,	samt	andre	

selskaber	fra	regnskabsåret	2017.	
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I	budgetteringen	vil	der	til	gengæld	blive	inddraget	nyeste	tilgængelige	data	for	at	give	det	mest	

retvisende	billede.	Derfor	vil	der	her	blive	inddraget	og	gennemarbejdet	kvartalsregnskaber	fra	

2018.			

	

Værdiansættelsen	 bygger	 på	 baggrund	 af	 en	 række	 skøn	 og	 forventninger	 til	 fremtiden.	

Udregningsmodellerne	er	derfor	 ikke	bedre,	 end	de	 inputs,	 der	blive	benyttet	 i	modellerne.	

Det	 er	 naturligvis	 umuligt	 at	 forudsige	 hvordan	 verden	 vil	 se	 ud	 i	 morgen,	 men	 med	

gennemarbejdede	analyser	og	prognoser	forsøger	opgaven	at	give	det	bedst	mulige	estimat.	

	
1.4	Teori	og	metode	

Strategisk	analyse	

I	opgaven	vil	der	naturligvis	blive	udarbejdet	en	strategisk	analyse	med	henblik	på	at	estimere	

Tesla’s	 fremtidige	 udviklingsmuligheder.	 De	 fremtidige	 udviklingsmuligheder	 danner	

fundamentet	for	at	estimere	et	fremtidigt	budget	til	brug	i	værdiansættelsen.		

	

Følgende	modeller	vil	blive	inddraget	som	værktøj	i	den	strategiske	analyse:		

• PEST	

• Porters	Five	Forces	

• Porters	Værdikædeanalyse	

• SWOT	

	

PEST-modellen	 benyttes	 til	 at	 analysere	 Tesla’s	 eksterne	 forhold.	Modellen	 er	 en	 analyse	 af	

faktorerne	 i	 Tesla’s	 uafhængige	 forhold,	 og	 egner	 sig	 til	 at	 finde	 frem	 til	 mulighederne	 og	

truslerne	 i	 omverden.	 Modellen	 er	 bygget	 op	 på	 baggrund	 af	 politiske-,	 økonomiske-,	

sociokulturelle-	og	teknologiske	forhold.	

	

Porters	 Five	 Forces	 er	 en	 analysemodel	 af	 den	 pågældende	 branche,	 der	 har	 til	 formål	 at	

undersøge	markedets	konkurrencesituation.	Modellen	kan	afdække	hvor	attraktiv	branchen	

egentlig	er,	samt	hvilken	position	Tesla	befinder	sig	i,	i	branchen.		

De	 fem	 elementer,	 til	 at	 beskrive	 konkurrencesituationen	 er;	 truslen	 fra	 nye	 indtrængere,	

truslen	 fra	 substituerende	 produkter,	 leverandørernes	 forhandlingsstyrke,	 kundernes	

forhandlingsstyrke	samt	den	eksisterende	konkurrence	på	markedet.	
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Porters	Værdikædeanalyse	er	en	model,	der	skal	klarlægge	Tesla’s	aktiviteter,	der	tilsammen	

skaber	deres	produkters	værdi	for	kunderne.	Modellen	er	designet	til		

produktionsvirksomheder,	 og	 indeholder	 følgende	 ni	 elementer	 opdelt	 i	 primære-	 og	

støtteaktiviteter.	Herunder;	 indgående	 logistik,	 produktion,	udgående	 logistik,	marketing	og	

salg,	service	efter	salg,	infrastruktur,	menneskelige	ressourcer,	produkt-	og	teknologiudvikling	

samt	indkøb.	Med	udgangspunkt	i	de	ovenstående	modeller,	vil	de	væsentligste	pointer	blive	

opstillet	i	en	SWOT-analyse,	der	har	til	formål	at	illustrere	Tesla’s	styrker	og	svagheder,	samt	

de	muligheder	og	trusler	de	står	overfor.	

	

Regnskabsanalyse	

I	forlængelse	af	den	strategiske	analyse,	vil	der	blive	udarbejdet	en	regnskabsanalyse,	der	har	

til	formål	at	danne	fundament	for	den	efterfølgende	budgettering.	

Først	og	fremmest	bliver	der	opstillet	en	reformuleret	resultatopgørelse	samt	en	reformuleret	

balance.	Formålet	med	disse	reformuleringer	er	at	være	i	stand	til	at	isolere	driften	og	spore	

kilderne	 til	 Tesla’s	 overskud.	 I	 reformuleringen	 af	 resultatopgørelsen	 opdeles	

driftsoverskuddet	 og	 de	 netto	 finansielle	 omkostninger,	 da	 disse	 vil	 indgå	 i	 beregningen	 af	

nøgletal	som	rentabiliteten	af	driftsaktiviteterne	samt	de	finansielle	aktiviteter.		

I	reformuleringen	af	balancen	opdeles	aktiverne	fra	den	officielle	balance	i	driftsaktiver	(DA)	

og	finansielle	aktiver	(FA).	Ligeledes	opdeles	passiverne	i	driftsforpligtelser	(DF),	 finansielle	

forpligtelser	 (FF)	 samt	 egenkapitalen	 (EK).	 Dette	 skal	 bruges	 til	 at	 fremfinde	 netto	

driftsaktiverne	(NDA)	samt	de	netto	finansielle	forpligtelser	(NFF).	

Ved	 denne	 opdeling	 af	 balancen	 kan	man	 bedre	 analysere	 Tesla’s	 værdiskabende	 evne,	 og	

reformuleringerne	vil	dermed	danne	grundlag	for	værdiansættelsen.		

Dernæst	vil	der	blive	udarbejdet	en	rentabilitetsanalyse	på	baggrund	af	reformuleringerne,	for	

bedre	 at	 være	 i	 stand	 til	 at	 analysere	 Tesla’s	 resultater.	 Herunder	 vil	 Return	 on	 Equity	 og	

efterfølgende	Return	On	 Invested	Capital	blive	nedbrudt	og	der	vil	bl.a.	blive	udarbejdet	en	

trend-	og	vækstanalyse.		

	

Budgettering	

Budgetteringen	bliver	skabt	for	at	lave	et	estimat	af	Tesla’s	fremtidige	frie	cash	flow,	hvilket	vil	

blive	dannet	på	baggrund	af	den	ovenstående	strategiske	analyse	samt	regnskabsanalyse,	og	

som	selvsagt	spiller	en	væsentlig	rolle	i	den	endelige	værdiansættelse.		
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Værdiansættelse	

I	 værdiansættelsen,	 som	 er	 hele	 essensen	 af	 opgaven,	 anvendes	 Discounted	 Cash	 Flow-

modellen,	som	er	en	værdiansættelsesmetode	til	at	udregne	en	estimeret	værdi	af	selskaber,	på	

baggrund	af	de	fremtidige	forventede	frie	cashflows,	som	blev	estimeret	i	budgetteringsfasen.	

Formlen	ser	således	ud:	

𝐸𝑉# = 	&
𝐹𝐶𝐹)

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶))

)

)01

+	
𝐹𝐶𝐹)21

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)) − 𝑁𝐹𝐹#		

	

DCF-modellen	er	en	relativ	simpel	model,	bygget	på	baggrund	af	estimater,	hvilket	gør	den	kan	

være	 forbundet	 med	 usikkerhed,	 hvorfor	 modellen	 vil	 blive	 forstærket	 af	 en	

følsomhedsanalyse,	 der	 tester	 hvordan	 væsentlige	 faktorer	 påvirker	 værdiansættelsen.	

Derudover	vil	der	blive	inddraget	en	multipel	analyse,	der	sammenligner	udvalgte	peers,	altså	

lignende	selskaber,	for	at	anslå	en	estimeret	værdi	af	Tesla.		

	

1.4.1	Opgavens	struktur	

Opgaven	vil	blive	struktureret	efter	nedenstående	model,	der	er	udarbejdet	med	formålet	om,	

at	give	en	visuel	 forståelse	 for	opgavens	opbygning,	 som	også	delvist	beskrevet	 i	 forgående	

afsnit	1.4.	

	

	 	 Indledning 

Problemformulering 
 

Teori og metode 
 

Introduktion af 
Tesla 

 Strategisk analyse: 
PEST, Porters 5, 

værdikæde, SWOT 
 

Regnskabsanalyse: 
Reformulering, 

DuPont 
 

Budgettering 
 

Værdiansættelse 

Konklusion 
 



 Side 9 

2	Introduktion	af	Tesla	
Det	følgende	afsnit	har	til	formål	at	belyse	hvilken	virksomhed	Tesla	er.	Der	vil	blive	kigget	på	

Tesla	internt	og	bl.a.	komme	ind	på	hvad	Tesla	beskæftiger	sig	med,	samt	hvad	deres	historie	

og	strategi	er.	Desuden	vil	der	blive	kigget	eksternt	på	det	marked	som	Tesla	befinder	sig	på,	

for	at	opnå	en	bredere	forståelse,	forinden	analyserne	kan	påbegyndes.	Dog	vil	afsnittet	ikke	

omhandle	konkurrencesituationen,	da	dette	vil	blive	påtalt	i	den	strategiske	analyse	i	afsnit	3.		

	

2.1	Historie	

Tesla	 er	 en	 amerikansk	 bilproducent,	 der	 blev	 grundlagt	 i	 2003	 af	 de	 to	 ingeniører,	 Marc	

Tarpenning	og	Martin	Eberhard.4		Selskabets	navn	er	inspireret	af	den	kendte	fysiker,	Nicola	

Tesla,	 der	 er	 bedst	 kendt	 for	 sit	 bidrag	 til	 opfindelsen	 af	 elbilen	 samt	 udviklingen	 af	

elektriciteten.5	

	

I	2004	investerede	Elon	Musk,	J.B.	Straubel	og	Ian	Wright	$	7,5	mio.	i	Tesla.	Da	Elon	Musk	bidrog	

med	 majoriteten	 af	 investeringen	 og	 dermed	 blev	 den	 kontrollerende	 aktionær,	 blev	 han	

dermed	bestyrelsesformand	for	virksomheden.6	Siden	da	har	Musk	været	Tesla’s	ansigt	udadtil	

og	fungeret	som	administrerende	direktør	for	selskabet.7	

I	dag	ejer	Elon	Musk	33.747.360	aktier	i	Tesla8,	svarende	til	markedsværdi	på	$	9.388	mio.9.	

Dette	svarer	til	 lige	under	20	%	af	selskabet,	hvilket	også	gør	ham	til	den	største	aktionær	i	

Tesla10	11.		

	

I	 2018	 indgik	 Elon	 Musk	 et	 forlig	 med	 SEC	 (Securities	 and	 Exchange	 Commission),	 efter	

beskyldninger	om	at	have	begået	bedrageri,	da	han	d.	07.08.2018	på	Twitter	påstod,	at	han	

overvejede	at	afnotere	Tesla12.		

                                                
4 https://www.tesla.com/about 
5 https://videnskab.dk/naturvidenskab/nikola-tesla-160-aar-videnskabsmanden-der-revolutionerede-elektriciteten 
6 https://www.businessinsider.com/tesla-the-origin-story-2014-10?r=US&IR=T&IR=T 
7 https://www.tesla.com/elon-musk 
8 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000149473018000006/xslF345X03/edgardoc.xml 
9 Ved aktiekurs $ 278,17, d.29.03.2019 
10 https://www.nasdaq.com/symbol/tsla/ownership-summary 
11 https://www.marketscreener.com/TESLA-6344549/company/ 
12 https://twitter.com/elonmusk/status/1026872652290379776?lang=da 
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Af	forliget	fremgik	det	bl.a.,	at	Musk	og	Tesla	hver	især	skulle	betale	$	20	mio.	i	bøde	samt	Musk	

skulle	træde	af	som	bestyrelsesformand	for	Tesla	i	mindst	tre	år.	Derudover	indgik	det	i	forliget,	

at	 Tesla	 fremover	 skal	 overvåge	 Musk’s	 fremtidige	 udmeldinger	 om	 selskabet	 på	 alle	

platforme.13	

	

Den	første	bil	Tesla	lancerede,	var	Tesla	Roadster,	der	udkom	i	2008.	Roadsteren	blev	den	første	

serieproduceret,	fuldt	elektriske	bil,	der	kan	køre	over	320	kilometer	på	én	enkelt	ladning.14		

I	2013	blev	deres	luksus	sedan,	Model	S,	lanceret	og	i	samme	år	blev	der	solgt	flere	Model	S	end	

Mercedes’	S-klasse,	BMW’s	7-serie	og	alle	andre	luksussedaner.15	

I	2015	 lancerede	Tesla	deres	næste	bil	 i	 serien,	Model	X.	Med	 fem	stjerner	 fra	amerikanske	

NHTSA	(National	Highway	Traffic	Safety	Administration)16	samt	en	acceleration	fra	0-100	på	

3,1	 sekunder,	 mener	 Tesla	 selv,	 at	Model	 X	 er	 den	 hurtigste	 og	 sikreste	 SUV	 nogensinde	

produceret.17	

I	2017	begyndte	produktionen	af	Tesla’s	nyeste	skyd	på	stammen,	Model	3,	der	er	en	luksus	

mellemklassebil,	der	skal	konkurrere	med	andre	biler	 i	 luksus	mellemklasse-segmentet	som	

f.eks.	Audi	A4,	BMW	3-serie	og	Mercedes	C-klasse,	og	som	skal	skabe	en	bredere	kundebase	for	

Tesla.18	

Én	 uge	 efter	 åbningen	 for	 forudbestillinger	 af	 Model	 3,	 havde	 Tesla	 modtaget	 325.000	

forudbestillinger	 på	 modellen19.	 Det	 viste	 sig	 dog,	 at	 der	 skulle	 opstå	 problemer	 med	

produktionen	og	levereingen	af	Model	3,	hvilket	vil	blive	nærmere	beskrevet	i	senere	afsnit.	

I	2020	starter	produktionen	af	Tesla’s	fjerde	model,	Model	Y20.	

	

Selvom	Tesla’s	omsætning	primært	kommer	fra	deres	biler,	beskæftiger	de	sig	med	mere	end	

blot	dette	(jf.	figur	1.1).	De	producerer,	vedligeholder	og	sælger	også	energiproducerende	og	-

                                                
13 https://www.cnbc.com/2018/10/16/judge-approves-elon-musks-settlement-with-sec.html 
14 https://cleantechnica.com/2015/04/26/electric-car-history/ 
15 https://www.businessinsider.com/tesla-the-origin-story-2014-10?r=US&IR=T&IR=T 
16 https://www.nhtsa.gov/vehicle/2018/TESLA/MODEL%2525203/4%252520DR/RWD 
17 https://www.tesla.com/da_DK/modelx 
18 https://cleantechnica.com/2018/12/08/tesla-model-3-completely-crushing-us-luxury-car-competition-10-
cleantechnica-charts/ 
19 https://www.forbes.com/sites/chuckjones/2018/03/23/tesla-may-be-burning-through-model-3-orders-faster-than-
expected/#2c0905433f0f 
20 https://www.tesla.com/modely 
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opbevarende	 enheder.	 Dette	 gør	 dem	 til	 verdens	 eneste	 vertikalt	 integreret	 virksomhed	

indenfor	bæredygtig	energi.21	

De	tre	forretningssegmenter	vil	blive	nærmere	analyseret	i	regnskabsanalysen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figur	1.1,	Tesla’s	omsætning	opdelt	efter	segment	(Tesla	årsrapport	2017,	egen	tilskrivning)	
For	at	være	en	bæredygtig	virksomhed	producerer	Tesla	en	række	energiløsninger,	herunder	

deres	Powerwall22,	Powerpack23	og	Solar	Roof24,	der	tilsammen	skal	gøre	deres	kunder	i	stand	

til	at	producere,	opbevare	og	benytte	bæredygtig,	grøn	energi.25		

I	fuld	kombination	vil	det	derfor	være	muligt	at	høste	solenergi,	opbevare	det	og	oplade	sin	bil	

med	det.	

	

I	2014	begyndte	Tesla	at	bygge	deres	Gigafactory	1	i	Nevada,	der	i	dag	producerer	elektriske	

motorer	og	batteripakker	til	Model	3,	samt	Powerwall	og	Powerpack.		

Fabrikken	bliver	bygget	i	etaper,	og	er	i	dag	30	%	færdig,	hvilket	vil	sige,	at	Tesla	forventer	det	

vil	blive	verdens	største	bygning,	når	den	en	dag	står	færdig,	og	den	forventes	desuden	at	være	

selvforsynende	og	drives	komplet	af	vedvarende	energikilder,	primært	solenergi.	

Tesla	producerer	i	dag	flere	batterier	målt	i	kWh	end	alle	andre	bilproducenter	tilsammen.	I	

fremtiden	forventer	Tesla,	at	omkostningerne	for	produktionen	af	batterier	vil	være	betydeligt	

lavere	grundet	stordriftsfordelene,	ved	at	have	produktionen	under	ét	tag.	26	

                                                
21 Tesla årsrapport 2017, s. 1 
22 https://www.tesla.com/da_DK/powerwall?redirect=no 
23 https://www.tesla.com/da_DK/powerpack?redirect=no 
24 https://www.tesla.com/da_DK/solarroof 
25 https://www.tesla.com/about 
26 https://www.tesla.com/da_DK/gigafactory 
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2.2	Strategi	

Som	beskrevet	ovenfor,	begyndte	Tesla	med	at	producere	en	high-performance	el-sportsbil,	

Tesla	Roadster.	Siden	da	har	de	udvidet	deres	sortiment,	først	med	deres	flagskib,	Model	S,	en	

high-end	sedan,	der	udkom	i	201327.	Dernæst	med	deres	familiebil,	Model	X,	en	eldrevet	SUV28,	

deres	 seneste	 skud	 på	 stammen,	 Model	 3,	 ”en	 mindre,	 mere	 enkel	 og	 mere	 økonomisk	

overkommelig	elbil”,	der	skal	øge	volumen	for	Tesla29.	

Desuden	planlægger	Tesla	produktionen	af	Model	Y	i	slutningen	af	202030.	

	

Deres	overordnet	mål	er	at	bidrage	til	samfundets	ændring	fra	en	’mineforbrændingsøkonomi’	

til	en	’solenergiøkonomi’,	og	dermed	accelerere	verdens	overgang	til	en	bæredygtig	løsning31.	

Nuvel,	dette	lyder	måske	meget	filantropisk,	men	det	dækker	naturligvis	ikke	aktionærernes	

behov,	så	hvad	betyder	dette	overordnet	mål	for	Tesla’s	strategi?	

Jo,	det	kan	ovenstående	paragraf	faktisk	hjælpe	med	at	svare	på,	fordi	det	hænger	faktisk	fint	i	

tråd	med	deres	langsigtede	strategi,	der	er	at	udbyde	en	lang	række	elektriske	køretøjer,	fra	de	

’billige’	familiebiler	til	de	dyrere	high-end	sportsbiler,	også	kendt	som	Tesla’s	secret	masterplan;		

”Build	sports	car…	

Use	that	money	to	build	an	affordable	car	…	

Use	that	money	to	build	an	even	more	affordable	car	…	

While	doing	above,	also	provide	zero	emission	electric	power	generation	options”	32	

	

Sågar	har	Tesla	i	2017	endda	lanceret,	at	de	planlægger	at	starte	produktionen	af	en	elektrisk	

lastbil	i	2019	kaldet	Tesla	Semi.33	

	

Som	nævnt	er	Tesla	mere	end	kun	en	bilproducent.	Og	dette	afspejler	sig	også	i	deres	strategi.	

Som	nævnt	er	deres	mål	at	være	en	bæredygtig	virksomhed,	der	skal	bidrage	til	at	skabe	et	

globalt	 økosystem	 opbygget	 på	 komplet	 bæredygtig	 energi.	 Derfor	 designer,	 udvikler	 og	

producerer	Tesla	også	 forskellige	energiløsninger,	 som	skal	gøre	deres	kunder	 i	 stand	 til	 at	

                                                
27 https://www.tesla.com/da_DK/models 
28 https://www.tesla.com/da_DK/modelx 
29 https://www.tesla.com/da_DK/model3 
30 https://www.tesla.com/modely 
31 https://www.tesla.com/about 
32 https://www.tesla.com/da_DK/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me?redirect=no 
33 Tesla Årsrapport 2017, s. 2 
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producere,	lagre	og	forbruge	vedvarende,	grøn	energi.	De	førnævnte	energiløsninger	er	Tesla	

Powerwall,	Tesla	Powerpack	og	Tesla	Solar	Roof.		

	

Ved	 at	 reducere	omkostninger	 for	batterier	med	Gigafactory	1,	 samt	produktionen	af	 deres	

billigste	biler,	Model	3	og	Model	Y,	kan	Tesla	gøre	deres	grønne	produkter	tilgængelige	for	et	

større	 og	 større	 antal	 af	 mennesker,	 hvilket	 accelererer	 brugen	 af	 ren	 transport	 og	 ren	

energiproduktion,	 og	 i	 sidste	 ende	 den	 størst	 mulige	 indvirkning	 på	 verdens	 overgang	 til	

bæredygtig	energi.34	

	

2.3	Markedet	

Som	 tidligere	 nævnt,	 består	 Tesla’s	 hovedaktivitet,	 bilsegmentet,	 udelukkende	 af	 elektriske	

køretøjer.		

Kigger	 man	 overordnet	 set	 på	 hele	 bilmarkedet,	 blev	 der	 I	 2017	 produceret	 73.456.531	

køretøjer	på	verdensplan.	Dette	er	en	stigning	på	38	%	fra	2007.	I	2017	var	Kina	den	klart	mest	

dominerende	producent	af	køretøjer,	med	34	%	af	den	samlede	verdensproduktion,	hvilket	

måske	heller	ikke	er	så	underligt,	eftersom	Kina	er	verdens	største	land	målt	på	indbyggere35,	

men	i	2007	producerede	Kina	faktisk	kun	12	%	af	den	samlede	produktion,	og	dengang	var	

Japan	verden	største	bilproducent.36		

Selvom	 Kina	 i	 2009	 overhalede	 Japan	 og	 siden	 da	 har	 været	 verdens	 største	 producent	 af	

personal	cars37,	var	landet	i	2012	alligevel	blot	den	20.	største	eksportør	af	køretøjer	i	verden,	

med	en	samlet	eksport	på	$4.565	mio.38	

På	trods	af,	at	Tyskland	er	den	tredje	største	producent	af	køretøjer	med	8	%	af	den	samlede	

verdensproduktion,	er	landet	verdens	største	eksportør	af	køretøjer	med	23	%	af	det	samlede	

eksportmarked	i	201439,	i	2012	eksporterede	de	for	$148.350	mio.40	

	

	

                                                
34 https://www.tesla.com/da_DK/about 
35 http://www.worldometers.info/world-population/ 
36 Bilag 1 
37 http://www.oica.net/category/production-statistics/2009-statistics/ 
38 https://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-20-biggest-car-exporting-countries-in-the-world.html 
39 Bilag 2 
40 https://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-20-biggest-car-exporting-countries-in-the-world.html 
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Kigges	der	på	verdensplan,	var	andelen	af	køretøjer	pr.	indbygger	i	2015	på	18	%.	

Fra	2005	 til	2015	steg	andelen	af	køretøjer	pr.	 indbygger	 i	området	som	OICA	opdeler	som	

”Asien	(minus	Japan	og	Sydkorea)/Oceanien/Mellemøsten”	med	141	%,	hvilket	kan	være	med	til	

at	 forklare	 den	 store	 stigning	 af	 kinesisk	 produceret	 køretøjer	 kontra	 deres	 lave	 eksport.	

Alligevel	 ligger	 andelen	 af	 køretøjer	 pr.	 indbygger	 i	 området	 stadigvæk	 kun	 på	 8,5	%,	 det	

næstlavest	område	i	verden	efter	Afrika	med	4,2	%.		

Den	store	stigning	af	køretøjer	pr.	indbygger	hænger	sammen	med,	at	Kinas	BNP	pr.	indbygger	

er	blevet	mere	end	tredoblet	i	samme	periode41	og	den	kinesiske	middelklassen	forventes	at	

udgøre	over	700	mio.	kinesere	i	2020,	hvor	den	blot	udgjorde	på	80	mio.	kinesere	i	200242.	Der	

er	dermed	et	stort	antal	mennesker,	der	er	blevet	båret	fra	fattigdom	til	nu	at	have	råd	til	den	

luksus	et	køretøj	er.		

	

På	 verdensplan,	 er	 andel	 af	 køretøjer	 pr.	 indbygger	 steget	 med	 27	 %	 fra	 2005	 til	 2015.		

Lavest	er	væksten	i	NAFTA	(North	American	Free	Trade	Agreement),	EU/EFTA	(European	Free	

Trade	Agreement)	og	Japan	&	Sydkorea	på	henholdsvis	6	%,	8	%	og	7	%.	Dette	hænger	dog	også	

sammen	med,	at	disse	områder	har	den	største	andel	af	køretøjer	pr.	indbygger	på	henholdsvis	

67	%,	58	%	og	55	%.43	

	

Det	 er	 interessant	 at	 kigge	 på	 sammenhængen	 mellem	 stigningen	 af	 bilproduktionen	 og	

udbredelsen	af	biler	blandt	befolkningen,	sammenlignet	med	udviklingen	i	økonomien.	Kina,	

der	 som	 sagt	 er	 blevet	 verdens	 største	 producent	 af	 personal	 cars,	 og	 som	 jf.	 OICA’s	

regionsopdeling	i	bilag	3,	indgår	i	den	region	der	har	oplevet	klart	størst	vækst	i	køretøjer	pr.	

indbygger	fra	2005-2015	på	141	%,	er	samtidig	også	en	økonomi,	der	har	braget	derud	af.	

I	figur	1.2,	kan	det	ses	hvordan	Kina	fra	2007	til	2017	har	ligget	i	højkonjunktur,	med	en	årlig	

vækst	i	BNP	på	minimum	6,5	%,	og	med	en	stigning	i	BNP	på	over	14	%	i	2007.	

	

	

	

	

                                                
41 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=CN&start=2007&view=chart 
42 https://www.statista.com/statistics/875874/middle-class-population-in-china/ 
43 Bilag 3 
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Figur	1.2,	Udvikling	i	BNP,	Kina,	2007-2017	(World	Bank)	

	

Kigges	der	samtidig	på	økonomierne	fra	de	områder	i	OICA’	regionsopdeling	jf.	bilag	3,	der	så	

den	laveste	stigning	af	køretøjer	pr.	indbygger	fra	2005-2015,	som	var	NAFTA	(North	American	

Free	Trade	Agreement),	EU/EFTA	(European	Free	Trade	Agreement)	og	Japan	&	Sydkorea	med	

stigninger	på	henholdsvis	6	%,	8	%	og	7	%,	kan	det	i	figur	1.3	ses,	at	deres	ændring	i	BNP	har	

været	mere	stille,	end	hvad	Kina	har	oplevet.		

Det	ses,	at	både	USA,	Japan	og	Tyskland	blev	hårdt	ramt	af	finanskrisen,	med	fald	i	BNP	i	2009	

på	helt	ned	til	omkring	-5,5	%	for	både	Japan	og	Tyskland.	Fra	2011	og	frem	til	2017	har	alle	

tre	økonomier	ligget	og	vekslet	imellem	lavkonjunktur	og	højkonjunktur	med	stigninger	i	BNP	

på	0-2	%.	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

Figur	1.3,	Udvikling	i	BNP,	USA/Japan/Tyskland,	2007-2017	(World	Bank)	

	
Kigges	der	mere	specifikt	ned	i	Tesla’s	marked,	som	selvsagt	er	de	elektriske	plug-in	køretøjer,	

kan	markedet	opdeles	i	to	dele;	plugin-hybrid-	(PHEV)	og	battery	electric	(BEV)	køretøjer.	

Plugin-hybriderne	 er,	 som	navnet	 indikerer,	 køretøjer	 der	 både	benytter	 sig	 af	 en	 elektrisk	

motor	samt	en	benzinmotor,	der	overtager	når	den	elektriske	motor	slår	ud.		Plugin-hybriderne	
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kan	både	benytte	begge	motorer	på	samme	tid	og	skifte	imellem	brugen	af	de	to.	I	modsætning	

til	andre	hybrider,	benytter	plug-in	hybriderne	en	ekstern	oplader.44	

Modsætningsvis	 er	 battery	 electric	 køretøjer,	 som	 er	 hvad	 Tesla	 producerer,	 køretøjer	 der	

kører	komplet	på	elektricitet,	og	dermed	er	helt	uafhængig	af	en	traditionel	brændstofmotor.45		

	

I	2017	blev	der	solgt	ca.	1.200.000	elektriske	plug-in	køretøjer	på	verdensplan,	hvoraf	66	%	

bestod	af	BEV	og	34	%	af	plug-in	hybrider,	hvorfor	de	elektriske	batteribiler	dermed	dominerer	

markedet.	

Dog	er	dette	et	fald	fra	2010,	hvor	hele	88	%	af	markedet	var	BEV.	46	

Ud	af	det	de	samlede	globale	personal	vehicle	bilsalg	på	ca.	71.000.00047,	er	1.200.000	solgte	

elektriske	 plug-in	 biler	 selvfølgelig	 ikke	 synderligt	 meget	 (ca.	 1,7	 %),	 men	 tager	 man	

udviklingen	i	figur	1.4	i	betragtning,	er	det	dermed	et	marked,	der	er	i	yderst	stor	vækst.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.4,	Udvikling	i	salg	af	elektriske	plug-in	køretøjer	globalt	2010-2017	(McKinsey	&	Company)	
	

Som	det	ses	af	figur	1.4,	er	salget	af	elektriske	plug-in	køretøjer	på	verdensplan	gået	fra	i	2010	

at	være	nærmest	ikke-eksisterende,	til	syv	år	efter	at	sælge	over	1.200.000	biler.	Alene	fra	2016	

til	2017	har	der	været	en	stigning	i	salget	på	57	%.	

	
	
	

                                                
44 https://www.energysage.com/electric-vehicles/101/types-of-electric-cars/ 
45 https://www.telegraph.co.uk/cars/advice/difference-hybrid-plug-in-hybrid-electric-ev-car/ 
46 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-global-electric-vehicle-market-
is-amped-up-and-on-the-rise 
47 http://www.oica.net/wp-content/uploads/PC-sales-march-2018.jpg 
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Denne	udvikling	i	markedet	går	selvsagt	ikke	ubemærket	hen	for	markedets	aktører.		

Volkswagen	Group	har	i	deres	årsrapport	for	2017	fokus	på	udviklingen	i	markedet.	 I	deres	

årsrapport	påtaler	de	udviklingen	i	markedet,	samt	behovet	for	at	transformere	deres	kerne	

kompetencer	 herefter,	 hvorunder	 de	 opridser	 ”Develop	 battery	 technology	 as	 new	 core	

competency”48	som	en	væsentlig	byggeblog	og	strategisk	initiativ.		

Endvidere	beskriver	Volkswagen	Group,	at	de	forventer	så	sent	som	i	2025,	at	én	ud	af	fire	af	

koncernens	nye	biler	vil	være	udstyret	med	en	elektrisk	motor,	hvilket	de	estimerer	kan	være	

op	til	3.000.000	elektriske	biler	om	året49,	dermed	mere	end	en	fordobling	af	hele	det	samlede	

globale	salg	i	2017.	

I	2030	er	målet	for	Volkswagen	Group,	at	hele	koncernens	portefølje	på	ca.	300	bilmodeller	vil	

være	til	salg	i	mindst	én	elektrisk	version50.	

Men	det	er	ikke	kun	Volkswagen	Group,	der	har	rettet	deres	fokus	mod	elektriske	køretøjer;	

Toyota	 sigter	 imod,	 at	 mindst	 halvdelen	 af	 deres	 samlede	 globale	 bilsalg	 i	 2030	 vil	 være	

elektrificeret51,	 ligesom	Daimler	 i	2022	 forventer	at	udbyde	mere	end	 ti	elektriske	personal	

vehicles,	fra	den	lille	Smart	til	deres	største	SUV’er52.				

	

Det	ses	dermed,	at	markedet	for	elektriske	biler	er	i	vækst,	samt	markedsaktørerne	har	skarpt	

fokus	på	udviklingen	i	markedet,	og	er	parate	til	at	følge	udviklingen.		

