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1 Introduktion 

1.1 Indledning 

Tesla, Inc (Herefter Tesla) afsluttede 2019 med en markedsværdi på ca. USD 75.402 millioner, der 

på daværende tidspunkt var den 4. højeste markedsværdi for bilfirmaer. Blot et år senere, den 31. 

december 2020, var Teslas markedsværdi steget med enorme 787 % til ca. USD 668.900 millioner1. 

Tesla var nu ikke kun det bilfirma med den klart højeste markedsværdi i verden, men deres 

markedsværdi var også højere end både BMW, Daimler Group, Volkswagen Group, General Motors, 

Honda, Ford og Toyotas markedsværdier tilsammen2. Dette på trods, at Tesla var den bilfabrikant 

af de ovennævnte, der solgte færrest biler verden over. Tesla solgte 499.550 biler3, hvorimod Toyota 

solgte 9.528.438 biler4, Volkswagen Group solgte over 9.305.400 biler5 og Daimler Group solgte 

2.528.349 biler6. 

Man kan ikke undgå at spørge sig selv, hvordan ovenstående kan lade sige gøre. Hvordan kan en 

virksomhed, med en relativ begrænset omsætning, være mere værd end de største konkurrenter 

på markedet til sammen? Det er denne indledende undren, som ligger til grund for udarbejdelsen 

af opgaven.  

Som yderligere motivation for emnevalget er Tesla grundlæggende en virksomhed, som deler 

vandene, både som bilfabrikant og aktie. Det er vel kun de hardcore fanatikere, som endnu ikke er 

overbevist om, at fossile biler skal udfases, og elbiler virker på nuværende tidspunkt som den mest 

oplagte afløser. Man behøver dog ikke være udpræget klimaforkæmper for at beundre Tesla og 

deres produkter, da køreegenskaber og design kan få selv de førnævnte fanatikere til at spærre 

øjnene op. Som aktie mener flere aktiemarkedseksperter, at aktien er absurd oppustet. En 

aktieanalytiker fra JP Morgan indikerede blandt andet i december 2020, at det ikke er fundamentale 

 
1 https://finbox.com/NASDAQGS:TSLA/explorer/marketcap  
2 https://wolfstreet.com/2021/01/02/tesla-finally-almost-hit-500000-deliveries-2-years-behind-its-2016-promise-for-
a-global-market-share-of-0-7/  
3 www.nytimes.com/2021/01/02/business/tesla-2020-deliveries.html  
4 https://www.best-selling-cars.com/brands/2020-full-year-global-toyota-worldwide-car-sales-production-and-
exports/  
5 https://www.volkswagenag.com/en/news/2021/01/VWGroup_strenghtens_market_position.html  
6 https://www.daimler.com/investors/reports-news/financial-news/20210108-mbc-annual-sales-2020.html  
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forhold, der driver aktien7. Denne opgave vil behandle, nogle af de faktorer, der får aktionærerne 

til at investere i Tesla. 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående vil det i denne opgave undersøges: 

Hvad køber aktionæren ind i, når de investerer i Tesla? 

For at kunne besvare problemformuleringen, vil denne opgave ydermere beskæftige sig med 

følgende underspørgsmål: 

- Hvilke strategiske elementer har særlig indflydelse på Teslas fremtidsudsigt? 

- Hvordan har Teslas økonomiske situation udviklet sig de seneste tre år? 

- Hvilke faktorer driver Teslas værdi på aktiemarkedet? 

1.3 Afgrænsning 

Tesla producerer en række produkter hvor vi har valgt at afgrænse vores fokus i denne opgave til at 

omhandle deres bilproduktion. Dette skyldes, at Teslas hovedaktivitet er bilproduktion og -salg. Da 

Tesla udelukkende producerer elektriske biler, tager den strategiske analyse udgangspunkt i 

markedet for elbiler. For at give markedet for elbiler perspektiv, sammenligner vi med traditionelle 

benzin- og dieselbiler, når vi definerer markedet. Af samme årsag har vi valgt at se bort fra 

kommercielle køretøjer, da Tesla endnu ikke handler eller producerer disse. Det samme er 

gældende for de geografiske markeder, hvor vi har fokuseret opgaven omkring de markeder som 

Tesla har en væsentlig omsætning fra samt markeder, hvor eksterne faktorer skaber potentiale for 

Tesla. Derfor har vi valgt udelukkende at inddrage USA, Kina, Danmark, Holland og Norge. 

For at undersøge udviklingen i Teslas økonomi, har vi valgt at udarbejde en regnskabsanalyse med 

udgangspunkt i perioden 2018 til 2020. Vi har valgt kun at bruge en 3-årig analyseperiode, idet vi 

ved opgavens start var bekendt med, at Teslas resultater før 2020 var underskudsgivende, hvorfor 

vi ikke mener, at det tilfører opgaven værdi at analysere på yderligere år. 

I vores budget har vi valgt at inddele omsætningen pr. forretningssegment og en samlet EBIT-

margin. Antagelserne vil blive begrundet yderligere i regnskabsanalysen, i afsnit 4.6. 

 
7 https://energiwatch.dk/Energinyt/Cleantech/article12618429.ece  
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I vores aktieteoretiske del og analysen af Teslas markedsværdi, har vi valgt at afgrænse opgaven til 

at tage udgangspunkt i Teslas markedsværdi pr. 31. december 2020, hvilket gør det let at 

sammenligne med Teslas aflagte regnskaber. Derudover har vi valgt at sammenligne Teslas 

markedsværdi med fem udvalgte virksomheder i bilbranchen samt fem udvalgte 

teknologiorienterede virksomheder, hvor vi ligeledes har afgrænset opgaven til at tage 

udgangspunkt i de senest aflagte årsregnskaber.  

1.4 Metode 

For at give det bedst kvalificerede svar på problemformuleringen, har vi valgt at bruge tre 

analyserende vinkler på Tesla. Den første vinkel er en strategisk analyse, der skal give et billede af 

Teslas omverden, hvilket marked de konkurrerer på samt kortlægge deres stærkeste kompetencer.  

Den anden vinkel er en regnskabsanalyse, der tager udgangspunkt i Teslas årsregnskab, for at 

analysere deres seneste finansielle præstationer og danner grundlag for budgetteringen. 

Den tredje vinkel tager udgangspunkt i aktiemarkedsanalyser, og har til formål at undersøge, hvilke 

elementer der driver Teslas værdi på aktiemarkedet. 

1.4.1 Strategisk analyse – den første vinkel 

I den strategiske analyse har vi anvendt en deduktiv metodetilgang, da vi har taget udgangspunkt i 

allerede eksisterende teorier og modeller. Dertil har vi i vores dataindsamling udelukkende gjort 

brug af en blanding af kvalitative og kvantitative sekundære data, i form af notater, årsrapporter, 

avisartikler samt offentlige og private statistikregistre. Som udgangspunkt vil supplerende primære 

data højne kvaliteten af opgaven, men vi har på forhånd vurderet, at det ikke er realistisk at kunne 

indhente primære data fra Tesla. Yderligere eksisterer der en overvældende mængde af sekundære 

data som vi har vurderet at være tilstrækkelig for opgavens besvarelse. I analyserne har vi for så vidt 

muligt brugt det nyeste tilgængelige data for 2020. I de tilfælde, hvor data for 2020 ikke har været 

tilgængeligt, har vi været nødsaget til at bruge data fra 2019. 

For at kortlægge Teslas omverden, har vi brugt PESTEL-modellen, til at give et indblik i de 

makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomheden. Modellens opbygning skal hjælpe os med 

at dække de vigtigste eksterne forhold og deres indvirkning på Tesla. Dog skal det nævnes, at de 
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eksterne forhold varierer alt efter, hvilket geografiske område der er tale om, og kan derfor være 

vanskelig at anvende på internationale virksomheder. 

Til at analysere branchen, har vi anvendt Porters Five Forces for at give et indblik i markedets 

konkurrencesituation og attraktivitet. Elementerne i modellen hjælper med at kortlægge de 

eventuelle barrierer, der eksisterer på markedet. Selvom der er tale om en statisk model, der 

beskriver den historiske situation, anvender vi den til at bedømme de kræfter, der fortsat spiller ind. 

For at supplere med en intern analyse af Tesla, har vi valgt at anvende Porters værdikædeanalyse. 

Modellen skal give os et indblik i de kompetencer og mangler som Tesla besidder, og skal i samspil 

med VRIO-modellen præcisere Teslas eventuelle kernekompetencer. Værdikædemodellen hjælper 

med at nedbryde virksomheden i segmenter, og derefter med at analysere styrker og svagheder. 

Modellen kan dog hurtigt blive for detaljeorienteret og synliggør ikke vigtigheden i synergier mellem 

hvert led. 

Som opsamling på den strategiske analyse, har vi valgt at anvende en SWOT-analyse, der har til 

formål at opsummere konklusionerne i de eksterne og interne analyser, og derved skabe et overblik 

over den strategiske vinkel. 

1.4.2 Regnskabsanalyse – den anden vinkel 

I regnskabsanalysen har vi ligeledes haft en deduktiv metodetilgang, da vores analyse er lavet på 

baggrund af årsregnskaber og eksisterende regnskabsteori. Vi har valgt ikke at indsamle eller gøre 

brug af primære data, da vi har vurderet det ikke ville øge kvaliteten af regnskabsanalysen. 

Regnskabsanalysen har til formål at belyse Teslas regnskabsmæssige situation ved udgangen af 

2020, hvilket vil give os indblik i om der er noget i Teslas aflagte årsrapporter, der kan påvirke Teslas 

attraktivitet og aktionærens investeringslyst. For at belyse dette, har vi valgt at reformulere Teslas 

balance og resultatopgørelse, og på den måde specificere de poster som Teslas resultater er drevet 

af.  

Ved at reformulere resultatopgørelsen, bliver årets resultat i stedet opdelt i core driftsposter, i form 

af indtægter, omkostninger, af- og nedskrivninger og andre specielle poster, samt core finansielle 

poster, som er renteindtægter og -udgifter. Teslas årsrapport har ikke af- og nedskrivninger som en 

del af deres resultatposter, men benævner i stedet mængden årets af af- og nedskrivninger i tekst, 

et andet sted i deres årsrapport. Det har ikke været muligt for os præcist at fordele af- og 
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nedskrivninger ud på de forskellige regnskabsposter. Vi formoder dog, at de henfører sig til 

driftsposterne, hvorfor vi i reformuleringen har fratrukket disse under core omkostninger, for 

derefter at vise dem særskilt efter EBITDA. Derudover har det ikke været muligt for os at allokere 

skatten. Selskabsskatten for selskaber i USA er 25,8 %8. Vi har beregnet skatten af andre 

driftsindtægter og -omkostninger samt skatten af finansielle poster ud fra USA's selskabsskat. 

Skatten af NOPAT udgør den resterende del af Teslas skat i regnskabet, som dermed får 

reformuleringen til at stemme. Vi har gjort det på den måde, da vi har formodning om, at 

størstedelen af differencen mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier er 

fremkommet i driftsposterne. Balanceposterne bliver også reformuleret i henholdsvis driftsaktiver 

og forpligtelser, som er inddelt i lang- og kortfristet samt finansielle forpligtelser. 

Reformuleringen vil derudover danne grundlag for yderligere analyser i form af en common-size 

analyse, rentabilitetsanalyse, trendanalyse, vækstanalyse og danne grundlag for budgetteringen. 

Rentabilitetsanalysen har til formål at vise om Tesla er en rentabel virksomhed ud fra en udregning 

af Return of Equity, som er beregnet ud fra forskellige nøgletal i henholdsvis den driftsmæssige og 

finansielle gearing.  

Vækstanalysen har til formål at vise om Tesla er en virksomhed i vækst. Dette gøres ved at finde ud 

af om der er overskud i residualindkomsten. Vi har brugt CAPM-modellen for at udregne ejernes 

afkastkrav.  

Budgetteringen skal give et finansielt fremtidsperspektiv udledt af de fundne konklusioner i vores 

strategiske analyse. For at gøre budgettet mest relevant, vurderes budgetperiodens længde 

ligeledes ud fra de forhold som vi finder frem til i den strategiske analyse. 

1.4.3 Aktiemarkedsanalyse – den tredje vinkel 

I den tredje del af analysen, har vi også anvendt en deduktiv metodetilgang, da vi har taget 

udgangspunkt i traditionelle værdiansættelsesprincipper og -teori. Vi har brugt sekundære 

kvalitative data til at beregne de finansielle nøgletal, der fremgår af opgaven. Vi har suppleret vores 

egne beregninger med eksterne analyser og vurderinger, for at skabe en mere nuanceret 

 
8 https://cepos.dk/abcepos-artikler/0194-ungarn-og-irland-har-de-laveste-selskabsskattesatser-i-
oecd/#:~:text=Derfor%20udg%C3%B8r%20selskabsskatten%20i%20USA,i%202020%20if%C3%B8lge%20OECD's%20op
g%C3%B8relse.  



9 
 

undersøgelse. Vi har valgt ikke at indsamle eller gøre brug af primære data, da det efter vores 

vurdering vil være en tidskrævende øvelse, som ikke tilføjer undersøgelsen ekstraordinær værdi. 

For at vurdere Teslas aktiekurs, har vi valgt at udregne Teslas P/E-værdi, EV/EBITDA, P/S-Værdi og 

P/B-værdi. Ved at bruge disse nøgletal, får vi belyst forholdet mellem aktiekursen og de finansielle 

poster i balancen og resultatopgørelsen. Analysen er som udgangspunkt svær at konkludere på, og 

derfor har vi valgt at sammenligne med fem andre virksomheder i bilbranchen samt fem 

teknologiorienterede virksomheder. 

For at vurdere om Teslas aktiekurs er skabt på baggrund af forhold, som ikke nødvendigvis kan 

aflæses i regnskabet, har vi valgt at undersøge Teslas usynlige aktiver. Disse aktivers værdi er per 

definition svære at kvantificere, men er muligvis en afgørende faktor i hvad aktionæren køber ind i. 

 

2 Virksomhedsbeskrivelse Tesla 

Det kommende afsnit har til formål at give en introduktion til virksomheden Tesla. 

Afsnittet vil fortælle om Teslas historie og give noget baggrundsviden inden opgavens strategiske 

del udarbejdes. 

2.1 Historie 

Tesla er en amerikansk virksomhed med hjemsted i Palo Alto, Californien. Virksomheden blev 

grundlagt den 1. juli 2003 under navnet Tesla Motors af de to amerikanske ingeniører Martin 

Eberhard og Marc Tarpenning9. Virksomheden er opkaldt efter den serbisk-amerikanske 

videnskabsmand Nikola Tesla, som blandt andet er kendt for at opfinde vekselstrømsmotoren. 

Martin Eberhard og Marc Tarpenning startede virksomheden med drømmen om at lave en 

fuldelektrisk sportsvogn, for at bevise, at man ikke behøver at gå på kompromis ved at køre elektrisk, 

og at elbiler kan være både lige så gode, sjove og hurtige som normale benzin- og dieselbiler 10.  

For at få udlevet drømmen havde virksomheden brug for investorer og den 23. april 2004, ved en 

såkaldt ”Series A Funding”, kom Teslas nuværende ansigt udadtil, Elon Musk, ind i billedet11. Han 

 
9 https://www.thestreet.com/technology/history-of-tesla-15088992  
10 https://www.tesla.com/da_DK/about  
11 https://www.crunchbase.com/funding_round/tesla-motors-series-a--3509cccd  
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investerede ca. USD 6,5 millioner og blev virksomhedens nye bestyrelsesformand. De efterfølgende 

år blev der yderligere samlet flere og flere penge ind til virksomheden via investeringer og fundings, 

blandt andet fra Google12.  

Martin Eberhard og Marc Tarpennings var på daværende tidspunkt henholdsvis CEO og CFO i 

virksomheden, men forlod begge selskabet i 2008. På daværende tidspunkt havde Tesla problemer 

med at overholde deres budgetter og deadlines, hvorfor Elon Musk som den største investor, 

mistede tålmodigheden og mente, at mere erfarne folk skulle ind i virksomheden. 

Senere i 2008, efter både Martin Eberhard og Marc Tarpennings havde forladt virksomheden, blev 

deres drøm om en elektrisk bil opfyldt, da Tesla lancerede deres første model, Tesla Roadster. 

Roadsteren var en fuldelektrisk sportsvogn i den høje prisklasse. Bilen blev produceret i perioden 

2008-2012, hvor der kun blev solgt 2.500 stk. i omkring 30 lande 13.  

I årene efter finanskrisen havde Tesla store økonomiske problemer. De havde ikke mange likvider 

stående og havde nærmest ikke råd til at producere de allerede forudbestilte Tesla Roadsters. Tesla 

måtte derfor ud for at finde kapital et andet sted, og en hjælpende hånd kom blandt andet fra en 

nuværende konkurrent i form af Daimler Group, som producerer Mercedes. Daimler Group opkøbte 

9 % af Teslas aktier for USD 50 millioner14. Derudover lånte Tesla USD 465 millioner af ”Department 

of Energy”, også kendt som den amerikanske energistyrelse15. Med investeringen fra blandt andet 

Daimler Group og lånet fra ”Department of Energy” fik Tesla kapital til at overleve. Senere opkøbte 

en anden nuværende konkurrent i form af Toyota også en andel af Tesla for USD 50 millioner16. For 

de penge blev det aftalt, at Tesla købte en fabrik i Freemont, Californien, som var ejet af Toyota. 

Både Daimler Group og Toyota ejer den dag i dag ikke længere aktier i Tesla.  

I 2010 gik Tesla officielt på børsen og blev børsnoteret med en aktiekurs på USD 1717. Tesla var den 

første amerikanske bilproducent siden Ford i 1956, der gik på børsen. Børsnoteringen gik vellykket 

og Tesla fik indsamlet USD 230 millioner, som skulle bruges til at sætte gang i produktionen af den 

 
12 https://www.thestreet.com/technology/history-of-tesla-15088992  
13 https://www.thedrive.com/news/34977/youll-need-1-5m-to-own-the-last-tesla-roadster-ever-built  
14 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-07-17/mercedes-owner-daimler-must-wish-it-had-kept-that-
tesla-stake  
15 https://interestingengineering.com/the-short-but-fascinating-history-of-tesla  
16 https://www.reuters.com/article/us-tesla-toyota-idUSTRE64J70O20100521  
17 https://www.berlingske.dk/virksomheder/tesla-hamrer-ind-paa-boersen  
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næste række af Teslas fuldelektriske biler. På dette tidspunkt havde de stadig kun solgt den tidligere 

nævnte Roadster.  

I midten af 2012 begyndte Tesla endelig at levere deres næste bil, Model S18. En luksus sedan, som 

første gang blev præsenteret til omverden i 2009, og endelig var klar til levering i 201219. Tesla havde 

modtaget forudbestillinger for over USD 40 millioner i starten af februar 201220. Model S var ikke 

en billig bil og appellerede mest til folk med en indkomst over gennemsnittet, men det var alligevel 

startskuddet for Teslas indtræden på markedet for biler til den normale dagligdag. Model S er stadig 

en af de fire bilmodeller som Tesla har i deres portefølje i dag.   

I 2015 kom den næste Tesla model på markedet, Model X, en luksus SUV. Det var meningen, at den 

skulle have været leveret fra 2014 af, men den blev et år forsinket. Ligesom Model S er Model X en 

bil til folk med en indkomst over gennemsnittet.   

Teslas masterplan tilbage fra 2006 lød således21: 

1. ”Create a low volume car, which would necessarily be expensive.” 

2. “Use that money to develop a medium volume at a lower price.” 

3. “Use that money to create an affordable, high volume car.” 

4. “Provide solar power.” 

Tesla Roadster var 1. punkt i masterplanen. Model S og X var 2. punkt i masterplanen og 3. punkt er 

de sidste to biler i Teslas portefølje, nemlig Model 3 og Model Y. To biler, som prismæssigt er en del 

billigere end model S og X. Model 3 er en sedan, som siden den kom på markedet i midten af 2017, 

har været en stor succes for Tesla. Model 3 var således den bedst sælgende elbil verden over i 

201822, 201923 og i 202024. Model Y er en SUV, som er bygget ud fra Model 3, men gjort både større 

og mere familievenlig. Model Y er dog relativt ny og kom først på markedet i USA i 2020 og forventes 

 
18 https://www.tesla.com/da_DK/blog/tesla-motors-begin-customer-deliveries-model-s-june-22nd?redirect=no  
19 https://www.topgear.com/car-news/usa/tesla-model-s-news-she%E2%80%99s-electric-2009  
20 https://www.businessinsider.com/most-important-moments-tesla-history-2017-2?r=US&IR=T#june-22-2012-tesla-
begins-delivery-of-model-s-13  
21 https://www.tesla.com/da_DK/blog/master-plan-part-deux?redirect=no  
22 https://www.theverge.com/2019/2/22/18236707/tesla-model-3-2018-best-selling-ev-
global#:~:text=The%20Tesla%20Model%203%20was,the%20Nissan%20Leaf%20(85%2C000)  
23 https://www.statista.com/statistics/960121/sales-of-all-electric-vehicles-worldwide-by-model/  
24 https://insideevs.com/news/396177/global-ev-sales-december-2019/  
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først at komme til Europa og Kina i 202125. Tesla har derudover også planer om at udvide 

sortimentet med flere forskellige trucks. Ingen af disse er endnu klar til levering. 

2.2 Tesla, mere end bare biler 

I 2017 skiftede Tesla navn fra Tesla Motors, til Tesla Inc. Navneskiftet blev foretaget for at 

tydeliggøre for omverden, at Tesla ikke kun har fokus på biler. Teslas overordnede mission er ”at 

accelerere verdens overgang til bæredygtig energi”, hvorfor de også har andre energiprodukter i 

deres portefølje26. Blandt andet Solar Roof, som er en speciel form for tag, samt specielle grønne 

batterier27. Som nævnt i afgrænsningen bliver hovedfokusset for denne opgave dog på elbilerne, 

som i 2020 stadig er Teslas væsentligste aktivitet. 

 

3 Strategisk analyse 

For at finde ud af hvilke strategiske elementer, som påvirker Teslas fremtid, det essentielt at 

analysere Tesla som virksomhed på baggrund af eksterne og interne analyser. I den kommende 

strategiske analyse, vil vi redegøre for, hvilket marked Tesla opererer på, deres omverden og følge 

op med en brancheanalyse for at finde ud af, hvilke særlige egenskaber branchen er præget af. 

Afslutningsvis vil vi analysere os frem til Teslas kernekompetencer, for at give et fuldstændigt billede 

af virksomheden.  

3.1 Markedet 

Som indledning til vores strategiske analyse, vil vi først starte med at definere det marked som Tesla 

befinder sig på. 

Teslas forretning er opdelt i tre forskellige segmenter. Den ene del af forretningen beskæftiger sig 

med ”energy generation and storage”, den anden del består af deres ”automotive” segment, hvor 

de producerer elektriske biler og den sidste del klassificeres som ”services and others”.  Måler man 

 
25 https://electrek.co/2020/03/13/tesla-model-y-deliveries-start/  
26 https://www.tesla.com/da_DK/about  
27 https://www.tesla.com/da_dk/solarroof  
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på omsætning udgør bilsegmentet hovedaktiviteten i selskabet, da hele 86,3 % af omsætningen 

genereres fra salg og leasing af deres bilmodeller28. 

Bilmarkedet har oplevet uafbrudt vækst i perioden 2009-2017, hvor den totale bilproduktion er gået 

fra 61.762.324 biler i 2009, til 97.302.534 i 2018; altså en stigning på 37 % på 8 år29. I 2018 og 2019 

oplevede markedet negativ vækst og det totale antal producerede biler faldt således til 91.786.861, 

hvoraf 73 % udgjorde ”passenger cars”, altså personbiler30. Den negative vækst begyndte allerede 

inden COVID-19 for alvor fik indflydelse på markedet, og skyldes bl.a. et fald i efterspørgslen globalt 

set, ikke mindst i Kina, som er verdens førende bilproducent31. Den faldende efterspørgsel skyldes 

især det øgede fokus på bæredygtighed i form af strengere krav og lovgivning i Europa og Kina, for 

at mindske forurening32. 

Kina er, som tidligere angivet, det land, der producerer flest biler på det globale marked, med en 

bilproduktion på 25.720.665 biler i 2019, svarende til 26 % af den totale produktion. USA, Japan og 

Tyskland udgør de næststørste bilproducenter med hhv. 11 %, 10% og 5 % af den totale produktion. 