Kigges	der	på	hvordan	markedet	for	elektriske	biler	er	fordelt	globalt,	kan	det	i	tråd	med	det	

samlede	bilmarked	ses,	at	Kina	er	det	mest	dominerende	land.	

I	 2016	 stod	 Kina	 med	 336.000	 solgte	 elektriske	 køretøjer	 for	 40	 %	 af	 det	 globale	 salg	 af	

elektriske	køretøjer,	hvor	af	76	%	af	salget	var	BEV53.	

Det	næststørste	marked	for	elektriske	biler	var	i	2016	USA,	hvor	der	i	2016	blev	solgt	lige	over	

150.000	elektriske	køretøjer,	heraf	var	ca.	54	%	BEV.	Dermed	er	fordelingen	imellem	plugin-

hybrider	og	BEV	mere	lige	i	USA	end	i	Kina.	

                                                
48 Volkswagen Group årsrapport 2017, s. 52 
49 Volkswagen Group årsrapport 2017, s. 137 
50 Volkswagen Group årsrapport 2017, s. 137 
51 Toyota Motor Corporation årsrapport 2018, s. 12 
52 Daimler Group årsrapport 2017, s. 125 
53 “Global EV Outlook”, OECD/IEA (2017), s. 12 
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Norge	var	i	2016	det	tredje	største	marked,	hvor	der	blev	solgt	ca.	50.000	elektriske	køretøjer,	

hvilket	er	særdeles	imponerende,	taget	i	betragtning	af,	at	Norge	blot	er	verdens	119.	største	

land	målt	på	befolkningstal54.	

Hvad	 der	 er	 interessant	 ved	 Norge	 er,	 at	 hvor	 elektriske	 biler	 i	 Kina	 og	 USA	 kun	 udgør	

henholdsvis	4,8	%	i	første	halvdel	af	201855	og	2,1	%	i	201856,	så	udgjorde	de	hele	37	%	af	det	

norske	bilsalg	i	første	halvdel	af	201857.	

	

Sammenlignes	Tesla	med	ovenstående	markedssituation,	er	det	også	USA,	Kina	og	Norge,	der	

er	de	største	geografiske	omsætningskilder.	

Ud	af	Tesla’s	samlede	omsætning	på	$11.758.751	mio.	i	2017,	kom	$2.027.062	mio.	fra	Kina58,	

derved	svarende	til	17	%.		

Jf.	Figur	1.5	kan	det	desuden	ses,	at	53	%	af	Tesla’s	omsætning	kom	fra	USA,	imens	Norge	stod	

for	7	%.	De	resterende	23	%	af	omsætningen	kom	fra	resten	af	verden.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figur	1.5,	Tesla’s	omsætning	opdelt	geografisk	(Tesla	årsrapport	2017,	egen	tilskrivning)	

	

McKinsey	&	Company	følger	udviklingen	i	markedet	med	deres	Electric	Vehicle	Index,	hvor	de	

rangerer	 lande	 ud	 fra	 en	 Market	 Score	 og	 en	 Industry	 Score	 på	 en	 skala	 fra	 0-5.	

Deres	Market	 Score	 bliver	 givet	 på	 baggrund	 af	 en	 analyse	 af	 efterspørgslen	 af	 elektriske	

køretøjer,	hvor	de	derved	kigger	på	andelen	af	elektriske	køretøjer	i	forholdt	til	hele	markedet.		

                                                
54 http://www.worldometers.info/world-population/norway-population/ 
55 http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/ 
56 http://www.ev-volumes.com/country/usa/ 
57 http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/ 
58 Tesla årsrapport 2017, s. 118 
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Desuden	 gives	 scoren	 på	 baggrund	 af	 politiske	 incitamenter	 og	 tilskud	 til	 de	 elektriske	

køretøjer,	set	fra	forbrugernes	synsvinkel.		

Deres	Industry	Score	bliver	givet	på	baggrund	af	en	analyse	af	udbuddet	af	elektriske	køretøjer,	

hvor	 de	 dermed	 kigger	 på	 hvor	 succesfuldt	 bilbranchen	 i	 de	 givne	 lande	 har	 støttet	 den	

elektriske	udvikling.	Herunder	kigges	der	på	hvor	stor	en	andel	af	den	nuværende	og	fremtidige	

produktion,	de	elektriske	køretøjer	og	komponenter	fylder.59	

På	 McKinsey	 &	 Company’s	Market	 Score,	 scorer	 Norge	 selvsagt	 højest	 med	 en	 score	 på	 4,	

grundet	landets	store	andel	af	elektriske	køretøjer,	et	stort	udvalg	af	elektriske	køretøjer	samt	

landets	politiske	 incitamenter	 til	at	købe	elektriske	køretøjer.	Dog	scorer	Norge	0	 i	 Industry	

Score,	da	der	ikke	er	nogen	norsk	industri	for	elektriske	køretøjer.	

Kina	scorer	næsthøjest	på	McKinsey	&	Company’s	Market	Score,	med	en	scorer	på	2,5,	grundet	

andelen	 af	 elektriske	 køretøjer,	 et	 udvalg	 af	 næsten	 100	 elektriske	 modeller	 samt	 store	

investeringer	 i	 infrastrukturen	for	opladning.	Samtidig	er	Kina	det	 land,	der	scorer	bedst	på	

Industry	 Score	 med	 en	 score	 på	 4,5	 grundet	 industriens	 størrelse	 og	 andelen	 af	 elektriske	

køretøjer,	der	bliver	produceret.	

	

3	Strategisk	analyse	
Det	følgende	afsnit	har	til	formål	at	analysere	både	Tesla	og	bilbranchen,	før	der	er	mulighed	

for	at	lave	en	værdiansættelse	af	virksomheden.	

Der	vil	både	blive	kigget	internt	på	Tesla	f.eks.	i	form	af	en	værdikædeanalyse,	men	branchen	

vil	også	blive	analyseret	i	form	af	en	PEST-analyse	og	Porters	Five	Forces,	for	at	få	en	forståelse	

for	 hvor	 Tesla	 befinder	 sig,	 hvordan	 konkurrencen	 ser	 ud,	 samt	 hvad	 Tesla’s	muligheder	 i	

markedet	er.		

	

3.1	PEST	

PEST-analysen	hjælper	med	at	skabe	et	overblik	over	de	politiske,	økonomise,	sociokulturelle	

og	teknologiske	faktorer,	der	påvirker	markedet	og	dermed	Tesla’s	aktiviteter	og	præstation.		

	

                                                
59 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-global-electric-vehicle-market-
is-amped-up-and-on-the-rise#0 
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3.1.1	Political	Factors		

Den	politiske	retning,	som	landende	og	verden	tager,	har	naturligvis	en	betydelig	påvirkning	

for	 udviklingen	 af	 markedet.	 Politiske	 incitamenter	 som	 tilskud	 fungerer	 i	 praksis	 som	 en	

negativ	 skat60	 og	kan	påvirke	hvordan	 forbrugerne	 tager	 imod	udviklingen	af	 bilindustrien.	

Dette	 sås	 der	 eksempler	 på	 i	 Danmark	 i	 2016,	 hvor	 regeringen	 valgte	 at	 ændre	 på	

registreringsafgiften	for	elbiler;		

I	2015	var	elbiler	 fritaget	 for	registreringsafgiften,	der	ellers	 lå	på	op	til	180	%	for	normale	

biler61.	 Dette	 valgte	 et	 flertal	 i	 Folketinget	 dog	 at	 ændre	 på	 med	 en	 gradvis	 indfasning	 af	

registreringsafgiften	på	elbiler,	sådan	at	man	i	2023	skal	betale	100	%	i	registreringsafgift62.		

Den	nye	 registreringsafgift	 for	 elbiler	 påvirkede	 salget	 af	 elbiler	 negativt.	 Tesla	 kunne	 især	

mærke	påvirkningen	af	det	nye	politiske	tiltag,	da	de	gik	fra	at	sælge	2.738	biler	i	Danmark	i	

2015,	svarende	til	1,3	%	af	det	samlede	bilsalg,	til	blot	at	sælge	176	biler	i	2016,	svarende	til	

blot	0,1	%	af	det	samlede	bilsalg63.		

Men	ikke	kun	Tesla	blev	ramt	af	afgiftsændringen;	den	samlede	andel	af	elbiler	solgte	gik	fra	i	

2.	halvår	af	2015	at	være	mere	end	3	%,	til	i	1.	halvår	af	2016	at	være	under	0,5	%64.		

Siden	da	er	Tesla’s	salg	i	Danmark	faldet	yderligere	til	henholdsvis	98	biler	i	2017	og	95	biler	i	

201865.	Og	dette	er	selvom	elbilmarkedet	igen	er	ved	at	komme	sig,	da	andelen	af	solgte	elbiler	

i	2.	halvår	af	2018	igen	var	på	over	2	%,	for	første	gang	siden	2015.	Dog	ses	det,	at	en	stor	del	

af	denne	stigning	skyldes	en	stigning	i	salget	af	plug-in	hybrider66.	

	

Kigges	der	i	stedet	for	imod	Norge,	der	har	som	nationalt	mål,	at	alle	nye	solgt	biler	i	2025	skal	

være	elektriske	eller	hydrogen,	kan	det	 ses	hvordan	politiske	 tiltage	kan	påvirke	elbilsalget	

positivt.		

Som	redegjort	i	afsnit	2,	var	Norge	i	2016	det	tredje	største	markedet	for	elbiler,	samt	det	land	

med	størst	andel	af	solgte	elbiler.	Dette	skyldes	en	række	initiativer	af	den	norske	regering,	der	

skal	gøre	elbilerne	mere	attraktive	for	forbrugeren.	Bl.a.	er	elbilerne	fritaget	for	importafgifter,	

                                                
60 Andersen, Michael: Kompendium i Mikroøkonomi, 4th edition, Aspiri A/S, 2016 
61 https://politiken.dk/indland/politik/art5593173/Regeringen-indfører-gradvis-afgift-på-elbiler 
62 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234529 
63 https://www.bilimp.dk/Statistik 
64 https://www.danskelbilalliance.dk/statistik 
65 https://www.bilimp.dk/Statistik 
66 https://www.danskelbilalliance.dk/statistik 



 Side 21 

fritaget	for	25	%	moms,	fritaget	for	årlig	vejskat,	har	tilladelse	til	at	køre	i	busbanerne	samt	en	

lokal	parkeringsafgift	på	maksimalt	50	%	af	den	fulde	pris.67		

Disse	initiativer	er	som	sagt	en	del	af	grunden	til,	at	Norge	rangerer	højest	i	Market	Score	på	

McKinsey	&	Company’s	Electric	Vehicle	Index68.	

	

Der	 bør	 dermed	 ikke	 være	 nogen	 tvivl	 om,	 at	 den	 politiske	 overbevisning	 påvirker	

mulighederne	for	udviklingen	i	elbilmarkedet.	Kigges	der	på	den	globale	politiske	scene,	ses	

det,	at	der	kommer	mere	om	mere	fokus	på	bæredygtighed.	Den	globale	opvarmning	er	et	emne,	

der	bliver	taget	mere	og	mere	seriøst,	og	som	fylder	mere	og	mere	i	den	politiske	debat.		

I	december	2015	blev	der	i	Paris	indgået	en	global	klimaaftale,	kendt	under	navnet	The	Paris	

Agreement.	Aftalens	langsigtede	mål	er	at	holde	den	globale	temperaturstigning	under	2	grader	

og	gøre	en	indsats	for	at	holde	temperaturstigningen	til	1,5	grader.69		

Allerede	i	august	2017	valgte	den	amerikanske	præsident	Donald	Trump	dog	at	trække	USA	ud	

af	 klimaaftalen70,	 da	 præsidenten	 mente,	 at	 aftalen	 var	 uretfærdig	 overfor	 USA	 da	 den	 vil	

”underminere	amerikansk	økonomi”71.	

Imens	store	dele	af	verden	oplever	klimaforandringerne	som	et	stort	problem,	er	både	Kina	og	

USA,	der	er	verdens	to	største	udledende	lande	af	CO272,	generelt	lidt	mere	skeptiske	overfor	

de	risici,	der	er	forbundet	med	den	globale	opvarmning73.	

Med	det	økonomiske	opsving	Kina	har	 set	 igennem	årene,	 er	de	 som	nævnt	blevet	 verdens	

største	klimasynder.	Det	er	blevet	så	ekstremt,	at	luftforureningen	i	2015	blev	oplyst	til	at	være	

skyld	i	1,6	mio.	dødsfald	årligt74.	Derfor	er	Kina	i	en	situation,	hvor	de	er	nødt	til	at	omstille	til	

mere	bæredygtig	energi,	hvilket	betyder	en	strammere	regulering	af	fossilbrændstof	afhængige	

køretøjer,	 samt	 flere	 incitamenter	 for	de	mere	bæredygtige	elektriske	køretøjer75,	herunder	

                                                
67 https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/ 
68 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-global-electric-vehicle-market-
is-amped-up-and-on-the-rise#0 
69 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/timeline/ 
70 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.464.2017-Eng.pdf 
71 https://www.foxnews.com/politics/paris-agreement-on-climate-change-us-withdraws-as-trump-calls-it-unfair 
72 https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions 
73 http://www.pewglobal.org/2015/11/05/global-concern-about-climate-change-broad-support-for-limiting-
emissions/ 
74 http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/08/China-Air-Quality-Paper-July-2015.pdf 
75 https://www.bloomberg.com/graphics/2018-china-pollution/ 
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tilskud	på	helt	op	imod	ca.	$	8.800	for	køb	af	elektriske	køretøjer76,	samt	mulighed	for	gratis	

nummerplade/registrering,	der	ellers	ville	koste	op	til	$	14.00077.	

	 USA	 KINA	 NORGE	

FINANSIELLE	

INCITAMENTER	

Skattefradrag	på	op	til	$	

7.50078		

Gratis	parkering	

Tilskud	på	op	til	ca.		

$	8.800		

Gratis	nummerplade	op	

til	ca.	$	14.000	

Fritaget	for;	

importeringsafgifter,		

25	%	moms,	årlig	

vejskat	

Billigere	parkering	

IKKE-FINANSIELLE	

INSITAMENTER	

Adgang	til	carpool-

lane79	

	

	 Tilladelse	til	at	køre	i	

busbaner	

Figur	2.1,	Politiske	incitamenter	for	Tesla’s	tre	største	markeder	(egen	tilskrivning)	

	

Yderligere	er	der	kommet	et	større	politisk	fokus	på	at	forbyde	køretøjer,	der	er	afhængige	af	

fossilbrændstof,	 i	 større	 byer.	 Flere	 byer	 har	 skrevet	 under	 på	 at	 forbyde	 køretøjer,	 der	 er	

afhængige	 af	 fossilebrændstoffer	 inden	 2030,	 herunder;	 København,	 Cape	 Town,	 London,	

Madrid,	Paris,	Rom,	Los	Angeles	m.fl.80	

Flere	lande,	her	i	blandt	Storbritannien	og	Frankrig,	har	sågar	oplyst	de	vil	forbyde	salget	af	

disse	 køretøjer	 inden	 2040	 grundet	 de	 luftforureninger	 og	 dermed	 sundhedsrisici	 som	

køretøjerne	bringer81.	

	

En	 anden	 faktor,	 der	 kan	have	påvirkning,	 er	 en	 toldkrig	 imellem	USA	og	Kina,	 hvilket	 kan	

påvirke	 Tesla	 negativt.	 I	 2018	 lagde	 USA	 en	 ekstra	 afgift	 for	 $	 250	 mia.	 på	 kinesiske	

eksportvarer.	Kina	kvitterede	igen	med	ekstra	afgifter	for	$	110	mia.82	Da	Kina	som	nævnt	er	

                                                
76 https://wheels.blogs.nytimes.com/2010/06/02/china-to-start-pilot-program-providing-subsidies-for-electric-cars-
and-hybrids/ 
77 https://skift.com/2018/05/23/china-pushes-drivers-toward-electric-vehicles-out-of-necessity/ 
78 https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/electric-vehicles-tax-credits-and-other-incentives 
79 
https://web.archive.org/web/20141128050135/http://seattletimes.com/html/localnews/2025117609_electriccarsxm
l.html 
80 https://climateprotection.org/wp-content/uploads/2018/10/Survey-on-Global-Activities-to-Phase-Out-ICE-Vehicles-
FINAL-Oct-3-2018.pdf 
81 https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/25/britain-to-ban-sale-of-all-diesel-and-petrol-cars-and-vans-from-
2040 
82 https://www.dr.dk/nyheder/udland/usa-og-kinas-vabenhvile-i-toldkrig-letter-aktiemarkeder 
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verdens	største	marked	for	elektriske	køretøjer	samt	Tesla’s	største	eksportmarked,	kan	ekstra	

afgifter	på	deres	produkter	skade	Tesla’s	salg.83		

Denne	trussel	kan	dog	afhjælpes	med	Tesla’s	 fabrik	 i	Shanghai,	da	de	på	den	måde	kommer	

uden	om	de	eventuelle	kinesiske	importafgifter84.		

	

3.1.2	Economical	Factors		

Som	 det	 allerede	 kort	 er	 påtalt	 i	 afsnit	 2,	 blev	 især	 USA	 og	 EU	 påvirket	 af	 finanskrisen	 og	

oplevede	en	tilbagegang	i	BNP	i	2009.	Siden	da	har	begge	områder	ligget	og	vekslet	imellem	en	

lavkonjunktur	og	højkonjunktur	med	en	årlig	stigning	i	BNP	på	0-3	%.	Kina	har	derimod	ligget	

konstant	i	højkonjunktur	med	en	årlig	stigning	i	BNP	på	minimum	6,5	%.85		

Den	store	velstandsstigning	i	Kina	har	som	nævnt	gjort	Kina	til	verdens	største	bilmarked,	siden	

landet	overhalede	Japan	i	200986.		

Frem	 mod	 2023	 forventes	 Kina	 fortsat	 at	 have	 det	 største	 vækstpotentiale,	 med	 en	 årlig	

stigning	i	BNP	på	over	5,5	%,	hvor	USA’s	stigning	i	BNP	i	2023	kun	forventes	at	være	1,4	%,	og	

EU	forventes	at	have	en	stigning	i	BNP	i	2023	på	1,6	%87,	og	verdensøkonomien	forventes	derfor	

at	have	en	moderat	og	mere	stille	fremgang	i	de	kommende	år.		

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

Figur	2.2,	Udvikling	i	BNP,	USA/Kina/EU,	2007-2017	(World	Bank)	

	

                                                
83 https://www.motormagasinet.dk/article/view/611697/toldkrig_rammer_tesla 
84 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-07/elon-musk-in-china-to-break-ground-for-tesla-s-china-
factory 
85 Figur 2.2, World Bank 
86 http://www.oica.net/category/production-statistics/2009-statistics/ 
87 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/CHN/USA/EUQ 
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Bilbranchen	er	en	cyklisk	industri,	hvilket	vil	sige,	at	når	det	går	godt	i	økonomien,	går	det	også	

godt	i	branchen.88		

Når	der	er	højere	ledighed	og	den	disponible	indkomst	falder,	ønsker	folk	selvsagt	ikke	at	gå	ud	

at	investere	i	dyre	aktiver	som	biler.	Omvendt	når	økonomien	buldrer	og	ledigheden	er	lav	og	

lønningerne	høje	vil	forbruget	stige.89		

Det	betyder	dermed,	at	vi	kan	forvente,	at	branchen	vil	klare	sig	godt	i	økonomiske	opsving;	

salget	 vil	 stige,	 omsætningen	 vil	 stige	 og	 indtjeningen	 vil	 stige.	 Omvendt	 vil	 det	 være	 i	

økonomiske	nedture.		

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
Figur	2.3,	Udvikling	i	verdens	BNP,	udvikling	i	verdens	bilsalg,	2005-2016	(World	Bank/OICA,	egen	tilskrivning)	

	
Som	det	ses	af	figur	2.3,	følger	både	udviklingen	i	verdens	BNP	og	udviklingen	i	verdens	bilsalg	

et	nogenlunde	ens	mønster.	Der	er	ikke	en	direkte	korrelation	på	1,	men	en	korrelation	på	0,790	

og	det	 ses	derfor,	 at	når	bilsalget	 falder,	 så	 falder	verdens	BNP	efterfølgende.	Omvendt	når	

bilsalget	stiger,	så	stiger	verdens	BNP	også	efterfølgende.		

Derfor	kaldes	dette	også	for	en	 ledende	indikator,	da	det	kan	være	med	til	at	sige	noget	om	

hvordan	fremtidens	økonomi	udvikler	sig.		Samtidig	ses	det	i	bilag	4,	at	den	laveste	korrelation	

imellem	bilsalget	og	BNP-væksten	i	Tesla’s	tre	største	markedet	er	på	0,34	i	Norge.	Den	højeste	

er	i	USA	på	0,67,	imens	Kina	ligger	i	midten	med	en	korrelation	på	0,42.	

På	trods	af,	at	Kina	også	har	en	kæmpe	bilindustri,	er	korrelationen	i	Kina	ikke	meget	større	

end	i	Norge,	hvorfor	det	kan	udledes,	at	Ilandes	BNP	er	tættere	korreleret	med	bilsalget,	end	

Ulandes	er.	

                                                
88 https://investinganswers.com/financial-dictionary/economics/cyclical-industry-356 
89 https://investinganswers.com/articles/cyclical-versus-non-cyclical-stocks 
90 Bilag 4 
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Da	Norge	ikke	har	nogen	bilindustri,	men	USA	omvendt	har	en	kæmpe	bilindustri,	hænger	det	

også	sammen,	at	USA's	BNP	er	mere	afhængig	af	bilsalget,	end	Norges	er.		

I	2010	steg	salget	af	biler	med	hele	12	%	fra	året	før,	hvilket	er	en	væsentlig	større	stigning	i	

bilsalget	end	i	verdens	BNP.	Dette	kan	skyldes,	at	der	året	før	var	en	økonomisk	tilbagegang,	

hvor	 ledigheden	steg91	og	de	disponible	 indkomster	var	 lavere.	Dermed	havde	 folk	 ikke	råd	

eller	lyst	til	at	købe	så	dyrt	et	aktiv	som	en	bil	jo	er,	men	sparede	i	stedet	pengene.	Da	ledigheden	

året	efter	faldt	og	lønningerne	steg	skete	der	et	stort	indkøb.		

	

I	fremtiden	vil	verdensøkonomien	som	sagt	sænke	farten,	men	fortsat	have	en	moderat	og	stille	

fremgang	 over	 de	næste	 par	 år.92	 Bliver	Verdensbanken93	 og	 IMF’s	 (International	Monetary	

Fund)	 prognoser	korrekt,	 kan	der	derfor	 forventes	en	moderat	og	 stille	 fremgang	 i	 verdens	

bilsalg	over	de	næste	år,	grundet	den	førnævnte	positive	korrelation.		

	

Råmaterialer	

Tesla	 benytter	 selvsagt	 en	 række	 råmaterialer,	 herunder	 aluminium,	 stål	 og	 lithium	 til	

produktionen	af	deres	biler	og	andre	produkter.	Priserne	på	disse	materialer	svinger	alt	efter	

udviklingen	i	markedernes	tilstande	samt	den	globale	efterspørgsel	efter	disse	materialer.94		

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	2.4,	Udvikling	i	råvarepriser,	2008-2018	(World	Bank,	egen	tilskrivning)	

                                                
91 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&start=2006 
92 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
93 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/06/05/global-economy-to-expand-by-3-1-percent-in-
2018-slower-growth-seen-ahead 
94 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 9  
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Som	det	ses	i	figur	2.4,	har	priserne	på	aluminium	ligget	relativt	stabilt	over	de	sidste	10	år.	

Kigges	der	 i	 stedet	 for	på	prisudviklingen	 i	 kobber	kan	det	 ses,	 at	priserne	har	udviklet	 sig	

mindre	stabilt	med	en	højest	pris	på	ca.	$	8.800	pr.	ton	i	2011	og	en	lavest	pris	på	ca.	$	4.800	pr.	

ton	i	2016.	

Det	er	dog	nikkel,	der	har	været	det	mest	volatile	metal	over	de	sidste	10	år	med	en	højest	pris	

på	ca.	$	22.900	pr.	ton	i	2011	og	en	lavest	pris	på	ca.	$	9.600	pr.	ton	i	2016.		

Kigges	der	på	de	 fremtidige	 forventninger	 til	 udviklingen	 i	 disse	 tre	metaller,	 forventes	det	

mindst	volatile	metal,	aluminium,	at	stige	i	pris	til	ca.	$	2.150	i	2020	og	omkring	samme	niveau	

i	2025.	Dette	er	en	beskeden	stigning	på	blot	2	%.		

Kobber	forventes	at	se	en	prisstigning	til	ca.	$	6.600	i	2020	og	ca.	$	6.800	i	2025.	En	lidt	større	

stigning	på	4	%	fra	den	nuværende	pris.	

Det	mest	volatile	metal	af	de	tre,	nikkel,	forventes	også	den	største	prisstigning	til	ca.	$	14.000	

i	2020	og	ca.	$	16.000	i	2025.	Dermed	en	noget	større	stigning	på	22	%	fra	den	nuværende	

pris.95	En	del	af	disse	prisstigninger	vil	naturligvis	skyldes	inflationens	påvirkning	på	

priserne.	

	

Olie	

Da	 det	 største	 substituerende	 produkt	 for	 elektriske	 køretøjer	 selvsagt	 er	 benzin-	 og	

dieselbilerne,	der	i	dag	dominerer	bilmarkedet,	har	olieprisen	en	væsentlig	betydning	for	Tesla.	

Jo	 billigere	 oliepriserne	 er,	 desto	 billigere	 bliver	 brændstof	 og	 desto	 billigere	 bliver	 de	

traditionelle	biler	dermed	at	benytte.	Omvendt	vil	stigende	oliepriser	være	positivt	for	Tesla,	

da	 dette	 vil	 gøre	 benzin-	 og	 dieselbiler	 dyrere	 at	 benytte,	 og	 dermed	 elbilmarkedet	 mere	

attraktivt.96	

Da	der	naturligvis	sker	en	del	shipping	igennem	Tesla’s	værdikæde	fra	start	til	slut,	vil	stigende	

oliepriser	også	påvirke	Tesla’s	omkostninger,	men	dette	bør	ikke	være	af	en	særlig	væsentlig	

størrelse	sammenlignet	med	ovenstående	beskrevet	effekt.	

	

Jf.	figur	2.5	har	oliepriserne	svunget	en	del	over	de	sidste	10	år.	I	2008	var	prisen	ca.	$	97	pr.	

tønde,	hvilket	i	2011	faldt	til	ca.	$	60	pr.	tønde,	for	at	være	helt	oppe	på	ca.	$	105	pr.	tønde	i	

                                                
95 “Commodity Markets Outlook”, World Bank (October 2018), s. 43 
96 Tesla, Inc årsrapport 2017, s.18 



 Side 27 

2012.	i	2016	var	prisen	helt	nede	på	ca.	$	42	pr.	tønde,	og	er	siden	hen	steget	igen	til	ca.	$	68	pr.	

tønde.	

Kigges	der	på	de	fremtidige	forventninger	til	prisudviklingen,	forventes	prisen	at	være	$	69	i	

2020	og	stige	til	$	69,5	i	2025,	dermed	en	stigning	på	ca.	1,7	%	fra	prisen	i	dag97.			

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

Figur	2.5,	Udvikling	i	oliepriser,	2008-2018	(World	Bank,	egen	tilskrivning)	

	

Lithium	

De	mest	udbredte	batterier	til	elektriske	køretøjer,	er	Lithium-batterier.98	Lithium	er	derfor	et	

vigtigt	råmateriale	for	produktionen	af	elektriske	køretøjer,	og	som	produktionen	af	elektriske	

køretøjer	stiger,	vil	efterspørgslen	af	lithium	derfor	alt	andet	lige	også	stige.			

Lithium	er	den	letteste	metalart,	og	selvom	over	halvdelen	af	den	globale	brug	af	lithium	går	til	

produktionen	af	batterier99,	bliver	det	også	brugt	til	en	masse	andre	formål	end	blot	elektriske	

køretøjer;	det	bliver	brugt	i	både	fly,	batterier	generelt,	glas,	keramik	og	endda	til	behandling	

af	mentale	sygdomme	som	bipolar	lidelse.100	

Brugen	af	lithium	er	steget	med	75	%	fra	2008	til	2016,	hvoraf	den	største	stigning	er	sket	til	

brugen	af	batterier101.		

Der	er	fem	dominerende	producenter	af	lithium	i	verden,	hvilket	giver	markedet	en	oligopol-

lignende	konkurrencesituation,	der	kan	påvirke	priserne	yderligere102.	

                                                
97 “Commodity Markets Outlook”, World Bank (October 2018), s. 43 
98 https://www.eniday.com/en/technology_en/electric-batteries-made/ 
99 https://www.statista.com/statistics/452006/global-consumption-of-lithium-by-battery-and-nonbattery-use/ 
100 https://www.livescience.com/28579-lithium.html 
101 https://www.statista.com/statistics/452006/global-consumption-of-lithium-by-battery-and-nonbattery-use/ 
102 https://www.statista.com/topics/3217/lithium/ 
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I	2018	er	prisen	pr.	ton	lithium	$	16.500,	en	stigning	på	271	%	siden	2008	hvor	prisen	blot	var	

$	4.440	pr.	ton.103	Med	en	øgning	i	efterspørgslen	efter	lithium,	må	man	også	forvente,	at	prisen	

alt	andet	lige	vil	stige,	ligesom	den	har	gjort	historisk	set.	Dette	vil	naturligvis	påvirke	Tesla,	der	

ikke	kun	benytter	lithium	i	deres	køretøjer,	men	også	i	deres	energi	opbevaringsprodukter104,	

da	produktionsomkostningerne	dermed	vil	stige.		

	

Det	er	desuden	værd	at	bemærke,	at	en	del	af	de	råvarer	Tesla	indkøber	til	produktionen	af	

deres	batterier	bliver	modregnet	i	 japanske	Yen,	hvorfor	udviklingen	i	Yen/USD	også	har	en	

betydning	for	produktionsomkostningerne	for	Tesla.105	

	

3.1.3 Sociocultural Factors  

Bæredygtigheden	 og	 frygten	 for	 klimaforandringerne	 fylder	mere	 og	mere	 hos	 den	 globale	

befolkning.		

I	en	undersøgelse	lavet	i	2015	i	40	lande	er	mere	end	45.000	respondenter	blevet	udspurgt	om	

hvad	de	anser	som	den	største	trussel	imod	deres	land.	

Generelt	ligger	klimaforandringerne	højt.	I	de	lande,	der	ikke	har	klimaforandringerne	som	den	

største	trussel	er	svaret	overvejende	truslen	fra	ISIS,	hvilket	måske	ikke	er	så	underligt	efter	de	

mange	terror	angreb	de	senere	år106.	

Især	 i	 Canada,	 Sverige,	 Spanien,	 Latinamerika	 og	 dele	 af	 Afrika	 er	 der	 en	 stor	 frygt	 for	

klimaforandringerne,	hvor	disse	 lande	svarer,	 at	klimaforandringerne	er	den	største	 trussel	

imod	deres	land.	

I	alt	svarer	19	ud	af	de	40	lande,	at	klimaforandringerne	er	den	største	trussel	imod	deres	land.		

Den	højeste	scorer	ligger	i	Spanien,	hvor	89	%	har	svaret,	at	klimaforandringerne	er	en	stor	

trussel.	Den	laveste	scorer	ligger	i	Rusland,	hvor	blot	35	%	mener	dette	er	en	stor	trussel	for	

landet.		

Den	globale	median	for	klimaforandringerne	som	den	største	trussel	er	46	%,	hvilket	gør	det	

til	den	største	trussel	globalt	set,	efterfulgt	at	økonomisk	ustabilitet	og	ISIS	med	medianer	på	

henholdsvis	42	og	41	%.107	

                                                
103 https://www.metalary.com/lithium-price/ 
104 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 3  
105 Tesla, Inc årsrapport 2017, 2. 20 
106 https://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks-around-the-world/index.html 
107 http://www.pewglobal.org/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-global-threat/ 
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I	USA	er	det	især	de	unge,	der	er	bekymrede	for	klimaforandringerne.	52	%	af	folk	i	alderen	18-

29	 år	 svarede	 i	 2015,	 at	 de	 syntes	 klimaforandringerne	 var	 et	 meget	 seriøst	 problem.	 Til	

sammenligning	mente	kun	38	%	af	folk	over	50	år	det	var	et	seriøst	problem108.	