Kigger man dog på den globale eksport, er Kina ikke at finde på toppen af listen. Kina sælger 

hovedsageligt biler på deres nationale marked, og i 2019 eksporterede Kina blot 4 % af deres totale 

produktion, svarende til 995.000 biler33. Den lave eksport kan skyldes flere faktorer, dog er prisen 

en væsentlig faktor, da Kina har implementeret 25 % tariffer på importerede varer, hvilket gør 

produkter fra Tesla, Daimler Group, og BMW op til 50 % dyrere på det kinesiske marked34. 

Til sammenligning eksporterer de næststørste bilproducenter en langt større del af deres 

bilproduktion til det internationale marked. I 2019 eksporterede USA således 18 % af deres totale 

produktion, svarende til 1.937.830 biler, mens Japan og Tyskland eksporterer hhv. 50 % og 75 % af 

 
28 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 55 
29 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/12114/motor-vehicle-production-statista-
dossier/?fbclid=IwAR2zeQCwTbWX-gEiLIbbKLAz1enHEVFH2bSFsKNWbw7ksmU_Dew9VT8pdL8  s. 7 
30 https://www.oica.net/category/production-statistics/2019-statistics/  
31 https://www.cnbc.com/2019/11/25/global-car-sales-expected-to-slide-by-3point1-million-this-year-in-biggest-drop-
since-recession.html  
32 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/auto-industry-shrinking-at-peak-car-dragging-global-economy-
lower-2019-10-1028644883  
33 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/12114/motor-vehicle-production-statista-dossier/ s. 43 
34 https://www.cnet.com/roadshow/news/china-tariffs-us-car-imports/  
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deres bilproduktion. Sammenhængen mellem eksport og markedsandel pr. land giver et indblik i 

det globale samt kinesiske marked. 

Kigger man nærmere på markedet for el- og hybridbiler, som Tesla er en del af, kan det deles op i 

mere eller mindre detaljerede markeder, da der findes flere variationer af el- og hybridbiler. 

Nedenstående tal tager udgangspunkt i ”BEV” (Battery Electric Vehicle), (herefter kaldet elbil) og 

”PHEV” (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), (herefter kaldet plug-in hybridbil), da disse to typer kan 

sammenlignes til en vis grad, idet den elektriske motor i begge biltyper skal oplades ved brug af en 

ekstern oplader. Det, der adskiller de to typer er, at elbilen er et 100 % batteridrevet køretøj og 

derfor uafhængig af den traditionelle forbrændingsmotor. Plug-in hybriden defineres derimod som 

et hybridkøretøj, da det er muligt at forbrænde både el og benzin ved brug af bilen. Tesla producerer 

udelukkende 100 % batteridrevne biler. 

Udover de to ovennævnte typer af el- og hybridbiler, så findes der også ”HEV” (Hybrid Electric 

Vehicle), som ligesom plug-in hybriden er en hybridbil med både en elektrisk motor og en 

forbrændingsmotor, som dog ikke skal oplades via en ekstern oplader. En HEV hybridbil kører på el 

indtil denne er opbrugt, hvorefter bilen slår over på normalt brændstof, mens den oplader 

elmotoren. Til sidst findes der også en ”MHEV” (Mild Hybrid Electric Vehicle), som ligesom de andre 

hybrider også har både en elektrisk motor og en traditionel forbrændingsmotor, men hvis elektriske 

motor ikke selv kan trække køretøjet og derfor kun bruges til assistance for at opnå en bedre 

brændstoføkonomi.  

Det globale marked for elbiler og plug-in hybridbiler har været præget af vækst siden 2012, hvor der 

på verdensplan blev solgt 118.000 af de to typer af biler, mens der i 2019 blev solgt 2.109.00035. I 

Europa blev der solgt flest el- og hybridbiler i Tyskland og Norge, der begge stod for 4 % af det 

samlede salg. Især Norge skiller sig ud, da de på trods af at være verdens 119. største land målt pr. 

indbygger36, formåede at sælge ca. 80.000 el- og hybridbiler i 2019, hvilket gør det til det 4. største 

marked i verden37. 

 
35 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ s. 15 
36 https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/  
37 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ s. 16 
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Kigger man på det totale bilsalg i 2019, hvor der på verdensplan blev solgt 64.341.693 personbiler38, 

udgør salget af el- og hybridbiler blot 3 % af den samlede produktion. Kigger man på det samlede 

salg af alle biler opgjort pr. land, dominerer Kina også denne statistisk, da 50 % af det totale salg 

foregik i Kina, mens tætteste forfølger var USA, der stod for 16 % af det totale salg.  

Den negative vækst i den samlede bilproduktion, de strengere krav og lovgivning for benzin- og 

dieselbiler, den øgede fokus på bæredygtighed kombineret med den relativt høje vækst og lignende 

tendenser, har fået bilproducenterne til at øge deres fokus på markedet for el- og hybridbiler. 

BMW havde tre elbiler/plug-in hybridbiler på markedet i 2020 og solgte 163.521 elbiler og plug-in 

hybridbiler på verdensplan. Dette er en stigning fra både 2018 og 2019, hvor salget lå på hhv. 

142.000 og 146.00039. BMW har store forventninger til deres fremtidige salg, hvor de forventer at 

have 12 forskellige modeller af elbiler på markedet i 2025 og estimerer at afsætte to millioner 

elbiler40. Volkswagen Group og Daimler Group deler samme ambition for 2025, hvor begge 

producenter forventer, at el- og hybridbiler udgør 25 % af deres solgte biler41. Disse er blot 

eksempler på en generel trend, der er blandt bilproducenterne, som bliver bakket op af IEA 

(International Energy Agency). IEA forventer, at væksten vil fortsætte de kommende år, og estimerer 

et globalt el- og hybridbilsalg på 14 millioner i 2025 og 25 millioner i 203042.  

Kigger man nærmere på Teslas andel af markedet, går det ret godt i spænd med de generelle 

tendenser, som ovenstående beskriver. I 2019 registrerede Tesla en samlet omsætning på USD 

24.578 millioner, og det amerikanske marked er klart Teslas største marked, da det stod for 51 % af 

omsætningen. På trods af de høje afgifter og tariffer, var Kina Teslas næststørste marked og stod 

for 12 % af omsætningen43. Den politiske kurs i Holland og Norge kan også aflæses ud fra Teslas 

årsrapport, da disse stod for hhv. 6 % og 5 % af omsætningen, mens de sidste 25 % er fordelt på 

resten af verden44. Som sagt er omsætningen fra Norge og Holland relativ høj, deres indbyggertal 

 
38 https://www.oica.net/wp-content/uploads/pc_sales_2019.pdf  
39 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/11578/electric-vehicles-statista-dossier/ s. 16. 
40 https://europe.autonews.com/automakers/bmw-raises-target-ev-sales-plans-new-electric-focused-platform  
41 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ s. 20 
42 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ s. 18 
43 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 105 
44 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data//1318605/000156459020004475/tsla-10k_20191231.htm s. 125 
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taget i betragtning. Grunden til dette vil blive gennemgået i den efterfølgende PESTEL-analyse, i 

afsnit 3.2. 

Teslas omsætning steg med 22 % i 2020 til USD 31.546 millioner, hvor især salget i Kina oplevede en 

markant stigning med 55 %, hvilket betyder, at omsætningen fra Kina bidrog med 21 % af den 

samlede omsætning. USA er fortsat det største marked for Tesla og oplevede en stigning på 17 % i 

omsætning og udgjorde efterfølgende 48 % af den samlede omsætning45. Tesla var desuden den 

mest populære producent af el- og hybridbiler i 2020 med 499.535 solgte biler på verdensplan, altså 

mere end dobbelt så mange solgte biler, som nærmeste konkurrent, Volkswagen Group, der alene 

solgte 220.220 biler46. 

3.2 PESTEL 

PESTEL-analysen er en model, der har til formål at undersøge forskellige forhold i Teslas omverden 

med udgangspunkt i seks forskellige faktorer, som kan have betydning for Teslas fremtidige 

omsætning og strategi. 

3.2.1 Political factors 

De politiske faktorer, der har en væsentlig påvirkning, udgøres i høj grad af de afgifter og fradrag, 

der eksisterer på de forskellige regionale markeder for elbiler. Politiske tiltag som skattefradrag, 

tilskud og momsfritagelser, har en direkte indflydelse på efterspørgslen af elbiler og plug-in 

hybridbiler, og vil alt andet lige øge efterspørgslen på disse produkter. Dette betyder desuden, at 

en fjernelse eller stramning af allerede eksisterende tiltag, i form af mindre tilskud og højere afgifter 

vil mindske efterspørgslen. Eksempler på disse tiltag kommer til udtryk i nedenstående udvalgte 

markeder. 

3.2.1.1 Danmark 

Som et eksempel på, hvordan registreringsafgiften kan påvirke bilmarkedet, kan vi sammenligne 

antallet af solgte elbiler i 2015 og 2016, hvor antallet af solgte elbiler faldt fra 4.329 til 1.31247. 

Nedgangen skyldtes, at 2015, ifølge den daværende lovgivning, var sidste år hvor el- og hybridbiler 

 
45 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 105 
46 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/11578/electric-vehicles-statista-dossier/ s. 19 
47 https://www.berlingske.dk/virksomheder/motoren-er-gaaet-i-staa-for-dansk-salg-af-
elbiler?fbclid=IwAR3NIhNTcVeb1cs_cqrWTJGTBihuypUjlYHJdQ3o41w-
Ueb6G_JA25ElcqM#:~:text=Mens%20der%20i%202015%20blev,viser%20tal%20fra%20Bilstatistik.dk  
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havde 0 % i registreringsafgift. Dette påvirkede naturligvis også Tesla, der gik fra at sælge 2.814 biler 

i 201548, til henholdsvis at sælge 127, 95 og 98 biler i 2016, 2017 og 201849.  

I slutningen af 2020 ændrede den danske regering dog igen reglerne omkring registreringsafgifter 

på el- og hybridbilerne for at efterkomme det politiske mål om 775.000 elbiler på de danske veje i 

203050. Registreringsafgiften vil fremover blive tillagt en CO2-afgift, et bundfradrag og et særligt 

bundfradrag på elbilen og plug-in hybridbilen, samt en indfasningsrabat51. 

3.2.1.2 Norge & Holland 

I Norge og Holland er der ligeledes indført politiske tiltag, der skal fremme antallet af bæredygtige 

biler på markedet. I 2019 udgjorde elbilen og plug-in hybridbilen 13,9 % af det totale antal 

nyregistrerede personbiler i Holland, mens antallet i Norge udgjorde hele 42,4 %52. Udviklingen i 

Norge skyldes en enorm indsats fra regeringens side, hvor målet er at stoppe salget af benzin- og 

dieselbiler i 202553. For at opnå denne målsætning, er elbiler og plug-in hybridbiler fritaget for at 

betale registreringsafgift, moms samt vejskat54. Holland har samme progressive politiske tilgang til 

markedet for elbiler og plug-in hybridbiler med en målsætning om, at 100 % af alle nye solgte biler 

skal være såkaldte 0-udslipsbiler fra 202555. 

3.2.2 Economic factors 

Tendenserne i verdensøkonomien har en væsentlig påvirkning på markedet for elbiler, da det 

kræver en større investering at købe nye produkter. Verdensøkonomien påvirker derved det 

samlede udbud og efterspørgsel. 

 
48 https://www.berlingske.dk/virksomheder/tesla-solgte-kun-127-biler-i-danmark-skal-have-hjaelp-af-
moderselskabet#:~:text=Arbejdsliv-
,Tesla%20solgte%20kun%20127%20biler%20i%20Danmark%3A%20Skal%20have%20hj%C3%A6lp,at%20have%20solgt
%20127%20biler.  
49 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/1169345/tesla-car-sales-in-denmark/  
50 https://fdm.dk/nyheder/nyt-om-biler/2020-12-elbiler-fredes-stor-groen-reform  
51 ft.dk/samling/20201/lovforslag/l129/20201_l129_som_vedtaget.htm 
52 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/425222/eu-car-sales-share-of-electric-fuel-cell-
engines-by-country/  
53 https://unric.org/da/elbiler-overhaler-konventionelle-biler-i-norge/  
54 https://fdm.dk/nyheder/nyt-om-biler/2020-12-norges-utrolige-elbil-salg  
55 https://www.csmonitor.com/Environment/2016/0414/Netherlands-looks-to-ban-all-non-electric-cars-by-2025  
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3.2.2.1 Bruttonationalproduktet - BNP 

En af de makroøkonomiske faktorer, der særligt påvirker bilmarkedet, er BNP. BNP er et udtryk for 

vækst, økonomisk fremgang/tilbagegang samt privatforbruget i samfundet. I Nationalbankens 

undersøgelse fra 2003, forklarer de sammenhængen mellem BNP og antallet af nyregistrerede 

biler56. De konkluderer, at antallet af nyregistrerede biler indgår i konjunkturbarometeret for 

økonomien, og samtidig fungerer som en tillidsindikator for væksten i samfundet. På baggrund af 

dette antages det, at udviklingen i BNP tilnærmelsesvis afspejler udviklingen i bilsalget. En stigning 

i privatforbruget fører til en stigning i bilsalget. Dette resulterer i en stigning i BNP, og bidrager altså 

til et økonomisk opsving i samfundet. Dette betyder ligeledes, at en lavkonjunktur i 

markedsøkonomien vil have en negativ påvirkning på bilsalget. Dette afspejles yderligere i den 

realiserede globale BNP-udvikling, hvis man kigger nærmere på udviklingen i perioden 2010-2019.  

Siden 2010 har verdensøkonomien været præget af et økonomisk opsving, da den vægtede 

gennemsnitlige BNP på verdensplan, har været højere end 2,5 % pr. år. BNP’en toppede allerede i 

2010 med 4,3 %, hvorefter niveauet faldt til 2,5 % i 2012 og stagnerede frem til 2017, hvor det igen 

var på sit højeste i syv år med 3,3 %. Herefter var udviklingen præget af endnu en tilbagegang, som 

i 2019 kulminerede med enden på højkonjunkturen og en BNP på 2,3 %57. Tilbagegangen i den 

globale BNP i 2018 og 2019 stemmer derfor overnes med nedgangen i den totale bilproduktion, som 

nævnt i afsnit 3.1. 

Markedet for elbiler har endnu ikke oplevet samme nedgang i vækst, men vi formoder, at væksten 

havde været endnu højere i en højkonjunktur.  

3.2.2.2 Udvikling i oliepriser 

Oliepriserne har en direkte effekt på vækst og inflation i samfundet. Er oliepriserne høje er det et 

udtryk for en høj produktion, og derfor vækst i samfundet. Oliepriserne har ligeledes en indirekte 

effekt på kapitalmarkedet, da en stor del af olieproduktionen er forbeholdt et begrænset antal 

lande. Dette gør import af olie til en kæmpe forretning for investorer og kapitalfonde på 

kapitalmarkedet, da disse investerer indtægterne i de finansielle markeder58. Gennemsnitsprisen på 

en tønde olie, var på sit højeste i årene efter finanskrisen og lå på hhv. USD 111,26 og USD 111,63 i 

 
56 https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Pages/2003/03/Confidence-Indicators.aspx s. 73 
57 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=2010  
58 https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2010/03/oliemarkedet_kvo1_2010.pdf s. 65 
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2010 og 2011. Til sammenligning var prisen USD 41,96 i 2020, hvilket i høj grad skyldes COVID-19 

pandemien. Oliepriserne forventes at stige i 2021, og er i februar 2021 estimeret til USD 58,53 pr. 

tønde, svarende til en stigning på 39 % fra 202059. 

Udviklingen i oliepriser har en direkte effekt på markedet for elbiler. Det nærmeste alternativ til 

elbilen er naturligvis benzin- eller dieselbiler. En stigning i oliepriserne vil betyde stigende priser på 

benzin og diesel, og vil, alt andet lige, gøre elbiler mere attraktive for forbrugerne60.  

3.2.2.3 Udviklingen i litiumpriser 

Prisen på råmaterialer udgør også en væsentlig faktor, da Tesla anvender adskillige i deres 

bilproduktion. Aluminium, kobolt, litium, nikkel og kobber er de primære råvarer, der indgår i deres 

produktion, og prisen på disse har derfor en direkte effekt på produktionsomkostningerne61. Elbiler 

får deres energi fra litiumbatterier, i modsætning til benzin- og dieselbiler, der får energi ved at 

forbrænde diesel og benzin i motoren62. Litiumbatterier er hovedelementet i elbilen og derfor også 

det vigtigste materiale i produktionen. Batteriet i elbilerne udgør omtrent 50 % af bilens totale 

kostpris, hvilket gør udviklingen i litiumpriserne samt -batterier til en vigtig faktor63.  

Udviklingen i litiumprisen har haft store udsving siden 2010. Prisen fra 2010-2018 har været stødt 

stigende fra USD 5.180 pr. ton til USD 17.000 pr. ton, mens prisen i 2020 var USD 8.000 pr. ton64. 

Prisen på litiumbatteripakker, som bruges i elbiler, er faldet drastisk i samme periode. I 2010 var 

gennemsnitsprisen pr. kWh USD 1.160, mens den i 2019 var USD 156, og det forventes, at prisen i 

2024 vil være under USD 100. Tages der udgangspunkt i Teslas Model 3, der har en kapacitet på 75 

kWh, svarer dette til en ændret kostpris fra USD 90.000 til USD 11.70065. En del af årsagerne til dette 

prisfald skal findes i en stigende efterspørgsel, bl.a. på grund af væksten på markedet for elbiler, og 

lavere produktionsomkostninger på grund af stordriftsfordele66. 

 
59 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/262860/uk-brent-crude-oil-price-changes-since-1976/  
60 https://finans.dk/privatokonomi/ECE11993559/priskrig-giver-udsigt-til-billigere-benzin/?ctxref=ext  
61 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm  
62 https://www.edfenergy.com/electric-cars/batteries  
63 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ s. 35 
64 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/606350/battery-grade-lithium-carbonate-price/  
65 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/chart/7713/electric-car-battery-prices/  
66 https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-cited-below-100-kwh-for-the-first-time-in-2020-while-market-
average-sits-at-137-kwh/  
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3.2.3 Sociocultural factors 

Virksomheder konkurrerer ikke længere kun på parametre som kvalitet, pris, funktionalitet mv. Der 

stilles høje krav til virksomhedernes samfundsmæssige og sociale ansvar, og det er essentielt, at 

virksomhederne udviser de samme værdier som befolkningen, og ikke kun aktionærerne, hvis de 

skal overleve på markedet67. Brand activism spiller en større rolle i det nuværende samfund, og er 

virksomhedernes mulighed for at vise samfundet, hvad de står for og de værdier de repræsenterer. 

Der findes adskillige eksempler på brand activism i nyere tid, og vi ser adskillige virksomheder 

lukrere på de samfundsproblemer som de statslige instanser har svært ved at løse68. 

Virksomhederne viser deres støtte til sociale bevægelser såsom ”#metoo-bevægelsen” og ”Black 

Lives Matter”, og tilpasser deres strategi og marketingskampagner til samfundsmæssige sager. Hvis 

de ikke formår at konkurrere på de bløde værdier, og viser, at de aktivt prøver at bekæmpe 

samfundsmæssige problemer, kan de ikke konkurrere på markedet.  

Teslas overordnede mission er som tidligere nævnt i afsnit 2.2, ”at accelerere verdens overgang til 

bæredygtig energi.”. Dette afspejler det samfundsansvar som befolkningen har med i 

overvejelserne, når de køber produkter. Den store miljøbevidsthed, der eksisterer i samfundet, vil 

blive gennemgået senere i PESTEL-analysen, afsnit 3.2.5. 

3.2.4 Technological factors 

Den teknologiske udvikling har en stor påvirkning på markedet for elbiler. Dels vil udviklingen skabe 

en mere kosteffektiv produktion, dels sikrer udviklingen, at produkternes ydeevne konstant 

forbedres. Dette er nødvendigt, da bilernes rækkevidde skal konkurrere med rækkevidden for 

benzin- og dieselbiler. De fleste benzin- og dieselbiler har en rækkevidde mellem 250-300 miles, og 

på nuværende tidspunkt er der få elbiler, der kan matche den distance69. Sammenligner man 

rækkevidden på elbilernes 2020-modeller, er det kun Tesla, der kan producere biler med en 

rækkevidde, der overstiger 300 miles70. Selvom elbilen formår at yde en rækkevidde, der matcher 

benzin- og dieselbiler, er der en yderligere ulempe i forhold til opladningen. Opladningshastigheden 

står i stærk kontrast til tiden det tager at tanke benzin- og dieselbiler, og afhænger både af, hvilken 

 
67 https://www.forbes.com/sites/kianbakhtiari/2021/02/26/cultural-trends-that-will-shape-consumer-behavior-in-
2021-and-beyond/?sh=325f38406d9c 
68 https://www.marketingjournal.org/brand-activism-an-interview-with-philip-kotler-and-christian-sarkar/ 
69 https://evercharge.net/blog/electric-cars-vs-gas-vehicles-what-you-need-to-know/ 
70 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ 
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type opladestation der anvendes samt udgaven af bilen. Tages der udgangspunkt i Teslas Model S 

Long Range, som har den længste rækkevidde af alle elbiler (optil 390 miles på en fuld opladning), 

tager en fuld opladning mellem 23 min. til 46 timer71. Den teknologiske udvikling vil på sigt forbedre 

disse forhold i takt med, at batterikvaliteten og produktionen forbedres. 

Den teknologiske udvikling faciliterer desuden udviklingen af selvkørende biler, også kendt som 

autonomous driving. Der eksisterer fem niveauer for selvkørende biler, hvor niveau 1 udgør 

simplere funktioner som accelerations- og decelerationsassistance, mens niveau 5 er en 

fuldautomatisk bil, der kan foretage alle handlinger, som normalt kræver en manuel menneskelig 

handling, uden at en fører er til stede72. Flere producenter er i gang med udviklingen af niveau 5 

funktioner, heriblandt Tesla, BMW og Audi. Tesla, der på nuværende tidspunkt har udviklet niveau 

3 teknologien, forventer at have niveau 5 færdigudviklet allerede i slutningen af 202173. Selvom 

branchen hævder, at teknologien kun er nogle enkelte år væk, er der stadig lange udsigter til en 

hverdag med selvkørende biler på landevejene. Infrastrukturen skal understøtte bilernes evne til at 

aflæse simple elementer som huller i vejene, skilte og afmærkninger på vejene, for at teknologien 

kan anvendes i praksis74. 

3.2.5 Environmental factors 

Klimaforandringer og global opvarmning fylder mere og mere for befolkningen i hele verden, både 

for virksomheder og for enkelte individer. Dette ses i den hidtil mest omfattende undersøgelse af 

klimaforandringer med 1,2 millioner respondenter fra 50 lande75. 64 % af de adspurgte 

respondenter svarede, at klimaforandringer er en global nødsituation, hvor Nordamerika og 

Vesteuropa topper listen, hvor 72 % af respondenterne svarede ”ja”. Østeuropa og Centralasien 

ligger næsthøjest med 65 %, mens Østasien ligger nummer fem med 63 %76. Undersøgelsen viser 

desuden, at unge under 18 år er den aldersgruppe, der er mest bekymrede for klimaforandringer, 

hvor 69 % svarede ja. Procenten for de 18-35-årige og 36-59-årige var hhv. 65 % og 66 %77. 

 
71 https://ev-database.org/car/1404/Tesla-Model-S-Long-Range#charge-table  
72 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/49240/emobility/ s. 40 
73 https://www.cnet.com/roadshow/news/elon-musk-full-self-driving-tesla-earnings-call/  
74 https://www.businessinsider.com/self-driving-cars-fully-autonomous-vehicles-future-prediction-timeline-2019-
8?r=US&IR=T   
75 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-Oxford-Peoples-Climate-Vote-Results.pdf  
76 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-Oxford-Peoples-Climate-Vote-Results.pdf s. 15 
77 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-Oxford-Peoples-Climate-Vote-Results.pdf s. 56 
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Udover at synliggøre den globale holdning til klimaforandringer, fremstiller undersøgelsen 18 

områder, hvor politiske tiltag ville have en mindskende effekt på den globale forurening. Eksempler 

på disse områder var bl.a. at mindske madspild, øge brugen af vedvarende energi, bevare skov og 

natur, holde verdenshavene rene mv. Både øge brugen af vedvarende energi og mere brug af 

elektriske transportmidler lå i top-5 over de vigtigste områder at sætte politisk ind overfor78. 

Udover at være top-of-mind hos den globale befolkning, er vedvarende energi og bæredygtigt 

transport særdeles vigtig, hvis man kigger på udslippet af drivhusgasser. I 2020 stod energi- og 

overfladetransport for hhv. 44,3 % og 20,6 % af det samlede udslip af drivhusgasser i verden79. 45,1 

% af forureningen fra overfladetransport skyldes almindelige personbiler. Disse statistikker, samt 

den globale bekymring omkring klimaforandringer, øger potentialet i markedet for Tesla og andre 

virksomheder, der leverer bæredygtige løsninger. 

3.2.6 Legal factors 

Markedet for elbiler er pålagt utallige helbreds- og sikkerhedsreguleringer som producenterne skal 

leve op til for at undgå bøder og forsinkelser i produktionen. Der findes ikke kun lovgivning omkring 

håndtering, opbevaring og brug mv., men reglerne justeres desuden også konstant i takt med den 

teknologiske udvikling. Lovgivningen afhænger desuden af, hvilket marked elbilerne sælges på. 

Sikkerhedsforanstaltningerne ved elbiler er mere omfattende i Europa end i USA, og det samme er 

gældende for reglerne omkring forurening. EU administrerer lovgivningen på det europæiske 

marked, og alle biler på markedet skal leve op til betingelserne i EU’s ”General Safety Regulation” 

(GSR)80. Producenterne skal tilpasse deres produktion så de overholder lovgivningen på de enkelte 

markeder, hvilket øger omkostningerne i forbindelse med produktionen81. 

3.2.7 Konklusion på PESTEL-analyse 

På baggrund af PESTEL-analysen kan det konkluderes, at en række eksterne faktorer i Teslas 

omverden, vil have indflydelse på deres bilomsætning. De politiske spilleregler udgør en væsentlig 

faktor for væksten på markedet for el- og hybridbiler. Dette afspejles bl.a. i Danmark, Holland og 

især Norge, da vi kan se, hvordan efterspørgslen stiger, når regeringen lemper skatter og afgifter og 

 
78 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-Oxford-Peoples-Climate-Vote-Results.pdf s. 22 
79 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/69601/greenhouse-gas-emissions-worldwide/ s. 16 
80 https://trl.co.uk/projects/eu-general-safety-regulation  
81 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 24 
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tilsvarende falder, når regeringen strammer politikken på markedet. Foruden politik skal 

producenterne også forholde sig til lovgivningen på markedet. Reglerne bliver tilpasset i takt med 

den teknologiske udvikling samt praktiske erfaringer, og producenterne skal være parat til at 

omstille sig til ofte ændrede rammer for produktion og salg. 

Den globale vækst i samfundet vil ligeledes have en effekt på væksttendensen hos Tesla, da salget 

af elbiler og det generelle forbrug formodes at stige under højkonjunktur. Højkonjunktur medfører 

en naturlig stigning i oliepriserne, da en øget produktion øger nødvendigheden for råolie. Dette vil, 

alt andet lige, øge efterspørgslen på elbiler, da priserne på biler samt benzin og diesel vil stige i takt 

med prisen på olien. De faldende priser på litium vil ligeledes gøre elbiler til et mere attraktivt 

produkt for forbrugerne, da litiumbatteriet er det essentielle element i elbilens motor. Kombineret 

med udviklingen i batteriteknologien vil dette føre til en reduktion af bilproducenternes 

produktionsomkostninger.  

Teknologien i elbilerne udvikles konstant og deres ydeevne forbedres år for år. For at kunne 

konkurrere med de traditionelle benzin- og dieselbiler, er det nødvendigt at forbedre rækkevidder, 

hastigheder, opladningstider mv. Den teknologiske udvikling spiller også en afgørende rolle i 

kampen mod klimaforandringer og global opvarmning. Der er overvejende enighed på tværs af 

kontinenter om, at der skal være en øget indsats omkring bæredygtighed og grøn energi på global 

plan. 

3.3 Porters Five Forces 

For at kortlægge konkurrencen på markedet anvendes Porters Five Forces og modellens fem 

elementer, da modellen kan give et indblik i de kræfter, som gør sig gældende på markedet. 

3.3.1 Truslen for nye indtrængende 

Der er adskillige store barrierer på elbilmarkedet, der gør det vanskeligt for nye spillere at vinde 

markedsandele. Stordriftsfordele er en væsentlig faktor på markedet, da det kræver enorme 

investeringer i produktionsprocessen, nærmere bestemt kapacitet i form af produktionsanlæg, 

materialer samt arbejdskraft, for at sikre en kosteffektiv produktion. En effektiv produktion udvikles 

gennem erfaring, hvilket pr. definition gør det svært for nye indtrængere at etablere sig på 

markedet. Dette gør dermed også branchen mindre attraktiv for nye spillere, da de eksisterende 

producenter har en betydelig fordel gennem deres stordriftsfordele. Udover stordriftsfordele stilles 
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der høje krav til kompetencer, da markedet i høj grad er præget af specialisering. Som tidligere 

nævnt i afsnit 3.2.4 er den teknologiske udvikling en væsentlig faktor på markedet for elbiler. 

Eksisterende produktionsprocesser bliver effektiviseret og branchen er præget af en innovativ 

kultur, der er med til at udvikle nye produktfunktioner, blandt andet indenfor autonomous driving. 

Den eksisterende teknologi bliver også forbedret, da produkternes ydeevne forbedres år efter år, 

hvor det er muligt at øge elbilens rækkevidde og foretage hurtigere accelerationer og decelerationer 

mv. For at være konkurrencedygtig er det derfor vigtigt at have de rette menneskelige kompetencer, 

såsom ingeniører og produktionsdesignere, og det er nødvendigt at tilbyde ekstraordinære vilkår 

for at tiltrække ekstraordinære kompetencer. 

3.3.2 Truslen for substituerende produkter 

Der er adskillige alternativer til elbilen som forbrugeren kan vælge at købe og som opfylder samme 

behov. Benzin- og dieselbiler udgør det nærmeste alternativ, og er forsat det foretrukne 

transportmiddel. Som tidligere nævnt i afsnit 3.1, udgjorde elbilen og plug-in hybridbilen blot 3 % af 

alle solgte biler i 2019, dog har der været vækst de seneste år. Selvom elbilen og plug-in hybriden 

begge er grønne alternativer, er der dog forskelle på de to typer af biler, hvilket gør plug-in 

hybridbilen og de tidligere nævnte to andre former for hybridbiler (HEV og MHEV), til et 

substituerende produkt overfor elbilen. Hybridbilerne udgør et alternativ i tråd med den grønne 

omstilling, men har stadig et element fra de traditionelle biler med forbrændingsmotorer, og netop 

dette kan virke mere tiltalende for den skeptiske forbruger.  

Det globale fokus på bæredygtighed og grøn omstilling er årsagen til, at væksten på elbiler forventes 

at fortsætte, og vinde markedsandele fra de traditionelle benzin- og dieselbiler, der ikke forventes 

at være det fortrukne alternativ i fremtiden. Tværtimod vil de substituerende produkter i fremtiden 

bestå af lignende miljøvenlige alternativer, der er tættere relaterede end rene benzin- og dieselbiler.  

Den offentlige transport vil ligeledes være et substituerende produkt, da den opfylder det samme 

behov. Kigger man på den globale togtrafik i 2015 og den forventede trafik i 2025, vil den næsten 

være fordoblet. I 2015 blev der kørt 574 milliarder passagerkilometer (pkm), dvs. kilometer i 

passagertog. I 2025 forventes dette tal at være næsten fordoblet til 954 milliarder pkm82. Kigger 

man på globale investeringer i passagertog og metrosystemer, er der alene i Asien investeret USD  

 
82 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/36464/public-transportation-statista-dossier/ s. 3 
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920 milliarder og USD  135 milliarder i Europa83. Det kan også ses på den samlede distance af 

metrojernbanekilometer. I 2018 var der 1.026 km metrojernbane og i 2020 er denne steget til 1.837 

km84. Globalt set bliver der altså både investeret i en forbedret infrastruktur og flere kollektive 

transportprojekter, og antallet af passagerkilometer er stigende, hvilket gør den kollektive transport 

mere tilgængelig i fremtiden. 

3.3.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

I en branche som elbilbranchen, og bilbranchen som helhed, hvor der sælges og produceres 

millioner af biler hvert eneste år, vil leverandørerne ofte være mere afhængige af kunderne end 

kunderne er af leverandørerne. Både traditionelle biler og elbiler består af et utal af komponenter, 

der leveres af et hav af forskellige leverandører, med stor intern konkurrence. Da der har været 

produceret traditionelle diesel- og benzinbiler i mange år, vil de komponenter, som er ens på både 

en elbil og en traditionel diesel- og benzinbil, ofte være lette at skaffe.  

Samtidig består bilbranchen af mange forskellige bilmærker, der dog oftest er ejet af flere store 

selskaber. For eksempel består Volkswagen Group ikke kun af Volkswagen, men af i alt 12 brands, 

heriblandt Seat, Audi, Skoda og Bugatti85. Som tidligere nævnt i afsnit 1.1, solgte Volkswagen Group 

over 9 millioner biler i 2020. Det kræver en omfattende mængde af komponenter for at producere 

biler i den størrelsesorden, hvilket er en god forretning for Volkswagens faste leverandører. Til 

gengæld er der et stort udbud af leverandører, der sælger komponenter til bilerne, hvilket forringer 

leverandørernes forhandlingsstyrke, idet Volkswagen kan skifte uden væsentlige omkostninger.  

Elbilens vigtigste komponent er dog, som tidligere nævnt i afsnit 3.2.2, litiumbatteriet, som udgør 

omkring 50 % af kostprisen i en elbil. Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at det globale salg af 

litiumbatterier i 2020 var på USD 35,3 milliarder og ventes at stige i takt med, at efterspørgslen på 

elbiler stiger86.  

 
83 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/36464/public-transportation-statista-dossier/ s. 4 
84 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/36464/public-transportation-statista-dossier/ s. 5 
85 
https://www.volkswagenag.com/en/group.html#:~:text=The%20Group%20comprises%20twelve%20brands,Commerc
ial%20Vehicles%2C%20Scania%20and%20MAN. 
86 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/1011187/projected-global-lithium-ion-battery-market-
size/  
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Der kommer flere og flere udbydere af litiumbatterier, og Tesla har også planer om at producere 

sine egne batterier på en af sine Giga Factories87. Litiumbatteriet er dog så vigtig en del af elbilen, 

at leverandørernes forhandlingsstyrke må ventes at stige i takt med, at flere bilproducenter kommer 

til at efterspørge batteriet. Specielt også, hvis produktionen af litiumbatterier ikke kan følge med 

det forventede salg af elbiler88. 

3.3.4 Kundernes forhandlingsstyrke 

Som på det overordnede bilmarked, er elbilmarkedet en blanding af både B2B og B2C handel. B2B 

handel foregår i form af handel mellem bilproducenten og eksterne forhandlere, mens B2C handel 

foregår i form af salg fra bilproducenten til slutbrugeren direkte via producentens egne butikker. 

Tesla er speciel i deres måde at sælge deres produkter på, idet de udelukkende sælger B2C, mens 

resten af branchen både sælger B2C og B2B.  

I B2B forholdet har den købende parts forhandlingsstyrke hidtil været relativt lav. De eksterne 

forhandlere, der har ønsket at markedsføre sig på grønomstilling og elbiler, har ikke haft et særligt 

stort udvalg at vælge i mellem. Derudover har flere bilproducenter deres egne butikker, hvor de 

foretrækker at sælge deres fabriksnye modeller. 

 
87 https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Musk-and-Tesla-shock-Panasonic-investors-with-battery-ambitions  
88 https://www.forbes.com/sites/danrunkevicius/2020/12/07/as-tesla-booms-lithium-is-running-
out/?sh=502b9b591a44  
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B2C kundens forhandlingsstyrke har indtil videre kun været middelhøj, grundet det relativt 

begrænsede udvalg af muligheder samt manglede brugtbilsmarked.  Der er dog tale om en branche, 

hvor slutforbrugeren har let ved at skifte mellem de enkelte alternativer uden yderligere 

omkostninger, og hvor besparelsen ved at vælge en ”dårligere”, men billigere elbil kan opveje for 

manglende performance og rækkevidde. For elbilproducenterne handler det derfor om at finde den 

rette balance mellem pris og kvalitet, der gør produktet attraktivt for kunden. 

Kundens forhandlingsstyrke er derfor overordnet set kun middel. Det må dog bemærkes, at 

elbilbranchen er inde i en vækstperiode, hvor der kommer flere og flere modeller på markedet. 

Dette vil øge kundens forhandlingsstyrke.  

3.3.5 Konkurrencesituationen 

Branchen for elbiler er en voksende branche, og i 2021 kommer blandt andet Volkswagen med deres 

ID4, Ford kommer med en Mustang E-Mach, Mercedes med en EQA, ligesom en masse øvrige 

bilproducenter kommer med deres bud på nye elbiler89.  

Fælles for flere af de nye elbiler, der kommer i 2021 og frem er, at de er målrettet mod personer 

med gennemsnitlig indkomst. Derudover er der tale om familiebiler med en konkurrencedygtig 

rækkevidde. Branchen for elbiler har indtil videre været ramt af manglende alternativer, specielt 

hvis man sammenligner med bilbranchen som helhed, hvor mulighederne er mange grundet et utal 

af forskellige modeller. Det samme har endnu ikke været tilfældet på markedet for elbiler, da 

markedet har været præget af biler med begrænset rækkevidde og størrelse samt luksusbiler i den 

dyrere klasse. Dette er blandt en af grundene til, at Teslas Model 3 har været en stor salgssucces. 

Den gav kunden rækkevidde, fornuftig størrelse og en konkurrencedygtig pris. Det må forventes, at 

Tesla fremadrettet vil få mere konkurrence på disse punkter.  

Konkurrencesituation er stigende, i takt med at flere og flere elbiler lanceres. Derudover er 

markedet for elbiler generelt inde i en vækstperiode, hvor salget af elbiler har været stigende i en 

årrække, hvilket forventes at fortsætte. 

Overordnet set må det siges, at elbilbranchen som helhed er en attraktiv branche at være i og begive 

sig ind i, hvis man i forvejen har ressourcerne. Bilbranchen er en global industri, og når man verden 

 
89 https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-electric-cars-2021  
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over har et mål om at udfase alle benzin- og dieselbiler i de kommende år, og erstatte dem med 

elbiler, vil salget af elbiler naturligvis stige. 

Alle de historisk store bilmærker er de seneste år også begyndt at producere elbiler, hvilket er et 

tegn på, at det er nu man skal med på bølgen, da ingen ønsker at ende som Nokia gjorde i 

mobiltelefonsbranchen. Med undtagelse af Tesla, er hovedparten af de nuværende elbiler 

produceret af bilmærker, der i forvejen har produceret benzin- og dieselbiler i mange år tidligere, 

og i de senere år også er begyndt at producere hybridbiler. Bilproducenterne har derfor allerede 

ressourcerne til at inkludere elbilerne i deres produktmix.  

Kommer du udefra, som helt ny spiller på markedet og uden noget ry indenfor bilbranchen, så er 

det et benhårdt marked og på ingen måde attraktivt. Tesla gjorde godt nok sit indtog på bilbranchen 

uden tidligere erfaringer og opbygget ry, men Tesla valgte kun at have fokus på elbilen, hvilket ingen 

andre havde dengang og differentierede sig derfor på produktet. Den mulighed er ikke længere 

mulig på markedet for elbiler. Potentialet for at differentiere sig i bilbranchen vil i stedet være muligt 

ved solcelle- eller brintbiler. 

3.4 Værdikæde 

Vi har nu analyseret de eksterne elementer i Teslas omverden som virksomheden ikke selv kan 

påvirke, og kortlagt de faktorer, som påvirker branchen. I følgende afsnit vil vi undersøge de interne 

faktorer, som er værdiskabende for virksomheden.  

3.4.1 Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter er inddelt i fem aktiviteter, som skaber værdi for virksomheden, hvilket er 

de aktiviteter, som er direkte relaterede til deres produkter.  

3.4.1.1 Indgående logistik 

I Teslas produkter bruges der tusinder af forskellige komponenter, hvor nogle er mere essentielle 

end andre. Det betyder, at generelle komponenter i form af råmaterialer såsom kobber, aluminium, 

stål og andre metaller, bliver indkøbt fra mange forskellige leverandører. Ved indkøb af 

nøglekomponenter såsom battericeller og elektronik forsøger Tesla at bruge få eller enkelte 

leverandører, for at opnå de bedste mulige handelsaftaler90. Begrænsede leverandører af 

 
90 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 9 
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nøglekomponenter gør det muligt at købe ind i større ordrer, og derved opnå favorable priser samt 

skabe de stordriftsfordele, som er vigtige i bilbranchen. Tesla forsøger yderligere at bruge de samme 

råvarer og komponenter på tværs af deres produkter, der ligeledes faciliterer muligheden for 

stordriftsfordele. Da indgående logistik er den første aktivitet i værdikæden, er der dog visse risici 

ved at begrænse sig til få eller enkelte leverandører, da eventuelle leveringsproblemer kan skabe 

flaskehalsproblemer i produktionen. For at sikre et effektivt flow i værdikæden, og for at øge 

uafhængigheden af leverandører, er videreudvikling af battericelleteknologien også en del af Teslas 

værdikæde. 

3.4.1.2 Produktion 

Som nævnt i afsnit 3.1 omsætter Tesla mest på deres nationale marked, og det er også her deres 

bilproduktion og testning er lokaliseret. De har de seneste år udvidet deres produktionsanlæg til 

andre lokationer ved opførelse af deres såkaldte ”Giga Factories” i Nevada og Shanghai. 

Produktionsanlæggene er dog segmenteret, således at produktionen i Nevada primært håndterer 

batteriproduktionen til Model 3 og Model Y, som udvikles i samarbejde med Panasonic91. Giga 

Factory 3 i Shanghai foretog oprindeligt ikke den fulde produktion af Teslas modeller, men 

fungerede i stedet som sidste samleproduktion, for på den måde, at gøre det muligt at undgå de 

høje toldsatser og tariffer og derved sælge produkterne billigere på det kinesiske marked92. Ved at 

segmentere produktionsanlæggene i delaktiviteter, kan Tesla effektivisere produktionen og opnå 

optimal udnyttelse af kapaciteten på de enkelte fabrikker. I tråd med, at deres indkøb af 

råmaterialer bliver brugt på tværs af produkttyper, bliver de færdigproducerede batterier ligeledes 

brugt på tværs af deres modeller, med samme formål at opnå stordriftsfordele og lavere 

omkostninger.  

I slutningen af 2020 blev produktionsanlægget i Shanghai opgraderet til at kunne foretage hele 

produktionen af Teslas Model 3’er, og blev således bindeleddet til det asiatiske marked, da det vil 

være muligt at eksportere produkterne fra samme kontinent93. 

 
91 https://www.reuters.com/article/us-tesla-panasonic-idUSKBN23N3I2  
92 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 8. 
93 https://www.teslarati.com/tesla-starts-model-3-exports-from-china/  
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I november 2019 annoncerede Tesla, at de ville bygge endnu en Giga Factory udenfor det 

amerikanske marked, denne gang i Berlin94. Giga factory Berlin har samme formål som 

produktionsanlægget i Shanghai, nemlig at effektivisere eksporten til det nærliggende marked. Giga 

Factory Berlin er stadig under opførelse, men forventes at kunne starte produktionen af Tesla nyeste 

model, SUV’en Model Y, i sommeren 202195. Tesla har stor fokus på deres 

produktionsomkostninger, og deres strategi bærer præg af Think globally, act locally-tankegangen, 

når de opfører deres produktionsanlæg tæt på deres marked. Dette gør det muligt at tilpasse deres 

produktmix til de præferencer de enkelte markeder har, og samtidig gøre produktionen mere 

omkostningseffektiv. 

Selvom Tesla har stort fokus på deres produktion og proaktivt forsøger at effektivisere og mindske 

flaskehalsproblemer, har de alligevel oplevet væsentlige produktionsproblemer. Tesla Model 3 

kunne forudbestilles af forbrugerne i 2016, hvor den faktiske produktion af bilerne var skemalagt til 

at starte i juli 2017. 500.000 enheder nåede at blive forudbestilt, inden produktionen skulle i gang 

og Tesla udmeldte samtidig, at de forventede at levere 20.000 enheder pr. måned inden året var 

omme96. Målet var ambitiøst og Elon Musk forventede et ”produktionshelvede”97. Dog viste målet 

sig at være mere naiv end ambitiøs, da Tesla endte med at producere blot 2.425 enheder i hele Q4 

201798. Som nævnt i Porters Five Forces, afsnit 3.3, er markedet ikke attraktivt for nye spillere, da 

erfaring og stordriftsfordele er essentielt for at opnå succes. 

Produktionsproblemerne hos Tesla kan i den grad tilskyndes manglen på disse to faktorer, da 

problemerne opstod så snart produktionen skulle øges.  

Problemerne i produktionen skal findes i Teslas produktionsfilosofi, da Elon Musk er en stor 

tilhænger af automatiserede produktionsprocesser99. På nuværende tidspunkt kræver en 

automatiseret produktion en standardiseret proces, og i takt med, at produktionen øges, er der en 

større risiko for uforudsete omstændigheder, og der stilles ligeledes større krav til 

 
94 https://www.teslarati.com/tesla-giga-berlin-one-year-anniversary/  
95 https://electrek.co/2021/02/03/tesla-updates-model-y-timeline-europe-gigafactory-berlin-production-mid-2021/  
96 https://www.forbes.com/sites/lensherman/2018/12/20/tesla-survived-manufacturing-hell-now-comes-the-hard-
part/?sh=70d743dfae20  
97 https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/elon-musk-humans-robots-slow-down-tesla-model-3-
production  
98 http://www.businessinsider.de/tesla-model-3-delivery-report-misses-fourth-quarter-2018-1?r=US&IR=T  
99 https://cleantechnica.com/2018/06/30/automating-intelligently-is-teslas-manufacturing-advantage/  
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produktionsanlægget, så snart output skal øges. Tesla mener selv, at overdreven tiltro til 

automatiseret produktion, altså produktion, der ikke kræver menneskelig handling, var årsagen til 

problemerne. Som konsekvens af dette valgte Tesla at omlægge produktionen til en mere manuel 

proces, og inddrage flere menneskelige ressourcer til deres samlebånd100. Effekten af ændringen 

afspejles i produktionen for Q4 2018, hvor Tesla endelig formåede at leve op til det oprindelige mål 

om 20.000 producerede enheder pr. måned, da der i dette kvartal blev produceret 61.394 Model 

3101.  

3.4.1.3 Udgående logistik 

Som nævnt i ovenstående afsnit 3.4.1.2 omkring produktion, er Teslas produktionsproblemer 

opstået i forbindelse med en øget produktion. Dette stiller tilsvarende højere krav til Teslas 

leverandører af materialer, da en stigende produktionsvolume også kræver flere råmaterialer. 2021 

begyndte med en mangel på mikrochips, som er en essentiel del af moderne bilteknologi, og især i 

Teslas produkter. Årsagen til det faldende udbud af mikrochips skyldes især COVID19-pandemien, 

der har sat en midlertidig stop for den generelle produktion, men samtidig øget brugen af digitale 

produkter102. Leverandørproblemer som disse har historisk set været en udfordring for Tesla, som 

hver gang har oplevet forsinkelser i forbindelse med en opskalerering af produktionen, både med 

Model X, Model S og Model 3103. Tesla har indtil videre ikke offentligt varslet forsinkelser ved 

leveringen af deres Model Y, men forsinkelser i forsyningskæden fører som regel til udskydelse af 

Teslas leveringer. 

3.4.1.4 Marketing / salg 

Teslas tilgang til markedsføring er aldeles anderledes end deres konkurrenters. Størstedelen af 

markedet bruger et markant højt beløb på traditionel markedsføring såsom tv-reklamer, 

bannerreklamer og kampagner på sociale medier, hvor fx Ford og General Motors i 2019 brugte 

mere end USD 2 milliarder på markedsføring i USA alene104. Tesla opererer med et 

 
100 https://www.nytimes.com/2018/06/30/business/tesla-factory-musk.html  
101 https://ir.tesla.com/press-release/tesla-q4-2018-vehicle-production-deliveries-also-announcing-2000  
102 https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/04/02/chip-shortage-car-prices-tech-items/4849838001/  
103 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 16 
104 https://www.statista.com/statistics/261767/advertising-spending-of-selected-automobile-manufacturers-in-the-
us/  
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markedsføringsbudget på USD 0105 og Elon Musk udtalte i 2019, at de hellere ville investere i deres 

produkter end reklamer106. Tesla lader deres produktudvikling, design og produktion reklamere for 

sig selv, og tror i stedet på, at produkterne i sig selv, genererer mere omsætning end traditionel 

reklame kan gøre. 