	

Denne	øgede	 frygt	på	klimaforandringerne,	 er	med	 til	 at	 skabe	 fokus	på	hvordan	dette	kan	

modarbejdes.	Da	transport	med	fossilebrændstoffer	var	den	største	udleder	af	drivhusgasser	i	

USA	i	2016	med	28,5	%	af	den	samlede	udledning109,	kan	Tesla	håbe	på,	at	befolkningens	frygt	

for	klimaforandringerne	får	dem	til	at	ændre	vanerne,	hvor	problemet	er	størst.		

I	2014	var	Kina,	USA	og	EU,	nærmere	beskrevet	Tesla’s	 tre	største	markeder,	de	 tre	største	

udledere	af	drivhusgasser,	med	54	%	af	den	globale	udledning	tilsammen110.	

Miljøbevidstheden	 skaber	 ikke	 kun	 en	mulighed	 for	 Tesla’s	 automotive-segment,	 men	 også	

deres	 energy	 storage	 and	 -generation-segment.	 I	 2007	 var	 omsætningen	 for	 solceller	 på	

verdensplan	blot	$	10	mia.,	men	er	i	2016	steget	til	$	41.9	mia.111	

Det	 estimeres	 desuden,	 at	 det	 globale	 marked	 for	 solenergigeneratorer,	 der	 omdanner	

solenergi	fra	solceller	til	brugbart	elektriske	energi112,	vil	stige	med	mere	end	40	%	fra	2017	til	

2023113.	

	

3.1.4	Technological	Factors		

Den	teknologiske	udvikling	kan	både	have	positive	og	negative	konsekvenser	for	markedet	for	

elektriske	køretøjer.	For	det	første	giver	den	teknologiske	udvikling	muligheden	for	at	udvikle	

de	elektriske	køretøjer,	så	de	bliver	bedre,	så	de	kan	køre	længere	og	så	de	dermed	bliver	et	

bedre	og	bedre	og	mere	praktisk	alternativ	for	forbrugerne.	

En	 væsentlig	 problemstilling	 for	 de	 elektriske	 køretøjer,	 er	 bilernes	 rækkevidde	 på	 en	 fuld	

opladning.	Dette	vil	selvsagt	også	blive	forbedret	med	den	teknologiske	udvikling.	Fra	2011	til	

2017	er	medianrækkevidden	for	alle	elektriske	køretøjer	steget	med	56	%,	fra	ca.	117	km	til	ca.	

                                                
108 http://www.pewglobal.org/2015/11/05/1-concern-about-climate-change-and-its-consequences/ 
109 https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions 
110 https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Trends 
111 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/270026/worldwide-revenue-of-the-solar-energy-
industry/ 
112 https://www.climatecounts.org/solar/solar-generators/ 
113 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/956996/global-market-size-solar-generators/ 
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183	km	på	en	opladning.	Nogle	modeller	har	endda	en	rækkevidde	på	op	til	ca.	540	km,	hvilket	

er	en	stigning	på	256	%	fra	2011.114	

Stigningen	i	rækkevidde	kan	selvsagt	både	skyldes	udviklingen	i	batterikvaliteten,	men	det	kan	

også	skyldes	udviklingen	i	produktionen	af	bilen	og	muligheden	for	at	gøre	biler	lettere,	da	en	

lettere	bil	selvsagt	kræver	mindre	energi	til	at	give	fremdrift.	Dette	er	noget	Volkswagen	Group	

har	fokus	på;	

”Given	the	growing	importance	of	e-mobility,	auto-	motive	lightweight	construction	is	a	key	technology	

for	future	competitiveness.	Less	vehicle	weight	increases	the	range	of	electric	vehicles.”115	

	
Desuden	 vil	 den	 teknologiske	 udvikling,	 gøre	 det	 billigere	 og	 dermed	 mere	 lukrativt	 at	

producere	komponenterne,	der	skal	bruges	for	at	producere	de	elektriske	køretøjer;	

”Almost	any	new	technology	initially	has	high	unit	cost	before	it	can	be	optimized	and	this	is	no	less	true	

for	electric	cars”116	

	

Særdeles	er	udviklingen	i	batteriteknologien	et	vigtigt	element.	 Ikke	mindst	er	batteriet	den	

elektriske	bils	”hjerte”,	og	kvaliteten	af	batterierne	er	derfor	hvad	der	vil	gøre	 forskellen	på	

produkterne	 på	 markedet.	 Jo	 bedre	 batterikvaliteten	 er,	 desto	 længere	 liv	 har	 bilen	 og	 jo	

længere	vil	der	være	 imellem	værkstedsbesøg,	og	desto	 længere	vil	bilen	kunne	køre	på	en	

opladning.	Men	batterierne	har	også	en	stor	betydning	for	produktionsomkostningerne	ved	de	

elektriske	 køretøjer,	 og	 ifølge	 Volkswagen	 Group,	 vil	 batteriet	 være	 et	 af	 de	 vigtigste	

komponenter	i	produktionen	af	elektriske	køretøjer	i	fremtiden;	

“Developing	battery	technology	as	a	core	competency	has	also	been	defined	as	a	strategic	initiative	of	the	

Volkswagen	Group.	The	battery	accounts	for	20	to	30%	of	the	cost	of	materials	in	electric	vehicles;	in	

future,	it	will	be	one	of	the	most	important	components	for	differentiating	between	products.”117	

	
Denne	effekt	kan	faktisk	allerede	ses	i	dag.	I	2010	kostede	et	batteri	$1.000	pr.	kWh,	hvorefter	

prisen	sidenhen	er	faldet	med	hele	77	%	til	i	2016	at	være	$230	pr.	kWh118.	

                                                
114 https://evobsession.com/50-drop-in-battery-prices-in-3-years/ 
115 Volkswagen Group årsrapport 2017, s. 140 
116 https://www.tesla.co/da_DK/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me?redirect=no 
117 Volkswagen Group årsrapport 2017, s. 140 
118 https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-
storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market 
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Med	Gigafactory	1,	der	som	nævnt	i	afsnit	2	bl.a.	producerer	Tesla’s	batterier,	forventer	Tesla	

at	 kunne	 producere	 batterier	 helt	 ned	 til	 $	 100	 pr.	 kWh,	 hvilket	 dermed	 er	 mere	 end	 en	

halvering	på	prisen	i	2016119.	

	

Den	teknologiske	udvikling	kan	også	betyde,	at	der	 i	 fremtiden	kommer	et	nyt	alternativ	på	

banen,	som	er	de	elektriske	biler	overlegne.	Toyota	har	f.eks.	valgt	at	satse	på	brintbiler	og	har	

allerede	lanceret	en	model,	Toyota	Mirai,	der	kører	på	brint120.	

	

En	teknologi,	der	fylder	mere	og	mere	i	medierne	og	bilerne,	er	udviklingen	af	autopiloter	og	

selvkørende	biler.	Tesla’s	autopilot	er	i	dag	på	niveau	2	på	SAE-skalaen121	og	kan	dermed	mere	

eller	mindre	kører	sig	selv	i	dag,	med	assistance	fra	føreren.122		

BMW	og	Daimler	er	gået	sammen	i	et	strategisk	samarbejde,	for	at	udvikle	niveau	tre	og	fire	

autopilot	systemer,	der	betyder	systemerne	blive	mindre	afhængige	af	menneskelig	påvirkning	

og	vil	 kunne	overvåge	kørselsterræn	selv.	Målet	 er,	 at	 systemerne	vil	 være	 færdigudviklet	 i	

2025.123		

	

3.1.5	Konklusion	af	PEST		

Det	 kan	 konkluderes,	 at	 den	 fremtidige	 udvikling	 for	 Tesla	 afhænger	 af	 en	 række	 eksterne	

faktorer.	 Tesla’s	 fremtidige	 resultater	 vil	 både	 blive	 påvirket	 på	 indtægtssiden	 samt	

omkostningssiden.	

Den	globale	politiske	kurs	spiller	en	stor	rolle	for	udbredelsen	af	de	elektriske	køretøjer.	Det	

sås	hvordan	politiske	initiativer,	både	finansielle	og	ikke-finansielle,	har	gjort	Norge	til	det	land	

i	 verden	 med	 den	 højeste	 andel	 af	 elektriske	 køretøjer.	 Omvendt	 sås	 det,	 hvordan	 en	

tilbagerulning	af	subsidier	for	de	elektriske	køretøjer	har	hæmmet	salget	i	Danmark.		

I	McKinsey	&	Company’s	Electric	Vehicle	Index	kunne	det	ses	hvordan	politiske	initiativer	både	

kan	påvirke	efterspørgslen	samt	udbuddet.	Her	er	både	Norge	og	Kina,	der	som	sagt	er	verdens	

største	marked	 for	 elektriske	 køretøjer,	 to	 frontløbere	 på	 hver	 især	 efterspørgselssiden	 og	

                                                
119 https://electrek.co/2018/09/11/tesla-100-kwh-battery-cost-investor-gigafactory-1-tour/ 
120 Toyota Motor Corporation årsrapport 2018, s. 14 
121 https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-“levels-of-
driving-automation”-standard-for-self-driving-vehicles 
122 https://www.tesla.com/da_DK/autopilot?redirect=no 
123 https://politiken.dk/udland/art7063400/BMW-og-Daimler-går-sammen-om-selvkørende-biler 
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udbudssiden.	 Generelt	 sås	 det,	 at	 der	 er	 et	 større	 fokus	 for	 bæredygtighed	 og	

klimaforandringer.	 Dette	 er	 naturligvis	 en	 fordel	 for	 Tesla,	 men	 det	 skaber	 også	 et	 mere	

attraktivt	marked	for	nye	konkurrenter,	hvilket	kan	være	med	til	at	øge	konkurrencen.		

Den	grønnere	politiske	kurs	har	bl.a.	betydet,	at	benzin-	og	dieselbiler	er	blevet	forbudte	i	flere	

lande	fra	2030-2040.	

	

Det	store	fokus	på	en	grøn	omstilling	kommer	på	baggrund	af	befolkningens	opmærksomhed	

på	klimaproblemerne.	Især	frygten	for	klimaforandringernes	påvirkninger	spiller	her	en	rolle,	

da	det	i	2015	blev	anset	som	værende	den	største	trussel	imod	mere	end	45.000	respondenters	

hjemland.	Da	klimafokusset	er	størst	i	den	yngste	del	af	befolkningen	og	mindst	i	den	ældste	

del,	 kan	 man	 forestille	 sig,	 at	 klimaudfordringerne	 vil	 få	 endnu	 større	 opmærksomhed	 i	

fremtiden.		

	

Bilbranchen	er	en	cyklisk	branche,	og	derfor	spiller	verdensøkonomien	en	stor	rolle	i	hvordan	

markedet	vil	udvikle	sig.	Frem	imod	2023	forventes	de	største	økonomier	i	verden	fortsat	at	

være	i	positiv	vækst,	omend	ikke	en	lav	vækst.	Kina	forventes	fortsat	at	være	i	højkonjunktur,	

men	forventes	at	stilne	af	og	man	forventer	ikke	Kina	kan	fortsætte	de	ekstreme	stigninger	i	

BNP,	der	ellers	er	set	over	de	seneste	år.	Det	må	derfor	forventes,	at	fremtiden	også	byder	på	

en	stille	og	moderat	udvikling	i	bilsalget,	som	følge	af	udviklingen	i	verdens	BNP.	

Tesla	er	i	deres	produktion	afhængig	af	aluminium,	nikkel	og	kobber,	hvor	af	to	af	disse	metaller	

har	været	yderst	volatile	over	de	sidste	10	år.	Priserne	for	alle	metallerne	forventes	at	stige	i	

fremtiden,	hvorfor	det	må	forventes	at	produktionsomkostningerne	for	Tesla	også	vil	stige.		

Oliepriserne,	der	også	har	vist	sig	at	være	volatile	over	de	sidste	10	år,	forventes	at	holde	et	

nogenlunde	niveau	 fra	de	nuværende	priser.	 Stigende	priser	 ville	betyde,	 at	 substituerende	

produkter	til	Tesla’s	elektriske	køretøjer	ville	blive	dyrere	at	benytte.	Omvendt	ville	faldende	

priser	betyde	lavere	benyttelsesomkostninger.	Tesla	vil	derfor	glæde	sig	over	stigende	priser.	

Tesla	 er	 yderst	 afhængig	 af	 lithium	 i	 deres	 produktion,	 da	 dette	 er	 et	 vigtigt	 element	 i	

batteriteknologien.	Over	de	seneste	år	er	der	sket	en	kæmpe	stigning	i	brugen	af	lithium,	hvilket	

selvsagt	også	har	fået	prisen	til	at	eksplodere.	Det	forventes	i	fremtiden,	at	efterspørgslen	efter	

lithium	 vil	 stige	 endnu	 mere,	 hvorfor	 prisen	 vil	 fortsætte	 sin	 stigning.	 Dermed	 forventes	

produktionsomkostningerne	for	Tesla	yderligere	at	stige.		
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Omvendt	 kan	 den	 teknologiske	 udvikling,	 gøre	 det	 billigere	 at	 producere	 batterierne	 til	 de	

elektriske	 køretøjer,	 hvilet	 sænker	 produktionsomkostningerne	 for	 Tesla.	 Priserne	 i	

batteriproduktionen	er	allerede	faldet	betydeligt	over	de	sidste	år,	men	Tesla	forventer	de	vil	

falde	endnu	mere	i	fremtiden,	da	de	forventer	at	kunne	producere	batterier	til	en	pris	på	$	100	

pr.	kWh.	

	

3.2	Porters	Five	Forces		

Porters	Five	Forces	er	et	værktøj,	der	kan	analysere	en	branche,	for	at	se	hvor	attraktiv	markedet	

er	i	forhold	til	konkurrencesituation	og	dermed	hvor	hård	konkurrencen	i	branchen	er.	

Jo	højere	konkurrencen	er,	desto	mindre	attraktiv	vil	branchen	være.	

Desuden	kan	modellen	hjælpe	med	afdække	hvilken	position	Tesla	befinder	sig	i,	i	branchen.	

Modellen	er	 ved	hjælp	af	de	 fem	elementer	 god	 til	 at	 fremhæve	de	 forskellige	 faktorer,	 der	

påvirker	branchen	samt	at	give	et	indblik	i	Tesla’s	fremtidige	potentiale.		

De	 fem	 elementer	 i	 Porters	 Five	 Forces	 er;	 truslen	 fra	 nye	 indtrængere,	 truslen	 fra	

substituerende	produkter,	leverandørernes	forhandlingsstyrke,	kundernes	forhandlingsstyrke	

samt	konkurrencesituationen.		

Ud	fra	disse	elementer,	vil	der	blive	udarbejdet	analyser	af	det	samlede	marked	generelt	samt	

markedet	for	elektriske	køretøjer.	

	

3.2.1	Truslen	fra	nye	indtrængere	

For	 at	 analysere	 truslen	 for	nye	konkurrenter	på	markedet,	 er	man	nødt	 til	 at	 se	på	hvilke	

barrierer	der	står	i	vejen	for	at	starte	en	ny	bilproducent.		

For	 det	 første,	 er	 bilbranchen	 en	 utrolig	 kapitaltung	 branche.	 Der	 skal	 investeres	 i	 store	

produktionsanlæg,	der	skal	investeres	i	råmaterialer	som	stål,	aluminium	mm.	og	der	er	brug	

for	meget	arbejdskraft.	Kapitalkravet	i	sig	selv,	er	en	stor	barriere,	der	sænker	truslen	for	nye	

konkurrenter	på	markedet.	

	

Dernæst	er	der	den	teknologiske	barriere,	som	også	hænger	sammen	med	kapitalbarrieren.	At	

bygge	biler	bliver	mere	og	mere	kompliceret,	som	teknologien	fylder	mere	og	mere	i	biler.	Med	

features	som	adaptiv	fartkontrol,	keyless	go-systemer,	automatisk	nødbremsning,	automatisk	

parkering	og	ja	endda	selvkørende	teknologi	skal	producenter	være	dygtigere	og	dygtigere	som	
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branchen	konstant	udvikler	sig.	Dette	kræver,	at	man	kan	tiltrække	de	bedste,	klogeste	og	mest	

innovative	medarbejdere,	hvilket	desuden	øger	kapitalkravet,	da	lønningerne	alt	andet	lige	må	

anses	som	større	for	branchens	bedste	medarbejdere.		

Desuden	kommer	alle	omkostningerne	til	research	og	udvikling	af	bilerne	samt	systemerne,	

hvilket	igen	får	kapitalbarrieren	til	at	stige.	

	

Derudover	er	der	en	barriere	i	form	af	regulering.	Af	sikkerhedsmæssige	årsager	kan	enhver	

selvsagt	 ikke	 bare	 producere	 en	 bil	 og	 sælge	 den124.	 I	 2018	 vedtog	 europaparlamentet	 nye	

regler,	der	skal	gøre	nye	biler	på	markedet	renere	og	mere	sikre.	Dermed	bliver	nye	biler	testet	

på	70	parametre,	før	de	kan	godkendes	til	salg.125	

	

På	trods	af	de	store	indtrængningsbarrierer	gør	det	til	et	svært	marked	at	komme	ind	på,	er	

Tesla	 selv	 et	 godt	 eksempel	 på,	 at	 det	 ikke	 er	 umuligt	 at	 komme	 ind	 på	markedet	 som	 ny	

konkurrent,	hvis	man	har	en	god	vision	og	strategi.	

	

Men	selvom	der	er	store	barrierer	for	helt	nye	indtrængere	i	markedet,	og	truslen	dermed	må	

anses	for	at	være	lav,	så	er	barriererne	til	det	elektriske	bilmarked	for	allerede	eksisterende	

bilproducenter	 lavere.	 Store	 bilproducenter	 har	 allerede	 kapital,	 teknologiske	 færdigheder	

samt	dygtige	medarbejdere	til	at	kunne	gå	ind	i	det	elektriske	bilmarked,	hvorfor	truslen	her	

må	anses	som	værende	større,	og	stigende	i	fremtiden	som	markedet	vokser.		

Som	 det	 blev	 beskrevet	 i	 afsnit	 2.3,	 har	 flere	 af	 verdens	 største	 bilproducenter	 som	 f.eks.	

Volkswagen	 Group,	 Toyota	Motor	 Corporation	 og	 Daimler	 Group	 allerede	 deres	 øjne	 rettet	

imod	markedet,	og	har	sat	sig	store	målsætninger	i	fremtiden.		

	

3.2.2	Truslen	fra	substituerende	produkter	

Som	 markedet	 ser	 ud	 i	 dag,	 domineres	 det	 globale	 bilsalg	 af	 benzin-	 og	 dieselbiler,	 der	

tilsammen	 stod	 for	 95	%	 af	 det	 globale	 salg	 i	 2017.	 Derfor	 må	 truslen	 for	 substituerende	

produkter	til	elektriske	batteribiler	siges	at	være	særdeles	høj.	Ifølge	Statista	forventes	benzin-	

og	dieselbiler	kun	at	fylde	ca.	52	%	af	det	globale	salg	i	2030	hvor	BEV	forventes	at	stige	til	14	

                                                
124 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN 
125 http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20180418STO02014/nye-regler-skal-give-mere-sikre-
og-renere-biler 
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%	af	det	globale	salg.126	Derfor	forventes	det	dermed,	at	truslen	fra	benzin-	og	dieselbiler	vil	

være	faldende	i	de	kommende	år.	

Men	det	er	 ikke	kun	truslen	for	benzin-	og	diselbiler	som	alternativer,	der	er	væsentlig.	Der	

findes	nemlig	andre	bæredygtige	alternativer	til	disse	brændstoftyper	end	blot	BEV,	som	Tesla	

markedsfører.	Der	er	nemlig	en	 række	 forskellige	hybrid-alternativer;	HEV,	PHEV	og	MHEV	

forklaret	som	følgende:127		

	
HEV	

HEV,	eller	bare	hybrid,	er	køretøjer	udstyret	med	en	brændstofmotor	og	en	elektrisk	motor.	De	

to	 motorer	 supplerer	 hinanden	 bedst	 muligt	 og	 den	 elektriske	 motor	 kan	 også	 køre	

selvstændigt.	Den	elektriske	motor	bliver	opladet	af	brændstofmotoren.	

MHEV	

MHEV,	eller	mild	hybrid,	er	en	traditionel	brændstofbil,	der	er	udstyret	med	et	småt	elektrisk	

batteri,	der	kan	supplere	brændstofmotoren,	men	som	ikke	kan	kører	selvstændigt.	

PHEV	

PHEV,	 eller	 plug-in	 hybrid,	 fungerer	 som	 en	 HEV,	 men	 kan	 oplades	 som	 en	 elektrisk	 bil.	

Desuden	er	batteriet	langt	bedre,	og	har	derfor	en	højere	kapacitet.	

	
I	2030	forventes	disse	alternativer	at	udgør	34	%	af	det	globale	bilsalg.128	Disse	biltyper	anses	

derfor	for	at	være	en	stigende	trussel	imod	de	fuldt	elektriske	køretøjer.		

Det	forventes	desuden,	at	elbilerne	i	2030	vil	have	de	laveste	benyttelsesomkostninger	af	alle	

motorsystemer	 på	 ca.	 7	%	 lavere	 end	 benzin-	 og	 dieselbiler129,	 hvilket	 kan	 gøre	 dem	 til	 et	

attraktivt	alternativ	over	de	substituerende	produkter.		

Selvom	elektriske	biler	er	et	mere	miljørigtigt	valg	over	benzin-	og	dieselbiler,	så	er	det	ikke	det	

mest	bæredygtige.	Offentlig	transport	skåner	selvsagt	miljøet	mere,	end	hvis	hver	person	har	

sit	eget	køretøj.	Derfor	må	dette	også	anses	som	værende	et	substituerende	produkt.	Dog	er	

offentlig	transport	ikke	nær	så	fleksibel	som	biler.	Desuden	må	truslen	for	offentlig	transport	

anses	som	størst	i	byerne,	og	faldende	jo	længere	væk	fra	storbyerne	man	kommer.	

                                                
126 https://www.statista.com/statistics/827460/global-car-sales-by-fuel-technology/ 
127 https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20180410/types-of-electric-vehicles-explained/ 
128 https://www.statista.com/statistics/827460/global-car-sales-by-fuel-technology/ 
129 Electric Vehicles Worldwide”, Statista (2018) s. 7 
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Desto	mere	’miljøekstreme’	befolkningen	bliver,	desto	større	må	truslen	for	offentlig	transport	

også	anses	at	være,	da	det	er	det	mest	miljørigtige	valg.		

Det	globale	brug	af	metrosystemer	er	steget	over	de	seneste	år.	I	2012	var	der	ca.	45	mia.	årlige	

passagerer	på	verdensplan.	I	2017	var	tallet	ca.	53	mia.	årlige	passagerer	på	verdensplan130.	

	

Offentlig	transport	er	også	i	udvikling.	I	Tyskland,	Storbritannien,	Danmark	mf.	findes	et	nyt	

koncept	kaldet	DriveNow131.	Konceptet	fungerer	lidt	som	en	taxa,	man	selv	kører;	ved	hjælp	af	

DriveNow-appen	reserverer	man	en	af	deres	bybiler,	hvorefter	man	via	appen	betaler,	når	man	

har	parkeret	igen.	DriveNow	kom	til	Danmark	i	2015	og	opereres	af	Arriva.	I	dag	er	der	mere	

end	70.000	registrerede	brugere	i	København132.	

Dette	koncept	hjælper	naturligvis	på	den	manglende	fleksibilitet	ved	offentlig	transport	kontra	

egen	bil,	men	det	er	til	gengæld	også	mindre	bæredygtigt.	

	
3.2.3	Leverandørernes	forhandlingsstyrke			

At	bygge	biler	kræver	hundredevis	af	forskellige	komponenter	og	materialer.	Derfor	er	der	også	

brug	 for	 en	 masse	 forskellige	 leverandører.	 Faktisk	 skal	 Tesla	 bruge	 mere	 end	 2.000	

komponenter,	fra	mere	end	300	forskellige	leverandører	verden	over.133	

Selvom	der	som	tidligere	nævnt	findes	et	hav	af	bilbrands,	er	disse	brands	ejet	af	en	håndfuld	

selskaber.134	 Det	 vil	 sige,	 at	 det	 er	 de	 samme	 selskaber,	 der	 opkøber	 store	 dele	 af	

bilkomponenterne,	hvilet	gør	disse	få	store	selskaber	til	en	magtfuld	kunde.		

	

Et	væsentligt	materiale	til	brug	i	produktionen	af	elektriske	køretøjer	er	som	sagt	i	afsnit	3.1.2,	

lithium.	Som	fremvist,	er	efterspørgslen	efter	lithium	eksploderet	over	årene,	og	det	forventes	

yderligere	 at	 efterspørgslen	 vil	 stige	 i	 fremtiden.	 Derfor	 har	 leverandørerne	 en	 stigende	

forhandlingsstyrke.	 Lithium	domineres	 som	 sagt	 af	 fem	producenter	 i	 verden,	 hvilket	 giver	

markedet	en	oligopol-lignende	konkurrencesituation,	der	desuden	kan	have	en	påvirkning	på	

priserne135.	

                                                
130 https://www.statista.com/statistics/934680/metro-networks-worldwide-ridership-by-region/ 
131 https://www.drive-now.com/gb/en/london 
132 https://arriva.dk/om-arriva/nyheder/archive/2018/drivenow-fylder-3-aar 
133 https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSLA 
134 https://www.consumerreports.org/cars-who-owns-which-car-brands/ 
135 https://www.statista.com/topics/3217/lithium/ 
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3.2.4	Kundernes	forhandlingsstyrke	

I	 en	 branche,	 hvor	 der	 er	 et	 hav	 af	 udvalg	 for	 forbrugerne	 og	 hvor	 forbrugerne	 ingen	

omkostninger	har	ved	at	skifte	imellem	mærker,	har	forbrugerne	en	stor	forhandlingsstyrke.	

Da	dette	er	et	marked	hvor	konkurrencen	er	stor,	har	en	forbruger	et	stort	udvalg.	Det	vil	sige,	

at	hvis	to	biler	i	samme	segment	har	de	samme	egenskaber,	vil	den	rationelle	forbruger	vælge	

den	model,	 der	 er	 billigst.	 Dette	 betyder,	 at	 enkelte	 bilproducenter	 ikke	 bare	 kan	 sætte	 en	

ønsket	salgspris,	men	bliver	nødt	til	at	 lave	en	konkurrencedygtig	pris,	da	de	ellers	vil	blive	

fravalgt	af	forbrugerne.		

Denne	 forhandlingsstyrke	 for	 forbrugerne,	 bliver	 også	 reflekteret	 i	 bilbranchens	

reklameomkostninger,	da	bilproducenterne	forsøger	at	skabe	et	brand,	der	kan	modvirke	på	

forbrugernes	 forhandlingsstyrke.	 I	 USA,	 der	 er	 verdens	 største	 reklamemarked136,	 var	

bilbranchen	i	2018	den	næststørste	branche	i	digitalmarkedsføring	med	en	andel	på	12,6	%	af	

det	samlede	markedsføringsbrug.137	

	

3.2.5	Konkurrencesituationen	

Det	må	kunne	uddrages,	at	bilmarkedet	er	et	traditionelt	red	ocean-marked,	hvor	der	er	mange	

konkurrenter	og	hård	konkurrence	på	pris	og	kvalitet	og	 for	at	slå	hinanden	og	opnå	størst	

mulig	markedsandel.		

Markedet	 domineres	 på	 verdensplan	 primært	 af	 Toyota	Motor	 Corporation	 og	 Volkswagen	

Group,	der	begge	havde	en	omsætning	på	over	$	260	mia.	 i	2017.	Dernæst	kommer	Daimler	

Group,	GM	og	Ford	Motors,	der	alle	havde	en	omsætning	på	over	$	150	mia.	i	2017.138	

	

Kigges	der	på	de	elektriske	køretøjer,	er	dette	som	beskrevet	et	marked	i	vækst.	I	2012	var	der	

blot	109.720	BEV-køretøjer	i	brug.	Dette	tal	er	steget	til	1.928.360	BEV-køretøjer	i	2017139.	

I	2011	stod	elektriske	plug-in	køretøjer	for	ca.	0,1	%	af	det	samlede	bilsalg,	hvilket	i	2017	er	

steget	til	ca.	1,3	%	af	det	samlede	bilsalg140.	De	elektriske	biler	fylder	dermed	mere	og	mere.	

                                                
136 https://www.statista.com/topics/979/advertising-in-the-us/ 
137 https://www.marketingcharts.com/advertising-trends/spending-and-spenders-105020 
138 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/232958/revenue-of-the-leading-car-manufacturers-
worldwide/ 
139 “Electric Vehicles Worldwide”, Statista (2018) s. 14 
140 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-global-electric-vehicle-market-
is-amped-up-and-on-the-rise#0 
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Også	her	er	konkurrencen	ligeledes	intens.	I	Q1	2018	blev	markedet	domineret	af	Tesla,	BAIC	

og	Nissan,	der	alle	solgte	mere	end	22.000	biler	i	oplyste	kvartal141.	Den	mest	solgte	model	i	

2017	var	kinesiske	BAIC	EC-series,	der	solgte	64.910	eksemplarer,	og	dermed	solgte	ca.	38	%	

flere	eksemplarer	end	den	næstmest	solgte,	Tesla	Model	S142.	

Målt	 på	 performance	 har	 Tesla	 det	 bedste	 produkt,	 da	Model	 S,	Model	 X	 og	Model	 3	 har	

henholdsvis	den	længste,	anden	længest	og	tredje	længste	rækkevidde	af	alle	elbiler143.		

Som	nævnt	er	Kina	det	største	marked	for	elektriske	køretøjer,	og	den	kinesiske	regering	har	

også	 fokus	 på	markedet	 i	 deres	 omstilling	 fra	 den	 traditionelle	 lav-omkostningsindustri	 til	

større	industrier,	som	bilmarkedet,	med	Made	in	China	2025-initiativet.	I	2025	regner	Kina	med	

at	sælge	3	mio.	af	deres	egne	el-køretøjer	og	forventer	derfor	at	sidde	på	80	%	af	deres	eget	

marked144.	 Derfor	 er	 der	 dermed	 ikke	 meget	 plads	 til	 fremmede	 producenter,	 som	 Tesla.	

Med	dette	initiativ	må	førnævnte	korrelation	imellem	udviklingen	af	Kinas	BNP	og	udviklingen	

af	bilsalget	i	afsnit	3.1.2	også	forventes	at	stige	i	fremtiden,	som	Kina	bliver	mere	afhængig	af	

bilmarkedet	frem	for	produkter	med	lave	produktionsomkostninger,	som	det	ellers	er	i	dag.	

	

Som	 beskrevet,	 ses	 det	 desuden	 at	 de	 største	 bilproducenter,	 herunder	 Toyota	 Motor	

Corporation,	Volkswagen	Group	og	Daimler	Group,	alle	har	sat	fremtidige	målsætninger	for	at	

trænge	ind	i	det	elektriske	marked,	hvorfor	det	kun	kan	forventes,	at	konkurrencen	vil	stige	

yderligere.		

Tesla	mener	selv,	at	konkurrencen	vil	stige	i	fremtiden,	ikke	mindst	efter	lanceringen	af	deres	

Model	3	og	Model	Y,	der	skal	konkurrere	i	segmentet	af	billigere	biler.145		

3.2.6	Konklusion	af	Porters	Five	Forces		

På	baggrund	af	ovenstående	analyse	af	Tesla’s	eksterne	situation	kan	det	dermed	konkluderes	

hvilke	områder	i	branchen,	der	må	anses	for	at	være	de	største	trusler	for	Tesla’s	fremtidige	

præstationer.	 I	 figur	 2.6	 er	 opstillet	 et	 diagram,	 der	 viser	 hvor	 stor	 truslerne	 fra	 de	 fem	

elementer	anses	at	være.	Desto	større	det	markerede	område	er,	desto	større	trussel	står	Tesla	

overfor.		

                                                
141 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/666130/global-sales-of-electric-vehicles-ytd-by-
brand/ 
142 ”Electric Vehicles Worldwide”, Statista (2018) s. 19 
143 ”Electric Vehicles Worldwide”, Statista (2018) s. 8 
144 https://www.export.gov/article?id=China-Automotive-Components-Market 
145 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 13 
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Det	vurderes,	at	truslen	for	nye	indtrængere	er	den	mindste	trussel	af	de	fem	elementer.	Dette	

skyldes	 de	 store	 barrierer	 der	 er	 for	 nye	 konkurrenter,	 herunder	 kapitalkrav,	 teknologisk	

kundskab	 samt	 regulering	 fra	 myndighederne	 på	 nye	 bilmodeller.	 Truslen	 for	 allerede	

eksisterende	 bilproducenter,	 der	 indtager	 elbilmarkedet,	 er	 langt	 større	 da	 disse	 selskaber	

allerede	 har	 den	 kapital	 og	 erfaring,	 der	 skal	 til.	 Dette	 er	 nærmere	 beskrevet	 i	

konkurrencesituationen	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figur	2.6,	Porters	Five	Forces	(egen	tilskrivning)	

	

Dernæst	vurderes	det,	at	truslen	fra	leverandørerne	er	den	næstmindste	trussel.	Dette	skyldes,	

at	 få	 selskaber	 dominerer	 markedet,	 og	 står	 derfor	 for	 en	 stor	 del	 af	 indkøbende	 hos	

leverandørerne,	hvilket	putter	dem	i	en	stærk	forhandlingsposition.		

Den	største	trussel	blandt	leverandørerne	ligger	hos	leverandørerne	af	lithium.	Dette	skyldes,	

at	 dette	 er	 et	materiale,	 der	 er	 steget	 i	 efterspørgsel,	 og	 som	 forventes	 at	 stige	 yderligere	 i	

efterspørgsel.	Derfor	forventes	truslen	også	at	stige	i	fremtiden.		

	

Truslen	for	substituerende	produkter	er	den	tredje	største	trussel	for	Tesla.	Dette	skyldes,	at	

plug-in	 elbiler	 fylder	 en	 meget	 lille	 del	 af	 det	 samlede	 marked.	 Langt	 størstedelen	 af	

forbrugerne	vælger	dermed	et	andet	alternativ	som	situationen	er	nu.	Dette	forventes	at	ændre	

sig	 i	 fremtiden,	 da	 prognoser	 viser,	 at	 elektriske	 køretøjer	 vil	 tage	 en	 større	 og	 større	

markedsandel	af	det	globale	salg	i	fremtiden.	Dette	bringer	dog	en	ny	trussel,	nemlig	forskellige	

hybridbiler,	 der	 kan	 virke	 som	 et	 alternativ	 i	 omstillingen	 fra	 fossilebrændstoffer	 til	 mere	

bæredygtige	 køretøjer.	 Desuden	 er	 der	 truslen	 fra	 et	 endnu	 mere	 bæredygtigt	 alternativ,	
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offentlig	 transport.	Det	globale	antal	 af	 årlige	metropassagerer	er	 steget	med	17	%	over	de	

sidste	5	år	og	udviklingen	af	f.eks.	lyntoge	kan	få	denne	tendens	til	at	stige	endnu	mere.	

	
Den	 andenstørste	 trussel	 for	 Tesla	 vurderes	 til	 at	 være	 truslen	 af	 kundernes	

forhandlingsstyrke.	I	et	marked	med	mange	konkurrenter	og	dermed	mange	alternativer	for	

forbrugerne,	 konkurreres	 der	 både	 på	 kvalitet	 og	 pris.	 Hvis	 to	 produkter	 har	 den	 samme	

kvalitet	og	de	samme	features,	vil	den	rationelle	kunde	vælge	det	billigste	alternativ,	hvilket	

tvinger	 bilproducenterne	 til	 at	 stille	 konkurrencedygtige	 priser.	 Derfor	 ses	 det	 også,	 at	

bilindustrien	er	USA’s	andenstørste	målt	på	brugen	af	digitalmarkedsføring,	 i	 forsøget	på	at	

modvirke	kundernes	forhandlingsstyrke,	ved	at	skabe	et	stærkt	brand.	

	

Det	vurderes,	at	den	største	trussel	for	Tesla	er	konkurrencesituationen.	I	bilmarkedet	generelt	

er	konkurrencen	stor,	og	de	elektriske	biler	fylder	en	meget	lille	del	i	markedet.	

Markedet	er	domineret	af	giganter,	der	har	en	langt	større	omsætning	end	Tesla.	

Kigges	der	på	elbilmarkedet,	er	konkurrencen	også	stor.	Her	er	pris	ikke	det	eneste	parameter	

kunderne	 vælger	 på	 baggrund	 af,	 men	 også	 bilernes	 performance	 som	 f.eks.	 rækkevidde.	

Eksempelvis	er	Tesla	Model	S	og	Tesla	Model	X	de	to	elbiler	med	længest	rækkevidde	og	var	i	

2017	henholdsvis	anden	og	fjerde	mest	sælgende	elbil	på	verdensplan.	Konkurrencen	påvirker	

derfor	både	priserne,	men	også	udviklingen	 af	 teknologien.	Med	de	 største	bilproducenters	

fokus	 på	 det	 elektriske	 bilmarked	 og	 hver	 deres	målsætning	 for	 at	 trænge	 ind	 i	markedet,	

forventes	konkurrencen	blot	at	stige	yderligere	i	fremtiden,	og	dermed	også	truslen.	

	
3.3	Porters	Værdikædeanalyse	

Indtil	videre	har	den	strategiske	analyse	bygget	på	baggrund	af	eksterne	faktorer,	der	

påvirker	bilindustrien,	om	som	Tesla	dermed	ikke	kan	gøre	noget	ved.	Dette	afsnit	vil	kigge	

nærmere	på	Tesla’s	interne	ressourcer	og	hvordan	disse	i	sidste	ende	skaber	en	værdi	for	

kunderne.		

	
3.3.1	Primære	aktiviteter	

De	 primære	 aktiviteter	 i	 værdikæden	 berører	 selve	 produktet.	 De	 primære	 aktiviteter,	 er	

aktiviteterne,	 der	 skaber	 produktet	 og	 tilfører	 en	 værdi	 til	 produktet	 imens	 det	 passerer	

igennem	værdikæden.	Der	er	fem	primære	aktiviteter	i	værdikædeanalysen.		
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Indgående	logistik	

Tesla	er	en	ung	virksomhed,	og	meget	yngre	end	mange	af	sine	konkurrenter.	Deres	værdikæde	

er	derfor	stadigvæk	i	udvikling	og	Tesla	har	måske	ikke	samme	forhold	til	sine	leverandører,	

som	konkurrenterne	har	kunne	opnå	igennem	deres	mange	år	i	branchen.	

Tesla	 benytter	 flere	 leverandører	 hvor	 det	 er	 muligt,	 men	 mange	 af	 de	 efterspurgte	

komponenter	 bliver	 indkøbt	 fra	 enkelte	 leverandører.	 Eksempelvis	 benytter	 Tesla	 kun	 én	

leverandør	af	battericeller,	der	 lever	op	til	kvalitetsstandarderne.	Omvendt	har	Tesla	mange	

leverandører	 af	 råmaterialer	 som	 aluminium,	 kobber	 og	 nikkel	 for	 at	 møde	

produktionskravene.146	

Tesla	har	udviklet	væsentlige	in-house	kompetencer	og	designer	og	producerer	en	stor	del	af	

de	 vigtige	 komponenter	 til	 deres	 biler	 in-house.147	 Det	 er	 desuden	 Tesla’s	 mål	 at	 blive	

bilindustriens	bedste	fabrikant	og	en	stor	in-house	ekspertise	er	dermed	en	væsentlig	faktor	

for	at	opnå	dette	mål148.	

	

Produktion	

Tesla	producerer	og	samler	deres	Model	S	og	Model	X	 i	Tesla	Factory	 i	Californien.	Desuden	

bliver	køretøjer	til	det	amerikanske	marked	også	sluttestet	og	kvalitetskontrollerede	her.	

Deres	 europæiske	 hovedsæde	 ligger	 i	 Holland.	 Her	 bliver	 de	 forskellige	 dele	 dog	 ikke	

produceret,	men	slutmonteringen,	sluttest	og	kvalitetskontrol	af	køretøjer	til	det	europæiske	

marked	bliver	også	udført	her.	

I	Nevada	bygger	Tesla,	Panasonic	og	andre	samarbejdspartnere	i	faser	Gigafactory	1,	der	skal	

samle	 produktionen	 af	 batterimateriale	 ét	 sted.	 Desuden	 bliver	 Model	 3	 og	 Tesla’s	

energiopbevarende	produkter,	som	Powerwall	og	Powerpack,	produceret	og	samlet	her.		

Generelt	er	det	langt	hen	ad	vejen	den	samme	process	og	den	samme	værdikæde,	der	bliver	

benyttet	 ved	 Tesla’s	 køretøjer	 og	 deres	 andre	 produkter.	 Batteridesignet	 og	 mange	 store	

komponenter	er	de	samme	i	alle	produkttyperne,	hvilket	gør	det	muligt	at	forhøje	effektivitet,	

sænke	omkostninger	og	giver	Tesla	stordriftsfordele.		

                                                
146 https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSLA 
147 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 5 
148 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 39 



 Side 42 

Gigafactory	1	er	designet	til	at	give	den	højeste	volumen	af	produktion	af	lithium	batterier,	til	

laveste	omkostninger	i	verden.149		

	

I	2017	havde	Tesla	en	del	problemer	på	deres	produktionsområde.	Med	lanceringen	af	deres	

nyeste	model,	Model	3,	fortalte	Elon	Musk	offentligt,	at	han	mente	de	kunne	producere	20.000	

modeller	månedligt	 fra	december	2017	af150.	D.	01.01.2018	havde	Tesla	 samlet	 set	dog	kun	

produceret	2.660	Model	3-modeller	og	lå	på	et	ugentligt	gennemsnit	på	174	Model	3-biler.		

Produktionsproblemerne	af	den	nye	Model	3	fulgte	Tesla	helt	igennem	2018,	og	ikke	før	2019	

formåede	Tesla	at	producerer	over	5.000	Model	3	biler	ugentligt.151	

	

En	stor	del	af	produktionen	af	Model	3	er	automatiseret	og	overtaget	af	robotter.	Dette	skyldes	

et	ønske	om	at	øge	effektiviteten	og	sænke	omkostningerne	i	produktionen.	Det	har	dog	vist	

sig,	 at	måske	 en	 alt	 for	 stor	 del	 blev	 automatiseret	 og	 overtaget	 af	 robotter,	 hvilket	 gjorde	

produktionen	for	kompliceret,	og	har	været	skyld	i	de	produktionsproblemer	Tesla	oplevede	

efter	lanceringen	af	Model	3.152	

Produktionsproblemerne	på	Model	3	gav	ikke	kun	problemer	med	manglende	produktion.	Det	

gav	også	kvalitetsproblemer,	hvor	86	%	af	de	første	producerede	biler	havde	brug	for	at	blive	

omarbejdet	efter	færdigproduktionen.	Dermed	var	det	kun	14	%	af	de	producerede	biler,	der	

var	fejlfri.	Et	godt	produktionsanlæg	vil	til	sammenligning	kunne	producere	80	%	fejlfrit.153		

	

Men	 det	 er	 ikke	 kun	 på	 Model	 3,	 der	 har	 været	 produktionsproblemer.	 I	 marts	 2018	

tilbagekaldte	Tesla	over	123.000	Model	S	biler,	da	de	opdagede	en	svaghed	i	servostyringen	på	

Model	S.154	

Sådan	et	stort	tilbagekald	skader	naturligvis	Tesla’s	brand	af	kvalitet,	hvilket	kan	være	skadeligt	

for	et	Premium	mærke155,	hvor	høj	kvalitet	ellers	forventes	af	forbrugerne.		

	

                                                
149 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 8-9 
150 https://twitter.com/elonmusk/status/881757617416056832?mod=article_inline 
151 https://www.bloomberg.com/graphics/2018-tesla-tracker/ 
152 https://nordic.businessinsider.com/tesla-robots-are-killing-it-2018-3?r=US&IR=T 
153 https://nordic.businessinsider.com/tesla-hit-model-3-target-by-reworking-thousands-of-cars-2018-8?r=US&IR=T 
154 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/tesla-recalls-early-model-s-cars-to-retrofit-power-
steering-part 
155 Tesla, Inc årsrapport 2017 s. 13 
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Kigges	der	på	det	store	billede,	er	produktionsproblemerne	måske	ikke	så	underlige,	for	en	ung	

virksomhed,	 der	 er	 i	 gang	 med	 at	 forstørre	 deres	 produktion	 og	 for	 første	 gang	 skal	

masseproducere	 deres	 produkt.	 Og	 Tesla	 er	 da	 også	 kommet	 langt	 på	 trods	 af	

opstartsproblemerne	i	produktionen	af	Model	3.	I	første	kvartal	af	2015	producerede	Tesla	blot	

11.160	køretøjer.	Med	introduktionen	af	Model	3	er	produktionen	steget	til	86.555	køretøjer	i	

fjerde	kvartal	af	2018.156	Dermed	en	stigning	på	675	%	på	blot	lige	under	4	år.	

I	2020	starter	Tesla	produktionen	af	deres	tredje	masseproducerede	model,	Model	Y157.	Model	

Y	er	en	SUV,	der	er	bygget	på	samme	platform	som	Model	3	og	benytter	derfor	omkring	75	%	af	

de	 samme	 komponenter	 som	 Model	 3,	 hvilket	 skaber	 stordriftsfordele	 for	 Tesla	 i	

produktionen.158	

	

Da	 Kina	 som	 nævnt	 er	 det	 største	 marked	 for	 elektriske	 køretøjer	 samt	 Tesla’s	 største	

eksportmarked,	 planlægger	 Tesla	 desuden	 at	 opføre	 en	 fabrik	 i	 Shanghai,	 Kina.	

Fabrikken	forventes	at	være	færdig	og	klar	til	produktionen	af	de	billigere	modeller,	Model	3	og	

Model	Y,	i	slutningen	af	2019.159	

	

Udgående	logistik	

Efter	produktionsproblemerne	på	Model	3	oplevede	Tesla	nye	problemer	med	modellen,	i	form	

af	 leveringsproblemer.	 Dog	 vurderede	 Tesla,	 at	 disse	 problemer	 var	 nemmere	 at	 løse	 end	

produktionsproblemerne.160	

Det	 påvirker	 naturligvis	 Tesla’s	 brand	 negativt,	 at	 kunderne	 ikke	 kan	 få	 laveret	 deres	

bestillinger	 indenfor	oplyste	 tidsramme,	hvorfor	det	 er	 væsentligt,	 at	 leveringsproblemerne	

hurtigst	muligt	bliver	løst.		

	

Marketing	&	Salg		

Tesla	har	markedsført	og	solgt	deres	køretøjer	direkte	til	forbrugerne	igennem	et	internationalt	

netværk	af	selvejede	butikker	og	udstillinger	indtil	videre.	På	denne	måde	håber	Tesla	bedre	at	

                                                
156 https://www.statista.com/chart/13435/tesla-vehicle-production/ 
157 https://www.tesla.com/modely 
158 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter 
159 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-07/elon-musk-in-china-to-break-ground-for-tesla-s-china-
factory 
160 https://www.businessinsider.com/elon-musk-said-tesla-has-moved-into-delivery-logistics-hell-2018-
9?r=US&IR=T&IR=T 
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kunne	kontrollere	deres	brand	samt	at	reducere	deres	omkostninger	og	dermed	kunne	give	en	

mere	konkurrencedygtig	pris.	

Deres	butikker	og	gallerier	støtter	også	brugtvognsmarkedet,	ved	at	integrerer	salg	af	nye	Tesla	

køretøjer	med	salget	af	kunders	brugte	køretøjer,	der	senere	bliver	solgt	igennem	tredjeparts	

bilauktioner.161	

Dog	 tyder	 det	 på,	 at	 Tesla’s	 strategi	 går	 i	 en	 ny	 retning	 i	 forhold	 til	 salget.	 D.	 28.02.2019	

offentliggjorde	 Tesla,	 at	 de	 skifter	 salget	 af	 deres	 køretøjer	 til	 kun	 at	 ske	 via	 deres	 online	

platform.	Denne	strategi	oplyser	Tesla	vil	sænke	deres	omkostninger	og	dermed	deres	bilers	

priser	med	 6	%	 i	 gennemsnit.	 Derfor	 vil	 der	 dermed	 ske	 en	 løbende	 nedtrapning	 af	 deres	

salgshuse.162	

	

Desuden	har	Tesla	et	lille	udvalg	af	køretøjer	i	deres	butikker,	der	er	klar	til	at	blive	solgt	straks,	

til	den	utålmodige	forbruger.	Dog	bliver	størstedelen	af	biler	solgt	online,	hvor	kunderne	selv	

kan	tilpasse	bilen	til	egne	behov.163	

	

Tesla	siger	selv	om	deres	markedsføring:		

”To	date,	for	vehicle	sales,	media	coverage	and	word	of	mouth	have	been	the	primary	drivers	of	our	sales	

leads	and	have	helped	us	achieve	sales	without	traditional	advertising	and	at	relatively	low	marketing	

costs.”	

Denne	markedsføringsstrategi	mener	Tesla	vil	fortsætte	i	fremtiden.164	

	

Service	efter	salg	

På	 samme	 måde	 som	 ved	 Tesla’s	 salg,	 foregår	 service	 af	 deres	 køretøjer	 i	 selvejede	

servicecentre.	Ved	mindre	former	for	service	er	det	desuden	muligt	at	få	mobile	mekanikere	til	

at	komme	ud.	På	samme	måde	som	ved	Tesla’s	selvejede	salgscentre,	sikre	denne	strategi	at	

Tesla	hurtigt	kan	 identificere	og	dermed	hurtigere	 løse	gængse	problemer	samt	sikre	deres	

brand.165		

                                                
161 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 5 
162 https://www.tesla.com/da_DK/blog/35000-tesla-model-3-available-now 
163 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 6 
164 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 6 
165 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 7  



 Side 45 

Med	 Tesla’s	 nye	 salgsstrategi	 offentliggjort	 i	 februar	 2019,	 vil	 Tesla	 desuden	 øge	

investeringerne	 i	 deres	 servicesystem,	 med	 et	 mål	 om	 samme-dag,	 og	 endda	 samme-time,	

service,	 hvor	 Tesla’s	 teknikkere	 i	 de	 fleste	 tilfælde	 vil	 komme	 til	 kunderne	 i	 stedet	 for	

omvendt.166	

	

Tesla	har	bygget	et	netværk	af	hurtigt	ladende	opladere,	kaldet	Superchargers,	på	trafikerede	

ruter,	 der	 skal	 være	 med	 til	 at	 øge	 fleksibiliteten	 samt	 rækkevidden	 for	 Tesla’s	 kunder.	

Netværket	 bliver	 stadigvæk	 udvidet	 i	 Nordamerika,	 Europa	 og	 Asien.	 Brugen	 af	 disse	

Superchargers	varierer	imellem	at	være	gratis	eller	have	et	lavt	gebyr.167	

	

3.3.2	Støtte	aktiviteter		

I	modsætning	 til	 de	 primære	 aktiviteter,	 berører	 støtte	 aktiviteterne	 ikke	 produktet.	 Støtte	

aktiviteterne	er	dog	vigtige,	for	at	udarbejde	det	færdige	produkt.	Der	er	fire	støtte	aktiviteter	

i	værdikædeanalysen.		

	

Virksomhedens	infrastruktur		

I	 et	 medarbejderbrev	 beskriver	 Elon	 Musk,	 hvordan	 Tesla	 vil	 restrukturere	 deres	

virksomhedsstruktur	til	en	fladere	organisationskultur.	Desuden	opfordrer	han	medarbejdere	

at	tage	kontakt	til	den	leder,	der	bedst	kan	afhjælpe	med	en	problemstilling,	ligegyldig	lederens	

niveau	og	titel,	for	nemmere	at	lade	informationer	flyde	igennem	leddene.	Elon	Musk	kritiserer	

i	brevet	den	gamle	organisationsstruktur	ved	at	sammenligne	den	med	en	russisk	Babusjka-

dukke,	 hvor	 en	 masse	 mellemledere	 giver	 øget	 omkostninger,	 uden	 at	 tilføre	 nogen	 reel	

værdi.168	

Dermed	er	denne	 infrastruktur	omkostningsbesparende,	da	 færre	 ledelseslag	betyder	 færre	

lønomkostninger.	Desuden	skaber	det	nemmere	og	bedre	kommunikation,	da	 informationer	

skal	igennem	færre	lag.	

	

	

	

                                                
166 https://www.tesla.com/da_DK/blog/35000-tesla-model-3-available-now 
167 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 6 
168 https://cleantechnica.com/2018/05/15/elon-musk-takes-on-corporate-hierarchy-in-note-to-tesla-employees/ 
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Menneskelige	ressourcer		

Tesla	 er	 kendt	 for	 at	 betale	 sine	 software-	 og	 ingeniør-medarbejdere	 bedre	 end	

konkurrenterne.	 Sammenligner	man	 f.eks.	Tesla	med	General	Motors,	der	 er	 verdens	 tredje	

største	og	USA’s	største	bilproducent169,	tjener	en	Senior	Software	Developer	i	General	Motors	

gennemsnitsligt	 $	 206.000/år170,	 hvor	 Senior	 Staff	 Software	 i	 Tesla	 i	 gennemsnit	 tjener	 $	

275.000/år	 og	 en	 Software	 Developer	 tjener	 $	 243.000/år,	 dermed	 mere	 end	 en	

seniormedarbejder	i	General	Motors	tjener171.	Af	General	Motors’	fem	bedst	betalte	stillinger,	

har	kun	to	med	teknologi	at	gøre,	hvor	alle	fem	i	Tesla	har	med	teknologi	at	gøre.		

Dette	 gør	 Tesla	 til	 en	 eftertragtet	 arbejdsplads,	 og	 tiltrækker	 de	 bedste	 medarbejdere	 i	

branchen,	hvilket	er	en	væsentlig	styrke	for	Tesla,	i	en	branche	hvor	teknologi	fylder	mere	og	

mere	 og	 dermed	 hele	 tiden	 bliver	 vigtigere.	 Dette	 betyder	 dog	 også,	 at	 Tesla	 begynder	 at	

konkurrere	med	de	store	teknologiselskaber	om	medarbejderne.	

	

Desuden	 har	 Tesla	 lanceret	 Employee	 Stock	 Purchace	 Plan,	 der	 er	 en	 præstationsbaseret	

belønning	af	medarbejderaktier.	Dette	initiativ	afstemmer	medarbejdernes	interesser	og	mål,	

med	selskabets.172			

	

Når	man	først	har	sagt	Tesla	er	man	også	nødt	til	at	sige	Elon	Musk.	Den	farverige	direktør	er	

Tesla’s	ansigt	udadtil	og	dermed	en	stor	del	af	Tesla’s	brand.	Men	er	dette	nu	en	god	eller	dårlig	

ting?	Musk	har	været	en	del	af	Tesla	siden	2004,	og	uden	ham	ville	Tesla	muligvis	ikke	være	

hvad	selskabet	er	i	dag.	Han	har	bl.a.	stået	bag	marketings	genistreger	som	f.eks.	at	sende	sin	

personlige	Tesla	Roadster	ud	i	rummet,	ombord	på	en	SpaceX-raket173.	

På	 det	 seneste	 har	 det	 dog	 ikke	 været	 positive	 historier,	 der	 er	 blevet	 forbundet	med	 den	

administrerende	direktør;	I	juli	2018	kom	Elon	Musk	i	en	Twitter-diskussion	med	en	engelsk	

dykker,	der	havde	hjulpet	med	at	redde	12	thailandske	børn	fra	en	grotte.	På	Twitter	kaldte	

Musk	dykkeren	for	’pedo	guy’	og	fulgte	op	med	en	kommentar	om	dykkerens	valg	af	at	bosætte	

                                                
169 http://www.oica.net/wp-content/uploads//Ranking-2014-Q4-Rev.-22-July.pdf 
170 https://www.paysa.com/salaries/general-motors 
171 https://www.paysa.com/salaries/tesla-motors 
172 Tesla, Inc årsrapport 2017, s. 46 
173 http://fortune.com/2018/02/18/falcon-heavy-roadster-mars/ 
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sig	i	Thailand174.	Tesla	aktien	faldt	efterfølgende	handelsdag	2,3	%	og	Musk’s	kommentarer	tog	

naturligvis	en	masse	overskrifter	verden	over.	

I	august	2018	kunne	medier	berette	om,	at	Elon	Musk	åbnede	op	om	at	være	ramt	af	stress	efter	

arbejdsuger	på	op	til	120	timer,	hvilket	fik	ham	til	at	tage	lægemidler	bare	for	at	kunne	sove175.	

Dette	fik	Tesla’s	aktie	til	at	falde	næsten	10	%	den	kommende	handelsdag.	

	

Den	muligvis	mest	kontroversielle	udmelding	Musk	har	lavet,	var	da	han	i	august	2018	skrev	

på	Twitter,	 at	han	overvejede	at	afnotere	Tesla	 til	 en	kurs	på	$	420.	På	dette	 tidspunkt	var	

handelsprisen	omkring	$	340	og	tweetet	fik	med	det	samme	kursen	til	at	stige	over	10	%	den	

samme	 handelsdag.	 Som	 nævnt	 skulle	 det	 dog	 vise	 sig,	 at	 der	 ikke	 var	meget	 hold	 bagved	

udmeldingen,	og	Musk	endte	med	at	indgå	i	et	forlig	med	SEC,	hvor	det	bl.a.	indgik,	at	Musk	og	

Tesla	 hver	 især	 skulle	 betale	 $20	 mio.	 i	 bøde	 samt	 Musk	 skulle	 træde	 af	 som	

bestyrelsesformand	 for	 Tesla	 i	 mindst	 tre	 år.	 Desuden	 indgik	 det,	 at	 Tesla	 fremover	 skal	

overvåge	Musk’s	fremtidige	udmeldinger	om	selskabet	på	alle	platforme.176	

	

I	september	2018	valgte	Elon	Musk	at	ryge	hash	i	et	interview,	hvilket	naturligvis	skabte	store	

overskrifter	i	medierne	og	YouTube-videoen	gik	viralt	og	fik	over	21,5	mio.	visninger177.	Dette	

fik	Tesla’s	aktie	til	at	falde	7,4	%	på	en	enkelt	dag.178	

	

I	2019	var	der	endnu	engang	ballade,	da	Musk	i	februar	igen,	på	trods	af	forliget	med	SEC,	tog	

til	Twitter	og	skrev,	at	Tesla	forventede	at	producere	500.000	biler	i	2019179.	Dette	er	på	trods	

af,	at	Tesla	officielt	har	estimeret	at	producere	350.000-400.000	biler	i	2019.180	

Dette	har	ledt	til	en	ny	kamp	imod	SEC,	der	ultimativt	kan	ende	ud	i,	at	Musk	også	vil	blive	bedt	

om	at	træde	af	som	administrerende	direktør.	

	

                                                
174 https://www.thedailybeast.com/elon-musk-sued-by-british-diver-he-called-a-pedo-guy-child-rapistl 
175 https://www.independent.ie/world-news/tesla-boss-elon-musk-says-stress-and-workload-taking-heavy-toll-
37225307.html 
176 https://www.cnbc.com/2018/10/16/judge-approves-elon-musks-settlement-with-sec.html 
177 https://www.youtube.com/watch?v=ycPr5-27vSI 
178 https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/history?p=TSLA 
179 https://twitter.com/elonmusk/status/1098013283372589056?lang=da 
180 https://nordic.businessinsider.com/elon-musk-twitter-board-of-directors-2019-2?r=US&IR=T 
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De	mange	sager	påvirker	ikke	blot	Musk’s	troværdighed.	De	har	også	haft	en	direkte,	målbar	

påvirkning	på	Tesla’s	aktiekurs	og	påvirker	ikke	mindst	Tesla’s	image	og	brand.	

	

Produkt-	&	teknologiudvikling	

Som	nævnt	i	PEST-analysen,	er	den	teknologiske	udvikling	væsentlig	for	Tesla.	

Først	 og	 fremmest	 er	 udviklingen	 af	 batteriteknologien	 som	 nævnt	 væsentlig,	 da	 denne	

udvikling	både	påvirker	produktets	kvalitet,	da	bilernes	rækkevidde	afhænger	af	dette	samt	

udvikling	i	teknologien	gør	det	billigere	at	producere	batterierne.		

	
Dernæst	er	der	som	nævnt	udviklingen	af	autopiloterne	og	de	selvkørende	biler.	I	dag	er	Tesla	

langt	 med	 deres	 autopilot,	 der	 mere	 eller	 mindre	 kan	 køre	 selv,	 men	 stadigvæk	 kræver	

assistance	fra	føreren.181	Det	er	ikke	kun	bilproducenterne,	der	har	fokus	på	denne	teknologi.	

Teknologigiganter	 som	NVIDIA,	 Alphabet	 (Google)	 og	 Apple	 arbejder	 også	 på	 at	 skabe	 den	

næste	generation	af	selvkørende	køretøjer.182		

Tesla	har	desuden	en	ikonisk	teknologi	i	deres	over-the-air	software,	der	ligesom	en	computer	

kan	opdateres	over	internettet	samt	installere	nye	features.	Dette	betyder,	at	visse	problemer	

som	den	teknologiske	udvikling	bringer	med	ned	i	bilerne,	kan	afhjælpes	med	en	fjernadgangs	

opdatering,	hvor	andre	fabrikanter	ellers	kræver	en	tur	til	mekanikeren	for	samme	problemer.	

Desuden	er	denne	teknologi	med	til,	at	Tesla	i	visse	tilfælde	slipper	for	at	tilbagekalde	køretøjer	

grundet	problemer	der	kan	fikses	med	en	opdatering	og	hvor	andre	fabrikanter	ville	være	nødt	

til	at	tilbagekalde	køretøjer.183	

Men	 som	 meget	 andet	 ny	 teknologi,	 skaber	 dette	 også	 juridiske	 og	 sikkerhedsmæssige	

problemer	for	Tesla.	Trafikstyrelsen	i	Sverige	er	i	2019	gået	i	gang	med	at	undersøge	at	stoppe	

salget	af	Tesla’s	køretøjer	i	Sverige	midlertidigt.	Tesla	opdaterer	nemlig	bilernes	styresystemer	

med	denne	teknologi,	og	dette	sker	uden	om	myndighedernes	kontrol.184		

	

	

	

                                                
181 https://www.tesla.com/da_DK/autopilot?redirect=no 
182 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-13/apple-s-autonomous-cars-need-much-more-human-help-
than-rivals 
183 https://cleantechnica.com/2019/03/29/teslas-over-the-air-software-updates-has-big-auto-playing-catchup/ 
184 https://ing.dk/artikel/svenske-myndigheder-arbejder-paa-at-forbyde-salg-tesla-biler-223626 



 Side 49 

Indkøb	&	Forsyninger	

Tesla	benytter	sig	af	tusindevis	af	komponenter,	leveret	fra	mere	end	300	leverandører	fra	over	

alt	i	verden185.	Det	er	derfor	vigtigt	at	fastholde	et	godt	samarbejde	med	sine	leverandører,	for	

ikke	 at	 opleve	 problemer	 i	 forsyningen	 af	 reservedele	 og	 komponenter,	 der	 kan	 forsinke	

produktionen.	

Som	tidligere	nævnt	er	det	langt	hen	ad	vejen	den	samme	process	og	den	samme	værdikæde,	

der	bliver	benyttet	ved	Tesla’s	køretøjer	og	deres	andre	produkter.	Batteridesignet	og	mange	

store	komponenter	er	de	samme	på	tværs	af	produkttyperne,	hvilket	gør	det	muligt	at	benytte	

de	samme	leverandører,	opnå	stordriftsfordele	og	dermed	sænke	omkostningerne.		

	

3.4	SWOT	

I	 de	 forgående	 paragraffer	 er	 der	 blevet	 analyseret	 frem	 til	 en	 række	 væsentlige	 pointer	

omkring	 Tesla	 og	 bilbranchen.	 Derfor	 opstilles	 der	 her	 en	 SWOT-analyse,	 til	 at	 opridse	 de	

styrker	og	svagheder	Tesla	har,	samt	truslerne	og	mulighederne	de	står	overfor.		