 På trods af et ikkeeksisterende markedsføringsbudget, formåede de alligevel at have den mest 

solgte elbil tre år i streg, hvilket betyder, at forbrugeren bliver gjort opmærksom på produkterne på 

anden vis end almindelig reklame. Tesla er ekstremt dygtige til at sørge for, at det er forbrugeren, 

der skaber Teslas omtale og brand awareness på egen hånd, især gennem Elon Musks 

tilstedeværelse på sociale medier. Elon Musks af-og-til kontroversielle udmeldinger på de sociale 

medier, hvor han på Twitter har 50 millioner følgere107, spreder sig som ringe i vandet, og det samme 

gør hans opdateringer omkring målet om at kolonisere Mars, via sin anden virksomhed SpaceX108. 

Han skabte yderligere omtale, da han i 2018 sendte en Tesla Roadster i rummet i forbindelse med 

affyringen af en SpaceX rumraket109. 

Den excentriske CEO skaber omtale på egen hånd, fordi hans ambitioner og missioner med sine 

virksomheder ræsonnerer med en stor del af verdenssamfundet. Teslas ambition er naturligvis at 

sælge så mange biler som muligt, men kombineret med deres overordnede mission, ”at accelerere 

verdens overgang til vedvarende energi”, skaber det positiv omtale blandt forbrugerne.  

Selve salget af Teslas produkter foregår heller ikke som ved normale autoforhandlere. Selvom de 

har egne butikker rundt omkring i verden, fungerer de kun som udstillingslokaler så potentielle 

købere kan få et nærmere kig på deres modeller. Selve salget af Teslas modeller sker gennem 

onlinebestilling via deres egen hjemmeside, hvilket ifølge Tesla selv giver dem bedre mulighed for 

kontrollere deres omkostninger110. Dog er det muligt at købe brugte Tesla modeller gennem 

tredjemandsforhandlere, hvor det også er muligt at prøvekøre produktet inden købet, hvilket Tesla 

ikke selv tilbyder111. 

 
105 https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2019/05/06/tesla-spends-zero-on-ads-heres-where-bmw-toyota-ford-
and-porsche-spend-digital-ad-dollars/?sh=7c02e19711d4  
106 https://twitter.com/elonmusk/status/1129924410339495937  
107 https://twitter.com/elonmusk?lang=da  
108 https://www.cnbc.com/2021/03/04/dangers-await-humans-on-mars-as-elon-musk-eyes-colonization.html.  
109 https://www.space.com/spacex-starman-tesla-mars-flyby  
110 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 6 
111 https://electrek.co/2020/02/26/how-to-buy-a-tesla-everything-you-need-to-know/  
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3.4.1.5 Service efter salg 

Der er ikke nær så mange vedligeholdelsesomkostninger forbundet med Teslas elbiler, hvis man 

sammenligner med omkostningerne ved traditionelle benzin- og dieselbiler. Dette skyldes, at 

normale eftersyn såsom olieskift, skift af tændrør, skift af bremseklodser mv., ikke er nødvendigt på 

elbiler. Der er ingen olie eller tændrør i bilen, og bremserne slides markant mindre på grund af det 

regenerative bremsesystem112. Der er ligeledes ikke et krav om et årligt serviceeftersyn, da Tesla 

opdaterer bilens software løbende gennem Tesla-appen, der forbedrer og tilføjer funktionerne i 

bilen113. Tesla har dog deres egne servicestationer, hvor det er muligt enten at booke et eftersyn via 

Tesla-appen og efterfølgende indlevere bilen ved et Tesla servicecenter, eller få et eftersyn på 

kundens foretrukne adresse. Derudover monitorerer Tesla løbende alle deres registrerede biler, og 

fjerndiagnosticerer eventuelle problemer eller nødvendig service, og så vidt det er muligt, løser 

problemet eksternt114. 

3.4.2 Sekundære aktiviteter 

Modsat de primære aktiviteter, er de sekundære aktiviteter ikke i direkte kontakt med produkterne. 

I stedet støtter de op om de primære aktiviteter og øger effektiviteten og kvaliteten af dem.  

3.4.2.1 Infrastruktur 

Infrastrukturen hos Tesla starter i toppen af selskabet med fire overordnede ledere, som har alle 

har forskellige opgaver og afdelinger at varetage115. Det drejer sig om CEO Elon Musk, CFO Zachary 

Kirkhorn, Senior Vice President Andrew Baglino og President of Tesla Heavy Trucking Jerome 

Guillen. I toppen af infrastrukturen befinder sig også bestyrelsen på i alt ni mand. 

På ledelsesgangen er der stort fokus på centralisering116. Det er på virksomhedens hovedkontor, at 

virksomhedens strategi, planer mv. bliver diskuteret og beslutninger bliver taget. Det er på 

hovedkontoret, at alle operationer styres, både ind- og udlands. Hovedkontoret ligger i USA, og fra 

hovedkontoret videreformidles vigtige oplysninger rundt til udenlandske afdelinger m.v.  

 
112 https://www.tesla.com/da_DK/support/car-maintenance  
113 https://www.tesla.com/da_DK/support/software-updates  
114 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm s. 7 
115 https://ir.tesla.com/corporate   
116 http://panmore.com/tesla-motors-inc-organizational-structure-characteristics-analysis  
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Resten af virksomheden er opdelt ud fra den funktion de har i virksomheden. Først og fremmest er 

de opdelt i to afdelinger, en afdeling med fokus på bilerne og en afdeling med fokus på resten af 

produkterne i porteføljen. Derunder er der flere forskellige underafdelinger med hvert sit fokus, 

blandt andet salgsafdelinger, juraafdelinger, teknologiafdelinger mv.  

3.4.2.2 Menneskelige ressourcer 

Tesla sluttede 2020 med i alt 70.757 fuldtidsmedarbejdere117, hvilket er en stigning på 22.741 fra 

48.016 fuldtidsmedarbejdere i 2019118. I et år med COVID-19, som har været fyldt med diverse 

restriktioner for firmaer verden over, og som har endt med at koste rigtig mange mennesker jobbet, 

så er det imponerende, hvordan Tesla i stedet har formået at øge antallet af fuldtidsansatte med 47 

%, specielt også med tanke på, at Tesla i løbet af året var nødsaget til at hjemsende medarbejdere 

og bede flere om at gå ned i løn, da produktionen var lukket ned i en periode119. Den øgede mængde 

ansatte i 2020 hænger både sammen med stigningen i den samlede produktion, som kræver flere 

medarbejdere, samt at Tesla har udvidet antallet af servicecentre og butikker verden over. I 2021 

forventes antallet af medarbejdere igen at stige og nogle tror, at Tesla når op over 100.000 

medarbejdere ved udgangen af 2021120. Den forventede stigning hænger blandt andet sammen med 

de kommende fabrikker i Berlin og Texas, som forventes at åbne i 2021. 

Nedenfor i tabel 2 er det illustreret, hvordan Teslas samlede fuldtidsmedarbejderantal er steget 

over de sidste ti år121. Det er kun fra 2018 til 2019, at antallet af medarbejdere faldt en smule, resten 

af årene har der været stigning. 

 
117 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 12 
118 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459020004475/tsla-10k_20191231.htm, side 14 
119 https://finans.dk/erhverv/ECE12067295/tesla-skaerer-haardt-til-med-loennedgang-og-tvungen-orlov/?ctxref=ext  
120 https://electrek.co/2021/02/10/tesla-increased-workforce-by-over-20000-employees- 
2020/#:~:text=Tesla%20managed%20to%20increase%20its,mostly%20difficult%20for%20job%20creation 
121 https://www.statista.com/statistics/314768/number-of-tesla-employees/  
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Tesla har stort fokus på rekruttering af medarbejdere. De ønsker at tiltrække de mest talentfulde i 

branchen og derefter holde fast i dem. For at holde fast på medarbejderne er der fokus på et sundt 

arbejdsmiljø, hvor folk respekterer hinanden, hvor der skal være plads til forskelligheder og alle 

behandles ens. Tesla ønsker at belønne sine medarbejdere med en lang opadgående og læringsrig 

karriere. Derudover har Tesla også fokus på lokalmiljøerne verden over, og tilbyder praktikpladser 

til gymnasie- og universitetsstuderende for at give dem et indblik i, hvordan Tesla operere. Når Tesla 

ansætter nye mennesker, prøver de ikke kun at ansætte folk ud fra deres CV og deres karakterer. 

For Tesla handler det om at finde de bedste talenter, og det er ikke altid, at de bedste talenter er 

dem, der har klaret sig bedst i skolen122.  

Ud fra de seneste oplysninger vi har kunne finde, kan vi se, at en Tesla medarbejders gennemsnitlige 

årlige løn ligger på USD 78.106123. Der er forskellige løntrin i Tesla, hvor IT-afdelingen ligger med den 

højeste gennemsnitlige løn, efterfulgt af ingeniørafdelingen. I bunden finder vi service- og 

butiksmedarbejderne. Teslas to store amerikanske konkurrenter, General Motors og Ford, ligger 

med en gennemsnitlig medarbejderløn på henholdsvis USD 62.849124 og USD 54.795125. I 

elbilbranchen er IT og ingeniørdelen muligvis de to vigtigste afdelinger, og her er Tesla også 

lønførende på begge. Eksempelvis tjener en IT-medarbejder hos Tesla i gennemsnit USD 103.000 

 
122 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, s. 12-13 
123 https://www.zippia.com/tesla-careers-11363/salary/  
124 https://www.zippia.com/general-motors-careers-4883/salary/  
125 https://www.zippia.com/ford-motor-company-careers-4626/salary/  
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per år126, mens samme medarbejder hos General Motors og Ford tjener henholdsvis USD 89.000127 

og USD 75.000128 per år. 

Teslas gennemsnitlige lønninger ligger en del højere, hvilket også er med til, at de kan beholde deres 

bedste medarbejdere og gør jobbene attraktive. 

Når der snakkes menneskelige ressourcer i Tesla, så er Elon Musk også nødt til at benævnes. Elon 

Musk er en verdenskendt person, som nævnt under marketing og salg i afsnit 3.4.1.4, har 50 

millioner følgere på Twitter. Elon Musk er en sjov personlighed, som blandt andet har opkaldt sig 

selv ”Technoking”129. Han har igennem årene haft flere retssager hængende over hovedet, som har 

påvirket Teslas image, men han har også gjort en masse godt for Tesla ved at indskyde ny kapital, 

og lave samarbejdsaftaler med andre firmaer i Teslas spæde år. Han er Teslas ansigt udadtil, har 

været med til at bygge Tesla op og alt hvad han gør og siger, analyseres ned til mindste detalje på 

godt og ondt. 

3.4.2.3 Produkt- og teknologiudvikling 

Vi har tidligere nævnt teknologiudviklingen i afsnit 3.2.4 og gennemgået, hvor vigtig en del af 

elbilbranchen, teknologien er. Tesla brugte i 2020 hele USD 1.491 millioner på research og 

udvikling130, svarende til en stigning på 11 % i forhold til året før131. Pengene gik blandt andet til 

udvikling af software, udvikling af batterier og selvkørende funktioner. At Tesla fortsætter med at 

smide den mængde penge i teknologien viser, hvor vigtig en del det er. Tesla har nemlig allerede 

den klart bedste software ifølge eksperterne, og specielt deres ”over the seas” opdateringer giver 

dem en klar konkurrencemæssig fordel132. Andre elbiler har førhen haft brug for et besøg hos 

forhandleren for at få softwareopdateringer til bilen, mens Tesla har udviklet et system, der gør at 

den kan opdatere uden. I teorien kan en Teslas rækkevidde øges fra den ene dag til den anden 

grundet en softwareopdatering. Opdateringerne fungerer ligesom på en mobiltelefon og på en 

 
126 https://www.zippia.com/tesla-careers-11363/salary/ 
127 https://www.zippia.com/ford-motor-company-careers-4626/salary/  
128 https://www.zippia.com/general-motors-careers-4883/salary/  
129 https://www.theverge.com/2021/3/15/22331315/elon-musk-tesla-technoking-title-ceo  
130 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 43 
131 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 43 
132 https://www.businessinsider.com/tesla-fsd-software-advantage-over-other-automakers-gene-munster-2020-
12?r=US&IR=T  
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computer. Det gør, at selvom din Tesla måske er et par år gammel, så har den stadig den nyeste 

software. 

Videreudvikling af batteriet er også et stort fokuspunkt for Tesla. I teorien kan alle elbiler have lang 

rækkevidde, det handler blot om at sætte et stort nok batteri i bilen. Men det er ikke den rette måde 

at gøre det på. Elbiler vejer i forvejen meget, og jo større et batteri, des større vægt på bilen, hvilket 

sætter andre komponenter under pres. For Tesla handler det om at gøre batteriet mere effektivt, 

og der sættes store kræfter og beløb af til netop dette. Ifølge en norsk undersøgelse, der er lavet på 

29 forskellige elbiler i 2020, er Tesla i forvejen overordnet den bil, der har den bedste rækkevidde, 

og den, der, specielt om sommeren, har den bedste batteritid133.  

Derudover har Tesla også et stort fokus på den selvkørende funktion af bilen, hvor de, som tidligere 

nævnt i afsnit 3.2.5, allerede har niveau 3 klar og er i gang med videreudviklingen af niveau 5 som 

de håber på at have klar ultimo 2021.  

Tesla har endvidere et stort fokus på produktudvikling og videreudvikler på deres modeller og 

kommer med nye versioner hvert år. For eksempel er der på 2021-versionen af Model 3 indsat en 

varmepumpe134. Varmepumpen er bl.a. med til at øge rækkevidden på bilen. Varmepumpen er blot 

ét eksempel på, hvorfor det på elbiler er så vigtigt konstant at være i udvikling. Alle små justeringer 

og opgradering af komponenter kan være med til at øge bilens performance.  

3.4.2.4 Indkøb og forsyninger 

Teslas har i deres sortiment kun fire biler, der dog kan fås i forskellige udgaver, nogle med long 

range, andre med performance og andre helt standard. Ens for bilerne er, at de er bygget ud fra 

mange af de samme komponenter. De komponenter er der tusindvis af, som leveres af hundredvis 

af forskellige leverandører, men fordi mange af komponenterne er ens på bilerne, har det for Tesla 

også været muligt at forhandle sig frem til gode mængdeaftaler og stordriftsfordele135.  

For nogle komponenter bruges der kun en enkelt leverandør, mens der for andre komponenter 

bruges flere forskellige leverandører. At Tesla bruger flere forskellige leverandører for nogle 

komponenter, er for, så vidt som muligt, at sikre, at produktionen ikke går i stå, hvis der pludselig 

 
133 https://www.inputmag.dk/raekkevidde-test-af-29-elbiler-tesla-koerer-laengst/  
134 https://jyllands-posten.dk/biler/ECE12701972/tesla-model-3-faar-laengere-raekkevidde/  
135 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 9 
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sker leveringsproblemer. Det er derfor vigtigt for Tesla, specielt for de komponenter, der kun leveres 

af en enkelt leverandør, at opretholde de gode aftaler for ikke at forsinke produktionen.  

En af de komponenter som Tesla køber gennem en enkelt leverandør, er litiumbatteriet. Tesla køber 

deres batterier gennem den japanske gigant Panasonic, der så sent som i januar 2021 forlængede 

aftalen til og med marts 2022136. Tesla har, som tidligere nævnt i afsnit 3.3.3, planer om selv at 

producere deres egne batterier, men de er langt fra klar til dette, og med den forventede stigning i 

salget over de næste år, har det for Tesla været en vigtig aftale at få i hus. Aftalen med Panasonic er 

skruet sådan sammen, at Panasonic bruger en del af Teslas Giga Factory i Nevada til at lave batterier, 

men det er Panasonics egne medarbejdere og egne regelsæt, der gælder.  

3.4.3 Konklusion på værdikædeanalysen 

Værdikædeanalysen har belyst, hvilke aktiviteter der er værdiskabende for Tesla og giver dem en 

konkurrencemæssig fordel i forhold til deres konkurrenter. Analysen har også belyst, hvilke 

aktiviteter, som har forvoldt virksomheden problemer og derfor områder med plads til forbedringer. 

Teslas primære aktiviteter indeholder både værdiskabende elementer samt områder, der skal 

optimeres. For at opnå de bedste leverandøraftaler, begrænser Tesla deres brug af leverandører, 

mens ulempen ved et begrænset antal leverandører gør Tesla mindre uafhængig og øger risikoen 

for flaskehalsproblemer. Det er derfor vigtigt at foretage en kontinuerlig vurdering af den indgående 

logistik. Produktionen er den aktivitet, som har givet Tesla de største udfordringer. Teslas innovative 

produktionsprocesser har haft sine fordele, så længe produktionsoutputtet har været i begrænset 

omfang, men har ikke kunne håndtere en øget produktion. Tesla har proaktivt løst disse problemer 

ved at omlægge deres produktion, og efterfølgende levet op til leveringskravene. Opførelsen af Giga 

Factory Berlin og Shanghai har til formål at udvide produktionen, tilpasse den lokalt, og gøre den 

mere omkostningseffektiv, hvilket samtidig vil optimere distributionen til Europa og Asien.  

Marketing og salg skaber pr. definition værdi for Tesla i og med, at de ikke har salgsfremmende 

omkostninger. Offeromkostningerne ved ikke at bruge penge på marketing, bliver i stedet brugt 

andre steder i værdikæden, blandt andet i produktudviklingen, og har vist sig at være et 

værdiskabende trade-off.  

 
136 https://insideevs.com/news/464127/tesla-new-battery-cell-agreement-panasonic/  



39 
 

De sekundære aktiviteter er her, hvor Teslas skiller sig særligt ud. Tesla lægger særligt fokus i deres 

menneskelige ressourcer, og forsøger aktivt at tiltrække de bedste medarbejdere ved at tilbyde de 

bedste medarbejderforhold. Udover de enkelte medarbejdere er Elon Musks lederegenskaber et 

værdiskabende element. Der kan argumenteres for, at hans tilstedeværelse også skaber negativ 

omtale, men dette opvejes i høj grad af den værdi han tilfører virksomheden.  

Produkt- og teknologiudvikling er den største værdiskabende aktivitet for Tesla. Den samlede pakke 

bestående af design, køreegenskaber og teknologi, har gjort Teslas produkter til best-in-class på 

markedet for el- og hybridbiler, hvor konkurrenterne ikke har kunne følge med.  

På baggrund af værdikædeanalysen har vi identificeret fire nedenstående kernekompetencer for 

Tesla, som vi vurderer, er værdiskabende, unikke og svære at kopiere: 

1. Brand 

2. Teknologiinnovation 

3. Elon Musk 

4. Performance 

3.5 VRIO 

I forlængelse af ovenstående værdikæde, udarbejdes en VRIO-analyse. VRIO-analysen tager 

udgangspunkt i de kernekompetencer vi definerede i afsnit 3.4.3. VRIO-analysen kommer ind på 

hver enkelt kernekompetence og vurderer, hvor stor en konkurrencemæssig fordel disse giver. 

Kernekompetencerne bliver vurderet ud fra fire forskellige kriterier, og hvis alle fire kriterier 

opfyldes, er der tale om en kompetence, som giver en vedvarende konkurrencemæssig fordel.  

Teslas fire kernekompetencer er vurderet nedenfor i tabel 3. 

 

I de følgende afsnit vil de enkelte kernekompetencer samt vores vurdering blive gennemgået 

nærmere. 

VRIO-model

Kernekompetence Værdifuld? Sjælden? Svær at efterligne?
 Fokusområde i 
organisationen? Konkurrencefordel

Brand Ja Ja Ja Ja Vedvarende fordel
Teknologi innovation Ja Ja Ja Ja Vedvarende fordel
Elon Musk Ja Ja Ja Ja Vedvarende fordel
Performance Ja Ja Nej Ja Midlertidig fordel

Tabel 3 (Kilde: Egen tilvirkning)
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3.5.1 Brand: 

Som det fremgår af tabel 3, har vi vurderet at brandet giver en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel for Tesla. Tesla har fået bygget et så unikt brand op, at de, som nævnt i afsnit 3.4.1, ingen 

penge bruger på markedsføring, men alligevel sælger de flest elbiler på verdensplan. Det er en 

kernekompetence, som er både sjælden, værdifuld og umulig at efterligne, da det ikke tidligere er 

set, at en bilproducent har den markedsposition som Tesla har, uden at bruge penge på at reklamere 

for sig selv. Grundet deres modeller, Tesla S og X, som er high-end biler, er Teslas brand anset som 

et luksusmærke, hvor der er en vis prestige i at køre rundt i en Tesla. Dette udnyttede Tesla til fulde, 

da de valgte at lancere og producere den billigere model 3 og efterfølgende model Y, som gav 

kunderne mulighed for at købe en ”billig luksusbil”.  

3.5.2 Teknologiinnovation 

Teknologiinnovation har vi ligeledes vurderet til at give en vedvarende konkurrencemæssig fordel 

for Tesla. Tesla bruger mange penge hvert år på deres research og udvikling, og de udvikler konstant 

på deres elbiler for at bibeholde deres markedsposition. Deres software er det bedste på markedet 

og de forbedrer sig konstant. De var også de første med ”over the seas” opdateringer på elbiler, og 

de har planer om at fortsætte med konstant at udvikle teknologien i bilerne. Det er en 

kernekompetence, der både er værdifuld, sjælden og svær at efterligne, da de har et stort forspring 

i forhold til konkurrenterne i branchen, og i forvejen har stort fokus på det internt i organisationen. 

Hvis konkurrenterne skal indhente Tesla på deres teknologiske del, vil det kræve store summer og 

stort fokus.  

3.5.3 Elon Musk 

Den sidste kernekompetence, som vi vurderer, giver Tesla en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel, er CEO Elon Musk. I de fleste andre virksomheder ville en CEO ikke være en 

kernekompetence, men Tesla er ikke en helt normal virksomhed og Elon Musk er ikke en helt normal 

CEO. Han er den største aktionær i firmaet, og er ansvarlig for produktdesign, konstruktion og global 

produktion af elbilerne137. Vi har under afsnit 3.5.1 om brand nævnt, at Tesla ikke bruger penge på 

markedsføring. En af grundene til, at de kan tillade sig dette er, at Elon Musk i sig selv står for en 

stor del af Teslas markedsføring gennem Twitter og andre sociale medier. Elon Musk har en ufattelig 

 
137 https://www.tesla.com/da_DK/elon-musk?redirect=no  
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viden i branchen, både teknologisk, hvor han også er chefdesigner for SpaceX, men også 

forretningsmæssigt, hvor han tidligere har været medstifter af PayPal. Hans samlede viden, 

indskudte kapital og dedikation til projekt Tesla, gør Elon Musk uerstattelig.  

3.5.4 Performance 

Når performance hos Tesla skal vurderes, er det den overordnede performance på bilerne, der 

menes. Her er inkluderet både rækkevidde, sikkerhed for passagererne og kørselskvaliteter. Vi har 

vurderet Teslas performance som en midlertidig fordel. Performance på bilen er et stort 

fokusområde for Tesla, som ønsker en hurtig bil med lang rækkevidde, hvor kvaliteten af interiøret 

varierer i forhold til, hvor dyr en model, der vælges. Det er sjældent, at man kan finde en bil med 

den hastighed og acceleration, sikkerhedsudstyr, flot design og rækkevidde, som fås i en Tesla. 

Grunden til, at vi vurderer, at det kun er en midlertidig fordel er, at de andre bilproducenter så småt 

er ved at indhente Tesla på performance. For eksempel kommer Ford Mustang E-Mach til at have 

længere rækkevidde end Tesla model Y, men med samme sporty look og mange hestekræfter. Man 

kan derfor sige, at Tesla modellerne ikke er svære at efterligne, og adskillige bilproducenter er også 

på vej med alternativer, som minder om. 

3.6 SWOT 

De foregående afsnit har givet et billede af elementerne i Teslas omverden, branchen for elbiler 

samt Teslas interne aktiviteter. Nedenstående SWOT-analyse har til formål at strukturere Teslas 

interne styrker og svagheder samt de trusler og muligheder, der ligger i markedet. SWOT-analysen 

er opsummeret i tabel 4. 