De	interne	analyser	giver	os	et	indblik	i	hvad	Tesla’s	kernekompetencer	og	styrker	består	af,	

samt	hvilke	svagheder	Tesla	har.	Dermed	kan	deres	konkurrencemæssige	position	i	forholdt	til	

resten	 af	markedet	 bedre	 forstås.	 De	 interne	 faktorer	 er	 også	 faktorer,	 som	 Tesla	 selv	 kan	

påvirke	og	ændre.	

De	eksterne	analyser	giver	et	indblik	i	hvilke	muligheder	Tesla	har,	samt	hvilke	udfordringer	

de	står	overfor.	Da	det	er	eksterne	faktorer,	der	påvirker	denne	del,	er	Tesla	derfor	også	ude	af	

kontrol	over	at	påvirke	dette	aspekt.		

	

3.4.1	Strengths				

Ud	fra	ovenstående	ses	det	hvilke	ting	Tesla	er	gode	til	samt	hvilke	styrker	de	har,	der	giver	

gennemslagskraft	i	deres	konkurrencesituation.			

Tesla’s	modeller	har	de	tre	længste	rækkevidder	på	en	enkel	batteriopladning	af	alle	BEV’s,	

hvilket	stiller	dem	i	en	god	position	overfor	den	rationelle	forbruger.	

Desuden	er	Tesla’s	teknologi	i	køretøjerne	langt	i	udviklingen.	Som	noget	helt	unikt,	er	det	

muligt	at	lave	flere	opdateringer	og	forbedringer	af	deres	køretøjer	med	en	fjernadgang	over	

internettet	med	deres	over-the-air	software.	

                                                
185 https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=TSLA 
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Tesla	har	succes	med	at	rekruttere	talentfulde	medarbejdere,	hvilket	resulterer	i	ovenstående	

pointer.	Dette	skyldes	delvist	gode	lønninger	sammenlignet	med	konkurrenterne.	

I	samarbejde	med	Panasonic	og	andre	samarbejdspartnere	er	Tesla	i	gang	med	at	færdigbygge	

Gigafactory	1,	der	har	til	mål	bl.a.	at	producere	batterierne	brugt	i	Tesla’s	produkter	så	billigt	

som	muligt.	Dette	sætter	Tesla	i	en	konkurrencemæssig	fordel,	at	priserne	på	køretøjerne	

dermed	kan	være	konkurrencedygtige.	

Med	stor	succes	har	Tesla	benyttet	medierne	og	word-of-mouth	konceptet	som	

markedsføring,	hvilket	har	resulteret	i	lave	salgs	fremmende	omkostninger,	der	igen	kan	

hjælpe	Tesla	med	at	holde	sig	konkurrencedygtige.	

Historisk	set,	er	det	svært	at	benægte	at	Elon	Musk	har	været	en	styrke	for	Tesla,	at	have	med	

ombord,	og	det	er	muligt	at	Tesla	ikke	ville	have	opnået	den	succes	de	har	opnået	i	dag,	uden	

ham.	

	

3.4.2	Weaknesses		

Det	ses	desuden	hvilke	kompetencer	Tesla	mangler,	eller	hvad	de	gør	dårligere	end	deres	

konkurrenter,	der	skader	deres	konkurrencesituation.	

Tesla	er	et	relativt	ungt	selskab,	der	har	eksisteret	i	få	år.	I	en	kapitaltung	branche	med	store	

investeringer	i	de	tidlige	år,	betyder	dette	at	det	er	Tesla	ikke	har	opnået	positive	resultater	

endnu.			

Desuden	har	Tesla,	muligvis	grundet	deres	korte	levetid	og	manglende	erfaring,	oplevet	

problemer	med	deres	produktion	og	levering	af	køretøjer,	hvilket	har	skuffet	investorerne	og	

giver	et	dårligt	indtryk	hos	forbrugerne.		

Det	ses	i	regnskabsanalysen,	at	Tesla	har	en	høj	finansiel	gearing	og	har	derfor	en	høj	

kreditrisiko.	Delvis	grundet	dette,	har	Tesla	modtaget	svage	ratings	fra	Moody’s	og	Standard	

&	Poor’s.	

Selvom	Elon	Musk	historisk	set	har	været	en	styrke	for	Tesla,	har	han	over	det	seneste	års	tid	

været	en	ulempe	for	selskabet.	Med	hvad	der	virker	som	uovervejede,	uerfarne	og	

uprofessionelle	offentlige	sager,	har	han	over	det	seneste	års	tid	skadet	sin	egen	troværdighed	

og	professionelisme	samt	Tesla’s	image.	
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3.4.3	Opportunities		

I	ovenstående	analyser	er	der	blevet	opstillet	en	række	muligheder	i	markedet,	som	Tesla	ikke	

kan	påvirke,	men	som	kan	påvirke	hvordan	Tesla	vil	præstere	i	fremtiden	positivt.	

Bilmarkedet	er	en	cyklisk	industri,	hvorfor	bilsalget	er	afhængigt	af	hvordan	økonomien	

udvikler	sig.	Prognoser	siger,	at	den	økonomiske	fremgang	forventes	at	fortsætte	i	de	

kommende	år.	Der	forventes	en	lav	og	moderat	fremgang	i	de	kommende	år,	hvorfor	det	

totale	bilsalg	også	må	forventes	at	stige	i	moderat	tempo.	Den	øgede	globale	miljøbevidsthed	

og	dermed	regulering	af	benzin-	og	dieselbiler	samtidig	med	subsidier	for	de	miljøvenligere	

elektriske	køretøjer	forventes	at	skabe	en	gunstig	situation	for	det	elektriske	marked,	der	gør	

det	muligt	for	salget	af	de	elektriske	køretøjer	at	stige	markant	i	de	kommende	år	og	tage	en	

større	markedsandel	af	det	totale	bilsalg.		

	

Prognoser	siger	desuden,	at	oliepriserne	forventes	at	stige.	Dette	er	en	mulighed	for	Tesla,	da	

traditionelle	forbrændingsmotorer	er	afhængige	af	olie,	og	benyttelsesomkostningerne	på	

disse	derfor	vil	stige,	hvilket	vil	sætte	elbiler	i	en	gunstig	situation.	Det	er	forventet,	at	elbiler	i	

fremtiden	vil	have	de	laveste	benyttelsesomkostninger,	hvilket	gør	elbiler	til	et	attraktivt	

alternativ	overfor	flere	af	de	substituerende	produkter.	Dette	skyldes	bl.a.	den	teknologiske	

udvikling,	der	både	gør	batterierne	billigere	at	producerer	samt	giver	dem	længere	

rækkevidde.		

	
3.4.4	Threats	

Igennem	 de	 eksterne	 analyser	 ses	 nogle	 af	 de	 trusler,	 der	 kan	 påvirke	 Tesla’s	 fremtidige	

præstationer	negativt.		

Da	Tesla	er	afhængig	af	diverse	råmaterialer	som	aluminium,	nikkel	og	stål,	vil	prisudviklingen	

påvirke	Tesla’s	fremtidige	regnskaber	på	bundlinjen.	Jo	dyrere	disse	materialer	bliver,	desto	

større	 bliver	 Tesla’s	 produktionsomkostninger	 og	 dermed	 tilsvarende	 lavere	 bliver	

indtjeningen.		

Desværre	forventer	prognoser,	at	der	vil	ske	stigninger	i	alle	tre	materialer,	hvorfor	der	kan	

forventes	en	stigning	i	Tesla’s	produktionsomkostninger.	

Også	 prisen	 på	 lithium	 forventes	 at	 stige	 i	 fremtiden,	 ligesom	 prisen	 er	 steget	 igennem	 de	

senere	år.	Dette	skyldes	en	forventet	stigning	i	efterspørgslen	i	fremtiden,	hvilket	ligeledes	vil	

påvirke	produktionsomkostningerne.		
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Økonomiske	 prognoser	 siger,	 at	 verdensøkonomien	 forventes	 at	 fortsætte	 sin	 stigning	 i	

fremtiden.	Dette	er	som	sagt	positivt	for	Tesla,	da	bilmarkedet	er	cyklisk	og	bilsalget	dermed	

også	forventes	at	stige.	Dog	er	dette	blot	prognoser,	og	derfor	er	der	 ingen	sikkerhed	for,	at	

dette	vil	ske.	Usikkerheden	i	prognoserne	er	derfor	en	trussel,	da	ringe	økonomisk	udvikling	vil	

påvirke	bilsalget,	og	dermed	Tesla	negativt.		

Kina,	der	som	sagt	er	det	største	markedet	for	elektriske	køretøjer,	og	som	er	Tesla’s	største	

eksportmarked	 forventes	 fortsat	 at	 være	 i	 højkonjunktur	 i	 de	 kommende	 år.	Dog	 forventer	

prognoserne	en	faldende	stigning	i	BNP	end	hvad	der	hidtil	har	været	observeret	i	de	senere	

år,	og	udviklingen	i	antal	køretøjer	i	landet	kan	derfor	være	i	risiko	for	at	sænke	farten.	

Figur	2.7,	SWOT	(egen	tilskrivning)	
	

	
STRENGTHS	

	
WEAKNESSES	

	
• Batteri	rækkevidde	
• Over-the-air	software	update	(god	

teknologi)	
• Vertikal	integration		
• Selvejede	salgscentre	og	

servicecentre	
• Ansættelse	af	talent	
• Gigafactory	1	

• Lav	batteriomkostning	
• Lav	SFO	
• Elon	Musk		

	

	
• Kort	levetid	/	historie	
• Lang	leveringstid		
• Produktionsudfordringer	
• Finansielle	ressourcer	

• Likviditetsrisiko	
• Elon	Musk	

	
OPPORTUNITIES	

	
THREATS	

	
• Større	miljøopmærksomhed	

globalt	
• Forbud	imod	benzin-	&	dieselbiler	
• Politiske	tiltag	–	initiativer	for	

elbiler	
• Økonomisk	udvikling,	Verden	-	lav,	

men	moderat	stigning		
• Stigende	oliepriser	
• Teknologisk	udvikling	af	batterier	

–	billigere	og	bedre	
	

	
• Udviklingen	i	Yen/USD	
• Politiske	tiltag	–	tilbagerulning	af	

initiativer	for	elbiler	(USA,	Trump)	
• Økonomisk	udvikling,	Kina	-	lavere	
• Usikkerhed	af	økonomisk	

prognose	
• Stigende	råmaterialepriser	
• Stigende	lithium	priser	
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4	Regnskabsanalyse	
I	det	følgende	afsnit,	vil	der	blive	opstillet	en	regnskabsanalyse.	Formålet	med	denne	analyse	

er	 at	 få	 en	 forståelse	 for	 Tesla’s	 regnskab	 og	 dermed	 selskabets	 værdi.	 Desuden	 danner	

regnskabsanalysen,	 sammen	 med	 den	 strategiske	 analyse,	 grundlag	 for	 den	 senere	

budgettering,	 der	 skal	 bruges	 til	 værdiansættelsen.	 Regnskabsanalysen	 vil	 indeholde	 en	

reformulering	af	resultatopgørelsen	og	balancen	samt	en	rentabilitetsanalyse.	

	

4.1	Reformulering		

Den	 første	 del	 af	 regnskabsanalysen	 vil	 være	 en	 reformulering	 af	 resultatopgørelsen	 og	

balancen.	 Formålet	 med	 reformuleringen	 er	 at	 opdele	 resultatopgørelsen	 og	 balancen	 i	

finansielle	poster	og	driftsposter,	for	at	isolere	og	spore	kilderne	til	Tesla’s	resultat	og	dermed	

få	en	forståelse	for	hvordan	kernen	af	selskabet,	driften,	klarer	sig.		

	

4.1.1	Reformulering	af	resultatopgørelse	

Den	reformulerede	resultatopgørelse	er	opstillet	i	bilag	5.	

I	 reformuleringen	 af	 resultatopgørelsen	 opdeles	 driftsoverskuddet	 og	 de	 netto	 finansielle	

omkostninger,	 da	 disse	 vil	 indgå	 i	 beregningen	 af	 nøgletal	 som	 rentabiliteten	 af	

driftsaktiviteterne	samt	de	finansielle	aktiviteter.	

Formålet	med	denne	reformulering	er	at	spore	Tesla’s	kerneforretning	og	kilde	til	eventuelt	

overskud,	også	kaldet	totalindkomsten.	Driftsindtægterne	kan	måles	på	følgende	måder:	

	

EBITDA;	Indtjening	før	renter,	skat,	afskrivninger	og	amortiseringer:		

driftsindtægter	minus	driftsomkostninger		

EBIT;	Indtjening	før	renter	og	skat:	EBITDA	minus	afskrivninger	og	

amortiseringer		

NOPAT;	driftsindtægter	efter	skat:	EBIT	minus	skat	på	driften		

	

Der	 vil	 blive	 taget	 udgangspunkt	 i	 de	 indtægter	 og	 omkostninger,	 der	 forventes	 værende	

tilbagevendende	for	Tesla,	da	engangsposter	vil	forekomme	i	fremtiden,	og	vil	ikke	være	mulige	

at	forudsige	eller	budgettere.		
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Den	reformulerede	resultatopgørelse	bruges	 til	at	opstille	en	analyse	rentabilitet	og	vækst	 i	

selskabet.		

	

4.1.2	Reformulering	af	balance	

Den	reformulerede	balance	er	opstillet	i	bilag	6.	

I	reformuleringen	af	balancen	opdeles	aktiverne	fra	den	officielle	balance	i	driftsaktiver	(DA)	

og	 finansielle	aktiver	(FA).	Ligeledes	opdeles	passiverne	 i	driftsforpligtelser	(DF),	 finansielle	

forpligtelser	 (FF)	 samt	 egenkapitalen	 (EK)	 og	 minoritetsinteresser.	 Ved	 denne	 opdeling	 af	

balancen	kan	Tesla’s	værdiskabende	evne	og	hvordan	Tesla’s	drift	egentligt	klarer	sig	bedre	

analyseres.	Reformuleringerne	vil	dermed	danne	grundlag	for	værdiansættelsen.		

Driftsaktiver	 og	 driftsforpligtelser	 er	 de	 poster	 i	 balancen,	 der	 har	 med	 den	 direkte	 drift,	

dermed	produktion	og	salg	at	gøre	og	er	dermed	hele	kernen	af	selskabet.	Driftsaktiverne	og	-

forpligtelserne	 deles	 endvidere	 op	 i	 langsigtede	 og	 kortsigtede	 poster,	 for	 at	 udregne	

henholdsvis	anlægskapitalen	og	arbejdskapitalen.		

Kortfristede	 driftsaktiver	 og	 -forpligtelser	 udgør	 bl.a.	 varebeholdning,	 tilgodehavende	 og	

udskudt	gæld.	Langfristede	driftsaktiver	og	-forpligtelser	udgør	bl.a.	goodwill	og	immaterielle	

aktiver	mm.	

De	 finansielle	 aktiver	og	 -forpligtelser	opdeles	 ligeledes	 i	 langsigtede	og	kortsigtede	poster.	

Kortsigtede	poster	udgør	bl.a.	likvide	beholdninger	og	anden	kortfristet	gæld	med	løbetid	på	

under	12	måneder.	Langfristede	poster	udgør	anden	kapitalgæld	med	en	løbetid	på	over	12	

måneder.	 Disse	 poster	 er	 dermed	 selskabets	 finansieringsaktivitet	 afledt	 med	

kapitalmarkederne.		

	
4.2	Rentabilitetsanalyse	

For	 at	 kunne	 lave	 et	 estimat	 af	 de	 fremtidige	 frie	 cashflows	 vil	 der	 nu	 blive	 udarbejdet	 en	

rentabilitetsanalyse,	der	skal	give	en	indsigt	i	Tesla’s	præstationer.		

Der	vil	blive	taget	udgangspunkt	i	Du	Pont-pyramiden,	for	at	kunne	udregne	selskabets	afkast	

på	investeret	kapital	(ROIC)	og	egenkapitalens	forrentning	(ROE).	

4.2.1	ROE	

Det	 øverste	 led	 i	Du	 Pont-pyramiden	 er	 egenkapitalens	 forrentning,	 der	 bliver	 udregnet	 på	

baggrund	af	nedenstående	drivere.	ROE	viser	hvor	effektivt	et	selskab	benytter	aktiverne	til	at	

skabe	profitter.	I	figur	3.1	ses	det,	at	ROE	i	2015	var	-116	%	og	er	steget	til	-46	%	i	2018.	Selvom	
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ROE	er	steget,	er	det	 fortsat	negativt,	hvilket	vil	sige	egenkapitalen	bliver	forrentet	negativt.	

Dette	giver	selvsagt	god	mening,	da	årets	resultat	er	negativt.		

Som	analyseret	i	Porters	Five	Forces	i	afsnit	3.2,	er	dette	en	meget	kapitaltung	branche,	der	fra	

start	kræver	store	investeringer	i	råmaterialelagre,	produktionsfaciliteter	og	arbejdskraft,	så	

taget	Tesla’s	alder	i	betragtning,	er	det	ikke	så	underligt	at	egenkapitalforrentningen	er	negativ	

i	de	tidlige	år.		

	

	

	
	
	
	
	

Figur	3.1,	Nedbrydning	af	ROE	(egen	tilskrivning)	
	

4.2.2	FGEAR	

Den	 finansielle	 gearing	 viser	 forholdet	 imellem	 egenkapitalen	 samt	minoritetsinteresser	 og	

gælden.	Dermed	hvor	meget	et	selskab	er	gearet	med	gæld.	Alt	andet	lige,	vil	en	større	gearing	

betyde	større	finansiel	risiko	for	et	selskab.	I	 figur	3.1	ses	det,	at	den	finansielle	gearing	har	

været	relativ	stabil	over	de	sidste	fire	år,	med	undtagelse	for	2016;	I	2015	havde	Tesla	netto	

finansielle	forpligtelser	for	$	1.397.962.000	imod	en	egenkapital	samt	minoritetsinteresser	på	

$	1.130.989.000,	hvilket	svarer	til	en	finansiel	gearing	på	1,236.	I	2018	er	de	netto	finansielle	

forpligtelser	 steget	 til	 $	 7.694.983.000	 imod	 en	 egenkapital	 samt	minoritetsinteresser	 på	 $	

6.313.604.000,	 der	 dermed	 svarer	 til	 en	 finansiel	 gearing	 på	 1,219.186	 Dermed	 er	 de	 netto	

finansielle	forpligtelser	21,9	%	større	end	egenkapitalen	samt	minoritetsinteresserne	i	2018.	

	

Frem	til	2025	har	Tesla	termin	på	konvertible	obligationer	med	en	samlet	restgæld	på	næsten	

$	4,7	mia.187	Dette	betyder,	at	Tesla	sandsynligvis	er	nødt	til	at	rejse	ny	omfangsrig	kapital	i	

den	nærmeste	fremtid	for	at	opretholde	kapitalniveauer,	der	er	nødvendig	for	bare	at	holde	

driften	kørende	samt	en	endnu	større	kapitalrejsning	i	fremtiden	for	at	eskalere	produktionen	

af	bl.a.	Model	3	og	Model	Y	op	for	at	opnå	vækst.	

                                                
186 Bilag 6 
187 Tesla, Inc årsrapport (2017), s. 92 

																								Nedbrydning	af	ROE			 	
		 2018	 2017	 2016	 2015	
ROIC	 -17	%	 -29	%	 -17	%	 -47	%	
FGEAR	 1,219		 1,127		 0,567		 1,236		
r	 8	%	 7	%	 5	%	 8	%	
ROE	 -46	%	 -69	%	 -29	%	 -116	%	
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Med	Tesla’s	downgrading	i	rating	fra	Moody’s	og	Standard	&	Poor’s	nærmere	beskrevet	i	

afsnit	6.2.2,	vil	den	nye	kapital	alt	andet	lige	formentlig	være	dyrere	at	rejse	grundet	den	

større	risiko	forbundet	med	Tesla.	

	

I	2018	havde	Tesla	omsætningsaktiver	minus	lagerbeholdning	på	$	5.193	mio.188	I	2018	

havde	Tesla	dermed	en	brutto	cash	burn	rate	på	2,82189	hvilket	vil	sige,	at	Tesla	vil	kunne	

fortsætte	deres	drift	i	2,82	mdr.	uden	nogen	indtægter	eller	kapitalindskud.	På	samme	måde,	

kan	Tesla’s	netto	cash	burn	rate	udregnes	til	26,55190,	dermed	vil	Tesla	kunne	fortsætte	deres	

drift	i	26,55	mdr.	uden	kapitalindskud	på	baggrund	af	NOPAT	for	2018.	

I	bilag	7	ses	det,	hvordan	begge	nøgletal	er	faldet	i	forholdt	til	2016	og	dermed	er	den	

kortsigtede	likviditetsrisiko	også	steget	siden	2016.	Dog	er	netto	cash	burn	rate	steget	med	

næsten	11	mdr.	fra	2017	og	dermed	er	likviditetsrisikoen	faldet	fra	2017.	

	

Sammenlignes	omsætningsaktiver	minus	lagerbeholdning	desuden	med	de	kortfristede	

forpligtelser,	kan	Tesla’s	likviditetsgrad	analyseres.	I	bilag	7	ses	det,	at	likviditetsgraden	har	

ligget	relativt	stabilt,	med	undtagelse	af	i	2016,	omkring	52	%.	Dermed	dækker	de	let	

omsættelige	aktiver	kun	ca.	halvdelen	af	de	kortfristede	forpligtelser,	hvilket	giver	Tesla	en	

ringe	betalingsevne	af	sine	forpligtelser.	

Grunden	til,	at	lagerbeholdningen	trækkes	fra	omsætningsaktiverne	er,	at	det	bl.a.	dækker	

råmaterialer,	køretøjer	under	opbygning	samt	færdigbyggede	køretøjer191.	Dermed	aktiver	

der	ikke	er	særlig	let	omsættelige	eller	likvide.	Medregnes	lagerbeholdningen	alligevel	i	

likviditetsgraden,	bliver	nøgletallet	en	anelse	bedre,	men	lå	alligevel	på	86	%	og	83	%	i	

henholdsvis	2017	og	2018	jf.	bilag	7.	

Dermed	bekræfter	nøgletallet,	at	der	er	en	kortsigtet	likviditetsrisiko	forbundet	med	Tesla.		

	

På	samme	måde	ses	det	i	bilag	7,	at	soliditetsgraden	på	baggrund	af	netto	driftsaktiverne	har	

ligget	relativ	stabilt,	med	undtagelse	af	i	2016,	omkring	45	%.	

Soliditetsgraden	viser	hvor	stor	en	del	af	Tesla’s	netto	driftsaktiver,	der	er	finansieret	af	

                                                
188 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter s. 8 
189 5.193/(21.849/12) = 2,82 
190 5.193/(2.347/12) = 26,55 
191 Tesla, Inc årsrapport (2017), s. 89 
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egenkapitalen	og	dermed	hvor	stor	selskabets	evne	til	at	modstå	tab	er192.	Der	ønskes	en	så	

høj	soliditetsgrad	som	muligt.	For	Tesla	er	under	halvdelen	af	netto	driftsaktiverne	dermed	

finansieret	af	egenkapitalen	og	bringer	derfor	en	høj	likviditetsrisiko.		

Likviditetsrisikoen	hænger	selvsagt	sammen	med	føromtalte	kapitalkrav	branchen	byder	på,	

hvorfor	det	er	nødvendigt	for	Tesla	med	store	investeringer,	som	de	ikke	selv	har	kapital	til	

endnu,	for	at	opnå	vækst.	

	

4.2.3	ROIC	

Ligesom	FGEAR,	 er	 afkastet	 på	 den	 investerede	 kapital	 (ROIC)	 det	 første	 niveau	 i	Du	 Pont-

pyramiden	og	bliver	udregnet	ved	hjælp	af	anden	niveau	i	Du	Pont-pyramiden,	overskudsgraden	

og	aktivernes	omsætningshastighed.		

Hvor	FGEAR	viser	finansieringsaktiviteten,	fokuserer	ROIC	på	driftsaktiviteten.193	

Overskudsgraden	viser,	hvor	stor	en	del	af	omsætningen,	overskuddet	udgøres	af.	Som	det	ses	

i	figur	3.2,	var	Tesla’s	overskudsgrad	i	2015	-30	%	og	er	i	midlertidigt	steget	til	-11	%	i	2018.	

Dette	skyldes	at	Tesla	har	haft	negative	resultater.	Da	et	selskab	selvsagt	ønsker	at	have	så	høj	

en	 overskudsgrad	 som	 muligt,	 er	 denne	 stigning	 positiv,	 men	 da	 årets	 resultat	 fortsat	 er	

negativt,	er	overskudsgraden	også	fortsat	negativ.	

Aktivernes	omsætningshastighed	viser	et	selskabs	kapitaltilpasningsevne	og	viser	et	selskabs	

evne	 til	 at	 skabe	 omsætning	 i	 forholdt	 til	 sine	 netto	 driftsaktiver	 (NDA).	 Jf.	 Figur	 3.2	 var	

aktivernes	omsætningshastighed	i	Tesla	i	2015	1,600	og	er	efterfølgende	faldet	til	1,532	i	2018.	

Dette	vil	sige,	at	Tesla	i	2018	brugte	0,65194	cent	af	én	dollars	salg	på	netto	driftsaktiverne.195	

Selvom	 aktivernes	 omsætningshastighed	 er	 faldet	 fra	 2015,	 er	 den	 stadigvæk	 steget	

betragteligt	fra	0,755	i	2016	og	0,981	i	2017.		

Da	bilbranchen	som	beskrevet	er	en	kapitaltung	branche,	der	kræver	store	investeringer,	er	

der	en	grænse	for	hvor	høj	aktivernes	omsætningshastighed	kan	blive,	da	der	naturligvis	skal	

tilknyttes	store	investeringer	i	råmaterialelagre	samt	produktionsfaciliteter,	før	der	kan	skabes	

salg.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	Tesla	skaber	en	høj	overskudsgrad,	 for	at	opnå	en	høj	ROIC	og	

dermed	en	høj	ROE.	Dette	er	som	sagt	ikke	tilfældet	jf.	figur	3.2.	

                                                
192 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/soliditet 
193 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 281 
194 1/1,532 = 0,653 
195 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 286 
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Overskudsgraden	 ganget	 omsætningshastigheden	 giver	 afkastet	 på	 den	 investerede	 kapital.	

Afkastet	på	den	investerede	kapital	viser	hvordan	den	investerede	kapital	bliver	forrentet	og	

hvor	profitabelt	et	selskab	benytter	de	ressourcer,	der	er	til	rådighed.	Derfor	ønskes	en	så	høj	

ROIC	som	muligt.	I	2015	var	ROIC	-47	%	og	er	steget	til	-17	%	i	2018.	Selvom	ROIC	er	steget	i	

perioden,	så	er	den	fortsat	negativ,	hvilket	vil	sige	der	er	et	negativt	afkast	på	den	investerede	

kapital,	dermed	mistes	der	penge.		

	
	

	
	
	
	
	

Figur	3.2,	Nedbrydning	af	ROIC	(egen	tilskrivning)	
 
4.3	Common-size-analyse	

I	nedenstående	common-size-analyse	 i	 figur	3.3	 stilles	alle	Tesla’s	omkostninger	 i	 forhold	 til	

omsætningen,	hvor	formålet	er	at	eliminere	størrelseseffekter.	På	denne	måde	er	det	muligt	via	

EBIDA,	EBIT	og	NOPAT	at	se	om	driftsomkostningerne	stiger	i	takt	med	omsætningen,	eller	om	

der	 sker	 et	 skred	 i	 driftsomkostningerne	 i	 forholdt	 til	 omsætningen,	 samt	 afsløre	 relevante	

kendetegn	ved	selskabet.	196	

Nettoomsætningen	er	sat	til	100	%,	hvoraf	de	andre	poster	bliver	sat	 i	procent	 i	 forholdt	til	

netto	omsætningen.		

Figur	3.3,	Common-size-analyse,	2014-2018(egen	tilskrivning)	
	

                                                
196 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 242 

																								Nedbrydning	af	ROIC			 	
		 2018	 2017	 2016	 2015	
OG		 -11	%	 -29	%	 -22	%	 -30	%	
AOH	 1,532		 0,981	 0,755	 1,600	
ROIC	 -17	%	 -29	%	 -17	%	 -47	%	

	
2018	 2017	 2016	 2015	 2014	

Nettoomsætning	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Cost	of	revenue	 -81,2%	 -81,1%	 -77,2%	 -77,2%	 -72,4%	
Salgs,	administration	og	andre	
omkostninger	

-20,6%	 -32,8%	 -32,4%	 -40,5%	 -33,4%	

EBITDA	 -1,8%	 -13,9%	 -9,5%	 -17,7%	 -5,8%	
Afskrivninger	og	amortiseringer	 -8,9%	 -13,9%	 -13,5%	 -10,4%	 -7,3%	
EBIT	 -10,7%	 -27,8%	 -23,1%	 -28,2%	 -13,1%	
Skat	 -0,3%	 -0,3%	 -0,4%	 -0,3%	 -0,3%	
NOPAT	 -10,9%	 -28,1%	 -23,4%	 -28,5%	 -13,4%	
Andre	indtægter/omkostninger	 0,1%	 -1,1%	 1,6%	 -1,0%	 0,1%	
Core	driftsoverskud	 -10,8%	 -29,1%	 -21,9%	 -29,5%	 -13,3%	
Finansielle	omkostninger	efter	skat	 -2,8%	 -3,8%	 -2,6%	 -2,9%	 -3,0%	
Totalindkomst	før	minoritetsinteresser	 -13,6%	 -32,9%	 -24,5%	 -32,4%	 -16,3%	
Minoritetsinteresser	 -0,4%	 -2,4%	 -1,4%	 0,0%	 0,0%	
Totalindkomst	 -13,2%	 -30,5%	 -23,1%	 -32,4%	 -16,3%	
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Det	ses	i	figur	3.3,	at	cost	of	revenue	på	Tesla’s	tre	forretningssegmenter	(Automotive,	Energy	

Generation	and	-Storage,	Services	and	other)	er	steget	i	 forholdt	til	omsætningen.	Som	det	er	

beskrevet	 i	 værdikædeanalysen,	 benytter	 Tesla	 sig	 af	mange	 af	 de	 samme	 leverandører	 og	

processer	på	tværs	af	deres	produkttyper	for	at	opnå	stordriftsfordele.	Dog	kan	det	ikke	helt	

ses	i	common-size	analysen,	at	Tesla	formår	at	udnytte	disse	stordriftsfordele	og	effektivisere	

deres	produktion	til	fulde	endnu.	Dette	kan	skyldes	de	produktionsproblemer	Tesla	oplevede	

på	Model	3	 i	 især	2017.	Med	 lanceringen	af	Model	Y,	der	vil	blive	produceret	 i	2020	og	som	

benytter	 75	%	 af	 de	 samme	komponenter	 som	Model	 3,	 forventer	 Tesla	 for	 alvor	 at	 kunne	

benytte	sig	at	stordriftsfordele	 i	 fremtiden197,	så	cost	of	revenue	vil	 falde	forholdsmæssigt	til	

nettoomsætningen.	

Til	gengæld	ses	det,	at	andre	omkostninger	er	faldet	i	forhold	til	omsætningen.	Dette	indebærer	

bl.a.	salgs-,	administrations-,	forsknings-	og	udviklingsomkostninger.	Som	beskrevet	i	afsnit	2.1	

startede	Tesla	 i	2015	og	2017	produktionen	af	henholdsvis	Model	X	og	Model	3,	hvilket	kan	

være	 årsagen	 til,	 at	 forsknings-	 og	 udviklingsomkostninger	 sidenhen	 har	 været	 faldende	 i	

forholdt	til	omsætningen.		

Underskuddet	 på	EBITDA,	EBIT	 og	NOPAT	 er	 fra	 2014	 til	 2018	 alle	 sammen	 faldet,	 hvilket	

dermed	 indikerer,	 at	 Tesla,	 på	 trods	 af	 deres	 fortsatte	 underskud,	 formår	 at	 opnå	 større	

stigninger	i	nettoomsætningen	end	i	omkostningerne.	