 

SWOT-analyse
Styker Svagheder

- Elon Musk - Elon Musk
- Køreegenskaber - Produktion
- Teknologi og software - Leverandører
- Markedsføringstrategi
- Medarbejdere
- Markedstilpasning
- Lære af deres fejl

Muligheder Trusler
- Grønt miljøfokus - Lovgivning
- Lovgivning - Konkurrencesituationen
- Stigende oliepriser - Mangel på råvare
- Faldende råvarepriser - Fald i BNP

Tabel 4 (Kilde: Egen tilvirkning)
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I de følgende afsnit vil de enkelte dele af SWOT-analysen blive gennemgået nærmere. 

3.6.1 Styrker 

Tesla modellernes køreegenskaber har længe været resten af markedet for elbiler overlegne, da 

modellerne har den længste rækkevidde, flest hestekræfter og bedst acceleration. De overlegne 

køreegenskaber skyldes Teslas unikke teknologi og software, som har sat standarden på markedet.  

Tesla har formået at optimere deres markedsføring med en innovativ strategi, der minimerer 

omkostningerne til markedsføring, men stadig fremhæver deres brand i markedet. Elon Musk 

genererer meget af Teslas omtale og har stor indflydelse på Teslas brandværdi. 

Teslas tilgang til ansættelse og fastholdelse af medarbejdere, anses ligeledes som en styrke, da Tesla 

bliver en mere attraktiv arbejdsplads på arbejdsmarkedet. 

Udvidelsen af produktionsanlæggene i især Europa og Asien, gør det muligt at udvide det samlede 

output. Tesla effektiviserer produktionen yderligere, ved at positionere sig geografisk tæt på de 

største markeder. 

Tesla har desuden vist, at de lærer af deres begynderfejl i forbindelse med deres stigende 

produktion, da de har vist, at de kan påpege årsagen til deres historiske produktionsproblemer, og 

herefter tilpasse processen så den fungerer.  

 

3.6.2 Svagheder 

Tidligere har Tesla ikke kunne håndtere et opsving i produktionen, og denne vil blive afprøvet endnu 

engang, når leveringen af Model Y til Kina og Europa begynder at nærme sig. De nye 

produktionsanlæg er afgørende for, om Tesla kan leve op til efterspørgslen i 2021. Leverandørerne 

har ligeledes vist sig som en svaghed, ved at skabe flaskehalsproblemer i Teslas værdikæde. Dette 

er fortsat et sårbart punkt i virksomheden, som har direkte indvirkning på produktionens output. 

Som tidligere nævnt er Elon Musk en styrke for Tesla, men hans handlinger har også haft en negativ 

effekt på Tesla i perioder. Hans udtalelser om Tesla i offentligheden har vist sig at have direkte 

indflydelse på Teslas værdi, idet aktiekursen i flere omgange er faldet som resultat af hans ytringer. 
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Det er en svær balancegang for Elon Musk, og det er i Teslas interesse, at begrænse de negative 

effekter af hans ytringer.  

3.6.3 Muligheder 

I dette afsnit af SWOT-analysen om Teslas muligheder, vil vi se på de eksterne forhold, som kan 

påvirke Tesla positivt i fremtiden.  

Det stadig stigende fokus på grøn energi verden over øger efterspørgslen på elbiler. Lande som 

Norge og Holland er allerede i gang med totalt at udfase benzin- og dieselbiler og flere andre lande, 

ligesom Danmark, følger trop. Derfor forventes det, at salget af elbiler kommer til at stige enormt 

de kommende år i hele verden, og fordelingen mellem el- og hybridbiler kontra benzin- og 

dieselbiler vil tippe den modsatte vej.  

Lovgivningen er også en mulighed for elbilerne. Der er stadig flere og flere, der enten lemper på 

reglerne for elbiler, ligesom Danmark har gjort en årrække, eller tilbyder goder til potentielle 

købere, ligesom Tyskland har gjort. I Tyskland får en køber af en elbil et tilskud på op mod 9.000 

euro138.  

Under COVID-19 er oliepriserne faldet, hvilket har været fordelagtigt for benzin- og dieselbiler i 

2020, men det forventes, at oliepriserne igen vil komme til at stige. Ved stigende oliepriser, øges 

prisen på brændstof, hvilket kan få flere og flere ejere af benzin- og dieselbiler til at skifte over til 

elbiler.  

Den sidste mulighed er faldende råvarepriser. Udviklingen i råvarepriserne er faldende, og hvis dette 

fortsætter, kan det i fremtiden blive endnu billigere at producere elbiler. I takt med, at der kommer 

flere og flere elbiler på markedet, forventes det også, at der kommer flere stordriftsfordele, hvilket 

også vil få råvareprisen til at falde. 

3.6.4 Trusler 

I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i de eksterne forhold, som kan påvirke Tesla negativt. 

Under muligheder gennemgik vi lovgivningen, men denne kan også være en trussel for Tesla. De 

forskellige regeringer verden rundt har ikke råd til at give varige lempelser og tilskud til køb af elbiler. 

 
138 https://quickimport.dk/derfor-kan-du-spare-mange-penge-paa-at-koebe-en-brugt-elbil-i-
tyskland/#:~:text=Dern%C3%A6st%20er%20der%20den%20tyske,den%20er%20fyldt%206%20m%C3%A5neder.  
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På et eller andet tidspunkt kommer reglerne om tilskud og fradrag til at ophøre, og så vil priserne 

på elbiler stige. 

En anden trussel er stigning i konkurrencesituationen. Der kommer en række nye elbiler på 

markedet hvert år, hvilket kommer til at true Teslas markedsposition.   

Mangel på råvarer er også en trussel for Tesla. I 3.6.3 nævnte vi, at råvarepriserne er faldende, 

hvilket vil gøre det billigere at producere elbiler. Dette er i og for sig korrekt, men der kan muligvis 

komme problemer med at producere nok af nogle af de vigtigere dele i elbilen, blandt andet 

mikrochips og litiumbatterier. 

Den sidste af truslerne er en økonomisk trussel i form af faldende BNP. Hvis COVID-19 pandemien 

fortsætter i flere år, vil BNP‘en falde yderligere og folk vil bruge færre penge. Bilmarkedet som 

helhed har i forvejen oplevet et fald i antal producerede biler de seneste år, hvorfor en dårligere 

økonomi potentielt kan forværre situationen. 

3.7 Delkonklusion på strategisk analyse 

Væksten på markedet for elbiler er drevet af et øget globalt fokus på den grønne omstilling, hvor 

politiske incitamenter og subsidier samt befolkningens klimavenlige forbrugsmønster, er med til at 

sætte skub i overgangen fra traditionelle benzin- og dieselbiler til elbiler. Derudover vil 

makroøkonomiske forhold såsom BNP og oliepriser have indflydelse på Teslas vækst, da disse har 

en indirekte indvirkning på de grønne alternativers attraktivitet. Prisen på råvarematerialer har 

samme indflydelse på Teslas fremtidsudsigter, da de faldende priser vil gøre det muligt at gøre 

produktionen billigere og dermed sænke forbrugerprisen på elbiler.  

Da forbrugeren i højere grad søger mod grønne alternativer, fører det også til hårdere konkurrence 

blandt producenterne, da flere udbydere vil forsøge at imødekomme kundens behov. Dette er med 

til at fremme innovationen og udviklingen af produkterne, og vil alt andet lige, øge produkternes 

kvalitet. Det er også denne kvalitet som aktionæren køber ind i ved at investere i Tesla, da Teslas 

kernekompetencer i høj grad ligger i deres teknologi og performance. Teslas har været deres 

konkurrenter overlegne ved at levere de bedste køreegenskaber på markedet, og har på den måde 

sat standarden på markedet og højnet aktionærens forventninger til elbiler. 
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Generelt er der harmoni mellem Teslas kernekompetencer og de fremtidsudsigter, der er på 

markedet for elbiler. Teslas eksistensgrundlag er baseret på at skabe en bæredygtig fremtid, hvor 

både Elon Musk og Tesla som brand, driver virksomheden mod den fremtid som samfundet 

drømmer om. Summen af Teslas nuværende strategiske elementer, har derfor skabt et solidt 

udgangspunkt for Teslas fremtidige forretning. 

 

4 Regnskabsanalyse & budgettering 

I dette afsnit vil vi udarbejde en regnskabsanalyse af Teslas regnskab for 2020 med sammenligning 

til 2018 og 2019. Regnskabsanalysen vil give os et indblik i Teslas regnskabsmæssige situation, 

hvordan Tesla investere deres penge samt give en vurdering af Teslas rentabilitet og udvikling over 

de seneste tre år. Yderligere vil der blive udarbejdet et budget over de kommende fem år, der har 

til formål at udregne Teslas forventede fremtidige indtjening.  

4.1 Reformulering 

I bilag 1 og 2 har vi udarbejdet reformuleringer af Teslas resultatopgørelser og balancer for 

regnskabsårene 2018, 2019 og 2020. Formålet med dette afsnit er at opdele Teslas årsrapport i 

driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter, som kan give os et bedre indblik i, hvordan forholdet 

mellem disse aktiviteter fordeler sig og har udviklet sig over tid. Opdelingen vil derudover også give 

os et indblik i fordelingen af Teslas driftsaktiver og finansielle forpligtelser. De reformulerede 

resultatopgørelser og balancer vil ligge til grund for yderligere analyser samt danne grundlag for 

budgetteringen. 

4.1.1 Resultatopgørelse 

I den reformulerede resultatopgørelse for 2020 i bilag 1 kan vi se, at Teslas driftsoverskud er større 

end det samlede overskud, hvorefter differencen udgør de finansielle poster i regnskabet. De 

finansielle poster har været negative i regnskabsåret, idet Tesla har renteudgifter på deres lån. 

Reformuleringerne viser os, at Teslas finansielle poster har været relativt stabile i både 2018, 2019 

og 2020, og at Teslas overskud derfor kommer fra en forbedring i driftsposterne, som i 2020 har 

givet overskud, mod underskud i både 2018 og 2019. I reformuleringen af resultatopgørelsen kan 
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det endvidere ses, at Teslas faste omkostninger i form af ”research and development og selling, 

general and administrative” er nogenlunde ens i alle tre år, det samme med af- og nedskrivningerne. 

Teslas stigning i driftsresultat og totalindkomst skyldes derfor en stigning i det samlede 

dækningsbidrag, hvor det nedenfor i tabel 5 kan ses, at dækningsbidraget på ”automotive” og 

”services and others” er steget fra 2019 til 2020, mens ”energy generation and storage” faldt. 

Specielt stigningen i dækningsbidraget på ”automotive” har været udslagsgivende for det 

forbedrede resultat, da denne afdeling udgør den klart største del af omsætningen. Stigningen i 

dækningsbidraget samt rekordsalget af biler i 2020 har været hovedårsagen til, at Tesla leverede et 

overskud i 2020.  

 

Stigningen i dækningsgraden på ”automotive” kan forklares med bedre stordriftsfordele i takt med 

øgede produktionen, samt bedre produktionsvilkår via de nye fabrikker. Yderligere bliver der også 

prisreguleret årligt i takt med opdateringerne på bilerne. Overordnet set tjener Tesla i 2020 mere 

pr. solgte produkt end de gjorde i både 2018 og 2019. 

4.1.2 Balance 

Teslas reformulerede balance i bilag 2 er opdelt i driftsaktiver af forskellige slags og 

finaniselleforpligtelser. De langfristede aktiver er aktiver, som løber over 12 måneder efter 

balancedagen, og de kortfristede aktiver og forpligtelser er arbejdskapital, som forventes at være 

afholdt indenfor 12 måneder af balancedagen.  

Som det kan ses i reformuleringen, har Teslas hovedfokus i form af investeringerne indtil videre 

været på de langfristede aktiver i alle tre år, hvor der specielt er investeret stort i materielle 

anlægsaktiver. Dette er i tråd med Teslas status som produktionsvirksomhed, hvor det er 

nødvendigt at have lokaler, fabrikker og maskiner til brug i den daglige drift. Derudover viser 

Forretningssegmenter
USD mio. 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Automotive 6.977 4.423 4.341 25,6% 21,2% 23,4%
Energy generation and storage 18       190    -     90,3% 12,4% 12,2%
Services and others 365-    544-    489-    -15,8% -24,4% -35,2%
I alt 6.630 4.069 3.852 

Tabel 5 (Kilde: Tesla, Inc 10K 2020 + egen tilvirkning)

Dækningsbidrag Dækningsgrad
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reformuleringen også, at Teslas arbejdskapital er negativ i 2020, hvilket vil sige, at Tesla på den korte 

bane skylder flere penge væk end de har til gode.  

Teslas netto finansielle forpligtelser er faldet i regnskabsåret 2020 og faktisk havde de flere likvider 

stående på kontoen end de skyldte væk i finansielle forpligtelser pr. 31. december 2020. Tesla har 

hidtil finansieret deres driftsaktiver via lån og indskudt egenkapital. I både 2020 og 2019 blev der 

fortsat indskudt penge af kapitalejerne, hvorfor det må forventes, at Tesla fortsætter med at blive 

finansieret på denne måde indtil et stabilt overskud fremkommer139. 

4.2 Common-size analyse 

I bilag 3 og 4 har vi udarbejdet common-size analyser af resultatopgørelserne og balancerne ud fra 

de reformulerede resultatopgørelser og balancer (bilag 1 og 2). Common-size analysen er en simpel 

måde at standardisere de enkelte regnskabsposter på, og kan derfor med fordel bruges på at 

analysere og sammenligne med andre virksomheder i branchen. Vi har i denne opgave dog valgt kun 

at sammenligne Tesla internt for at give et indblik i fordelingen af Teslas omkostninger og 

fordelingen af deres balanceposter. 

4.2.1 Resultatopgørelse 

Common-size analysen i bilag 3 sætter omsætning lig 100 %, og fortæller os, hvor stor en del af 

omsætningen som bruges på de forskellige omkostningsgrupper. Ud fra analysen kan vi se, at det 

hovedsageligt er ændringen i core driftsomkostningernes samlede procentdel af omsætningen, som 

er skyld i det forbedrede resultat. Teslas resultat på bundlinjen er øget med 6,8 %-point (fra -4,5 % 

i 2018, til -3,5 % i 2019 til 2,3% 2020), hvor størstedelen af den stigning sker ved en stigning i EBITDA 

på 6,7 %-point (fra 7 % i 2018 til 8,5 i 2019 til 13,7 i 2020). Resten af Teslas regnskabsposter har 

været relativt stabile i de tre år. Ud fra analysen kan vi derfor konkludere, at Tesla over de sidste tre 

år er blevet bedre til at styre deres core driftsomkostninger. Den procentvise forbedring i core 

driftsomkostninger er hovedsageligt på de variable omkostninger, som ligger sig direkte op af 

omsætningen. Grunden til forbedringen i styringen af driftsomkostninger hænger sammen med det 

samlede forbedret dækningsbidrag nævnt i afsnit 4.1.1.  

 
139 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 54 
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4.2.2 Balance 

En common-size analyse på balanceposter er lidt forskellig fra common-size analysen til 

resultatposter. Ved balanceposterne standardiserer vi de enkelte aktiver og forpligtelser ud fra 

deres respektive totaler ved at sætte totalen til 100 % og fordele posterne derfra. Ved at 

sammenligne Teslas common-size analyse for 2018, 2019 og 2020 får vi et indblik i, om der er noget 

i Teslas forretningstilgang, som kan have ændret sig mellem årene. Vi kan konkludere, at dette ikke 

rigtigt er tilfældet. Procenterne i fordelingerne på de enkelte poster er meget lig hinanden i alle tre 

år med kun små undtagelser. En af de små ændringer finder vi i goodwill, hvor der er investeret 

løbende i perioden. Teslas goodwill er steget grundet opkøb af mindre virksomheder. Derudover 

kan det ses, at hovedinvesteringen stadig foregår i materielle anlægsaktiver, hvor ”property, plant 

and equipment, net” udgør 51 % af den samlede mængde materielle anlægsaktiver.  

4.3 Rentabilitetsanalyse 

Dette afsnit vil belyse Teslas rentabilitet. Rentabilitetsanalysen har til formål at vise Teslas evne til 

at forrente den investerede kapital, og hvad der driver Forrentningen af egenkapitalen. 

Rentabilitetsanalysen kan yderligere fortælle os, hvor gode Tesla hidtil har været til at udnytte sine 

investeringer i forhold til at skabe omsætning. Rentabilitetsanalysen vil blive udarbejdet efter den 

udvidede DuPont-pyramide, som er en to benet model, hvor det ene ben viser driftsaktivitetens 

værdidrivere, og det andet ben viser de finansielle aktiviteters værdidrivere. Da modellen netop 

analyserer driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten, bliver nøgletallene beregnet ud fra de 

reformulerede opgørelser (bilag 1 og 2) og kan ses i tabel 6. 

 

Nøgletal
2020 2019 2018

ROE 5,47% -12,17% -16,37%
ROE før minoritetsinteresser 5,02% -13,80% -18,73%
MIA 0,886     1,274     1,102     
Drfitsmæssig gearing
ROIC 8,93% -1,61% -3,40%
OG 4,43% -0,98% -2,15%
AOH 2,02       1,65       1,59       
Finansiel gearing
ROFG -3,46% -10,57% -12,96%
FGEAR 0,03       1,44       1,39       
r 142% 6% 6%
SPREAD -133% -7% -9%

Tabel 6 (Egen tilvirkning)
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I de følgende afsnit vil de enkelte dele af rentabilitetsanalysen blive gennemgået nærmere. 

4.3.1 ROE 

I toppen af DuPonts pyramide finder vi return of equity (herefter ROE), som viser os den samlede 

forrentning af egenkapitalen. Som det fremgår af tabel 6, kan vi se, at ROE fra 2018 og frem til 2020 

er steget, og at Tesla i 2020 har en positiv ROE modsat en negativ i både 2018 og 2019. Der er 

udarbejdet to forskellige former for ROE, en med minoritetsinteresser og en uden. Dette er gjort for 

at vise Teslas ROE uden indflydelsen fra minoriteter. Tesla har i 2020 en positiv ROE før 

minoritetsinteresser på 5,02 %, hvilket betyder, at Teslas investorer i 2020 har tjent 5,02 % af deres 

indskudte kapital. Stigningen i ROE skyldes de tidligere nævnte to ben, som der vil undersøges 

nærmere nedenfor. 

4.3.2 Driftsmæssig gearing 

Det ene ben af ROE kommer fra den driftsmæssige gearing, som er fordelt ud på tre nøgletal i form 

return on invested capital (herefter ROIC) overskudsgraden (herefter OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (herefter AOH). 

Teslas driftsmæssige gearing viser en klar forbedring fra 2018 og frem til 2020, hvor de både er 

blevet bedre til at omsætte deres aktiver i form af en stigende AOH, som viser os, hvor mange gange 

Teslas driftsaktiver omsættes pr år. Modsat 2018 og 2019 har Tesla i 2020 haft et overskud i driften, 

som har givet en positiv OG.  

ROIC beregnes ud fra AOH og OG, hvorfor en stigning i både OG og AOH forklarer stigningen i ROIC. 

ROIC viser os Teslas afkastgrad på driftsaktiviteterne, og som det kan ses i nøgletallene gav Tesla 

afkast i driften i 2020. Det faktum, at den driftsmæssige gearings nøgletal er steget, er en af 

grundene til, at den samlede ROE er steget. Hovedsageligt skyldes det stigningen i OG, som er steget 

med 6,58 %-point fra 2018 og frem til 2020, mens AOH er steget med 0,43 %-point i tilsvarende 

periode. 

4.3.3 Finansiel gearing 

Det andet ben er finansiel gearing. Finansiel gearing er fordelt ud på fire nøgletal i form af return on 

finansiel gearing (herefter ROFG), FGEAR, r og SPREAD. 
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Som det fremgår af tabel 6, er der en kolossal stigning i både r og SPREAD samt et stort fald i FGEAR 

og ROFG. Den finansielle gearing var stigende fra 2018 til 2019 med små forbedringer i alle de 

finansielle nøgletal, mens stigningen fra 2019 til 2020 var noget anderledes. Den store ændring fra 

2019 til 2020 skyldes, at Tesla ved udgangen af 2020 havde flere likvider stående end de skyldte i 

finansielle gældsposter. 

Teslas r viser, hvor meget de gennemsnitlige finansielle forpligtelser forrentes. Ved en r på 142 % 

betyder det, at Teslas gennemsnitlige finansielle gæld for året er blevet forrentet med 142 %. Dette 

er selvfølgelig ikke et retvisende billede, da nøgletallet er stærkt påvirket af, at Tesla har usædvanligt 

mange likvider stående ultimo. I stedet kunne Tesla overveje om det ville give mening at afbetale 

mere af gælden for at spare nogle renteudgifter, i stedet for at have likvider stående. Dog formodes 

det, at Tesla ikke har likvider stående uden grund, hvorfor forventningen er, at de penge skal 

investeres i det nye regnskabsår. 

Teslas SPREAD viser forholdet mellem det afkast som Tesla selv kan generere pr. krone mod det, det 

koster virksomheden at låne pr. krone. Teslas SPREAD udregnes ved at fratrække r fra ROIC, og 

eftersom r er usædvanlig høj, bliver SPREAD tilsvarende påvirket.  

Teslas FGEAR viser forholdet mellem egenkapitalen og de finansielle forpligtelser. Teslas FGEAR faldt 

i 2020 til tæt på 0, da Teslas gennemsnitlige finansielle forpligtelser var lave. Dette betyder, at Tesla 

har egenfinansieret deres investeringer, i stedet for at investere for lånte penge. Dette har mindsket 

risikoen for øget gæld ved tab på deres investeringer.  

ROFG er den finansielle gearings modsvar til ROIC under driftsmæssig gearing. Det er en 

sammenlægning af FGEAR og SPREAD, og fortæller os om Teslas samlede afkast ud fra 

finansieringsaktiviteten. ROFG er samlet set steget fra 2018 til 2020.  

Overordnet set viser det os, at Tesla finansielle gearing er blevet bedre i 2020 end den var i både 

2018 og 2019, hvilket betyder, at Tesla er blevet bedre til at få afkast af deres finansielle 

investeringer. Dog er der det forbehold, at Tesla havde mange likvider indestående pr. 31. december 

2020, som har påvirket den finansielle gearing positivt. 
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4.4 Trendanalyse 

For at give et overblik over, hvordan Teslas regnskabs- og balanceposter har udviklet sig over de 

seneste tre år, har vi valgt at lave en trendanalyse på både resultatopgørelsen og balanceposterne i 

hhv. bilag 5 og 6. Vi har valgt at bruge 2018 som basisår og sat lig indeks 100 og beregnet 

indekstallene for 2019 og 2020.  

4.4.1 Resultatopgørelse 

Teslas trendanalyse (bilag 5) på resultatopgørelsen stiller virksomheden i et positivt billede, idet 

trendanalysen viser en virksomhed i fremdrift, som har vendt underskud i 2018 og 2019 til overskud 

i 2020. På toppen har omsætningen været stærkt stigende i perioden, og har på tre år øget deres 

omsætning med 47 % mod en stigning af driftsomkostninger på kun 35 %. Samlet set har dette 

medført en stigning i EBITDA på 185 % i perioden. Stigningen i omsætningen hænger sammen med 

den øgede efterspørgsel på elbiler, som tidligere gennemgået i afsnit 3.1, og må forventes at 

fortsætte i de kommende år, selvom konkurrencesituationen på markedet for elbiler forventes at 

stige.  

Derudover viser trendanalysen også en stigning i af- og nedskrivninger. Stigningen i af- og 

nedskrivninger hænger sammen med stigningen i anlægskapitalen, og giver et billede af en 

virksomhed, som i analyseperioden, hvert år har brugt penge på investeringer. Trendanalysen 

bekræfter den strategi som Tesla meldte ud, da de i 2016 opdaterede deres masterplan. Her var 

udmeldingen, at fokus stadig ikke var på overskud, men på at investere og vinde markedsandele140. 

Fire år efter udmeldingen opnåede Teslas deres første overskydende år. 

4.4.2 Balancen 

Trendanalysen for balanceposterne (bilag 6) viser, at Teslas egenkapital er steget voldsomt i 

perioden og specielt er steget stort fra 2019 til 2020. Egenkapitalens stigninger er ikke fremkommet 

af gode resultater, men i stedet af ekstra kapitalindskud, som har været med til at sikre, at Tesla 

fortsat har kunne blive ved med at investere i udvikling og aktiver.  

 
140 https://www.forbes.com/sites/woodmackenzie/2020/01/20/when-will-tesla-make-a-profit/?sh=a2b6b021ba9c  
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Derudover viser trendanalysen en stigning i arbejdskapitalen, som skyldes de investeringer som 

Tesla foretager sig, både i materielle anlægsaktiver, i form af bygninger mv., samt i goodwill, i form 

af opkøb af andre virksomheder.  