Totalindkomsten	 i	 procent	 af	 omsætningen	 bliver	 også	 kaldt	 for	 netto	 overskudsgraden.	

Sammenlignes	 denne	med	 overskudsgraden	 fra	 driften	 i	 figur	 3.2,	 ses	 det	 hvordan	 Tesla’s	

finansieringsaktiviteter	påvirker	resultatet.198	Da	netto	overskudsgraden	i	figur	3.3	er	lavere	

end	 overskudsgraden	 i	 figur	 3.2	 alle	 årene,	 øger	 finansieringsaktiviteterne	 dermed	

underskuddet	for	Tesla.			
	 Q4	2018	 Q3	2018	
Nettoomsætning 100%	 100%	
Driftsomkostninger -80,0%	 -81,2%	
Salgs, administration og andre omkostninger -14,2%	 -16,9%	
EBITDA 5,7%	 1,9%	
Afskrivninger og amortiseringer -6,9%	 -7,7%	
EBIT -1,2%	 -5,8%	
Skat -0,3%	 -0,3%	
NOPAT -1,5%	 -6,1%	
Andre indtægter/omkostninger -0,2%	 0,4%	
Core driftsoverskud -1,7%	 -5,7%	

                                                
197 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter 
198 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 244 
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Finansielle omkostninger efter skat -2,1%	 -0,2%	
Totalindkomst før minoritetsinteresser -3,7%	 -5,9%	
Minoritetsinteresser 1,0%	 -0,9%	
Totalindkomst -4,7%	 -5,0%	

Figur	3.4,	Common-size-analyse,	Q3	2018,	Q4	2018	(egen	tilskrivning)	

	

Kigges	der	ind	i	Tesla’s	to	seneste	kvartaler,	ses	det	i	ovenstående	figur	3.4,	at	Tesla	har	opnået	

en	positiv	EBIDTA-margin	i	de	seneste	to	kvartaler	i	træk	på	henholdsvis	5,7	%	og	1,9	%.	

Netto	overskudsgraden	for	3.	og	4.	kvartal	i	2018	endte	med	at	være	henholdsvis	-5	%	og	-4,7	

%,	hvilket	dermed	er	en	del	lavere	end	-13,2	%	for	hele	2018.	Dette	skyldes	i	høj	grad,	at	salgs,	

administration	 og	 andre	 omkostninger	 er	 væsentligt	 lavere	 end	 i	 figur	 3.3.	Med	 Tesla’s	 nye	

salgsstrategi	beskrevet	i	afsnit	3.3,	forventes	disse	omkostninger	at	falde	yderligere	i	2019	og	

frem,	hvilket	skaber	grundlag	for	en	stigning	i	EBITDA.	

Konklusionen	på	common-size-analysen	må	jf.	ovenstående	være,	at	Tesla	formår	at	skabe	et	

mindre	 underskud	 i	 deres	 regnskab	 båret	 af	 en	 omsætning,	 der	 stiger	 mere	 end	

omkostningerne.	 Dette	 går	 også	 i	 tråd	 med	 den	 stigende	 overskudsgrad	 i	 figur	 3.2		

Dog	overstiger	driftsomkostningerne	fortsat	nettoomsætningen,	hvilket	resulterer	i	en	negativ	

EBITDA	samt	negativ	overskudsgrad.	

Isoleres	de	seneste	to	kvartaler,	ses	det,	at	Tesla	formår	at	opnå	en	positiv	EBITDA-margin	i	

begge	kvartaler	i	træk,	hvilket	indikerer	Tesla’s	andet	halvår	af	2018	var	bedre	end	første,	og	

skaber	grundlag	for	et	positivt	resultat	i	fremtiden.	

	

4.4	Trendanalyse	

I	nedenstående	trendanalyse	i	figur	3.5	ses	det	hvordan	de	enkelte	poster	hver	især	har	ændret	

sig	 igennem	årene	 i	 forholdt	 til	et	basisår,	hvordan	overskuddet	udvikler	sig	samt	hvad	der	

påvirker	dette.199	2014	er	i	denne	forbindelse	basisåret	med	indeks	100.	I	2014	var	der	ingen	

minoritetsinteresser,	 hvorfor	 udviklingen	 i	 denne	 post	 selvsagt	 ikke	 er	 mulig	 at	 udregne	 i	

procent.	
	

2018	 2017	 2016	 2015	 2014	=	
indeks	100	

Nettoomsætning	 671%	 367,6%	 218,9%	 126,5%	 3.198.356	
Cost	of	revenue	 -751,9%	 -411,6%	 -233,1%	 -134,8%	 -2.316.685	
Salgs,	administration	og	andre	
omkostninger	

-414,7%	 -360,8%	 -212,2%	 -153,5%	 -1.068.360	

EBITDA	 -207,9%	 -874,2%	 -357,5%	 -383,9%	 -186.689	

                                                
199 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 247 
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Afskrivninger	og	amortiseringer	 -819,7%	 -705,4%	 -408,4%	 -182,2%	 -231.931	
EBIT	 -546,8%	 -780,7%	 -385,7%	 -272,1%	 -418.620	
Skat	 -615,0%	 -335,5%	 -283,9%	 -138,7%	 -9.404	
NOPAT	 -548,3%	 -770,9%	 -383,4%	 -269,2%	 -428.024	
Andre	indtægter/omkostninger	 1206,1%	 -6915,2%	 6137,5%	 -2297,4%	 1.813	
Core	driftsoverskud	 -545,5%	 -803,6%	 -358,9%	 -280,1%	 -426.211	
Finansielle	omkostninger	efter	skat	 -623,8%	 -461,4%	 -190,2%	 -119,8%	 -96.464	
Totalindkomst	før	minoritetsinteresser	 -560,0%	 -740,4%	 -327,8%	 -250,5%	 -522.675	
Minoritetsinteresser	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 0	
Totalindkomst	 -543,4%	 -687,0%	 -309,0%	 -250,5%	 -522.675	

Figur	3.5,	Trendanalyse	(egen	tilskrivning)	
	

På	toplinjen	ser	de	seneste	års	udvikling	rigtig	positiv	ud	for	Tesla.	I	2014	havde	Tesla	en	samlet	

nettoomsætning	på	$	3.198.356.000	hvilket	har	været	stigende	hvert	år	lige	siden.	Da	2014	er	

indeks	100,	er	stigningen	i	omsætningen	i	2018	på	hele	571	%.	Dette	hænger	fint	i	tråd	med	

konklusionerne	 fra	 den	 strategiske	 analyse	 om,	 at	 både	 bilindustrien	 generelt	 er	 steget	

igennem	årene,	men	også	at	især	markedet	for	elektriske	køretøjer	er	steget	markant.	Kilderne	

til	omsætningsstigningen	vil	blive	yderligere	analyseret	i	afsnit	4.5.	

Dog	kan	det	også	ses,	at	omkostningsposterne	er	steget	meget	siden	2014,	hvilket	bl.a.	hænger	

sammen	med	et	større	salg.	Dette	resulterer	dog	i	et	fald	i	EBITDA	på	-107,9	%	fra	indeks	100	i	

2014	til	2018.	Dog	ses	det,	at	EBITDA	er	steget	betragteligt	igen	fra	2017	til	2018	og	faktisk	er	

på	laveste	niveau	siden	2014.	

	

4.5	Vækstanalyse	

Før	 den	 forventede	 fremtidige	 udvikling	 i	 omsætningen	 for	 Tesla	 i	 budgetteringen	 bliver	

analyseret,	bør	der	også	kigges	på	væksten	i	de	forgangne	år	i	Tesla’s	tre	forretningssegmenter,	

hvilket	vil	blive	opstillet	i	nedenstående	vækstanalyse	i	figur	3.6.	Udviklingen	i	omsætningen	

skal	ses	i	forholdt	til,	at	Tesla	er	en	ung	virksomhed	på	et	ungt	og	relativt	nyt	marked,	der	ville	

ligge	et	sted	imellem	introduktions-	og	vækstfasen	i	PLC-kurven200.	Udviklingen	i	omsætningen	

vil	derfor	også	være	herefter.	

 	
2018	 2017	 2016	 2015	 Gennemsnit	

Automotive	
	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 	18.514.983		 			9.641.300		 	6.350.766		 	3.740.973		 			9.562.006		
Vækst	 92,04%	 51,81%	 69,76%	 24,41%	 59,51%	
Energy	Gen.	and	-Storage	

	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 			1.555.244		 			1.116.266		 				181.394		 						14.477		 						716.845		
Vækst	 39,33%	 515,38%	 1.152,98%	 244,04%	 487,93%	

                                                
200 http://marketingteorier.dk/plc-kurven 
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Service	and	other	
	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 			1.391.041		 			1.001.185		 				467.972		 				290.575		 						787.693		
Vækst	 38,94%	 113,94%	 61,05%	 55,27%	 67,30%	
Samlet	

	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 	21.461.268		 	11.758.751		 	7.000.132		 	4.046.025		 	11.066.544		
Vækst	 82,51%	 67,98%	 73,01%	 26,50%	 62,50%	

Figur	3.6,	Vækstanalyse	(egen	tilskrivning)	
	
	

4.5.1 Automotive 
Omsætningen	her	komme	både	fra	salg	og	leasing	af	deres	tre	bilmodeller,	Model	S,	Model	X	og	

Model	3.	

Jf.	figur	1.1	i	afsnit	2.1,	er	dette	segment	den	klart	største	kilde	til	Tesla’s	samlede	omsætning	

og	fyldte	i	2017	82	%	af	den	samlede	omsætning.	Dette	er	dog	steget	til	86	%	i	2018201.		

Selvom	dette	segment	har	set	den	laveste	gennemsnitslige	årlige	stigning	i	omsætning	fra	2014-

2018,	var	det	dét	segment	af	de	tre,	der	steg	mest	i	2018	med	en	stigning	i	omsætning	på	92	%.	

Denne	stigning	kan	delvist	tilskrives	det	succesfulde	salg	af	Model	3	i	2018	på	næsten	140.000	

i	USA202,	hvor	over	80	%	af	salget	kom	i	Q3	og	Q4,	og	hvor	der	kun	blev	solgt	under	2.000	i	2017	

hvor	den	udkom	i	tredje	kvartal203.	

Tesla	befinder	sig	dermed	i	tredje	trin	af	deres	secret	masterplan:		

”Build	sports	car…	

Use	that	money	to	build	an	affordable	car	…	

Use	that	money	to	build	an	even	more	affordable	car	…	

While	doing	above,	also	provide	zero	emission	electric	power	generation	options”	204	

	

4.5.2 Energy Generation and -Storage 

Her	bliver	omsætningen	 fra	salg	og	 leasing	af	Tesla’s	energi	producerende	og	 -opbevarende	

produkter	indregnet.		

Både	Energy	Generation	and	-Storage	og	Service	and	other	 fyldte	 i	2017	9	%	af	den	samlede	

omsætning	jf.	figur	1.1,	men	Energy	Generation	and	-Storage	er	siden	hen	faldet	til	7	%	af	den	

samlede	omsætning205.		

                                                
201 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter 
202 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter 
203 http://carsalesbase.com/us-car-sales-data/tesla/tesla-model-3/ 
204 https://www.tesla.com/da_DK/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me?redirect=no 
205 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter 
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Selvom	 segmentet	 er	 faldet	 i	 andel	 af	 den	 samlede	 omsætning,	 er	 den	 største	 procentuelle	

stigning	i	omsætning	kommet	hér,	hvor	stigningen	i	2016	og	2017	var	helt	oppe	på	henholdsvis	

1.153	%	og	515	%.	Stigningen	er	dog	faldet	til	et	mere	jordnært	niveau	i	2018	på	39	%.	De	store	

stigninger	i	2016	og	2017	skyldes	primært	erhvervelsen	af	SolarCity,	der	installerer	solceller,	

d.	21.	november	2016.206	

	

4.5.3 Service and other 

Dette	 forretningssegment	 inkluderer	 vedligeholdelsesservice,	 salg	 af	 brugte	 køretøjer	 samt	

salg	af	elektriske	komponenter	til	andre	fabrikanter207.	Forretningssegmentet	fyldte	som	sagt	

9	%	af	den	samlede	omsætning	 i	2017,	men	er	 faldet	 til	6,5	%	af	den	samlede	omsætning	 i	

2018208.		

Desto	 flere	 biler	Tesla	 sælger	 og	 leaser,	 og	 omsætningen	 i	automotive	 dermed	 stiger,	 desto	

større	må	stigningen	i	omsætningen	i	dette	segment	alt	andet	lige	også	anses	at	være.	Dette	

skyldes	bl.a.	et	større	behov	for	vedligeholdelse	samt	salg	af	brugte	biler.		

	

5	Budgettering	
I	dette	afsnit	vil	der	blive	udarbejdet	en	budgettering,	der	efterfølgende	skal	danne	grundlag	

for	den	endelige	værdiansættelse.	

Budgetteringen	 vil	 blive	 udarbejdet	 på	 baggrund	 af	 konklusionerne	 i	 den	 strategiske-	 og	

regnskabsmæssige	 analyse	 i	 henholdsvis	 afsnit	 3	 og	 4.	 De	 tre	 forretningssegmenter,	

automotive,	 energy	 generation	 and	 -storage	 og	 service	 and	 other,	 vil	 blive	 budgetteret	

individuelt	for	til	sidst	at	blive	sammensat	til	en	samlet	budgettering	for	Tesla.	

	

5.1	Budgetperiodens	længde	

Budgetteringen	opdeles	i	to	dele;	budgetperioden	og	terminalværdiperioden.	

Budgetperioden	er	den	begrænsede	periode	med	entydige	budgetterede	opgørelser,	hvorefter	

terminalværdiperioden	 indtræffer,	hvor	det	 forudsættes	der	vil	 ske	en	konstant	evig	vækst.	

Budgetperioden	vil	derfor	løbe	fra	nuværende	regnskabsår	og	frem	til	dét	tidspunkt,	hvor	det	

                                                
206 Tesla, Inc årsrapport (2017), s. 50 
207 Tesla, Inc årsrapport (2017), s. 49 
208 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter 
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ikke	længere	giver	mening	at	lave	prognoser	for	enkelte	år	frem	for	at	forudsætte	posterne	vil	

udvikle	 sig	med	 en	 konstant	 vækstrate.	 Den	 konstante	 vækstrate	må	 ikke	 være	 større	 end	

væksten	i	samfundet,	da	dette	vil	betyde	virksomheden	teoretisk	set	vil	vokse	sig	større	end	

samfundet	den	befinder	sig	i.209	

Det	 er	 derfor	 væsentligt	 at	 fastlægge	 budgetperiodens	 løbetid.	 Jf.	 figur	 4.1	 opstiller	 Ole	

Sørensen	nogle	grove	tommelfingre	regler	for	valg	af	budgetperiodens	længde.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	4.1,	Budgetperiodens	længde	(Ole	Sørensen)	
	

Som	det	ses	i	figur	4.1,	er	en	virksomhedsspecifik	konkurrencefordel	mindre	afgørende	end	en	

branches	 vækstudsigter.	 Dette	 skyldes	 en	 overoptimisme	 i	 forhold	 til	 hvor	 lang	 tid	 en	

virksomhed	 kan	 opretholde	 konkurrencefordele,	 samt	 en	 undervurdering	 af	 andre	

virksomheders	evne	til	at	efterligne	en	strategi	eller	et	produkt.	

Som	analyserede	frem	til	i	den	strategiske	analyse,	er	branchen	for	elektriske	køretøjer	relativ	

ny	og	 i	opstartsfasen.	Flere	og	flere	 forbrugere,	politikere	og	 ikke	mindst	bilproducenter	 får	

øjnene	op	for	de	elektriske	køretøjer	og	det	forventes	dermed,	at	vækstudsigten	for	branchen	i	

de	kommende	år	er	høj.	Dette	betyder	også,	at	Tesla	har	en	konkurrencemæssig	fordel	ved	at	

være	blandt	firstmovers	på	markedet,	men	spørgsmålet	er	hvor	lang	tid	de	kan	forsvare	denne	

fordel,	når	først	de	langt	større	producenter	skyder	mere	kapital	og	investeringer	i	markedet.	

                                                
209 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 318 

  
	

Vækstudsigter	for	branchen	

Virksomheds
-specifik	

konkurrence
mæssig	
fordel	

		
Lav		

(moden)	
Middel	

(konsolidering)	
Høj	

(opstart)	

Ingen	 5	år	 10	år	 20	år	

Ja,	
kortsigtet	 5	år	 10	år	 20	år	

Ja,	
langsigtet	 10	år	 20	år	 20	år	
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Det	 kræver	 derfor	 en	 lang	 budgetperiode	 for	 værdiansættelsen,	 så	 enhver	 overnormal	

salgsvækst	 (som	 for	 tiden	 ses	 hos	 Tesla	 jf.	 figur	 3.5	 &	 3.6)	 forsvinder,	 inden	

terminalværdiperioden	med	den	evige	og	konstante	vækstrate	indtræder.	210	

Der	vil	ud	fra	ovenstående	blive	arbejdet	med	en	budgetperiode	på	15	år.	

	

5.2	Budgettering	af	forretningssegmenter		

5.2.1 Automotive 

Som	analyseret	frem	til,	er	bilindustrien	en	cyklisk	industri,	der	er	afhængig	af	den	økonomiske	

udvikling	for	at	klare	sig	godt.		

Derfor	 er	 det	 også	 vigtigt	 for	 Tesla,	 at	 verdensøkonomien	 er	 i	 fremgang,	 før	 de	 kan	 skabe	

positive	resultater.		

De	økonomiske	prognoser	forventer	en	positiv	udvikling	i	verdensøkonomien	de	kommende	

år.	 Kina	 forventes	 at	 sænke	 farten	 i	 den	 økonomiske	 udvikling	 lidt	 fra	 de	 tidligere	 årtiers	

enormt	høje	årlige	stigninger,	men	forventes	fortsat	at	have	det	største	vækstpotentiale,	med	

en	årlig	stigning	i	BNP	på	over	5,5	%	frem	mod	2023.	

USA	forventes	at	have	en	stigning	i	BNP	i	2023	på	1,4	%,	imens	EU	forventes	at	have	en	stigning	

i	BNP	i	2023	på	1,6	%.	Samlet	set	forventes	det,	at	den	samlede	verdens	BNP	vil	stige	med	3,6	

%	i	2023.211	

D	 siger	 IMF’s	 prognoser	 at	 verdensøkonomien	 forventes	 at	 have	 en	moderat	 og	mere	 stille	

fremgang	i	de	kommende	år.	Som	konkluderet	i	PEST-analysen,	har	der	fra	2006-2016	været	

en	korrelation	imellem	udviklingen	i	verdens	BNP	og	udviklingen	i	verdens	bilsalg	på	0,7212,	

hvorfor	 det	må	 forventes,	 at	 bilindustrien	 også	 vil	 have	 en	moderat	 og	 stille	 fremgang	 i	 de	

kommende	år,	og	bilsalget	dermed	vil	stige	i	et	moderat	tempo	på	verdensplan.	

Kigges	der	specifikt	i	elbilmarkedet,	har	udviklingen	været	alt	andet	end	moderat	igennem	de	

seneste	år213.	Ifølge	konklusionerne	i	den	strategiske	analyse,	ses	det,	at	befolkningen	er	blevet	

mere	 miljøopmærksomme,	 politikerne	 planlægger	 flere	 initiativer	 og	 subsidier	 for	 de	

elektriske	køretøjer,	samtidig	med	mere	regulering	for	de	traditionelle	benzin-	og	dieselbiler	

samt	bilmarkedets	giganter	har	mere	fokus	og	større	målsætninger	for	at	penetrere	markedet.	

                                                
210 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 321 
211 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/CHN/USA/EUQ 
212 Bilag 4 
213 Figur 1.4 
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Som	elbilerne	tager	en	større	og	større	markedsandel	af	det	samlede	bilsalg,	er	der	dermed	ikke	

noget,	der	tyder	på,	at	udviklingen	i	de	kommende	år	skulle	stoppe	op.	

I	afsnit	2.3	kunne	det	ses,	at	der	i	2017	blev	solgt	ca.	1.200.000	plug-in	elektriske	køretøjer	på	

verdensplan214.	I	2025	forventes	det,	at	der	på	verdensplan	vil	blive	solgt	14.231.000	elektriske	

plug-in	køretøjer215,	dermed	en	enorm	stigning	på	1.086	%.	Dette	skal	ses	i	forhold	til,	at	der	

blev	solgt	71.000.000	biler	på	verdensplan	i	2016216.	

Med	Model	3,	der	er	Tesla’s	billigste	model	og	som	er	skabt	til	at	skabe	volumen	for	Tesla,	samt	

produktionen	af	Model	Y	fra	2020,	forsøger	Tesla	at	udbrede	deres	kundesegment	til	en	bredere	

del	af	befolkningen	i	de	kommende	år.	

Kan	 Tesla	 fastholde	 deres	 nuværende	 markedsandel	 og	 dermed	 også	 se	 samme	 stigning	 i	

omsætningen,	ville	deres	omsætning	i	2025	hedde	omkring	$	219.500.000.000.	

Med	 den	 forventede	 stigning	 i	 konkurrencen,	 når	 de	 traditionelle	 bilproducenter	 indtager	

markedet	som	beskrevet	i	afsnit	3.2.5,	er	det	dog	urealistisk,	at	Tesla	vil	kunne	bibeholde	sin	

markedsandel.		Jf.	figur	3.6,	har	Tesla’s	automotive	forretningssegment	haft	en	gennemsnitslig	

stigning	 i	 omsætning	 på	 næsten	 60	 %	 over	 de	 sidste	 4	 år.	

Arbejders	der	med	en	forventet	stigning	i	omsætningen	på	50	%	i	2019,	med	et	fald	i	væksten	

på	5	procentpoint	pr.	år	frem	til	2025	og	derefter	et	forventet	fald	i	væksten	på	2,5	procentpoint	

pr.	år,	ser	den	forventede	udvikling	i	omsætningen	således	ud:	

Figur	4.2,	Forventet	udvikling	i	omsætning,	budgetperioden,	Automotive	(egen	tilskrivning)	

	
5.2.2	Energy	Generation	and	-Storage	

I	 afsnit	 4.5.2	 sås	 det,	 at	 de	 sidste	 års	 voldsomme	 stigninger	 i	 dette	 forretningssegment	

hovedsageligt	skyldtes	opkøbet	af	SolarCity.	I	2018	var	stigningen	i	omsætningen	på	40	%.	Hvis	

der	arbejdes	med	samme	forventet	stigning	i	omsætningen	i	2019,	og	på	samme		

                                                
214 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-global-electric-vehicle-market-
is-amped-up-and-on-the-rise 
215 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/734953/global-projected-electric-vehicles-sales/ 
216 http://www.oica.net/wp-content/uploads/PC-sales-march-2018.jpg 

	
2018	 2019e	 2023e	 2025e	 2028e	 2031e	 2033e	

Automotive	
	 	 	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 	18.514.983		 	27.772.475		 98.943.606	 148.415.409	 		225.614.612	 		280.128.743	 316.621.674	
Årlig	vækst	

	
50,00%	 30,00%	 20,00%	 12,50%	 5,00%	 4.00%	
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måde	som	før,	et	forventet	fald	i	væksten	på	5	procentpoint	pr.	år	frem	til	2025	og	derefter	et	

forventet	fald	i	væksten	på	1	procentpoint	pr.	år,	vil	den	forventede	udvikling	i	omsætningen	

se	således	ud:	

Figur	4.3,	Forventet	udvikling	i	omsætning,	budgetperioden,	Energy	generation	and	-storage	(egen	tilskrivning)	
	

5.2.3	Service	&	other	

Som	nævnt	i	afsnit	4.5.,	bliver	dette	forretningssegment	påvirket	af	automotive-segmentet,	da	

flere	biler	solgt	og	leaset,	får	omsætningen	i	dette	forretningssegment	til	at	stige,	da	der	vil	være	

et	større	behov	for	vedligeholdelse	samt	salg	af	brugte	biler.		

Da	 omsætningen	 i	 automotive-segmentet	 forventes	 at	 stige	 i	 de	 kommende	 år,	 forventes	

omsætningen	i	dette	forretningssegment	derfor	også	at	stige,	men	ligesom	med	automotive-

segmentet	vil	stigningen	være	aftagende	over	tid	som	markedet	modnes,	og	indtil	stigningen	

når	et	sundt	og	holdbart	niveau.		

I	figur	3.6,	har	dette	forretningssegment	haft	en	gennemsnitslig	stigning	i	omsætning	på	næsten	

ca.	67	%	over	de	sidste	4	år.	

Arbejders	der	videre	med	en	forventet	stigning	i	omsætningen	på	50	%	i	2019,	med	et	fald	i	

væksten	på	5	procentpoint	pr.	år	frem	til	2025	og	derefter	et	forventet	fald	i	væksten	på	2,5	

procentpoint	pr.	år,	ser	den	forventede	udvikling	i	omsætningen	således	ud:	

Figur	4.4,	Forventet	udvikling	i	omsætning,	budgetperioden,	Service	and	other	(egen	tilskrivning)	

	
5.2.4	Tesla	samlet	

Samles	 de	 ovenstående	 tre	 forretningssegmenter,	 ser	 Tesla’s	 forventede	 udvikling	 i	

nettoomsætning	ud	som	vist	i	figur	4.5.	

I	 2018	 var	 den	 på	 $	 21.461.268	 og	 vil	 i	 de	 kommende	 år	 se	 samme	 store	 stigning,	 som	 er	

observeret	i	de	seneste	år	i	takt	med	at	markedet	som	sagt	forventes	at	stige	meget.	Over	tid	vil	

den	årlige	stigning	i	nettoomsætningen	sænke	sig	i	takt	med	at	både	Tesla	og	markedet	modnes.		

	

	
2018	 2019e	 2023e	 2025e	 2028e	 2031e	 2033e	

Energy	gen.	and	-storage		
	 	 	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 1.555.244	 		2.177.342	 5.731.852	 7.250.792	 9.133.127	 10.571.777	 11.106.709	
Årlig	vækst	

	
40,00%	 20,00%	 10,00%	 7,00%	 4,00%	 2,00%	

	
2018	 2019e	 2023e	 2025e	 2028e	 2031e	 2033e	

Service	and	other	
	 	 	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 1.391.041	 2.086.562	 7.433.688	 11.150.532	 16.950.552	 21.046.229	 22.873.041	
Årlig	vækst	

	
50,00%	 30,00%	 20,00%	 12,50%	 5,00%	 4,00%	
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Figur	4.5,	Forventet	udvikling	i	omsætning,	budgetperioden,	Samlet	(egen	tilskrivning)	

	
5.3	EBIT		

Som	det	kunne	ses	i	common-size-analysen	i	afsnit	4.3,	var	EBIT-margin	i	2018	-10,7	%.	Dette	

skal	ses	i	sammenligning	med	en	EBIT-margin	på	-23	til	-28	%	fra	2015-2017.	I	figur	3.4	ses	det	

desuden,	at	EBIT-margin	i	Q3	og	Q4	af	2018	var	faldet	til	henholdsvis	-5,8	%	og	-1,2	%	i	takt	

med,	at	salget	af	Model	3	for	alvor	begyndte	og	hvor	salget	i	anden	halvdel	af	2018	steg	med	387	

%	fra	første	halvdel	af	2018217.		

Som	 salget	 af	Model	 3	 samt	Model	 Y	 stiger,	 og	 andelen	 af	 elektriske	 køretøjer	 også	 stiger,	

forventes	EBIT-margin	desuden	at	stige.	

Med	 Tesla’s	 nye	 salgsstrategi	 beskrevet	 i	 afsnit	 3.3.1,	 der	 skal	 sænke	 omkostningerne	

yderligere,	forventes	EBIT-margin	desuden	at	stige.	

Den	 teknologiske	 udvikling	 beskrevet	 i	 afsnit	 3.4.1	 gør	 generelt	 batterierne	 billigere	 at	

producere	 pr.	 kWh,	 hvilket	 selvsagt	 sænker	 omkostningerne	 for	Tesla	 og	 dermed	 får	EBIT-

margin	til	at	stige.	

	

Når	de	største	bilproducenter	for	alvor	indtager	elbilmarkedet	i	de	kommende	år,	kan	denne	

forøgede	konkurrence	skabe	et	pres	på	priserne,	hvilket	kan	påvirke	EBIT-margin	i	en	negativ	

retning.	 Førnævnte	 forventede	 prisstigninger	 i	 råmaterialer	 og	 lithium	 vil	 desuden	 også	

påvirke	EBIT-margin	i	en	negativ	retning.	

Sammenlignes	Tesla’s	EBIT-margin	med	resten	af	markedet,	ses	det,	at	gennemsnittet	i	EBIT-

margin	i	2017	var	omkring	5	%218.		

	

5.4	AOH	&	NDA		

Det	ses	ud	fra	rentabilitetsanalysen	i	bilag	7,	at	aktivernes	omsætningshastighed	fra	2014-2018	

er	faldet	fra	1,600	til	1,532.	Da	AOH	viser	Tesla’s	kapitaltilpasningsevne,	ønskes	nøgletallet	at	

bevares	eller	forhøjes.	Dette	kan	også	være	en	del	af	motivationen	for	Tesla’s	nye	salgsstrategi	

beskrevet	i	afsnit	3.3.1,	hvor	de	skifter	salget	af	deres	køretøjer	til	kun	at	ske	via	deres	online	

platform.	 På	 denne	 måde	 slipper	 Tesla	 for	 at	 have	 kapital	 bundet	 i	 salgshuse	 og	

                                                
217 http://carsalesbase.com/us-car-sales-data/tesla/tesla-model-3/ 
218 “Industry	Insights:	Automotive”,	Duff	&	Phelps	(2018),	s.	18 

	
2018	 2019e	 2023e	 2025e	 2028e	 2031e	 2033e	

Tesla	samlet	
	 	 	 	 	 	 	

Nettoomsætning	(1.000)	 21.461.268		 32.036.378	 112.109.146	 166.816.734	 251.698.291	 311.746.749	 351.734.271	

Årlig	vækst	
	

49,28%	 29,45%	 19,53%	 12,29%	 4,97%	 3,93%	
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fremvisningsmodeller,	 og	 produktion	 efter	 bestilling	 skaber	 også	 et	 mindre	 varelager	 af	

køretøjer,	der	venter	på	at	blive	solgt.	Derfor	bliver	der	budgetteret	med,	at	AOH	vil	stige	med	

10	%	de	første	5	år	som	led	i	Tesla’s	føromtalte	nye	plan.	Herefter	vil	AOH	holde	sig	på	et	stabilt	

niveau	 fremover.	 Det	 er	 vigtigt	 at	 notere,	 at	 dette	 som	 nævnt	 er	 en	 branche	 med	 store	

kapitalkrav,	og	det	er	derfor	også	begrænset	hvor	høj	en	AOH	det	er	muligt	at	opnå.	Ud	 fra	

ovenstående	 budgettering,	 vil	 AOH	 ramme	 et	 stabilt	 niveau	 på	 2,47	 og	 det	 vurderes	

usandsynligt,	at	Tesla	vil	være	i	stand	til	at	opnå	større	omsætningshastighed	end	dette.	Med	

følgende	formel	vil	det	dermed	være	muligt	at	budgettere	fremtidens	netto	driftsaktiver219:		

𝑁𝐷𝐴 = 	𝑆𝑎𝑙𝑔 ∗ (
1

𝐴𝑂𝐻)	

6	Værdiansættelse	
I	det	følgende	afsnit	vil	konklusionerne	fra	alle	de	ovenstående	afsnit	blive	bragt	sammen	til	en	

endelig	værdiansættelse	af	Tesla	ved	hjælp	af	DCF-modellen.	

Da	DCF-modellen	er	en	relativ	simpel	model,	bygget	på	baggrund	af	estimater	kan	den	være	

forbundet	 med	 usikkerhed,	 hvorfor	 værdiansættelsen	 vil	 blive	 forstærket	 af	 en	

følsomhedsanalyse,	der	tester	hvordan	væsentlige	faktorer	påvirker	værdiansættelsen.		

Før	en	endelig	værdiansættelse	kan	foretages,	skal	kapitalomkostningerne	(WACC)	dog	først	

udregnes,	og	derfor	er	man	nødt	til	at	kigge	på	kapitalstrukturen	samt	afkastkravet	via	CAPM	

og	dermed	den	risikofrie	rente	samt	beta	først.		