4.5 Vækstanalyse 

I dette afsnit udarbejdes en vækstanalyse, der har til formål at finde ud af om Tesla er en 

vækstvirksomhed. Vi ved, at Tesla har haft større fokus på at vækste og vinde markedsandele, og 

mindre fokus på profit. Trendanalysen (bilag 5 og 6) viste os, at Tesla vækster på de vigtigste 

regnskabsposter, men for at kunne kategoriseres som en vækstvirksomhed, skal Tesla skabe vækst 

i residualoverskuddet141. Residualoverskuddet er drevet af ROE og størrelsen af egenkapitalen. 

Teslas udvikling i ROE er gennemgået tidligere under afsnit 4.3.1, mens grunden til egenkapitalens 

stigning blev benævnt under afsnit 4.4.2.  

Udover ROE og størrelsen af egenkapitalen, skal ejernes afkastkrav fastlægges for at kunne beregne 

residualindkomsten. Ejerens afkastkrav beregnes ud fra CAPM-modellen, hvor vi har brugt følgende 

informationer til udregningen:  

Risikofri rente: 1,56 %142, Beta: 2,01 %143, Markedets risikopræmie: 5,6 %144. 

Ud fra ovenstående oplysninger har vi kunne beregne Tesla ejernes afkastkrav (re), som vi har 

beregnet til 12,82 %, hvorefter vi har udregnet residualindkomsten (RI), jf. tabel 7 nedenfor. For 

sammenlignings skyld har vi valgt at bruge det i 2020 udregnede re i alle tre år, selvom denne 

muligvis havde været anderledes i 2018 og 2019. 

 
141 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang. Ole Sørensen, 5. udgave s. 297 
142 https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield   
143 https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/key-statistics?p=TSLA  
144 https://www.statista.com/statistics/664840/average-market-risk-premium-
usa/#:~:text=The%20average%20market%20risk%20premium,and%205.7%20percent%20since%202011.  
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Tabel 7 viser en virksomhed, som har stor salgsvækst, hvor der specielt fra 2017 til 2018 skete en 

stor vækst i omsætningen grundet lanceringen af Model 3. Derudover viser tabellen, at Tesla fra 

årene 2018 til 2020 har haft en fornuftig salgsvækst.  

Tabellen viser os dog også, at Tesla har haft negativ residualindkomst i alle årene, hvilket pr. 

definition gør, at Tesla ikke kan kategoriseres som en vækstvirksomhed. Tabellen viser ydermere, at 

den årlige ændring i residualindkomsten har været positiv. Residualindkomsten viser den tilvækst i 

egenkapitalen, som ikke bruges til at dække egenkapitalomkostningerne, hvorfor en negativ 

residualindkomst betyder, at Teslas ejere ikke har opnået det ønskede afkast.   

Ejernes afkastkrav sammenlignes altid med ROE, hvilket vil sige, at så længe Teslas ROE er lavere 

end deres afkastkrav, vil Tesla have negativ residualindkomst. ROE er dog steget stort over den 3-

årige periode, og hvis denne stigning fortsætter, er det muligt, at ROE vil overgå afkastkravet inden 

for kort tid. 

Ejerens afkastkrav er som nævnt beregnet ud fra CAPM-modellen, hvor der indgår tre faktorer. Den 

risikofrie rente og markedets risikopræmie er to faktorer, der løbende reguleres i forhold til 

omverdenens ændringer og forventninger. Derudover er der beta, som er beregnet ud fra historiske 

tal i de sidste fem år, der viser samspillet mellem Tesla aktiens afkast og afkastet på selve 

aktiemarkedet. Teslas markedsværdi er steget voldsomt i 2020, hvilket har medvirket til at betaen 

samt risikoen er steget. Dette har bidraget til et øget afkastkrav til ejerne. 

Vækstanalyse, residualindkomst
USD mio. 2020 2019 2018
Automotive 27.236    20.821    18.515    
Salgsvækst 30,81% 12,45% 92,02%
Energy generation and storage 1.994       1.531       1.555       
Salgsvækst 30,24% -1,54% 39,34%
Services and others 2.306       2.226       1.391       
Salgsvækst 3,59% 60,03% 38,96%
Samlet nettoomsætning 31.536    24.578    21.461    
Samlet salgsvækst 28,31% 14,52% 82,51%
Gns. Egenkapital 14.422    5.771       5.428       
Totalindkomst 721          862-          976-          
ROE 5,47% -12,17% -16,37%
re 12,82% 12,82% 12,82%
RI 1.060-       1.442-       1.584-       
∆RI 382          142          -           

Tabel 7 (Kilde: Egen tilvirkning)
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4.6 Budgettering 

Som tillæg til vores regnskabsanalyse, har vi valgt at udarbejde et budget over Teslas fremtidige 

indtjening, for at finde ud af, hvilke fremtidige pengestrømme aktionærerne køber ind i. Budgettet 

vil tage udgangspunkt i de analyser vi har udarbejdet i opgavens strategiske del samt de 

informationer vi har analyseret i ovenstående punkter. 

4.6.1 Budgetperioden 

Vi har valgt at udarbejde et relativt kort budget, hvor budgetperioden udgør fem år. I en opgave, 

hvor der udarbejdes en værdiansættelse, ville man oftest vælge en længere budgetperiode, som 

ville løbe frem til det tidspunkt, hvor det forventes, at regnskabsposterne rammer konstant vækst. 

Vores opgave har dog ikke til formål at ende ud i en værdiansættelse, men omhandler i stedet, hvad 

aktionæren køber ind i, hvorfor vi har valgt en femårig periode. 

Tesla-aktien var i 2020 den mest shortede aktie i verden145. At shorte en aktie betyder, at 

aktionærerne låner aktier, som sælges direkte på børsen, for derefter at tilbagekøbe dem senere 

hen. Hvis kursen er faldet, tjenes der penge på aktien og modsat, hvis kursen er steget, tabes der 

penge. Derudover er Tesla en aktie, som har en relativ høj volume. Volume betyder antallet af 

værdipapirer, som bliver handlet i bestemt periode. I Tabel 8 nedenfor har vi udregnet, hvor stor en 

del af Teslas samlede aktier, der blev handlet pr. dag i 2020, og sammenlignet med forskellige 

aktører for at illustrere forskellen.  

 
 

Shortpositionen mod Tesla ligger ligeledes til grund for vores valg af en kort budgetperiode, idet 

disse informationer viser, at mange af Teslas nuværende aktionærer ikke køber Tesla aktier for ”the 

long run”, men i stedet ønsker afkast på den korte bane. 

 

 
145 https://www.nestegg.com.au/invest-money/shares/tesla-is-the-most-shorted-stock-in-the-world  

Volume pr. dag
Tesla Daimler General Motors Apple Amazon

5,44% 0,35% 0,74% 0,64% 0,65%
Tabel 8 (Kilde: Egen tilvirkning)
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4.6.2 Driftsaktiviteten 

Driftsaktiviteterne budgetteres ud fra tre elementer i form af omsætningen, driftsoverskuddet og 

investeringen i nettodriftsaktiverne.  

For at kunne budgettere indtjeningen kræver dette budgettering af de fem nedenstående 

værdidrivere146: 

1. Vækstraten for salget 

2. Arbejdskapital og anlægskapital i procent af salget 

3. Overskudsgraden fra salg før skat (EBIT-margin) 

4. Effektiv skatteprocent 

5. Andet driftsoverskud 

4.6.2.1 Vækstraten for salget 

Vækstraten for salget tager udgangspunkt i et udarbejdet salgsbudget. Et salgsbudget kræver stort 

kendskab til virksomheden samt en forståelse for udviklingen i branchen. Tesla har tre afdelinger, 

hvor ”Energy generation and storage” samt ”services and others”, vil blive budgetteret ud fra en 

gennemsnitlig stigning i de historiske regnskabstal fra 2018 til 2020, da vi ikke har udarbejdet 

analyser på disse afdelinger. ”Automotive” vil blive budgetteret ud fra et kendskab til omverden, 

branchesituationen og de historiske regnskabstal og vil blive gennemgået nedenfor. 

4.6.2.1.1 Branchens salgsvækst 

I vores strategiske analyse konkluderede vi, at markedet for elbiler er en branche i høj vækst grundet 

det store fokus på bæredygtighed og grøn energi.  

Vi kom i afsnit 3.2.2.1 frem til, at den samlede bilproduktion følger udviklingen i den globale BNP, 

som i de seneste to år har været faldende, hvilket har medført et fald i produktionen. Grundet 

COVID-19 frygtes det, at den globale BNP vil fortsætte med falde, men den præcise påvirkning på 

produktionen af elbiler kendes endnu ikke. Selvom den samlede bilproduktion er faldet i takt med 

faldet i BNP, har markedet for elbiler været præget af vækst i denne periode. 

Markedet for elbiler har endnu ikke været præget af stor konkurrence, men denne forventes at stige 

kraftigt i de næste par år, hvor alle store bilproducenter forventes at komme med elbiler på tværs 

 
146 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang. Ole Sørensen, 5. udgave s. 322-327 
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af prisklasser. Det må forventes, at den øgede konkurrence på markedet, vil sænke Teslas samlede 

markedsandel.  

4.6.2.1.2 Teslas salgsvækst 

Som det fremgår af vækstanalysen i tabel 7, har Teslas omsætning fra ”automotive” haft positiv 

vækst fra 2017 til 2020, og den gennemsnitlige vækst udgør 45,1 %. 

Tesla er på nuværende tidspunkt i gang med at udvide deres lokationer med flere Giga Factorys i 

blandt andet Shanghai, Berlin og Texas, som skal øge produktionen og salget på og omkring disse 

markeder. Shanghaifabrikken er klar og i gang med at producere, mens Berlin og Texas forventes at 

stå klar senest ved udgangen af 2021. Fabrikkerne vil også have til formål at producere Model Y, 

som i 2020 kun har befundet sig på det amerikanske marked, men som rammer Kina og Europa i 

2021, hvilket forventes at medføre en stigning i deres salg fra 2021 og frem. Dette bakkes også op 

af Teslas 1. kvartalsrapport for 2021, som viser en stigning på 75 % i forhold til 1. kvartal i 2020147. 

I Teslas årsrapport for 2020 er det angivet, at de forventer en stigning i produktionen på 50 % hvert 

år i de kommende år, og nogle år mere end 50 %148.  

På baggrund af vores undersøgelser i forbindelse med denne opgave er vi dog kritiske ift. Teslas 

forventede stigning i produktion. Grundet væksten i markedet og Teslas 1. kvartalsrapport tror vi 

på, at de i 2021 kan have en salgsvækst på 50 % på bilerne, men det er vores vurdering, at de 

fremover vil tabe markedsandele til konkurrenterne, hvorfor vi forventer, at salgsvæksten i de 

kommende år vil falde med 5 % om året. Grunden til, at salgsvæksten ikke forventes at falde mere, 

skyldes forventningen om den samlede vækst i markedet for elbiler.  

4.6.2.2 Arbejdskapital og anlægskapital 

For at finde virksomhedens samlede nettodriftsaktiver, budgetteres der ud fra AOH.  I tabel 6 

fremgår det, at Teslas AOH er steget fra 1,59 i 2018 til 2,02 i 2020. Vi forventer en mere moderat 

stigning i fremtiden, hvorfor vi har valgt at bruge en 2,20 i hele budgetperioden.  

 
147 https://tesla-cdn.thron.com/static/R3GJMT_TSLA_Q1_2021_Update_5KJWZA.pdf?xseo=&response-content-
disposition=inline%3Bfilename%3D%22TSLA-Q1-2021-Update.pdf%22, side 4 
148 https://tesla-cdn.thron.com/static/1LRLZK_2020_Q4_Quarterly_Update_Deck_-
_Searchable_LVA2GL.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22TSLA-Q4-2020-
Update.pdf%22, side 11 
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4.6.2.3 Overskudsgraden fra salg før SKAT (EBIT-margin) 

Budgettering på EBIT-margin kan være noget af det sværeste, idet det kræver et endnu større 

kendskab til virksomheden, end det har været muligt for os at fremskaffe. Vores informationer 

omkring Teslas omkostninger er begrænset, og vi ved ikke, hvordan eksempelvis dækningsbidraget 

bliver påvirket af det forventede øgede salg. Yderligere vil de mange nye servicecentre og Giga 

Factories øge specielt personale- og lokaleomkostningerne samt af- og nedskrivningerne. Vi har 

valgt at tage udgangspunkt i et gennemsnit af bilbranchens samlede EBIT-margin for 2014 til 2020, 

som er 6,3 %149, som dog er stærkt påvirket af COVID-19 i 2020. Som anført i bilag 3, havde Tesla 

deres første positive regnskabsår i 2020 med en EBIT-margin 6,3 %. Vi forventer, at Tesla over de 

kommende fem år vil øge deres EBIT-margin og ligge over bilbranchens gennemsnit. Vi budgetterer 

med, at Teslas EBIT-margin næste år vil ligge på 6,5 % med en efterfølgende årlig stigning på 0,5 %-

point. 

4.6.2.4 Effektiv skatteprocent 

Den effektive skatteprocent vil som hovedregel være lig selskabsskatteprocenten. Vi har ikke et 

indgående kendskab til USA's skattesystem, hvorfor de 25,8 %, som var gældende i 2020, bruges i 

hele perioden. 

4.6.2.5 Andet driftsoverskud 

Teslas andre driftsindtægter/omkostninger er en lille del af virksomheden, som har resulteret i en 

driftsindtægt i 2018 og 2019 og en omkostning i 2020. Vi budgetter med et overskud på 0,1 % i hele 

perioden, da posten udgør en uvæsentlig del af virksomheden.  

4.6.3 Finansieringsaktiviteter 

I den udvalgte periode i regnskabsanalysen har den gennemsnitlige samlede finansiering fordelt sig 

med 23 % fremmedkapitalen, 5 % minoritetsinteresser og 72 % egenkapital. Denne fordeling er 

stærkt påvirket af 2020, hvor de finansielle forpligtelser var negative. Vi vælger derfor ikke at bruge 

den gennemsnitlige fordeling, men i stedet en fordeling på 35 % fremmed kapital, 5 % 

minoritetsinteresser og 60 % egenkapital, da vi vurderer, at dette vil være en mere retvisende 

fordeling i de kommende år.  

 
149 https://www.statista.com/statistics/1032448/global-auto-supplier-industry-ebit-margin/  
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4.6.4 Opsummering budgettering 

På baggrund af ovenstående vurderinger, har vi udarbejdet et budget for de kommende fem år, som 

kan ses fremført som bilag 7. Budgettet viser et overskud på USD 2.416 millioner allerede i 2021, 

svarende til en stigning på 335 % sammenlignet med 2020. Dette kan opfattes som en radikal 

stigning, men Tesla formåede at vende et underskud på 862 millioner i 2019, til et overskud på 721 

millioner i 2020. Derudover har 1. kvartal i 2021 resulteret i et nettooverskud på USD 464 millioner, 

hvor 1. kvartal i 2020 endte med et nettooverskud på blot USD 68 millioner, altså en stigning på 682 

%150. 

Regnskabet for 1. kvartal 2021 viser effekten af de tendenser vi ser i markedet, og vi forventer som 

tidligere gennemgået, at væksten vil fortsætte frem mod 2025. Vi har derfor budgetteret med et 

forventet nettooverskud på USD 10.193 millioner i 2025, på de nuværende forretningssegmenter.  

4.7 Delkonklusion på regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen giver os et billede af en virksomhed, som over de sidste tre års regnskaber, er 

markant forbedret på alle parametre, og som for første gang i 2020 skabte et overskud på 

bundlinjen. Tesla har øget sin omsætning i perioden og samtidig blevet bedre til at styre sine 

omkostninger. Både deres faste omkostninger, som beløbsmæssigt er stort set uændret på trods af 

den store stigning i aktiviteten, samt de variable omkostninger, som procentvis er steget, men steget 

mindre end omsætningen, hvilket har medvirket til et øget dækningsbidrag, specielt på 

”automotive”. Analysen viser også en virksomhed, som er blevet bedre på den driftsmæssige 

gearing, og den finansielle gearing, som har givet en øget ROE. 

I vækstanalysen konkluderede vi, at Tesla ikke kan defineres som en vækstvirksomhed grundet den 

negative residualindkomst. Residualindkomsten er dog stærkt påvirket af det udregnede afkastkrav, 

som skyldes Teslas stigning i markedsværdien i 2020. Hvis Tesla fortsætter sin udvikling, forventer 

vi også, at residualindkomsten er positiv inden for en kort årrække.  

Regnskabsanalysen har endvidere vist os, at selvom 2020 gav Tesla et regnskabsmæssigt overskud, 

er dette ikke grunden til, at egenkapitalen er steget. Egenkapitalen er steget grundet indskud fra 

ejerne, som Tesla til en vis grad stadig er afhængig af for at blive ved med at ekspandere og vækste. 

 
150 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000095017021000046/tsla-20210331.htm s. 5. 
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På baggrund af vores budgettering, forventer vi dog ikke, at Tesla vil være afhængig af indskudt 

kapital i de kommende år, da vi forventer, at forretningssegmenterne vil generere et markant bedre 

overskud. 

 

5 Aktiemarkedsanalyse 

For at supplere vores strategiske analyse samt vores regnskabsanalyse, vil vi i den kommende del 

fokusere på Tesla-aktien. For at undersøge, hvad aktionærerne køber ind i, vil vi i det kommende 

afsnit undersøge, nogle af de faktorer der driver Teslas værdi på aktiemarkedet. 

5.1 Teslas markedsværdi 

Aktiemarkedet, også kaldet en børs, er en platform for handel med værdipapirer i forskellige former. 

Værdipapirer findes blandt andet som investeringsfonde, obligationer og aktier. Tesla er et 

aktieselskab, hvorfor kun aktier benævnes i dette afsnit.  

Når en virksomhed bliver børsnoteret, sker det på en bestemt børs. Tesla er børsnoteret på 

NASDAQ, som er en amerikansk børs, med specielt fokus på selskaber indenfor teknologi. Tesla har 

i alt 959.853.504 aktier151, som ejes af et utal af forskellige personer, virksomheder, fonde mv. 

Personen med størst ejerandel er nuværende CEO Elon Musk, som ejer omkring 21 % af alle 

aktierne152. 

Markedsprisen sættes første gang ved børsnotering, hvorefter udbud og efterspørgsel bestemmer 

prisen. Mere konkret er det dog ofte professionelle investorer, der via store summer, har betydning 

for den overordnede kurs. Den enkelte lille investor har nærmest ingen betydning for kursen. De 

store investorer prissætter aktien ud fra de offentlige informationer, som de har til rådighed. 

Aktiemarkedet reagerer prompte på påvirkninger. Hver en offentlig udmelding, prognose, 

kommende retssag mv. kan mærkes med det samme på aktiekursen. Går der f.eks. rygter om en 

kommende stævning, så falder aktien som regel og folk sælger ud. Er der nys om, at en virksomhed 

aflægger et godt regnskab, så stiger aktien som regel og folk vælger at opkøbe aktier. 

 
151 https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16119517-tesla   
152 https://www.forbes.com/profile/elon-musk/?sh=6c7216a67999  
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Markedsværdien tager højde for alle faktorer, der kan have væsentlig indvirkning på selskabet, og 

reagerer på dem med det samme. Det gør den bogførte værdi ikke. I en årsrapport, der er aflagt 31. 

december i et givent år, vil kun de driftsaktiver, som er optaget på statustidspunktet indgå.  

Et eksempel kan være en kommende stor levering som vi på statustidspunktet godt ved skal ske 

indenfor en overkommelig fremtid, men vi ikke må indregne i årsrapporten. Aktiemarkedet reagerer 

derimod med det samme, og kursen ville derfor stige. I en vækstvirksomhed, der eksempelvis har 

landet en stor aftale, kan forskellen mellem bogført værdi og markedsværdien derfor være enorm, 

mens den bogførte værdi og markedsværdien på mere etablerede virksomheder, vil ligge tættere 

op ad hinanden og også være mere stabile. 

I regnskabsanalysen, afsnit 4, gennemgik vi Teslas regnskaber for de sidste tre år og konkluderede, 

at Teslas regnskaber viser en virksomhed i klar fremdrift. Tesla endte 2020 med en egenkapital på 

USD 22.225 millioner. Egenkapitalen er forskellen mellem selskabets aktiver og gæld, og er derfor 

en opgørelse over Teslas nettoværdi. 

På det perfekte marked ville Teslas regnskabsmæssige egenkapital også udgøre markedsværdien på 

aktiemarkedet, idet der på et perfekt marked ville herske fuld viden om fremtidige 

nettopengestrømme, hvilket ville medføre, at alle balanceposterne præcist vil kunne blive målt til 

dagsværdi og dermed opgøre virksomhedens konkrete værdi. 

Teslas værdi på aktiemarkedet var USD 668.900 millioner i udgangen af 2020. En forskel på hele USD 

646.675 millioner i forhold til den bogførte egenkapital. Tesla befinder sig derfor ikke på et perfekt 

marked. I stedet befinder Tesla sig på det imperfekte marked, hvor fremtiden er uvis, og det er 

umuligt præcist at opgøre kommende nettopengestrømme. Ved en uvis fremtid, vil der opstå 

usikkerhed omkring indregning og måling, hvorfor det kan fremkomme, at virksomheder indregner 

det samme aktiv til forskellige summer. Derudover er der også nogle regnskabsmæssige regler 

omkring indregning og måling, som gør, at mulige værdifulde aktiver ikke må indregnes i Teslas 

årsrapporter. Disse aktiver benævnes usynlige aktiver, og vil blive gennemgået senere i afsnit 5.4. 

De regnskabsmæssige regler, og den generelle usikkerhed omkring indregning og måling af aktiver 

og forpligtelser, er blandt andet to af grundene til Teslas bogførte egenkapital ikke er lig med 

markedsværdien på aktiemarkedet. 
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Værdien på aktiemarkedet viser derfor i teorien virksomhedernes dagsværdi, idet aktiemarkedet 

tager højde for alle informationer og variable, som der er til rådighed. 

Når en aktionær køber en aktie i Tesla, køber personen reelt set en andel af virksomheden, bliver 

medejer og ejer derfor en %-del af virksomhedens egenkapital. Som medejer kan investeringen give 

afkast enten i form af udbytter eller eventuelle stigninger i aktiekursen. Er aktiekursen derimod 

faldet, vil aktionæren i stedet have lidt et tab. Tesla er grundet underskud ikke en udbyttegivende 

aktie, hvorfor aktionærens afkast/tab ligger i eventuelle værdireguleringer i aktiekursen153. Tesla 

var i 2020 en god investeringsaktie, da Teslas markedsværdi, som nævnt i afsnit 1.1, steg med ca. 

787 % og Teslas aktie pr. stk. steg fra USD 83,67154 til USD 694,78155.  

I 2020 blev Tesla optaget på det amerikanske eliteindeks S&P 500156. S&P 500-indekset er generelt 

en god indikator for den samlede amerikanske økonomi, idet indekset inkluderer flere af de største 

af USA's børsnoterede virksomheder, der er opført på børserne NYSE og Nasdaq. For at blive optaget 

i S&P 500-indekset skal virksomhederne opfylde flere forskellige objektive og subjektive krav, 

hvorefter en komité skal vurdere om alle kravene er opfyldt før optagelse. Tesla har tidligere 

forgæves forsøgt at blive optaget på indekset, men lykkedes til sidst. Teslas akties steg med 13 % 

dagen efter nyheden om optagelsen157. 

5.2 Tesla kursmål og nøgletal 

I tabel 9 nedenfor har vi sammenlignet Tesla med fem konkurrenter på udvalgte nøgletal. Som det 

fremgår af tabellen, er Tesla den virksomhed, som har den laveste omsætning, solgt færrest biler og 

det næst dårligste resultat. På trods af dette, er Tesla det bilfirma med den højeste værdi, hvorfor 

vi i de følgende afsnit ønsker at lave en sammenligning af virksomhedernes aktiekurser i forhold til 

deres regnskabsoplysninger. Dette skal vise, om de faktorer, som har drevet Teslas markedsværdi i 

 
153 https://ir.tesla.com/contact-us#tab-investor-faqs  
154 
https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/history?period1=1577750400&period2=1609372800&interval=1d&filter=hist
ory&frequency=1d&includeAdjustedClose=true  
155 
https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/history?period1=1577750400&period2=1609372800&interval=1d&filter=hist
ory&frequency=1d&includeAdjustedClose=true  
156 https://finans.dk/erhverv/ECE12566952/nu-sker-det-tesla-bliver-optaget-i-eliteindeks/?ctxref=ext  
157 https://www.cnbc.com/2020/11/16/tesla-stock-jumps-on-news-company-is-joining-sp-500.html  
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2020, er sket på baggrund af den finansielle præstation. Sammenligningen med konkurrenterne 

laves, for at have en form for benchmarking på bilmarkedet, da standarden pr. branche kan variere. 

 

5.2.1 kursmål 

Kigger man på diverse analyser og estimerede kursmål for Tesla, er der delte meninger omkring 

udviklingen i aktiekursen. Det gennemsnitlige kursmål for 2021 ligger pr. Q1 2021 på USD 618,24158. 

Gennemsnittet er en beregnet prognose ud fra 25 analytikeres vurderinger i den finansielle sektor, 

heriblandt JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse. Tesla-aktien har en samlet buy-

rating, selvom det gennemsnitlige kursmål er lavere end kursen pr. 31. december 2020. Dette 

skyldes udfaldet af buy-, sell- og holdklassificeringens vægtning, der resulterer i flest buy-

klassificeringer.  Der er altså overvejende konsensus i blandt de analytiske eksperter, der mener, at 

aktien sandsynligvis vil forsætte sin udvikling fra 2020 og forsat stige i 2021.  

Blandt de største optimister findes Adam Jonas fra JP Morgan, der har et kursmål på USD 880 per 

Tesla aktie. Adam Jonas’ vurdering tager udgangspunkt i de mulige forretningsområder, der 

udstikker fra Teslas hovedaktivitet, herunder ekspanderen og videresalg af deres batteriteknologi, 

mulighed for at tilbyde samkørselsservice og deres forskning i energiopbevaring159. Forventningen 

til aktiekursens fortsatte vækst findes i den værdi, der tillægges i de usynlige aktiver Tesla besidder. 

Ved at vurdere Tesla-aktien ud fra flere faktorer end blot bilproduktion, argumenteres der samtidig 

for, at Tesla er mere end blot et bilfirma. Selvom Teslas hovedindtægt og primære aktivitet er 

bilproduktion- og salg, skiller de sig ud fra konkurrenterne i sammenligningsgruppen, da de i højere 

 
158 https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nasdaq/tsla/stock-
forecast?fbclid=IwAR3HMJtq2_tigisvOM7ROp1dDzFmMKg0UveI-uXYu_5KXrhwT7wxDxvyHNw  
159 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-12/are-tesla-s-shares-worth-90-or-780-wall-street-can-t-
decide  

Konkurrentsammenligning 

Virksomhed
Markedsværdi pr. 

31. december 2019
Markedsværdi pr. 

31. december 2020
Ændring

 Antal solgte biler i 
2020 

Omsætning 2020 Resultat 2020

USD mio. USD mio. Stk. USD mio. USD mio.

Tesla, Inc 75.402                        668.900                        787% 499.550                            31.536                      721                     
Daimler Group 59.246                        75.526                          27% 2.528.349                        189.506                    4.923                  
Toyota Motors 195.350                     215.500                        10% 9.528.438                        281.098                    22.948               
Ford Motors 36.874                        34.970                          -5% 4.200.000                        127.144                    -1.279
VW Group 97.866                        100.243                        2% 9.305.400                        273.722                    10.837               
General Motors 52.293                        60.250                          15% 6.829.000                        122.485                    6.247                  

Tabel 9 (Kilde: Yahoo Finance + Respektive årsrapporter + egen tilvirkning)
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grad har en bredere forretning. Nøgletalsanalysen må derfor forventes at vise afvigende resultater, 

når der sammenlignes med rendyrkede bilproduktionsvirksomheder.  

Blandt de største skeptikere findes Ryan Brinkman, også fra JP Morgan, der har et kursmål på USD 

155. Modsat vurderingen fra Adam Jonas, opfatter Brinkman Tesla som en rendyrket bilvirksomhed, 

hvilket også afspejles i det konservative kursmål. Analysen er lavet ud fra en traditionel 

værdiansættelsestilgang, der forsøger at estimere den tilbagediskonterede værdi af fremtidige 

cashflows160. Som tidligere gennemgået, er Teslas omsætning og resultat drevet af deres bilsalg, 

men den faktiske præstation er langt fra resten af sammenligningsgruppens finansielle præstation, 

og det er denne betragtning, der ligger bag kursmålet på USD 155. Brinkman mener altså ikke, at de 

finansielle poster i Teslas seneste årsregnskab, kan retfærdiggøre kursen pr. 31. december 2020 på 

USD 694,8. For at komme i nærheden af denne kurs mener Brinkman, at det kræver en væsentlig 

forbedring af Teslas top- og bundlinje. Brinkmans påstand bliver yderligere bakket op af aktørernes 

respektive aktiekurser pr. 31. december 2020. I tabel 10 fremgår sammenligningsgruppens 

aktiekurser, og her kan det ses, at de ligger relativt langt fra Teslas niveau, med blandt andet en kurs 

på USD 200,0 og USD 154,1 for henholdsvis Volkswagen Group og Toyota Group. 

 

Det samme er naturligvis gældende, hvis vi sammenligner markedsværdi. Teslas markedsværdi er 

pr. 31. december 2020 opgjort til USD 666,9 milliarder, mens Volkswagen Group og Toyota Group 

markedsværdi udgjorde henholdsvis USD 100,3 og 215,7 milliarder. Sammenligningsgruppens 

akkumulerede markedsværdi er opgjort til USD 485,6 milliarder, hvilket betyder, at Teslas 

markedsværdi er større end summen af de fem aktørers markedsværdi. 

 
160 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-12/are-tesla-s-shares-worth-90-or-780-wall-street-can-t-
decide  

Nøgletal
 USD Pr. 31/12-2020 Aktiekurs lok val Aktiekurs USD Udstedte aktier Market cap

Tesla, Inc 694,8                     694,8                959.850.000           666.884.583.000       
Daimler Group 56,8                        69,7                  1.070.000.000       74.586.442.920          
Toyota Motors 154,1                     154,1                1.400.000.000       215.726.000.000       
Ford Motors 8,9                          8,9                     3.920.000.000       34.731.200.000          
VW Group 198,7                     200,0                501.390.000           100.260.923.446       
General Motors 41,8                        41,8                  1.440.000.000       60.249.600.000          

Tabel 10 (Kilde: Yahoo Finance + Egen tilvirkning)
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5.2.2 Nøgletalsanalyse 

Vi har valgt at vurdere Tesla-aktien ud fra følgende nøgletal, opsummeret i nedenstående tabel 11. 

Udgangspunktet for beregningerne fremgår af bilag 9. 

 

I de følgende afsnit vil nøgletallene blive gennemgået nærmere. 

5.2.2.1 P/E-ratio: 

P/E-ratio (Price-to-earnings) er en meget udbredt beregning ved vurdering af aktier, da den skildrer 

forholdet mellem den faktiske pris på aktien i forhold til virksomhedens overskud. Sammenligningen 

af aktiekursen og overskuddet giver en indikation på om aktien er værd at købe, da P/E-værdien 

viser, hvor meget investoren skal betale for én dollar overskud. P/E-værdien har ikke meget relevans 

for virksomheder med underskud, men har relevans ved sammenligning på brancheniveau, da 

underskudsforretninger også er en del af markedet. Som vist i tabellen, har Tesla en voldsom høj 

P/E-værdi på 924,9, og ligger aldeles højere end de andre udvalgte aktører. Den gennemsnitlige P/E-

værdi for de fem øvrige aktører lyder på 3,3, og ser man bort fra Ford Motors lyder gennemsnittet 

på 10,9, hvilket giver udtryk for, at Tesla-aktien pr. 31. december 2020 var overvurderet.  

5.2.2.2 P/S-ratio 

P/S-værdien (Price-to-sales) er modsat P/E-værdien en toplinje sammenligning, da den viser 

forholdet mellem den faktiske pris på aktien og virksomhedens omsætning. Sammenligningen kan 

derfor laves uanset om virksomheden genererer overskud eller ej. På samme måde som P/E-

værdien, kan P/S-værdien give en indikation af, om aktien er værd at købe, da denne viser, hvor 

meget investoren skal betale for én dollar omsætning. Teslas P/S-værdi på 21,1 er ligeledes 

Nøgletal
Virksomheder P/E-ratio EV/EBITDA P/S-ratio P/B-ratio

Tesla, Inc 924,9          156,4            21,1            30,0            
Daimler Group 15,1            11,3               0,4              1,0              
Toyota Motors 9,4               10,2               0,8              1,2              
Ford Motors 27,2-            18,5               0,3              1,1              
VW Group 9,3               4,9                 0,4              0,6              
General Motors 9,6               6,5                 0,5              1,3              

Gennemsnit ex. Tesla 3,3               10,3               0,5              1,1              
Gennemsnit ex. Tesla & Ford 10,9            - - -

Tabel 11 (Kilde: Egen tilvirkning)
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væsentlig højere end standarden i sammenligningsgruppen, der har en gennemsnitlig værdi på 0,5, 

hvilket endnu engang er et udtryk for en overvurderet aktie. 

5.2.2.3 P/B-ratio 

P/B-værdien (Price-to-book) viser forholdet mellem den faktiske aktiepris og virksomhedens 

egenkapital, og den giver også en indikation af, om aktien er værd at købe. Værdien er et udtryk for, 

hvad det koster investoren at købe én dollar af virksomheden. Også her vil en lav værdi være at 

foretrække, da det betyder, at investoren kan købe sig billigere ind i virksomheden. Teslas P/B-værdi 

på 30,0 er endnu engang den højeste i sammenligningsgruppen, og et udtryk for en overvurdering. 

Den gennemsnitlige P/B-værdi for de fem aktører ligger på 0,5, hvilket betyder det generelt er 

muligt, at købe sig billigt ind i branchen. 

5.2.2.4 EV/EBITDA 

EV/EBITDA (Enterprise value/EBITDA) viser forholdet mellem selskabets samlede værdi og 

selskabets resultat før afskrivninger. Nøgletallet har samme formål som P/E-værdien, da begge 

nøgletal viser virksomhedens værdi i forhold til deres evne til at tjene penge. Ved beregning af 

EV/EBITDA tages der dog højde for virksomhedens gæld, ligesom beregningen udelukker 

afskrivninger på driftsaktiverne, modsat P/E-værdien, der tager udgangspunkt i bundlinjen. Værdien 

er ligeledes et udtryk for, hvad det koster investoren for én dollar indtjening. Teslas EV/EBITDA er 

udregnet til 156,4, som også her ligger højere end resten af sammenligningsgruppen, og derfor et 

udtryk for en overvurdering. Den gennemsnitlige EV/EBITDA-værdi for sammenligningsgruppen 

ligger på 10,3. 

5.2.3 Opsummering 

Ud fra ovenstående beregninger fremstår alle Teslas nøgletal som outliere, hvis man sammenligner 

med de fem udvalgte aktører, og nøgletallene peger derfor i retning af en stærkt overvurderet aktie 

og virksomhed. Det er vigtigt at pointere, at analysen er lavet på baggrund af seneste årsregnskab 

og daværende aktiekurser. Altså kigger analysen bagud på historiske data, mens den faktiske 

markedspris på aktien i høj grad bliver påvirket af virksomhedens fremtidsperspektiv. I forbindelse 

med Q4 2020 regnskabet, udmeldte Tesla, at de forventede 50 % vækst på leveringer pr. år161. Q1 

2021 regnskabet viste 180.000 producerede biler og 185.000 leverede biler på alle markeder, samt 

 
161 https://www.cnbc.com/2021/01/27/tesla-tsla-earnings-q4-2020.html  
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at de forventer at øge produktionen i løbet af året162. Tesla forventer altså at vækste på 

omsætningen og levere et bedre resultat i 2021 end året før, og forventningen om et forbedret 

resultat afspejler sig allerede i markedsværdien. 

5.3 Tesla - mere end en bilvirksomhed 

Nøgletalsanalysen i afsnit 5.2.2 fremstiller Tesla som en stærkt overvurderet aktie, hvis værdi ikke 

kan afspejles i deres finansielle præstation. På baggrund af analysen kan man desuden sætte 

spørgsmålstegn ved, hvilken branche Tesla egentlig tilhører, da deres nøgletal ligger langt fra det 

niveau som deres konkurrenter kan præstere. Det kan diskuteres om Tesla reelt set er en 

teknologivirksomhed fremfor et bilfirma, eller om de er noget helt tredje. Alene på baggrund af 

deres børsnotering kan Tesla betegnes som en teknologivirksomhed, da aktien handles på den 

amerikanske teknologibørs, NASDAQ. I nedenstående afsnit, vil vi derfor sammenligne Tesla med 

fem udvalgte virksomheder, som ligeledes handles på NASDAQ, og derved prøve at definere en 

trend indenfor teknologiorienterede virksomheder.  

 

I tabel 12 har vi udarbejdet samme nøgletal som tidligere, for at give et indblik i benchmarket for de 

udvalgte teknologiorienterede virksomheder. Ved en sammenligning præsterer de fem 

teknologiorienterede virksomheder generelt højere værdier end bilbranchen, da samtlige 

gennemsnitsværdier ligger langt over de fundne værdier for bilbranchen. Tesla præsterer stadig de 

højeste værdier i denne sammenligningsgruppe, hvor især P/E-værdien stadig ligger langt højere 

end de resterende virksomheder, og Tesla fremstår også her som en overvurderet aktie. Det samme 

er gældende, hvis man kigger på Teslas EV/EBITDA-værdi, der også her ligger en del højere end 

resten af sammenligningsgruppen. Dog skal det bemærkes, at værdierne hos de 

 
162 https://ir.tesla.com/press-release/tesla-q1-2021-vehicle-production-deliveries  

Nøgletal
Virksomheder P/E-ratio EV/EBITDA P/S-ratio P/B-ratio

Tesla, Inc 924,9         156,4            21,1           30,0           
Apple 39,2           29,4              8,2             34,4           
Microsoft 37,9           24,6              11,7           14,2           
Intel 9,6             5,9                2,6             2,5             
Amazon 80,5           33,6              4,4             18,4           
Netflix 86,7           16,0              9,6             21,6           

Gennemsnit ex. Tesla 50,8           21,9              7,3             18,2           
Gennemsnit ex. Tesla & Intel 61,1           25,9              8,5             22,2           

Tabel 12 (Kilde: Egen tilvirkning)
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teknologiorienterede virksomheder ligger tættere op ad Teslas egne værdier, hvor især P/B-værdien 

på 30,0 bærer præg af en teknologivirksomhed. Intels værdier ligner tilnærmelsesvis standarden i 

bilbranchen, og fremgår derfor som en outlier i denne sammenligningsgruppe, da den ligger 

væsentligt under gennemsnittet på alle værdier. 

Nøgletallene i tabel 12, er ikke et udtryk for, at de udvalgte virksomheders aktiekurs er 

overvurderet, men nærmere et bevis på, at nøgletallene afviger markant fra branche til branche. 

Forskellen på standarden imellem de to udvalgte grupper bekræfter vores tidligere påstand om 

brancheforskelle, og beviser endvidere vigtigheden af sammenligningsgrundlaget samt hvorfor 

nøgletallene ikke kan stå alene, når der skal tolkes på resultaterne. Generelt er teknologigruppen 

præget af relativ stor vækst, da teknologien pr. definition konstant er i udvikling. Den hyppige 

fornyelse af løsninger og muligheder, vil naturligt skabe vækst, og dette afspejles også på 

aktiemarkedet. Dette ligger i stærk kontrast til bilbranchen, hvor der reelt ikke er tale om egentlig 

udvikling i samme forstand. Bilbranchen er nærmere præget af optimering og effektivisering af den 

allerede eksisterende teknologi, hvor den begrænsede mulighed for udvikling og relativt lave vækst, 

derfor vil resultere i nøgletal på et lavere niveau. 

Efter at have sammenlignet Tesla ud fra traditionelle værdiansættelsesprincipper med både 

bilbranchen og teknologiorienterede virksomheder, er det tydeligt, at Tesla deler flere fællestræk 

med teknologiorienterede virksomheder end bilvirksomheder, på trods af, at Teslas hovedaktivitet 

er bilproduktion- og salg. I afsnit 5.2.1 præsenterede vi kontrasten i kursmålet for Tesla i 2021, hvor 

den overskyggende årsag til de forskellige forventninger lå i opfattelsen af Tesla som virksomhed. 

Ovenstående analyse bekræfter opfattelsen af, at Tesla er mere end blot et bilfirma og at de særligt 

værdiskabende elementer ikke stammer fra deres egentlige bilproduktion, men nærmere 

teknologien og softwaren bagved. 

I afsnit 3.2.4 gav vi et billede af de teknologiske tendenser vi ser i samfundet, og Tesla er i høj grad 

et symbol og en frontfigur på det teknologiske skift vi oplever på markedet for elbiler. Man kan 

drage paralleller til Apple, der revolutionerede markedet for mobiltelefoner, ved at skabe et nyt 

marked ved offentliggørelsen af den første smartphone.  

iPhonen var ikke blot et alternativ til allerede eksisterende produkter, den var det første produkt af 

sin slags, og banede vejen for et helt nyt marked, ved at ændre måden vi opfattede og brugte 
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mobiltelefonen på. På samme måde har Tesla ændret vores opfattelse af elbiler, og gjort op med de 

fordomme, der hidtil har eksisteret, ved at gøre produkterne konkurrencedygtige på design, 

køreegenskaber og pris. Det er især køreegenskaberne, der gør Tesla til mere en blot en 

bilproducent, da de i høj grad er resultatet af Teslas softwareudvikling. Softwaren i bilerne har 

mange afstikkere til andre foretagende, heriblandt genanvendelig energi, energiopbevaring og 

selvkørende biler, og er således en del af noget større, end blot at erstatte eksisterende produkter 

med nye. 

Tesla driver nærmere et teknologisk skift i transport, som kan sammenlignes med overgangen fra 

hestevogn til forbrændingsmotoren, idet den banede vejen for andre industrier. Opfindelsen af 

forbrændingsmotoren gav et utal af muligheder på tværs af industrier, men stillede naturligt højere 

krav til blandt andet infrastrukturen og olieindustrien, med andre ord, et samfund, som 

understøttede den nye teknologi. Det særlige ved det nuværende skift er, at det i høj grad er drevet 

af en enkelt virksomhed, fremfor en hel industri, da Teslas vision gør resten af bilmarkedet til 

markedsfølgere.  

De samme tendenser ser vi i dag, hvor kravene til infrastrukturen endnu engang bliver højere, i takt 

med elbilens indtog. Først og fremmest er det nødvendigt med opladestationer i samme omfang 

som tankstationer, så det er muligt at køre længere distancer. Desuden ser vi flere og flere 

bilproducenter gøre Tesla kunsten efter ved at producere elektriske alternativer. Dette stiller højere 

krav til batteri- og teknologiindustrien, der skal levere materialer til elbilernes motorer. Teknologien 

og softwaren i elbilerne betyder, at der nærmere er tale om en mobil-computer end en traditionel 

bil. Det er på grund af dette, at udviklingen af selvkørende biler vil være en realistisk mulighed i 

fremtiden. For at selvkørende biler skal kunne fungere i praksis, kræver det ligeledes et samfund, 

som understøtter teknologien, og en infrastruktur, som indfrier de betingelser, som er afgørende 

for sikkerheden ved teknologien. Man må forvente, at overgangen fortsat vil være undervejs en 

række år endnu, og dette afspejles også i antallet af solgte elbiler i 2019, som nævnt i afsnit 3.1, 

stadig kun udgør 3 %. 

5.4 Usynlige aktiver 

For at belyse de store forskelle mellem bogført værdi og markedsværdien hos Tesla, er vigtigt at 

komme ind på immaterielle aktiver. Som det fremgår af den reformulerede balance i bilag 2, har 
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Tesla i 2020 aktiveret USD 313 millioner i immaterielle aktiver, ikke inkluderet goodwill. Tallet 

udgøres hovedsageligt af færdigudviklet teknologi på USD 194 millioner og kontrakter på USD 81 

millioner samt mindre beløb til vandrettigheder på Giga Factory Nevada, og andre immaterielle 

aktiver, som ikke specificeres i årsrapporten163. Dette afsnit omhandler Teslas vigtigste usynlige 

immaterielle aktiver, som grundet regnskabsmæssige regler ikke opfylder kravene for indregning i 

Teslas årsrapport, og som derfor kan forklare noget af den difference, der er på den bogførte værdi 

og den regnskabsmæssige værdi. 

5.4.1 Elon Musk 

Vi har tidligere i opgaven nævnt Elon Musk flere gange, og vi har i forbindelse med udarbejdelsen 

af værdikædeanalysen konkluderet, at han for Tesla er en kernekompetence, ligesom vi i SWOT-

analysen konstaterede, at han både er en styrke og en svaghed for Tesla.  

Elon Musk er en ekstrem visionær person, som igennem årene med hårdt arbejde, målbevidsthed, 

innovation og ekstrem risikovillighed, har formået at bygge sin formue op til USD 169.900 millioner 

pr. 7. april 2021164. Han har i snart et års tid kæmpet med Jeff Bezos, stifteren af Amazon, om at 

være verdens rigeste mand. Størstedelen af hans formue kommer fra hans aktier i Tesla, men det 

er også værd at nævne, at han ligeledes ejer 54 % af SpaceX, som pr. 16. februar 2021, havde en 

værdi på USD 74.000 millioner165.  

Elon Musks betydning for Tesla i den daglige drift er markant. Han har indflydelse på alle de største 

beslutninger, som træffes, har en enorm knowhow inden for teknologibranchen, har været med til 

at udvikle bilerne, er en ekstraordinær forretningsmand og er dygtig til at føre sine visioner videre 

til medarbejderne. Tidligere medarbejdere i Tesla har dog udtalt, at han kan være en svær leder at 

arbejde under grundet hans høje krav166. Elon Musk ligger selv op mod 80 timer om ugen i 

arbejdstid, og forventer, at medarbejderne bidrager med samme engagement som ham selv, 

ligesom der er en forventning om fleksibilitet i forhold til det antal timer der arbejdes. Han er meget 

 
163 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 77 
164 https://www.forbes.com/profile/elon-musk/?sh=7df852a27999  
165 https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2021/02/16/elon-musks-spacex-now-worth-74-billion-after-latest-
fundraising-round-report/?sh=508a65052dca  
166 https://www.dw.com/en/who-is-elon-musk-and-what-made-him-big/a-53591199  
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passioneret omkring Teslas overordnede mål og visioner, og har i perioder sat sin egen personlige 

formue på spil for at prøve at opnå disse.  

På daglig basis har han også stor betydning for Teslas markedsværdi. Når man siger Tesla, må man 

også sige Elon Musk, og hver gang Elon Musk foretager sig noget i offentligheden, specielt hvis det 

er på grænsen til det kontroversielle, får det direkte betydning for Teslas markedsværdi og aktiepris, 

både positivt og negativt. 

Som et eksempel på ovenstående kan nævnes maj 2020, hvor Elon Musk udsendte et tweet med 

følgende tekst ”Tesla stock price is to high imo”167. Tweetet fik aktien til at falde med over USD 60 

på en enkelt dag168. 

Et andet eksempel, der kan fremhæves, er da Elon Musk i 2018 i utilfredshed over mediernes 

opmærksomhed, overvejede at tage Tesla af børsen til en kurspris pr. aktie på USD 420. På 

daværende tidspunkt lå Tesla-aktien langt under dette beløb, men efter udmeldingen steg aktien 

enormt. Efterfølgende blev Tesla-aktien suspenderet for alt salg, og Elon Musk blev af SEC (USA's 

finanstilsyn) anklaget for vildledning.169 Efterfølgende faldt aktien igen, og i sidste ende endte Elon 

Musk og Tesla med at få en bøde på samlet USD 40 millioner, USD 20 millioner til hver part170. 

Det sidste eksempel, der kan fremhæves, er ligeledes tilbage fra 2018 af. På daværende tidspunkt 

havde Elon Musk og Tesla fortsat problemer med ovenstående situation med SEC, og derudover 

havde to ledende medarbejdere valgt at opsige deres stilling. Trods Teslas modgang, valgte Elon 

Musk alligevel i et live podcast interview med komiker Joe Rogan at ryge hash. Der havde tidligere 

været spekulationer i medierne om, hvorvidt Elon Musk havde et misbrug, hvilket ikke gjorde 

handlingerne bedre i det offentliges lys.  Spekulationerne om et misbrug er dog senere blevet pure 

afvist, men i efterspillet af interviewet faldt Teslas aktie alligevel med 9 %171. 