	

6.1	Capital	Asset	Pricing	Model		

Før	WACC	kan	udregnes,	er	det	væsentligt	at	udregne	afkastkravet	til	egenkapitalen.	Dette	sker	

på	baggrund	af	Capital	Asset	Pricing	Model	i	følgende	formel:	

𝐸(𝑅>) = 	 𝑟@ + 𝛽> ∗ (𝐸(𝑅B) −	𝑟@)	
	

6.1.1	Risikofri	rente	&	risikopræmie	

Som	 det	 ses	 i	 CAPM	 ovenfor,	 skal	 den	 risikofrie	 rente	 fastlægges,	 før	 afkastkravet	 til	

egenkapitalen	kan	udregnes.	Dette	sker	i	praksis	ved	at	anvende	den	effektive	rente	for	en	10-

årig	statsobligation	som	estimat	for	den	risikofri	rente.	En	10-årig	amerikansk	statsobligation	

                                                
219 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 326 
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har	d.	19.03.2019	en	kurs	på	100,14	og	en	rente	på	2,61	%220	og	med	Excel’s	What-if-analyse221	

kan	den	effektive	rente,	og	dermed	den	risikofri	rente,	udregnes	til	2,598	%222.	

	

Dertil	skal	tillægges	en	risikopræmie,	som	investorer	vil	kræve	som	godtgørelse	for	den	risiko	

de	 påtager	 sig	 i	 forholdt	 til	 at	 investere	 i	 en	 risikofri	 statsobligation.223	 	 Her	 udregnes	 et	

historiske	forventet	afkast,	der	dermed	bygger	på	antagelsen	om,	at	den	forventede	fremtidige	

afkast	er	det	samme	som	det	historiske.		

Kigges	der	på	markedsporteføljen	opgjort	på	baggrund	af	S&P500,	MSCI	World	og	MSCI	North	

America	fra	2008	til	2018,	ses	det	i	figur	5.1,	at	det	gennemsnitslige	historiske	afkast	i	perioden	

har	været	7,25	%.		

Figur	5.1,	S&P	500,	MSCI	World,	MSCI	NA	årligt	afkast	(Macrotrends,	MSCI,	egen	tilskrivning)	

	
Fratrækkes	den	førnævnte	estimerede	risikofri	rente	på	2,598	%,	må	risikopræmien	dermed	

estimeres	til	4,65	%.	Dette	er	en	anelse	lavere	end	Aswath	Damodaran’s	estimat	på	5,96	%	i	

januar	 2019227,	 samt	 et	 estimat	 på	 5,5	 %	 af	 både	 Duff	 &	 Phelps228	 og	 KPMG229.	 Tages	 et	

gennemsnit	af	alle	fire	estimater,	fås	en	risikopræmie	på	5,40	%.	

                                                
220 https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 
221 Christensen, Michael: Obligations Investering – Teori og praktisk anvendelse, 8th edition, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag (2014) s. 48 
222 Bilag 8 
223 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 39 
224 https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns 
225 https://www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb 
226 https://www.msci.com/documents/10199/46aa6590-4ca0-4bfb-bc51-3ca9c297c4ff 
227 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
228 https://www.duffandphelps.com/insights/publications/valuation-insights/valuation-insights-first-quarter-2019/us-
equity-risk-premium-recommendation 
229 “Equity Market Risk Premium – Research Summary”, KPMG (31. December 2018) 

S&P	500224	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Årligt	afkast	 -38,49%	 23,45%	 12,78%	 0%	 13,41%	 29,6%	 11,39%	 -0,73%	 9,54%	 19,42%	 -6,24%	

MSCI	World225	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Årligt	afkast	 -40,33%	
	

30,79%	
	

12,34%	
	

-5,02%	
	
16,54%	

	
27,37%	

	
5,5%	

	
-0,32%	

	
8,15%	

	
23,07%	

	
-8,2%	

	
MSCI	NA226	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Årligt	afkast	 -37,8%	 29,35%	
	

15,98%	
	

0,55%	
	
15,57%	

	
30,39%	

	
12,57%	

	
-0,27%	

	
12,3%	

	
21,62%	

	
-5,19%	

	
Gennemsnitsligt	årligt	afkast:	7,25	%	 	 	 	 	 	 	 	 	
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6.1.2	Beta	

Når	den	risikofri	rente	og	risikopræmien	er	estimeret,	skal	beta	desuden	estimeres.	Beta	er	et	

risikomål	 for	 den	 systematiske	 risiko,	 der	 ikke	 kan	 bortdiversificeres,	 i	 forholdt	 til	

markedsporteføljen	hvor	0	<	𝛽	<	1	er	en	investering	med	mindre	risiko	end	markedsporteføljen	

og	𝛽	>	1	er	en	investering	med	større	risiko	end	markedsporteføljen.230	

På	samme	måde	som	med	risikopræmien,	kan	der	udregnes	en	historisk	beta,	der	igen	bygger	

på	antagelsen	om,	at	den	forventede	 fremtidige	beta	er	den	samme	som	den	historiske.	Her	

skilles	der	imellem	raw	beta	og	adjusted	beta.		

Raw	beta	udregnes	på	baggrund	af	de	historiske	data	for	aktien	og	markedsporteføljen,	og	er	

dermed	en	historisk	beta.	Adjusted	beta	er	derimod	et	estimat	af	fremtidens	beta	på	baggrund	

af	 den	 historiske	 beta,	 med	 antagelsen	 om,	 at	 alle	 aktivers	 beta	 vil	 rykke	 imod	markedets	

gennemsnitslige	beta	på	1.	Af	denne	grund	vil	der	blive	taget	udgangspunkt	 i	adjusted	beta.	

Adjusted	beta	udregnes	som:	0,67	x	raw	beta	+	0,33	x	1,0.	

Reuters	 udregner	 på	 baggrund	 af	 månedlige	 observationer	 over	 5	 år	 sammenlignet	 med	

S&P500,	diverse	beta’er231.	På	denne	måde	har	Reuters	udregnet	bilindustriens	raw	beta	til	at	

være	1,31	samt	Tesla’s	raw	beta	til	at	være	0,99232,	svarende	til	en	adjusted	beta	på	henholdsvis	

1,21	og	0,99.	Dermed	vurderer	Reuters,	at	der	er	større	risiko	forbundet	med	bilindustrien	end	

S&P500,	men	mindre	for	Tesla.	

	

Beta	beregning	

På	 samme	 måde	 som	 ved	 udregningen	 af	 risikopræmien,	 vil	 der	 blive	 benyttet	 en	

markedsportefølje	bestående	af	S&P500,	MSCI	World	og	MSCI	North	America,	til	udregningen	af	

Tesla’s	beta.		

Det	ønskes	at	benytte	en	estimationsperiode,	der	er	lang	nok	til	at	give	tilstrækkeligt	og	validt	

data,	men	 ikke	 så	 lang,	 at	 den	 valgte	 data	 bliver	 invalid	 og	 forældet.	 På	 samme	måde	 som	

Reuters,	vil	der	blive	benyttet	en	periode	over	5	år,	da	det	vil	give	data	for	markedsporteføljen	

og	 enkeltaktierne,	 der	 er	 aktuelt	 og	 som	 både	 har	 set	 høj	 fremgang	 og	 tilbagegang	 i	

kursudviklingen.		

                                                
230 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 40 
231 https://reuters.zendesk.com/hc/en-us/articles/215714003-What-method-does-Reuters-use-to-calculate-the-beta-
displayed-on-your-website- 
232 https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/TSLA.OQ 



 Side 72 

I	bilag	9	ses	det,	at	Tesla	på	baggrund	af	den	valgte	markedsportefølje	har	en	adjusted	beta	på	

0,83,	hvilket	er	en	anelse	lavere	end	Reuters	estimerede	beta	for	Tesla	på	0,99.	

	

Peer	group	

For	at	skabe	så	bredt	et	vurderingsgrundlag,	og	dermed	et	grundigt	datamateriale,	for	valget	af	

beta	som	muligt,	bliver	der	desuden	lavet	en	peer	group	analyse.	Den	valgte	peer	group	vil	være	

den	samme,	som	der	er	blevet	refereret	til	igennem	den	strategiske	analyse;	Volkswagen	Group,	

Daimler,	General	Motors	og	Toyota.	I	bilag	9	ses	det,	at	adjusted	beta	er	estimeret	til	1,67	for	

den	valgte	peer	group.	Hvor	Reuters	har	udregnet	bilindustriens	beta	 imod	S&P500,	 er	den	

valgte	markedsportefølje	i	dette	tilfælde	igen	S&P500,	MSCI	World	og	MSCI	NA.	

For	 at	 udregne	 den	 ugearede	 beta	 for	 peer	 group	 selskaberne,	 skal	 der	 i	 teorien	 tages	

udgangspunkt	 i	 et	 skatteskjold	 udregnet	 på	 baggrund	 af	 den	 effektive	 skattesats	 for	 de	

individuelle	selskaber,	hvilket	kræver	indgående	kendskab	til	de	fire	selskaber,	hvorfor	dette	

led	fjernes	fra	formlen.	Den	ugearede	beta	for	peer	gruppen	udregnes	jf.	bilag	9	til	0,57	

Med	følgende	formel	er	den	gearede	beta	for	Tesla	dermed	udregnet	til	0,84:	

𝛽CD = 𝛽CDE ∗ (	1 +	FD
CD

) 

Det	noteres,	at	peer	gruppens	ugearede	beta	ikke	er	beregnet	på	baggrund	af	reformulerede	

balancer,	hvorfor	der	heller	ikke	tages	udgangspunkt	i	en	reformuleret	balance	for	Tesla	i	dette	

tilfælde.	Derfor	er	FK/EK	i	dette	tilfælde	0,48233.	

	

Operationel-	og	finansiel	risiko	

Ud	 fra	 en	 vurdering	 af	 Tesla’s	 operationelle-	 og	 finansielle	 risici	 er	 det	 desuden	 muligt	 at	

supplere	ovenstående	beregninger	med	et	skøn	for	en	beta.		

Det	vurderes,	at	Tesla	har	en	neutral	operationel	risiko	på	baggrund	af	muligheden	for	store	

forventede	 vækstmuligheder	 kontra	 truslen	 for	 substituerende	 produkter	 og	 øgede	

konkurrence	i	fremtiden	samt	problemerne	i	produktionen	beskrevet	i	afsnit	3.3.1.		

Den	finansielle	risiko	vurderes	dog	til	at	være	høj	på	baggrund	af	en	høj	fremmedkapital	andel	

målt	i	FGEAR,	dårlig	rating	scoring	fra	Standard	&	Poor’s	og	Moody’s	på	henholdsvis	B-	og	B3	

som	det	ses	i	afsnit	6.2.2	samt	konklusionerne	i	afsnit	4.2.2.	

                                                
233 23.023/47.853 
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Dette	giver	samlet	set	en	høj	risiko	for	Tesla,	der	bør	give	en	beta	på	1,15-1,40.234	Dette	er	i	den	

høje	ende	sammenlignet	med	Reuters	estimat	på	0,99,	egen	udregning	af	Tesla	på	0,83	samt	

den	gearede	beta	på	0,84	udregnet	på	baggrund	af	den	ugearede	beta	for	peer	gruppen.	Reuters	

estimat	for	bilindustriens	adjusted	beta	på	1,21	samt	peer	gruppens	gennemsnitslige	adjusted	

beta	på	1,67	ligger	dog	i	dette	spænd.	

Udregnes	et	gennemsnit	af	5	ovenstående	estimater	af	beta,	bliver	den	gennemsnitslige	beta	

1,110	 som	 vil	 blive	 brugt	 til	 udregningen	 af	 egenkapitalens	 afkastkrav.		

Med	ovennævnte	estimater	er	det	nu	muligt	på	baggrund	af	førnævnte	CAPM-model	at	udregne	

afkastkravet	til	egenkapitalen:	

𝐸(𝑅>) = 	0,02598 + 1,110 ∗ 0,0540 = 8,586	%		
	
6.2	Weighted	Average	Cost	of	Capital		

6.2.1	Kapitalstruktur	

Med	 172	 mio.	 udstedte	 aktier	 i	 slutningen	 af	 2018235	 og	 en	 aktiekurs	 d.	 29.03.2019	 på	 $	

278,17236	har	Tesla	en	markedsværdi	på	$	47.853	mio.	Samtidig	sås	det	i	reformuleringen	af	

balancen	 at	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 er	 $	 7.695	 mio.237	

Dermed	 kan	 det	 konstateres,	 at	 Tesla’s	 egenkapital	 (𝑤CD)	 i	 2018	 var	 86	 %	 imod	 en	

fremmedkapital	(𝑤FD)	på	14	%.238	

	

6.2.2	Afkastkrav	til	fremmedkapital	

I	afsnit	6.1	blev	afkastkravet	til	egenkapitalen	udregnet	via	CAPM.	Ligeledes	skal	afkastkravet	

til	 fremmedkapitalen	også	udregnes,	 før	WACC	kan	estimeres.	Ligesom	med	afkastkravet	på	

egenkapitalen,	bliver	afkastkravet	på	fremmedkapitalen	udregnet	på	baggrund	af	en	10-årig	

amerikansk	statsobligation,	der	havde	en	effektiv	rente	på	2,598	%.	Da	dette	som	nævnt	er	den	

risikofrie	 rente,	 skal	 der	 selvsagt	 også	 tillægges	 en	 risikopræmie	 hér,	 i	 form	 af	 et	

selskabsspecifikt	risikotillæg.	

Det	selskabsspecifikke	risikotillæg	udregnes	på	baggrund	af	selskabets	rating	hos	Standard	&	

Poor’s	og	Moody’s.239		

                                                
234 Plenborg, Thomas; Petersen, Christian; Kinserdal, Finn, Financial statement analysis, Fagbokforlaget (2017) 
235 Tesla, Inc. - Fourth Quarter & Full Year 2018 Update Letter, s. 4 
236 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq/tesla-inc/2394882 
237 Bilag 6 
238 47.853/(47.853+7.695)	=	0,86 
239 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 43 
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Moody’s	giver	Tesla	en	rating	på	B3,	og	er	dermed	rated	som	”spekulativ	med	høj	kreditrisiko”240.	

Ligeledes	 har	 Standard	 &	 Poor’s	 givet	 en	 rating	 på	 B-	 svarende	 til	 samme	 niveau	 som	

Moody’s.241		Med	en	høj	kreditrisiko,	kræver	kreditorer	naturligvis	også	en	høj	risikopræmie	

for	at	give	udlån.	

Aswath	Damodaran	har	estimeret	risikopræmien,	debitorer	kræver	på	baggrund	af	selskabets	

rating	 pr.	 januar	 2019.	 Det	 selskabsspecifikke	 tillæg	 for	 Tesla	 er	 estimeret	 til	 6,60	 %	 på	

baggrund	af	ovenstående	ratings.242	

Med	en	selskabsskatteprocent	på	21	%243,	kan	afkastkravet	til	fremmedkapitalen	dermed	nu	

udregnes	ud	fra	følgende	formel:	

𝑟Q = R𝑟@ + 𝑟ST ∗ (1 − 𝑡V) = (0,02598 + 0,066) ∗ (1 − 0,21) = 7,266	%	

Med	 udgangspunkt	 i	 ovenstående	 estimater,	 kan	WACC	 dermed	 udregnes	 på	 baggrund	 af	

følgende	formel:		

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤CD ∗ 𝑅CD + 𝑤FD ∗ 𝑅FD = 0,86 ∗ 8,586 + 0,14 ∗ 7,266 = 8,402	%	

 
6.3	Værdiansættelse	af	Tesla		

DCF-model	
I	selve	værdiansættelsen,	vil	der	som	nævnt	blive	skelnet	imellem	budgetperioden,	som	blev	

opgjort	til	at	være	15	år,	og	terminalværdiperioden,	hvor	markedets	og	Tesla’s	vækst	forventes	

at	være	på	et	normalt	og	sundt	niveau	samt	værende	konstant	på	3,93	%.	

		

Det	ses	i	figur	5.2,	at	Tesla’s	driftsoverskud	og	cash	flow	forventes	at	være	negativ	fortsat	ind	i	

fremtiden.	Derfor	bæres	værdiansættelsen	 i	høj	grad	op	af	 terminalværdiperioden,	hvor	det	

forventes,	 at	 Tesla’s	 omsætning,	 båret	 af	 en	 stor	 salgsstigning	 i	 markedet,	 stiger	 samt	

resultaterne	bliver	positive.	
	

	
DCF-model	

	
	

(mio)	 2019	 2023	 2025		 2028		 2030	 2033	 TV	
DO	 -2.643	 1.734		 7.740		 11.931		 										14.077		 		16.041		 16.672	
Ændring	i	
NDA	 5.002	 6.827		 11.046		 11.166		 8.307		 		5.191		 5.395	

FCF	 -7.644		 -5.093		 -3.306		 765		 5.771		 		10.851		 11.277	

                                                
240 https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Teslas-corporate-family-rating-to-B3-senior-notes--
PR_381481 
241 https://www.reuters.com/article/us-tesla-offering/tesla-seeks-1-5-billion-junk-bond-issue-to-fund-model-3-
production-idUSKBN1AN13I 
242 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm 
243 https://www.smith-howard.com/2018-tax-cuts-jobs-act-overview/ 
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WACC	 8,4	%	 8,4	%	 8,4	% 8,4	% 8,4	% 8,4	% 8,4	%	
PV	af	FCF	 -7.052	 -3.402		 							-1.879		 341		 2.192	 	3.235		 252.376	

Figur	5.2	DCF-model	(egen	tilskrivning)	

	

	

	

	

Figur	5.3	Tesla	aktiekurs	(egen	tilskrivning)	

D.	01.04	2019	er	den	teoretiske	aktiekurs	udregnet	til	$	256,78.	Dette	er	7,7	%	under	den	aktuel	

aktiekurs	pr.	29.03.2019	på	$	278,17244.		

 
RIDO-model	
Som	 supplement	 til	 DCF-modellen	 er	 der	 også	 udarbejdet	 en	 residualindkomstmodel,	 til	

udregning	af	Tesla’s	teoretiske	værdi.	Virksomhedsværdien	bliver	beregnet	som	den	bogførte	

værdi	 af	 netto	 driftsaktiverne	 plus	 nutidsværdien	 af	 de	 forventede	 fremtidige	

residualoverskud;	𝑅𝐼𝐷𝑂) = 𝐷𝑂) −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗	𝑁𝐷𝐴)Y1245.	

	
	

RIDO-model	
	

	
(mio)	 2019	 2022	 2025		 2028		 2030	 2033	 TV	
DO	 -2.643	 1.734		 7.740		 11.931		 										14.077		 		16.041		 16.672	
WACC*NDA	 1.597	 3.244	 5.680	 8.571	 7.924	 9.029	 9.384	
RIDO	 -3.820	 -2.655		 							2.988		 4.298		 4.662	 	4.953		 5.148	
WACC	 8,4	%	 8,4	%	 8,4	% 8,4	% 8,4	% 8,4	% 8,4	%	
PV	af	RIDO	 -3.524	 -1.923		 							1.699		 1.918		 1.771	 	1.477		 115.213	

Figur	5.4	RIDO-model	(egen	tilskrivning)	

	

	

	
 

Figur	5.5	Tesla	aktiekurs	(egen	tilskrivning)	

Da	RIDO-modellen	bygger	på	samme	estimater	som	DCF-modellen,	estimeres	den	teoretiske	

aktiekurs	 til	 samme	 resultat	 som	 DCF-modellen,	 men	 RIDO-modellen	 bekræfter	

værdiansættelsen	og	sammenhængende	i	den	opstillede	budgettering.	

	

                                                
244 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq/tesla-inc/2394882 
245 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 31 

Markedsværdi	(mio.)	 $	51.862	
NFF	(mio.)	 	$	7.695	
EV	(mio.)	 $	44.167	
Antal	aktier	(mio.)	 172	
Aktiepris	 $	256,78	

Markedsværdi	(mio.)	 $	37.853	
NDA	(mio.)	 	$	14.009	
NFF	(mio.)	 	$	7.695	
EV	(mio.)	 $	44.167	
Antal	aktier	(mio.)	 172	
Aktiepris	 $	256,78	
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6.4	Følsomhedsanalyse	

Da	DCF-modellen	som	nævnt	ikke	er	bedre	end	de	estimater	og	inputs	man	putter	i	modellen,	

udarbejdes	der	her	en	 følsomhedsanalyse,	 for	at	se	hvordan	ændringer	 i	WACC,	vækstraten,	

EBIT-margin	 og	 aktivernes	 omsætningshastighed	 påvirker	 aktiekursen	 for	 Tesla.	 Både	

vækstraten	og	WACC	ændres	i	nedenstående	figur	med	0,5	procentpoint	for	hver	felt	i	tabellen.		

				
				
W
AC
C 	
				
				
	 	

	
																	Vækstrate	(g)	

	
	

2,93	%	 3,43	%	 3,93	%	 4,43	%	 4,93	%	
7,4	%	 						$	325		 							$	388		 											$	470		 											$	578		 		$	731		
7,9	%	 						$	242		 							$	289		 											$	349		 											$	424		 		$	526		
8,4	%		 				$	177		 							$	213		 				$	256,78		 											$	312		 		$	382	
8,9	%	 											$	124	 							$	152		 											$	185		 											$	226		 		$	278		
9,4	%	 $	80		 							$	102		 											$	129		 											$	160		 	$	198		

Figur	5.6,	Følsomhedsanalyse,	vækstrate	&	WACC	(egen	tilskrivning)	

	
Som	 det	 ses	 i	 figur	 5.6,	 er	 aktiekursen	 meget	 følsom	 overfor	 ændringer	 i	 både	WACC	 og	

vækstraten.	 Den	 laveste	 teoretiske	 aktiekurs	 fremkommer	 naturligvis,	 hvor	 vækstraten	 er	

lavest	og	WACC	højest.	Omvendt	findes	den	højeste	teoretiske	aktiekurs	dér	hvor	vækstraten	

er	højest	og	WACC	lavest.	Den	laveste	teoretiske	aktiekurs	med	de	opstillede	estimater	af	WACC	

og	vækstraten	er	$	80,	et	 fald	på	-71	%	fra	nuværende	markedskurs.	Den	højeste	teoretiske	

aktiekurs	 ud	 fra	 de	 opstillede	 estimater	 er	 $	 731,	 en	 stigning	 på	 163	 %	 fra	 nuværende	

markedskurs.		

På	samme	måde	som	med	vækstraten	og	WACC,	opstilles	der	i	figur	5.7	en	følsomhedsanalyse	

over	 EBIT-margin	 i	 terminalværdiperioden	 og	 aktivernes	 omsætningshastighed.	 Begge	

faktorer	ændres	med	0,25	 for	hvert	 felt	 i	 tabellen.	Også	her	ses	det,	 at	værdiansættelsen	er	

yderst	 følsom	overfor	ændring	 i	begge	faktorer.	Den	 laveste	aktiepris	på	$	42	fås	hvor	både	

EBIT-margin	og	AOH	er	lavest	og	er	-85	%	lavere	end	den	nuværende	markedskurs	på	$	278,17.	

Omvendt	findes	den	højeste	aktiekurs	på	$	417	dér	hvor	både	EBIT-margin	og	AOH	er	højest	og	

er	50	%	højere	end	den	nuværende	markedskurs.	

				
				
			 A
O
H
				
				
				

	
																	EBIT-margin	

	
	

	5,5	%	 5,75	%	 6	%	 6,25	%	 6,5	%	
1,97		 						$	42		 							$	69		 											$	96		 											$	123		 		$	150		
2,22		 						$	131		 							$	158		 											$	185		 											$	212			 		$	239		
2,47			 				$	203			 							$	230		 				$	256,78		 											$	284		 		$	311	
2,72	 											$	261	 							$	288		 											$	315		 											$	342		 		$	369		
2,97		 $	310		 							$	337		 											$	363		 											$	390		 	$	417		

Figur	5.7,	Følsomhedsanalyse,	EBIT	&	AOH	(egen	tilskrivning)	
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Det	kan	dermed	konkluderes,	at	for	at	få	et	retvisende	billede	af	Tesla’s	teoretiske	aktiekurs,	er	

man	nødt	til	at	være	yderst	omhyggelig	med	estimaterne	for	vækstraten,	WACC,	EBIT-margin	

samt	 aktivernes	 omsætningsagtighed	 samt	 de	 bagvedliggende	 faktorer	 der	 benyttes	 til	 at	

udregne	 bl.a.	WACC,	 da	 DCF-modellen	 er	 yderst	 følsom	 overfor	 dette.	 Estimaterne	 brugt	 i	

modellen	 bør	 derfor	 være	 grundigt	 udarbejdet	 og	 analyseret.	 Desuden	 viser	

følsomhedsanalysen,	at	Tesla	er	afhængig	af	deres	evne	til	at	skabe	vækst	i	fremtiden,	generere	

et	 acceptabelt	overskud	 samt	at	have	 så	 lidt	 investeret	 i	 aktiverne	 som	muligt	 ved	hjælp	af	

effektivisering	og	stordriftsfordele.	Mulighederne	i	markedet	er	store,	og	den	forventede	vækst	

i	markedet	er	ligeledes	stor.	

Den	største	trussel	imod	Tesla’s	fremtidige	vækst	er	den	forventede	stigende	konkurrence,	når	

først	 de	 dominerende	 bilproducenter	 indtager	 markedet	 som	 deres	 målsætning	 er.	 Det	 er	

dermed	en	forudsætning,	at	Tesla	kan	fastholde	deres	konkurrenceposition	og	ikke	bliver	slået	

tilbage	af	konkurrenterne	med	langt	større	kapital	og	erfaring.	

	

6.5	Multiple	analyse		

	Udover	 DCF-modellen,	 i	 ovenstående	 afsnit,	 vil	 Tesla’s	 teoretiske	 værdi	 blive	 estimeret	 på	

baggrund	af	prismultiple	analyser,	der	 i	modsætning	til	DCF,	 ikke	bygger	på	baggrund	af	en	

budgettering	af	fremtiden,	men	nærmere	”loven	om	ens	pris”,	nærmere	beskrevet	princippet	

om	at	to	ens	aktiver	skal	have	samme	pris.246	Derfor	vil	der	her	igen	blive	taget	udgangspunkt	

i	førnævnte	peer	group;	VW,	Daimler,	GM	og	Toyota.		

I	 figur	 5.8	 er	 der	 opstillet	 multipler	 for	 EV/EBIDTA	 samt	 P/E,	 der	 er	 to	 hyppigt	 anvendte	

nøgletal	til	værdiansættelse,	og	giver	et	godt	indblik	i	indtjeningsevnen	hos	peer	gruppen.	

EV/EBITDA	viser	sammenhængen	imellem	selskabernes	markedsværdi	og	EBITDA,	imens	P/E	

viser	 sammenhængen	 imellem	 aktiernes	markedsværdi	 og	 indtjeningen	 pr.	 aktie,	 nærmere	

beskrevet	hvor	meget	en	investor	skal	betale	for	én	årlig	krones	indtjening.		

	

	

	

	

	

                                                
246 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 24 
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Figur	5.8,	Multipler,	EV/EBITDA,	P/E,	P/S	(Morningstar,	årsrapporter,	egen	tilskrivning)	

	

Det	ses,	at	gennemsnittet	for	peer	gruppen	er	en	EV/EBITDA	på	3,21	samt	en	P/E	på	2,48.	Det	

er	 ikke	 hensigtsmæssigt	 at	 sammenligne	 Tesla’s	 nuværende	 EV/EBITDA	 og	 P/E	 med	

gennemsnittet	for	peer	gruppen,	da	Tesla	i	øjeblikket	ikke	tjener	penge	på	bundlinjen,	hvorfor	

nøgletallene	også	var	negative	på	henholdsvis	-20,39	og	-170,72	i	2018.	Set	i	lyset	af,	at	Tesla,	

som	tidligere	nævnt,	er	et	relativt	ungt	selskab	i	en	branche	med	høje	kapitalkrav	samt	behov	

for	store	investeringer,	er	det	ikke	så	underligt,	at	de	to	nøgletal	er	negative.	

Som	det	ses	i	budgetteringen,	forventes	Tesla’s	driftsresultat	at	være	negativ	i	en	del	år	endnu,	

og	man	 skal	 dermed	 langt	 ind	 i	 budgetperioden,	 før	 Tesla	 opnår	 et	 niveau	 på	multiplerne	

svarende	 til	 den	valgte	peer	 group.	Dette	 skaber	 en	 risiko	og	usikkerhed	 i	 forbindelse	med	

Tesla,	da	selskabet	fortsat	ikke	forventes	at	tjene	nogle	penge	til	deres	investorer	i	en	årrække	

endnu.	

Kiggers	der	alternativt	på	toplinjen	 i	stedet	 for	bundlinjen,	er	det	nemmere	at	sammenligne	

Tesla	med	den	valgte	peer	group.		

P/S	 viser	 sammenhængen	 imellem	 et	 selskabs	 markedsværdi	 af	 aktien	 og	 omsætningen,	

nærmere	beskrevet	hvor	meget	en	investor	skal	betale	for	én	årlig	krones	omsætning,	og	er	

dermed	et	nyttigt	nøgletal	for	selskaber	med	negative	profitter.		

Peer	gruppen	har	en	gennemsnitslig	P/S	på	0,45,	dermed	er	investorer	klar	på	at	betale	0,45	

kroner	 for	én	krones	omsætning.	Tesla’s	P/S	 ligger	noget	højere	på	2,23,	hvilket	betyder	at	

markedet	er	klar	på	at	betale	næsten	fem	gange	så	meget	for	én	krones	omsætning	hos	Tesla	

end	hos	peer	gruppen.	Dette	kan	indikere,	at	Tesla	er	overvurderet,	men	det	kan	også	indikere,	

at	markedet	forventer	en	højere	fremtidig	omsætningsvækst	hos	Tesla	i	forhold	til	den	valgte	

peer	group.		

	

Der	 kan	 både	 fastsættes	 en	 teoretisk	 aktiekurs	 på	 baggrund	 af	 multipel-analysen	 ud	 fra	

eksisterende	tal	fra	årsregnskab	samt	forventede	budgetterede	tal.	Da	Tesla	har	negative	tal	på	

Peer	group	multipler		
		 EV/EBITDA	 P/E	 P/S	
Volkswagen	Group	 1,98	 6,52	 0,33	
Daimler	 2,89	 5,64	 0,36	
General	Motors	 2,23	 -14,25	 0,38	
Toyota	 5,74	 12,01	 0,75	
Gennemsnit	 3,21	 2,48	 0,45	
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bundlinjen,	 giver	 det	 midlertidigt	 ikke	 noget	 brugbart	 resultat	 at	 udregne	 på	 baggrund	 af	

eksisterende	tal,	hvorfor	der	vil	tages	udgangspunkt	i	terminalværdiperioden.	

På	baggrund	af	de	 tre	multipler	 i	 figur	5.7	kan	man	dermed	ud	 fra	budgetteringen	udregne	

Tesla’s	værdi	med	de	forventede	beløb	i	terminalværdiperioden247.	Tesla	forventes	af	have	en	

omsætning	på	$	351.734	mio.	i	terminalværdiperioden,	en	EBITDA	på	$	31.656	mio.	og	en	netto	

driftsprofit	(NOPAT)	på	$	16.672	mio.		

	P/E,	 EV/EBITDA	 og	 P/S	 multiplerne	 giver	 tre	 meget	 forskellige	 teoretiske	 aktiekurser	 på	

henholdsvis	$	240,	$	590	og	$	929.	Gennemsnittet	af	de	tre	værdier	giver	en	teoretiske	aktiekurs	

på	$	586,	hvilket	er	en	del	højere	end	den	teoretiske	aktiekurs	udregnet	i	DCF-modellen,	samt	

meget	højere	end	den	aktuelle	aktiekurs	pr.	d.	29.03.2019	på	$	278,17248.249	

	

7	Konklusion	
Opgavens	hensigt	var	i	alt	sin	ydmyghed	at	lave	et	estimat	af	Tesla’s	teoretiske	værdi	og	dermed	

aktiekurs.	Dette	er	blevet	gjort	på	baggrund	af	en	strategisk-	og	regnskabsmæssig	analyse.		

I	den	strategiske	analyse	er	Tesla	blevet	gennemanalyseret	for	til	sidst	at	finde	Tesla’s	interne	

styrker	 og	 svagheder,	 der	 kan	 påvirke	 deres	 fremtidige	 performance.	 På	 samme	 måde	 er	

markedet	blevet	gennemanalyseret	for	at	finde	eksterne	muligheder	og	trusler,	der	vil	påvirke	

Tesla’s	fremtidige	budget.		

Det	ses,	at	selvom	elbilmarkedet	har	set	en	enorm	stigning	i	salg	de	senere	år,	er	det	stadigvæk	

i	en	beskeden	størrelse	i	forholdt	til	det	samlede	bilmarked.	I	2017	blev	der	solgt	ca.	1.200.000	

plug-in-elbiler,	hvilket	var	mindre	end	2	%	af	det	samlede	marked.	De	store	stigninger	i	salg	set	

de	seneste	år	forventes	at	fortsætte	og	ifølge	prognoser	vil	der	blive	solgt	mere	end	14.000.000	

elektriske	køretøjer	i	2025.	I	2030	forventes	plug-in-elbilerne	at	fylde	ca.	20	%	af	det	samlede	

marked.	Denne	forventede	udvikling	i	markedet	er	en	nøglefaktor	for	Tesla’s	værdiansættelse.		

Det	ses	desuden,	at	Tesla’s	teknologi,	med	førende	batterirækkevidde	og	over-the-air	software,	

giver	selskabet	en	konkurrencemæssig	fordel	i	markedet.	

Men	Tesla	er	en	relativ	ung	virksomhed	og	er	dermed	uerfaren	i	en	branche	med	store	krav	til	

logistikken	og	infrastrukturen	i	selskabet	for	at	opnå	succes.	Dette	kan	vise	sig	væsentligt	når	

                                                
247 Aktiepris = (Multipel * Tesla’s beløb) / Antal aktier 
248 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq/tesla-inc/2394882 
249 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5th edt., Gjellerup (2017) s. 26 



 Side 80 

Tesla	yderligere	skal	eskalere	deres	produktion	op	for	at	opnå	vækst,	hvor	Tesla	ikke	ønsker	at	

støde	på	lignende	produktionsproblemer	som	var	tilfældet	med	Model	3,	da	dette	vil	påvirke	

Tesla’s	resultater,	og	dermed	aktiekurs,	i	en	negativ	retning.	

	

Værdiansættelsen	er	blevet	udregnet	på	baggrund	af	DCF-modellen,	der	tager	udgangspunkt	i	

en	budgettering	af	Tesla’s	 forventede	 frie	cash	 flows,	WACC	 samt	den	 forventede	vækstrate.	

Tesla’s	 teoretiske	markedsværdi	 blev	 udregnet	 til	 $	 44.162	mio.,	 hvilket	 giver	 en	 teoretisk	

aktiekurs	på	$	256,78.	Dermed	7,7	%	under	end	den	aktuelle	markedskurs	d.	29.03.2019	på	$	

278,17	 og	 det	 må	 derfor	 konkluderes,	 at	 DCF-udregningen	 bekræfter	 markedets	

værdiansættelse	af	Tesla.	

DCF-modellen	er	dog	opbygget	på	estimater	af	alt	 fra	Tesla’s	 fremtidige	omsætning,	AOH	og	

EBIT-margin,	 til	 den	 fremtidige	 størrelse	 på	 elbilmarkedet,	 markedspræmien	 samt	 den	

risikofrie	rent,	og	giver	derfor	anledning	til	usikkerhed.		

Der	lægges	især	vægt	på	Tesla’s	fremtidige	omsætning;	selskaberne	brugt	som	peer	group	har	

alle	sammen	flere	ressourcer,	større	kapital	og	mere	erfaring	med	produktion	af	køretøjer.	Til	

lige	har	alle	selskaberne	store	målsætninger	om	at	penetrere	Tesla’s	marked	i	 fremtiden,	og	

Tesla’s	værdi	bliver	derfor	påvirket	 i	 stor	grad	af	 selskabets	evne	 til	 at	klare	 sig	 i	 et	 stærkt	

konkurrerende	marked.	

	

Der	blev	opstillet	en	følsomhedsanalyse	for	at	vurdere	hvordan	værdiansættelsen	blev	påvirket	

af	de	underliggende	estimater.	

Først	blev	det	 fremstillet,	 at	både	vækstraten	 i	 terminalværdiperioden	samt	WACC	påvirker	

værdiansættelsen	i	stor	grad,	hvor	den	laveste	teoretiske	aktiekurs	var	$	80	og	den	højeste	var	

$	731.	Dernæst	kunne	det	ses,	at	ved	at	ændre	på	EBIT-margin	og	AOH	i	terminalværdiperioden	

ændrede	 den	 teoretiske	 aktiekurs	 sig	 til	 lavest	 $	 42	 og	 højest	 $	 417.	 Da	 bilbranchen	 er	 en	

kapitaltung	branche,	der	kræver	store	investeringer	i	produktionsanlæg	mm.,	er	det	begrænset	

hvor	høj	en	AOH	Tesla	er	i	stand	til	at	opnå.	Formår	Tesla	ikke	at	øge	selskabets	AOH	båret	af	

de	fremtidige	tiltag	som	deres	nye	salgsstrategi	samt	de	forventede	stordriftsfordele,	vil	den	

teoretiske	aktiekurs	blive	påvirket	negativt	af	dette.		

Det	 kan	 dermed	 konkluderes,	 at	 værdiansættelsen	 er	meget	 følsom	 overfor	 de	 estimerede	

faktorer,	og	en	anden	værdiansættelse,	med	andre	estimater,	kan	dermed	give	et	helt	andet	

resultat	end	denne	opgave	har	fundet	frem	til.	
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Som	supplement	til	DCF-modellen,	er	der	blevet	udarbejdet	en	multipel	analyse	på	EV/EBITDA,	

P/E	og	P/S.	Da	Tesla	har	røde	tal	på	bundlinjen,	er	det	ikke	muligt	at	sammenligne	EV/EBITDA	

og	 P/E	 med	 peer	 group-selskabernes.	 På	 toplinjen	 kan	man	 dog,	 med	 hjælp	 fra	 P/S	 se,	 at	

markedet	er	villige	til	at	betale	næsten	fem	gange	så	meget	for	én	krones	omsætning	hos	Tesla	

som	den	valgte	peer	group.	Dette	kan	skyldes,	at	markedet	har	en	forventning	om,	at	Tesla’s	

udvikling	i	omsætningen	vil	stige	mere	end	hos	peer	gruppen,	men	det	kan	også	indikere,	at	

Tesla	er	overvurderet	 sammenlignet	med	peer	gruppen.	På	baggrund	af	de	 tre	multipler	og	

budgetteringen	 af	 terminalværdiperioden	 blev	 der	 udregnet	 tre	 forskellige	 teoretiske	

aktiekurser,	der	 i	 gennemsnit	 gav	$	586,	hvilket	både	højere	end	ved	DCF-modellen	og	den	

aktuelle	markedskurs.	Det	noteres,	at	multipelanalysen	er	endnu	simplere	end	DCF-modellen	

og	hverken	er	særlig	krævende	eller	kræver	særlig	meget	information	at	udarbejde,	hvorfor	

resultatet	også	er	herefter.		

	

Generelt	 må	 konklusionen	 være,	 at	 Tesla	 er	 et	 selskab	 med	 stort	 potentiale.	 Men	 dette	

potentiale	er	også	forbundet	med	stor	risiko.	Der	bør	ikke	være	nogen	tvivl	om,	at	elbilmarkedet	

ser	ud	til	at	være	en	stor	del	af	fremtiden	og	alle	de	store	bilproducenter	har	deres	fokus	rettet	

imod	mulighederne	og	har	sat	store	målsætninger	for	at	 få	deres	markedsandel	 i	 fremtiden.	

Derfor	 er	 det	 som	 sagt	 et	 bærende	 element	 for	 Tesla’s	 værdiansættelse,	 at	 den	 fremtidige	

konkurrence	ikke	rammer	selskabet	for	hårdt,	men	at	de	kan	bibeholde	et	stærkt	brand	og	en	

god	markedsandel.		

Tesla	har	røde	tal	på	bundlinjen,	og	tjener	dermed	ikke	nogen	penge.	I	budgetteringen	forventes	

de	røde	tal	at	fortsætte	langt	ind	i	budgetperioden,	og	investorer	må	dermed	væbne	sig	med	

tålmodighed	 før	 Tesla	 begynder	 at	 tjene	 penge	 til	 dem.	 Forbundet	 med	 en	 stor	 andel	 af	

fremmedkapital,	målt	ved	hjælp	af	FGEAR,	bringer	dette	element	desuden	yderligere	risiko	med	

sig,	da	Tesla	er	afhængig	af	denne	fremmedkapital	for	at	kunne	operere.	Tesla	er	dermed	også	

afhængig	af,	at	markedet	fortsat	har	tiltro	til	selskabet,	så	de	har	mulighed	for	fortsat	at	kunne	

rejse	kapital,	indtil	selskabet	begynder	at	blive	profitabelt.	Mister	markedet	tiltroen	til	Tesla,	

vil	selskabet	dermed	ikke	kunne	fortsætte	sin	drift.	
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Tilgået	d.	23.02.2019	
	
https://taxfoundation.org/us-corporate-income-tax-more-competitive/	
Tilgået	d.	16.03.2019	
	
https://www.telegraph.co.uk/cars/advice/difference-hybrid-plug-in-hybrid-electric-ev-car/	
Tilgået	d.	19.01.2019	
	
https://www.tesla.com/about	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/autopilot?redirect=no	
Tilgået	d.	13.04.2019	
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https://www.tesla.com/da_DK/blog/35000-tesla-model-3-available-now	
Tilgået	d.	08.03.2019	
	
https://www.tesla.com/elon-musk	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me?redirect=no	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/gigafactory	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/model3	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/models	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/modelx	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/modely	
Tilgået	d.	09.03.2019	
	
https://www.tesla.com/da_DK/powerpack?redirect=no	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/powerwall?redirect=no	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.tesla.com/da_DK/solarroof	
Tilgået	d.	11.12.2018	
	
https://www.thedailybeast.com/elon-musk-sued-by-british-diver-he-called-a-pedo-guy-child-rapist	
Tilgået	d.	14.04.2019	
	
https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/25/britain-to-ban-sale-of-all-diesel-and-petrol-cars-and-vans-
from-2040	
Tilgået	d.	23.01.2019	
	
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2017/CN.464.2017-Eng.pdf	
Tilgået	d.	23.01.2019	
	
https://twitter.com/elonmusk/status/1026872652290379776?lang=da	
Tilgået	d.	18.12.2018	
	
https://twitter.com/elonmusk/status/1098013283372589056?lang=da	
Tilgået	d.	14.04.2019	
	
https://twitter.com/elonmusk/status/881757617416056832?mod=article_inline	
Tilgået	d.	24.02.2019	
	
https://videnskab.dk/naturvidenskab/nikola-tesla-160-aar-videnskabsmanden-der-revolutionerede-
elektriciteten	
Tilgået	d.	18.12.2018	
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https://web.archive.org/web/20141128050135/http://seattletimes.com/html/localnews/2025117609_electri
ccarsxml.html	
Tilgået	d.	25.01.2019	
	
https://wheels.blogs.nytimes.com/2010/06/02/china-to-start-pilot-program-providing-subsidies-for-electric-
cars-and-hybrids/	
Tilgået	d.	23.01.2019	
	
https://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-20-biggest-car-exporting-countries-in-the-world.html	
Tilgået	d.	05.01.2019	
	
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/06/05/global-economy-to-expand-by-3-1-percent-
in-2018-slower-growth-seen-ahead	
Tilgået	d.	07.02.2019	
	
http://www.worldometers.info/world-population/	
Tilgået	d.	19.01.2019	
	
http://www.worldometers.info/world-population/norway-population/	
Tilgået	d.	19.01.2019	
	
https://www.youtube.com/watch?v=ycPr5-27vSI	
Tilgået	d.	14.04.2019	
	
	
	
	
8.4	Udgivelser	 
“Commodity	Markets	Outlook”,	World	Bank	(October	2018)	
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets	
	
“Electric	Vehicle	Worldwide”,	Statista	(2018)	
https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/11578/electric-vehicles-statista-
dossier/	
	
“Equity	Market	Risk	Premium	–	Research	Summary”,	KPMG	(31.	December	2018)	
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/equity-market-research-
summary.pdf	
	
“Global	EV	Outlook”,	OECD/IEA	(2017)	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalEVOutlook2017.pdf	
	
“Industry	Insights:	Automotive”,	Duff	&	Phelps	(2018)	
https://www.duffandphelps.com/-/media/assets/pdfs/publications/mergers-and-
acquisitions/automotive-industry-insights-winter-2018.ashx	
	
“Lars	Tvede:	Sådan	investerer	jeg	lige	nu”,	Børsen	Play	(17.	Maj	2018)	
https://play.borsen.dk/klip/5afce6de45628ff8172235ee	
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8.5	Årsrapporter	mm.	
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Tesla,	Inc.	-	Annual	Report	2016	

Tesla,	Inc.	-	Fourth	Quarter	&	Full	Year	2018	Update	Letter	

Tesla,	Inc.	-	Third	Quarter	2018	Report	

Tesla,	Inc.	-	Third	Quarter	2018	Update	Letter	

Toyota	Motor	Corporation	-	Annual	Report	2018	

Volkswagen	Group	-	Annual	Report	2017	
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9	Bilag	

9.1	Bilag	1	

	

	
	 	

2017	 2007	
China	 24.806.687	 6.381.116	
Japan	 8.347.836	 9.944.637	
Germany	 5.645.581	 5.709.139	
India	 3.952.550	 1.713.479	
South	Korea	 3.735.399	 3.723.482	
USA	 3.033.216	 3.924.268	
Other	 23.935.262	 21.805.225		 	 	

Samlet	 73.456.531	 53.201.346	
Kilde:	OICA,	egen	tilskrivning		
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9.2	Bilag	2	
Car	exports	by	country	(2014)	

	
Kilde:	Harvard	Atlas	of	Economic	Complexity	
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9.3	Bilag	3	

	
Kilde:	OICA	
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9.4	Bilag	4	
Korrelation	imellem	BNP-vækst	og	vækst	i	bilsalg	for	verden,	Norge,	USA,	Kina

	
Kilde:	OICA,	World	Bank,	egen	tilskrivning	
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9.5	Bilag	5	
Reformuleret	resultatopgørelse		
	

(i	tusinde)	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014	
Core	nettoomsætning	

	 	 	 	 	

Automotive			 			18.514.983		 					9.641.300		 			6.350.766		 			3.740.973		 			3.007.012		
Energy	generation	and	storage		 					1.555.244		 					1.116.266		 						181.394		 								14.477		 										4.208		
Services	and	other		 					1.391.041		 					1.001.185		 						467.972		 						290.575		 						187.136		
Core	nettoomsætning	i	alt		 			21.461.268		 			11.758.751		 		7.000.132		 		4.046.025		 		3.198.356			 	 	 	 	 	

Core	driftsomkostninger	
	 	 	 	 	

Automotive	 		-14.173.997		 				-7.432.704		 	-4.750.081		 	-2.823.302		 	-2.145.749		
Energy	generation	and	storage		 				-1.364.896		 							-874.538		 				-178.332		 						-12.287		 								-4.005		
Services	and	other		 				-1.880.354		 				-1.229.022		 				-472.462		 				-286.933		 				-166.931		
Research	and	development		 				-1.460.370		 				-1.378.073		 				-834.408		 				-717.900		 				-464.700		
Selling,	general	and	administrative		 				-2.834.491		 				-2.476.500		 	-1.432.189		 				-922.232		 				-603.660		
Restructuring	and	other		 							-135.233		 																		-				 															-				 															-				 															-				
Core	driftsomkostninger	i	alt	 		-21.849.341		 		-13.390.837		 	-7.667.472		 	-4.762.654		 	-3.385.045			 	 	 	 	 	

EBITDA	 							-388.073		 				-1.632.086		 				-667.340		 				-716.629		 				-186.689		
Afskrivninger	 				-1.901.050		 				-1.636.003		 				-947.099		 				-422.590		 				-231.931		
EBIT	 				-2.289.123		 				-3.268.089		 	-1.614.439		 	-1.139.219		 				-418.620		
Skat	 									-57.837		 									-31.546		 						-26.698		 						-13.039		 								-9.404		
NOPAT	 				-2.346.960		 				-3.299.635		 	-1.641.137		 	-1.152.258		 				-428.024		
Andre	indtægter/omkostninger	 										21.866		 							-125.373		 					111.272		 						-41.652		 									1.813		
Core	driftsoverskud	 				-2.325.094		 				-3.425.008		 	-1.529.865		 	-1.193.910		 				-426.211			 	 	 	 	 	

Renteindtægter	 										24.533		 										19.686		 									8.530		 									1.508		 									1.126		
Renteudgifter	 							-663.071		 							-471.259		 				-198.810		 				-118.851		 				-100.886		
Netto	finansielle	omkostninger	før	skat	 							-638.538		 							-451.573		 				-190.280		 				-117.343		 						-99.760		
Skatteskjold	 										36.757		 												6.449		 										6.807		 										1.747		 										3.296		
Netto	finansielle	omkostninger	efter	skat	 							-601.781		 							-445.124		 				-183.473		 				-115.596		 						-96.464			 	 	 	 	 	

Minoritetsinteresser	 									-86.491		 							-279.178		 						-98.132		 															-				 															-				
Totalindkomst	 				-2.840.384		 				-3.590.954		 	-1.615.206		 	-1.309.506		 				-522.675			 	 	 	 	 	

Effektiv	rentesats	(betalt	skat	/	resultat	før	
skat)	

5,76%	 1,43%	 3,58%	 1,49%	 3,30%	

	
Kilde:	Tesla,	Inc	årsrapport	(2017);	Tesla,	Inc	årsrapport	(2016);	Tesla	Fourth	Quarter	&	Full	Year	

2018	Update	Letter,	egen	tilskrivning	
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9.6	Bilag	6	
Reformuleret	balance	
	

(i	tusinde)	 2018	 2017	 2016	 2015	
Driftsaktiver	(DA)	

	 	 	 	

Accounts	receivable	 							949.022		 							515.381		 							499.142		 						168.965		
Inventory	 				3.113.446		 				2.263.537		 				2.067.454		 			1.277.838		
Prepaid	expenses	and	other	current	assets	 							365.671		 							268.365		 							194.465		 						115.667		
Operating	lease	vehicles,	net	 				2.089.758		 				4.116.604		 				3.134.080		 			1.791.403		
Solar	energy	systems,	leased	and	to	be	leased,	net	 				6.271.396		 				6.347.490		 				5.919.880		 																-				
Property,	plant	and	equipment,	net	 		11.330.077		 		10.027.522		 				5.982.957		 			3.403.334		
Intangible	assets,	net	 							350.651		 							361.502		 							376.145		 								12.816		
Goodwill	 																-				 									60.237		 																-				 																-				
MyPower	customer	notes	receivable,	net	of	current	portion	 							421.548		 							456.652		 							506.302		 																-				
Other	assets	 							571.657		 							273.123		 							216.751		 								46.858		
DA	I	ALT	 		25.463.226		 		24.690.413		 		18.897.176		 			6.816.881			 	 	 	 	

Finansielle	aktiver	(FA)	
	 	 	 	

Cash	and	cash	equivalents	 				3.685.618		 				3.367.914		 				3.393.216		 			1.196.908		
Restricted	cash	 							192.551		 							155.323		 							105.519		 								22.628		
Restricted	cash,	net	of	current	portion	 							398.219		 							441.722		 							268.165		 								31.522		
FA	I	ALT	 				4.276.388		 				3.964.959		 				3.766.900		 			1.251.058		
	 	 	 	 	
Driftsforpligtelser	(DF)	 	 	 	 	
Accounts	payable	 				3.404.451		 				2.390.250		 		1.860.341		 					916.148		
Accrued	liabilities	 				2.094.253		 				1.731.366		 		1.210.028		 					422.798		
Deferred	revenue	 							630.292		 				1.015.253		 					763.126		 					423.961		
Resale	value	guarantees	 							502.840		 							787.333		 					179.504		 					136.831		
Customer	deposits	 							792.601		 							853.919		 					663.859		 					283.370		
Deferred	revenue,	net	of	current	portion	 							990.873		 				1.177.799		 					851.790		 					446.105		
Resale	value	guarantees,	net	of	current	portion	 							328.926		 				2.309.222		 		2.210.423		 		1.293.741		
Other	long-term	liabilities	 				2.710.403		 				2.442.970		 		1.891.449		 					364.976		
DF	I	ALT	 		11.454.639		 		12.708.112		 		9.630.520		 		4.287.930		
	 	 	 	 	
Finansielle	forpligtelser	(FF)	 	 	 	 	
Long-term	debt	and	capital	leases,	net	of	current	portion	 				9.403.672		 				9.415.700		 		5.860.049		 		2.021.093		
Current	portion	of	long-term	debt	and	capital	leases	 				2.567.699		 							796.549		 					984.211		 					627.927		
Solar	bonds	issued	to	related	parties,	net	of	current	portion	 																-				 														100		 							99.164		 														-				
Current	portion	of	solar	bonds	and	promissory	notes	issued	
to	related	parties	

																-				 							100.000		 					165.936		 														-				

Convertible	senior	notes	issued	to	related	parties	 																-				 											2.519		 							10.287		 														-				
	 	 	 	 	
FF	I	ALT	 		11.971.371		 		10.314.868		 		7.119.647		 		2.649.020		
	 	 	 	 	
EK	 				4.923.243		 				4.237.242		 		4.752.911		 		1.083.704		
Minoritetsinteresser	 				1.390.361		 				1.395.150		 		1.160.998		 							47.285		
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Netto	driftsaktiver	(NDA)	 		14.008.587		 		11.982.301		 		9.266.656		 		2.528.951		
Netto	finansielle	forpligtelser	(NFF)	 				7.694.983		 				6.349.909		 		3.352.747		 		1.397.962		

	

	
Kilde:	Tesla,	Inc	årsrapport	(2017);	Tesla,	Inc	årsrapport	(2016);	Tesla	Fourth	Quarter	&	Full	Year	

2018	Update	Letter,	egen	tilskrivning	

	
	
	

(i	tusinde)	 2018	 2017	 2016	 2015	
Operating	lease	vehicles,	net	 				2.089.758		 				4.116.604		 				3.134.080		 			1.791.403		
Solar	energy	systems,	leased	and	to	be	leased,	net	 				6.271.396		 				6.347.490		 				5.919.880		 																-				
Property,	plant	and	equipment,	net	 		11.330.077		 		10.027.522		 				5.982.957		 			3.403.334		
Intangible	assets,	net	 							350.651		 							361.502		 							376.145		 								12.816		
Goodwill	 																-				 									60.237		 																-				 																-				
MyPower	customer	notes	receivable,	net	of	current	portion	 							421.548		 							456.652		 							506.302		 																-				
Other	assets	 							571.657		 							273.123		 							216.751		 								46.858		
	-	Deferred	revenue,	net	of	current	portion	 					-990.873		 		-1.177.799		 					-851.790		 					-446.105		
	-	Resale	value	guarantees,	net	of	current	portion	 					-328.926		 		-2.309.222		 		-2.210.423		 		-1.293.741		
	-	Other	long-term	liabilities	 		-2.710.403		 		-2.442.970		 		-1.891.449		 					-364.976		
Anlægskapital	 		17.004.885		 		15.713.139		 	11.182.453		 			3.149.589			 	 	 	 	

Accounts	receivable	 							949.022		 							515.381		 							499.142		 						168.965		
Inventory	 				3.113.446		 				2.263.537		 				2.067.454		 			1.277.838		
Prepaid	expenses	and	other	current	assets	 							365.671		 							268.365		 							194.465		 						115.667		
	-	Accounts	payable	 		-3.404.451		 		-2.390.250		 		-1.860.341		 					-916.148		
	-	Accrued	liabilities	 		-2.094.253		 		-1.731.366		 		-1.210.028		 					-422.798		
	-	Deferred	revenue	 					-630.292		 		-1.015.253		 					-763.126		 					-423.961		
	-	Resale	value	guarantees	 					-502.840		 					-787.333		 					-179.504		 					-136.831		
	-	Customer	deposits	 					-792.601		 					-853.919		 					-663.859		 					-283.370		
Arbejdskapital	 			-2.996.298		 			-3.730.838		 			-1.915.797		 					-620.638		
Netto	driftsaktiver	(NDA)	 		14.008.587		 		11.982.301		 				9.266.656		 			2.528.951			 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	-	Cash	and	cash	equivalents	 		-3.685.618		 		-3.367.914		 		-3.393.216		 		-1.196.908		
	-	Restricted	cash	 					-192.551		 					-155.323		 					-105.519		 							-22.628		
	-	Restricted	cash,	net	of	current	portion	 					-398.219		 					-441.722		 					-268.165		 							-31.522		
Long-term	debt	and	capital	leases,	net	of	current	portion	 				9.403.672		 				9.415.700		 				5.860.049		 			2.021.093		
Current	portion	of	long-term	debt	and	capital	leases	 				2.567.699		 							796.549		 							984.211		 						627.927		
Solar	bonds	issued	to	related	parties,	net	of	current	portion	 																-				 														100		 									99.164		 																-				
Current	portion	of	solar	bonds	and	promissory	notes	issued	
to	related	parties	

																-				 							100.000		 							165.936		 																-				

Convertible	senior	notes	issued	to	related	parties	 																-				 											2.519		 									10.287		 																-					 	 	 	 	

Netto	finansielle	forpligtelser	(NFF)	 				7.694.983		 				6.349.909		 				3.352.747		 			1.397.962		
EK	 				4.923.243		 				4.237.242		 				4.752.911		 			1.083.704		
Minoritetsinteresser	 				1.390.361		 				1.395.150		 				1.160.998		 								47.285		
Samlet	finansiering	 		14.008.587		 		11.982.301		 				9.266.656		 			2.528.951		
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9.7	Bilag	7	
Rentabilitetsanalyse	
	 	

2018	 2017	 2016	 2015	 2014	
OG	 -11%	 -29%	 -22%	 -30%	 -13%	
AOH	 1,532	 0,981	 0,755	 1,600	

	
	 	 	 	 	 	

ROIC	 -17%	 -29%	 -17%	 -47%	
	

FGEAR	 1,219	 1,127	 0,567	 1,236	
	

r	 8%	 7%	 5%	 8%	
	

ROE	 -46%	 -69%	 -29%	 -116%	
	

	 	 	 	 	 	
Brutto	CBR	 2,85	mdr.	 5,42	mdr.	 9,32	mdr.	 5,78	mdr.	 	
Netto	CBR	 26,55	mdr.	 15,66	mdr.	 30,65	mdr.	 15,67	mdr.	 	
	 	 	 	 	 	
Soliditetsgrad	 45	%	 47	%	 64	%	 45	%	 	
Likviditetsgrad	I	 52	%	 56	%	 72	%	 54	%		 	
Likviditetsgrad	II	 83	%	 86	%	 107	%	 99	%	 	

Kilde:	egen	tilskrivning	
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9.8	Bilag	8	
10-årig	US	T-Bond		
	

10-årig US T-Bond 
	
Kurs:	100,14	 	 Kupon:	2,61	%	
Termin	 Rente	 Afdrag	 Ydelse	 PV	

0	 	 	 	 	
1	 2,61	 0	 2,61	 2,55	
2	 2,61	 0	 2,61	 2,48	
3	 2,61	 0	 2,61	 2,42	
4	 2,61	 0	 2,61	 2,36	
5	 2,61	 0	 2,61	 2,30	
6	 2,61	 0	 2,61	 2,24	
7	 2,61	 0	 2,61	 2,18	
8	 2,61	 0	 2,61	 2,13	
9	 2,61	 0	 2,61	 2,07	
10	 2,61	 100	 102,61	 79,40	
	 	 	 SUM	 100,14	

Effektiv	rente:	2,598%	
	 	 	

Kilde:	Bloomberg,	egen	tilskrivning	
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Beta	
Beta	 	 	 	 	 	 	
TESLA	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 GNS	
Gns.	mdr.	afkast	 4,28	 1,10	 -0,42	 3,53	 3,69	 2,44		 	 	 	 	 	 	

Gns.	mdr.	afkast	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 GNS	
S&P500	 0,94	 0,01	 0,80	 1,50	 -0,44	 0,56	
MSCI	World	 0,27	 -0,16	 0,48	 1,54	 -0,84	 0,26	
MSCI	NA	 0,84	 -0,13	 0,83	 1,48	 -0,1	 0,58	
Markedsporteføljen	 0,68	 -0,09	 0,70	 1,51	 -0,46	 0,47		 	 	 	 	 	 	

Kovarians	 7,10	
	 	 	 	 	

Std.afv	 9,53	
	 	 	 	 	

Raw	Beta	 0,74	
	 	 	 	 	

Adjusted	Beta	 0,83	
	 	 	 	 	

	
	
	
	

DAIMLER	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 GNS	 	 	
Gns.	mdr.	

afkast	 0,89	 1,46	 -0,35	 0,11	 -3,4	 -0,27	 Kovarians	 11,98	
	 	 	 	 	 	 	 Std.afv	 9,53	
	 	 	 	 	 	 	 Raw	Beta	 0,41	
	 	 	 	 	 	 	 Adjusted	Beta	 0,60	
	 	 	 	 	 	 	 Ugearet	Beta	 0,14	

	
GM	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 GNS	 	 	

Gns.	mdr.	
afkast	 -1,15	 1,18	 0,42	 1,46	 -1,38	 0,28	 KOVARIANS	 9,69	

	 	 	 	 	 	 	 Std.afv	 9,53	
	 	 	 	 	 	 	 Raw	Beta	 0,62	
	 	 	 	 	 	 	 Adjusted	Beta	 0,75	
	 	 	 	 	 	 	 Ugearet	Beta	 0,18	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kilde:	Morningstar,	Macrotrends,	Bloomberg,	egen	tilskrivning	

VW	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 GNS	
	 	

Gns.	mdr.	
afkast	 -0,64	 -0,74	 -0,02	 2,32	 -1,42	 -0,10	 Kovarians	 12,22	

	 	 	 	 	 	 	
Std.afv	 9,53		 	 	 	 	 	 	
Raw	Beta	 3,57		 	 	 	 	 	 	
Adjusted	Beta	 2,72	

	 	 	 	 	 	 	 Ugearet	Beta	 0,87	

TOYOTA	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 GNS	 	 	
Gns.	mdr.	

afkast	 0,80	 0,06	 -4,77	 0,47	 -0,89	 0,18	 KOVARIANS	 8,12	
	 	 	 	 	 	 	 Std.afv	 9,53	
	 	 	 	 	 	 	 Raw	Beta	 3,41	
	 	 	 	 	 	 	 Adjusted	Beta	 2,62	
	 	 	 	 	 	 	 Ugearet	Beta	 1,09	

Adjusted	beta	for	peer	group:	1,67	 Ugearet	beta	for	peer	group:	0,57	
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Vedlagt	Excel-ark:	
	
Fane	1	–	“Balance”	
Reformulering	af	balancen	
	
Fane	2	–	“Resultatopgørelse”	
Reformulering	af	resultatopgørelsen	
	
Fane	3	–	”Rentabilitetsanalyse”		
Rentabilitetsanalyse	på	baggrund	af	reformuleringer		
	
Fane	4	–	”Common-size	analyse”	
Common-size	analyse	på	baggrund	af	reformuleret	resultatopgørelse	
	
Fane	5	–	”Trendanalyse”	
Trendanalyse	på	baggrund	af	reformuleret	resultatopgørelse	
	
Fane	6	–	”Vækstanalyse”	
Analyse	af	vækst	i	omsætningen	på	baggrund	af	reformuleret	resultatopgørelse	
	
Fane	7	–	”Budgettering”	
Budgettering	af	fremtiden	samt	DCF,	RIDO	og	følsomhedsanalyse	
	
Fane	8	–	”Værdiansættelse”	
Udregning	af	risikofri	rente	og	risikopræmie	
	
Fane	9	–	”Beta”	
Udregning	af	beta	for	Tesla	samt	peer	group	
	
Fane	10	–	”Multipel”	
Multipel	analyse	af	peer	group	
 
	