Det må konstateres, at Elon Musks udtalelser og handlinger har betydning på godt og ondt for både 

Tesla og ham selv personligt, hvor hans bemærkelsesværdige tweets nogle gange ender med at give 

 
167 https://nyheder.tv2.dk/business/2020-05-02-tweet-fra-elon-musk-fik-tesla-aktien-til-at-styrtdykke  
168 https://nyheder.tv2.dk/business/2020-05-02-tweet-fra-elon-musk-fik-tesla-aktien-til-at-styrtdykke  
169 https://finans.dk/investor/ECE10901927/boersfusk-her-er-myndighedernes-anklager-mod-elon-musk/?ctxref=ext  
170 https://www.sec.gov/news/press-release/2018-226   
171 https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/tesla-stock-plummets-after-elon-musk-smokes-weed-live-show-
n907476  
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bagslag. Hans konstante aktivitet på sociale og traditionelle medier er dog en vigtig del af Teslas 

markedsføringspolitik, og er med til konstant at give Tesla omtale, en omtale, som gennem årene, 

har været med til at øge fokus på Teslas brand. 

Ved at være den offentlige person som Elon Musk er, har langt de fleste også en holdning til ham. 

Piplsay udsendte i februar 2021 et spørgeskema, som havde 30.400 amerikanske respondenter172. 

Spørgeskemaet omhandlede Elon Musk, og inkluderede flere spørgsmål vedrørende hans 

personlighed, hvor svarene tydeligt gav et billede af en person som mange beundrer, men svarene 

viste også, at et fåtal havde en negativ holdning til ham. 

I spørgsmålet ”Which is the one word you would use do descripe Elon Musk?” svarede 48 % genial, 

mens 22 % svarede sjov og 7 % svarede idiot. I spørgsmålet ”What are your feelings towards Elon 

Musk” svarede 33 %, at de kunne lide ham, mens 6 % svarede de hadede ham. De resterende 

procenter var enten neutral eller vidste ikke, hvem han var. Et enkelt spørgsmål omhandlede, hvad 

folk beundrede Elon Musk mest for, og her svarede 47 % hans lidenskab og engagement. Overordnet 

set var respondenterne mest af alt positive overfor Elon Musk, og deres svar på, hvad de beundrede 

mest omkring ham, er også i tråd med, hvad den tidligere medarbejder fortalte om Elon Musk. Det 

er tydeligvis en mand, der virkelig vil Tesla, og lægger meget af sin energi i projektet. 

Yderligere var der et spørgsmål, der vedrørte investering i Tesla. Spørgsmålet lød således ”Have you 

personally made investments based on his tweets or at least thought about it?” Dertil svarede 21 % 

af respondenterne, at det havde de en enkelt gang eller to, mens 16 % svarede ja, mange gange. Alt 

i alt havde 37 % af respondenterne i et vist omfang investeret eller tænkt på at investere i Tesla 

grundet et af Elon Musks tweet.  

Det er sjældent, at en CEO er indbegrebet af en virksomhed på samme måde som Elon Musk er med 

Tesla, og hans overordnede betydning for Tesla samt Teslas fremtidige indtjeningsmuligheder er 

ikke noget, der lader sig opgøre i beløb. I forbindelse med ovenstående anklager fra SEC, var der 

snak om, at Elon Musk skulle afgå som CEO hos Tesla. Flere Wall Street eksperter var dengang 

nervøse for, hvordan Teslas fremtid ville blive uden Elon Musk, mens andre mente, at Teslas brand 

 
172 https://piplsay.com/the-musk-factor-what-do-americans-think-of-the-tesla-guy/  
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ville være stærkt nok uden, og brugte eksemplet omkring Apple og Steve Jobs, hvor Apple i dag 

kører ufortrødent videre efter Steve Jobs død173.  

Elon Musk endte som bekendt med at blive som CEO hos Tesla, og svaret på om Tesla kan klare sig 

uden Elon Musk har vi endnu ikke fået afklaret. I takt med, at Tesla vokser som virksomhed og 

ansætter flere dygtige folk, vil Tesla alt andet lige gøre sig mere og mere uafhængige af Elon Musk 

over tiden.  

Elon Musks kompetencer, erfaring, kreativitet og ideer er nogle af de færdigheder, som bliver 

sværest at erstatte, men der hvor han gør sig specielt bemærket, og hvor han er ekstra værdifuld 

for Tesla, er i hans måde at formidle budskaber på. Når Elon Musk for eksempel præsenterer et nyt 

produkt, præsenterer han meget mere end selve produktet. Han præsenterer en ny livsstil, hvor 

han formår at få produktet til at fremstå som en revolution i måden vi handler og tænker på. Han 

er ekspert i at sælge Teslas mission om grøn omstilling på en måde, der skaber opmærksomhed, 

hvilket det førnævnte spørgeskema også bekræfter.  

5.4.2 Teknologiske kompetencer 

Under værdikædeanalysen, i afsnit 3.4, konkluderede vi, at teknologiinnovation var en 

kernekompetence, mens vi under vores VRIO-model i afsnit 3.5, konkluderede, at det er en fordel, 

som kommer til at være vedvarende for Tesla. 

 

 
173 https://money.cnn.com/2018/09/29/technology/business/elon-musk-sec-lawsuit/index.html  
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Som det fremgår af ovenstående tabel 13 fra Statista, brugte Tesla i årene 2010-2020 i alt USD 8.497 

millioner på research og udvikling174.  Tesla har ikke opgivet en detaljeret liste over, hvad pengene 

præcist er blevet brugt til, men nævner, at omkostningerne, der er brugt i 2020, hovedsageligt er 

blevet brugt på personaleomkostninger til deres udviklingsteams og omkostninger til prototyper og 

udstyr175.   

De mange ressourcer, som gennem årene er blevet brugt på research og udvikling, er en af grundene 

til, at Tesla i dag har nogle af de mest innovative og dygtige medarbejdere. Kombineret med, at 

Tesla for et par år tilbage, var de første, der seriøst begyndte at producere elbiler, har de opbygget 

en viden, erfaring og kompetence omkring elbiler, som konkurrenterne kun kan misunde. Den 

knowhow kan for det første ikke måles i kroner og øre, og opfylder for det andet heller ikke kravene 

for at blive indregnet under aktiver i årsrapporten.  

Når en virksomhed og dens medarbejdere ligger inde med den form for viden og erfaring i en 

branche, som forventes at vokse over de næste mange år, giver det indiskutabelt en 

konkurrencemæssig fordel, som øger virksomhedens reelle værdi. 

5.4.3 Udviklingsprojekter 

I forlængelse af ovenstående emne omkring forbruget af research- og udviklingsomkostninger, har 

de mange omkostninger ikke kun øget medarbejdernes viden og kompetencer. Der er også blevet 

brugt ressourcer på at udvikle nye biler, komponenter og andre produkter. Det må formodes, at 

mange af de omkostninger, der blev brugt på research og udvikling i starten og midten af 2010’erne, 

på den ene eller anden måde har skabt en indtjening for Tesla på nuværende tidspunkt.  

Som det fremgår af tabel 13, der viser udviklingen i research- og udviklingsomkostninger, har Tesla 

i de seneste år investeret kraftigt. Nogle af de penge, som er brugt i den forbindelse, har formentlig 

skabt indtjening for Tesla på nuværende tidspunkt, men en stor del af de penge, der er brugt i de 

senere år, kan først forventes at give et boost til Teslas indtjening i fremtiden. Tesla udvikler hele 

tiden på deres biler, og kommer årligt med nye versioner af deres nuværende modeller. En stor del 

 
174 https://www.statista.com/statistics/314863/research-and-development-expenses-of-
tesla/#:~:text=Tesla's%20research%20and%20development%20spending,a%20million%20vehicles%20in%202020.  
175 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 43 
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af udviklingsomkostningerne går derfor til produktforbedringer, såsom batterirækkevidde og 

software på bilerne.  

Specielt batteriteknologien har Tesla haft stort fokus på, og de er på nuværende tidspunkt i gang 

med at udvikle et batteri, der skulle revolutionere elbilbranchen, og gøre det muligt at købe elbiler 

ned til en tredjedel af den nuværende pris, uden at gå på kompromis med rækkevidden. Elon Musk 

præsenterede batteriet i september 2020 under navnet ”batteri 4680”. Batteriet er stadig i 

udviklingsfasen, og der er analytikere og eksperter, der mener, at der fortsat er store teknologiske 

udfordringer før det er muligt at bruge batterierne i elbilerne176. Tesla arbejder dog kraftigt hen 

imod det og har også bedt deres batteriproducent Panasonic om at producere batterierne.  

Tesla har derudover også stort fokus på autopilotfunktionen, som udvikles på hvert år, og som 

forventes i fremtiden at ville give køreren mulighed for at tilvælge en fuldstændig selvkørende 

funktion. 

I 2020 kom Tesla Model Y på markedet i USA, bilen forventes dog først at komme til Kina og Europa 

i løbet af 2021. De mange penge, der er brugt til udviklingen af Tesla Model Y, har derfor kun givet 

en begrænset indtjening indtil videre. 

Udover bilerne, der allerede er på markedet, er Tesla også i gang med at udvikle en ny Tesla 

Roadster, som forventes at kunne leveres i 2022177, en Cybertruck, der forventes klar til levering i 

slutning af 2021,178 og Tesla Semi Truck, som forventes klar til levering i løbet af 2021179. Fælles for 

alle tre modeller er, at der allerede nu er brugt mange penge i udviklingsomkostninger, og at de ikke 

er langt fra klar til produktion. 

Regnskabsmæssigt er research- og udviklingsomkostningerne blevet udgiftsført løbende i takt med 

afholdelse af omkostningerne, hvilket har gjort, at Teslas årlige resultater har været stærkt negativt 

påvirket af omkostninger, som først har forventet at give dem indtjening i efterfølgende år. 

 
176 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-08/panasonic-bets-on-tesla-beer-can-battery-to-unlock-25-
000- 
evs?in_source=postr_story_0&fbclid=IwAR3uDi1U9LaN7LBBqCrFoMKmA9_derbVPLaqPvN2YVN70zwe0o1fCdcfCC8  
177 https://www.carbuyer.co.uk/news/161273/all-new-tesla-roadster-for-
2020#:~:text=The%20Tesla%20Roadster%20will%20get,2022%20before%20the%20Roadster%20launches . 
178 https://electrek.co/guides/tesla-cybertruck/   
179 https://techcrunch.com/2021/01/27/elon-musk-says-tesla-semi-is-ready-for-production-but-limited-by-battery-
cell-output/  
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Branchen er så meget i udvikling, at Tesla formodentligt ikke kommer til at bruge færre penge på 

research- og udvikling i de kommende år, men det er der ingen i branchen, der kommer til.  

Teslas research- og udviklingsomkostninger udgjorde i 2020 5 % af den samlede omsætning, hvilket 

også var gældende for 2019180. Med det forspring som Tesla i forvejen har opbygget på specielt 

teknologidelen, de produkter de i forvejen har på markedet samt de mange projekter de har gang i, 

forventes det, at Teslas omsætning vil stige i de kommende år. Nedenstående graf viser ti analytikers 

skøn over Teslas omsætning i de kommende tre år, inddelt i tre kurver181. 

 

Selv den mest konservative kurve forventer, at Tesla over de næste tre år som minimum øger 

omsætningen med over 70 %, mens den mest ambitiøse kurve tror på en stigning i omsætning på 

over 300 %. Analytikernes omsætningsmål er lidt mere konservative end de mål vi udarbejdede i 

vores budgettering i bilag 7, men omsætningsmålene har det til fælles, at der er en forventning om 

stor stigning i Teslas omsætning i de kommende år. 

Der foreligger ikke oplysninger, der gør det muligt, præcist at opgøre, hvor meget Teslas nuværende 

udviklingsprojekter er værd eller præcis, hvilke fremtidige indtjeninger de forventer at bringe. 

Desuden må udviklingsprojekter heller ikke indregnes i balancen grundet regnskabsreglerne, hvilket 

gør det til et usynligt aktiv.  

 
180 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 43 
181 https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nasdaq/tsla/stock-forecast?fbclid=IwAR13oqZ7OlPYGl6-ozk0zyjX-
aLvYJzHrbHTO2AEwSwgvcjB744qwdyfaO0  

Estimeret kursmål

Tabel 14 (Kilde: WallstreetZen)
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Hvis flere af de kommende produkter, specielt batteriet, kan revolutionere branchen, vil Teslas 

fremtidig indtjening øges kraftigt, hvilket markedsværdien også indikerer. 

5.4.4 Intern oparbejdet goodwill 

I forlængelse af ovenstående usynlige aktiver, vil vi i dette afsnit undersøge intern oparbejdet 

goodwill hos Tesla. Som det fremgår af den reformulerede balance i bilag 2, har Tesla i 2020 i alt 

aktiveret USD 207 millioner i goodwill182. En virksomhed kan kun indregne goodwill i sin årsrapport 

i forbindelse med opkøb af en anden virksomhed. Goodwill indregnes normalt som den merpris 

virksomheden har betalt udover nettoaktivernes værdi. Teslas har indtil videre opkøbt seks 

virksomheder183.  

Den form for goodwill vi vil fokusere på i dette afsnit, er den goodwill som Tesla ikke må indregne i 

årsrapporten grundet regnskabsmæssige regler, men som for aktionæren allerede er en del af den 

samlede vurdering.  

Vi har tidligere vurderet, at Teslas brandværdi er en kernekompetence for firmaet, som giver dem 

en vedvarende konkurrencemæssig fordel under afsnit 3.5. Brandværdi anses for at være intern 

oparbejdet goodwill, da goodwill reelt set er værdien af virksomhedens omdømme. Ifølge 

BrandFinance, som ser sig selv som ledende inden for brandrådgivning, er Tesla i januar 2021 

verdens 42. mest værdifulde brand med en brandværdi på USD 31.986 millioner, en stigning på 

157,6 % i forhold til januar 2020, jf. bilag 10. Tesla er klart det firma i top-50, hvis brand er steget 

mest i værdi over det seneste år. I henhold til bilag 10 er Tesla dog stadig kun det bilfirma, der har 

den 7. højeste brandværdi.  

Tesla bruger, som tidligere angivet i afsnit 3.4.1.4, ingen penge på markedsføringsomkostninger, 

hvorfor det er imponerende, at Teslas brand er så værdifuldt som det er. Teslas brand bygger på 

omtale via sociale medier, hvor budskabet omkring Teslas innovative tilgang til bæredygtighed og 

måden at drive en bilvirksomhed formidles. Teslas brand er bygget op omkring deres mission om at 

gøre verden mere bæredygtig og Teslas holdning er, at det starter ved at køre i grønnere biler.  

 
182 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm, side 54 
183 https://tracxn.com/d/acquisitions/acquisitionsbyTesla  
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Teslas måde at drive virksomheden på er ret speciel i forhold til resten af branchen. Specielt deres 

salgsafdeling, hvor Tesla sælger direkte til forbrugeren online, samt deres store fokus på teknologi, 

som kan gå lidt på kompromis med kvaliteten af selve bilerne, adskiller sig markant fra de øvrige 

aktører i branchen.  

Udregning af brandværdi sker på et lidt løst grundlag, hvorfor det også er en af grundene til, at 

goodwill ikke må indregnes. Reelt set er det stort set umuligt at opgøre præcis, hvor meget de 

forskellige brands er værd. Teslas udregnede brandværdi af BrandFinance er derfor med forbehold. 

5.5 Delkonklusion på Aktiemarkedsanalysen 

Tesla befinder sig på det imperfekte marked, hvor der kan være stor forskel på den bogførte værdi 

og markedsværdien. Regnskabsanalysen viser, som nævnt, en virksomhed, som er i konstant 

finansiel forbedring. Forbedringerne specielt i 2020, har været med til at øge forventningerne til 

Tesla fremover, hvilket aktiemarkedet allerede har inkorporeret i kursen.  

Yderligere faktorer der driver Teslas værdi, findes i deres usynlige aktiver. Usynlige aktiver 

forekommer når værdifulde aktiver ikke må indregnes i bogføringen grundet regnskabsmæssige 

regler, blandt andet usikkerhed omkring værdiansættelsen af aktiverne. Tesla har flere usynlige 

aktiver, hvor vi mener, at deres teknologiske kompetencer, brandværdi, udviklingsprojekter og 

deres CEO Elon Musk har stor værdi for virksomheden. Særligt Teslas teknologiske kompetencer og 

udviklingsprojekter har ekstra stor værdi for Tesla, da vi mener det forventede boost i omsætningen 

blandt andet dannes på baggrund af allerede investerede midler i medarbejderkompetencer og 

igangværende udviklingsprojekter. Teslas fokus på fremtidsperspektivet er i høj grad 

værdiskabende for Tesla, og derfor er vi også mere tilbøjelige til at være enige i Adam Jonas’ 

værdiansættelse af Tesla aktien på USD 880 end Ryan Brinkmans på USD 155. 

I forlængelse af ovenstående og som eksemplificeret i afsnit 5.2.1, er det dog vanskeligt at fastlægge 

et entydigt kursmål for Tesla, da forventningerne til alle deres forretningsområder er afgørende for 

den endelige vurdering. På baggrund af vores strategiske analyse, hvor vi både har analyseret Teslas 

eksterne og interne miljøer samt vores aktierelaterede nøgletalsanalyse, mener vi, at en vurdering, 

der udelukkende kategoriserer Tesla som en bilproducent, er en overforenklet analyse. Ved at 

sammenligne Teslas aktiekurs på baggrund af traditionelle værdiansættelsesprincipper i vores 

nøgletalsanalyse, giver alle nøgletallene et billede af Tesla som en stærkt overvurderet aktie. 
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Gennemgående for de udvalgte nøgletal er, at Tesla ligger langt over normalen for bilproducenter. 

Forventningerne til Teslas aktiekurs er dog et polariserende emne, da vores analyse på den ene side 

bliver bakket op af eksperter fra den finansielle sektor, der opfatter Tesla som et rendyrket bilfirma, 

men på den anden side bliver skudt ned af analytikere, der anser Tesla for noget mere. Teslas 

faktiske aktiekurs og markedsværdi er et kraftigt udtryk for, at samfundet i den grad opfatter Tesla 

som mere end en bilproducent, på trods af, at deres omsætning og overskud kommer heraf.  

 

6 Konklusion 

Denne opgave har ved inddragelse af strategiske analyser, regnskabs- og aktiemarkedsanalyser 

undersøgt, hvad aktionærerne køber ind i, når de vælger at investere i Tesla. 

Tesla er en amerikansk virksomhed, der har været gennem en stor udvikling på sin relativ korte 

levetid. Virksomheden blev opstartet med henblik på at revolutionere bilbranchen og nytænke 

måden at køre bil på. Tesla har siden opstarten været genstand for både kritik og ros, og særligt 

Teslas aktie har været i mediernes fokus. 

Afsnit 3 gennemgår en række strategiske analyser, hvor det bliver undersøgt, hvilke elementer, der 

har særlig indflydelse på Teslas fremtidsudsigter. Det må først og fremmest, på baggrund af PESTEL-

analysen konkluderes, at politiske tiltag øger kundes incitamentet til at købe elbil, på grund af de 

eksisterende økonomiske fordele, i form af fradrag, lempelser i registreringsafgifter og øvrige 

rabatter. Dette gør Tesla til en særligt attraktiv virksomhed i den nære fremtid, da disse fordele 

formentligt vil ophøre, når elbilen en dag bliver det fortrukne alternativ. De politiske tiltag er en af 

konsekvenserne af den trussel som den globale opvarmning udgør. Vigtigheden af bæredygtige 

alternativer fylder mere og mere i det moderne samfund, og Tesla fremstår som en del af løsningen 

på en grønnere fremtid. Efterspørgslen på elbiler svinger i takt med verdensøkonomiens udvikling, 

hvor BNP og oliepriserne i særdeleshed er styrende for antallet af solgte elbiler. Oliepriserne og 

BNP’en forventes at stige i 2021, og dette vil have en positiv indvirkning på efterspørgslen på elbiler.  

Ved anvendelse af Porters Five Forces kan det konkluderes, at markedet for elbiler har store 

indtrængningsbarrierer, da der fundamentalt er behov for store investeringer og kapacitet. 

Branchen er præget af hård konkurrence, hvor de etablerede virksomheder allerede i 2021 har 



79 
 

planer om at øge deres markedsindsats, og introducere en række nye modeller. Udover den øgede 

konkurrence, udgør de substituerende produkter en trussel for Tesla, da investeringerne i den 

offentlige transport er stigende, og det samme er brugen af metro, tog og andre alternativer. Selvom 

konkurrenterne og de substituerende produkter har øget konkurrencen i industrien, har Tesla 

formået at tilkæmpe sig en konkurrencemæssig fordel ved at være first mover på markedet for 

elbiler.  

I slutningen af afsnittet anvendte vi værdikædeanalysen, der både belyste de aktiviteter, der er 

særligt værdiskabende for Tesla samt, hvilke områder de skal forbedre i de kommende år. Tesla er 

en relativt nyetableret virksomhed, men besidder enkelte unikke kompetencer, hvor særligt deres 

brand, Elon Musk, teknologi og køreegenskaber skiller sig ud. På baggrund af disse kompetencer, 

har Tesla formået at skabe et produkt, der er best-in-class, og positionere sig som markedsleder i 

branchen. Vejen til markedsleder har ikke været uden nederlag, da Tesla har haft store udfordringer 

i deres indgående logistik, produktion og udgående logistik af flere omgange. Problemerne er 

opstået i takt med den øgede efterspørgsel, der har sat leverandører under pres, skabt 

flaskehalsproblemer i produktionen og forårsaget væsentlige forsinkelser i deres leveringer. 

Problemerne i produktionen har i særdeleshed fremhævet Teslas tidligere mangel på 

stordriftsfordele, og belyst den uerfarenhed, der er kendetegnet for nye virksomheder. 2020 kan 

vise sig at være enden på begyndervanskelighederne, da Tesla har formået at overvinde 

kapacitetsudfordringerne og eskaleret deres produktion med succes. Denne bedrift tyder på, at 

Tesla udvikler sig i retning af en moden virksomhed, der kan udnytte stordriftsfordele i stil med 

etablerede virksomheder. 

Afsnit 4 gennemgår regnskabsanalyse og budgettering, der viser en virksomhed, som har været i 

klar økonomisk fremgang over de seneste tre år, hvor de i 2020 formåede at lave deres første 

regnskabsmæssige overskud. På baggrund af DuPont-modellen blev der udarbejdet en 

rentabilitetsanalyse, som har til formål at analysere egenkapitalens forrentning. Egenkapitalens 

forrentning er blevet bedre i hvert af de tre regnskabsår, og var i 2020 første gang positiv. 

Driftsmæssig gearing og finansielle gearing er de to ben, der driver egenkapitalens forretning, og 

Tesla har formået at forbedre sig på begge parametre, hvor den driftsmæssige gearings forbedring 

er drevet af en stigende omsætning, og et forbedret dækningsbidrag på ”automotive”. Eftersom 

Teslas afkastningsgrad stadig er lavere end egenkapitalens forrentning, tjener Tesla endnu ikke 
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penge på deres fremmedkapital, men er i den treårige periode løbende kommet tættere på at opnå 

dette.  

Vækstanalysen har til formål at vurdere om Tesla er en vækstvirksomhed. Vækstanalysen 

konkluderede, at Tesla, trods de forbedrede regnskabsmæssige resultater, endnu ikke kan 

kategoriseres som en vækstvirksomhed, idet der ikke er positiv residualindkomst. 

Residualunderskuddet betyder, at ejerne ikke får det afkast som de burde få, i forhold til den risiko 

de har påtaget sig. Dog er residualindkomsten løbende forbedret, og trendanalysen viser også, at 

Tesla i perioden har vækstet på de vigtigste regnskabsposter.  

På baggrund af den strategiske analyse samt regnskabsanalysen, er der udarbejdet et budget over 

Teslas kommende fem år. Budgetperioden er afgrænset til fem år, da det på baggrund af 

informationerne omkring Tesla-aktiens daglige volume samt det forhold, at aktien i 2020 var den 

mest shortede i verden, må konkluderes, at Teslas aktionærerne ikke køber aktien for at beholde 

den i en længere årrække. Budgettet over de kommende fem år følger den positive udvikling som 

Teslas seneste tre regnskaber har gennemgået, og det forventes, at Tesla kommer til at øge sin 

omsætning og sit overskud betragteligt i budgetperioden. 

Afsnit 5 diskuterer aktiemarkedsanalyserne, hvor det bliver konkluderet, at der er flere faktorer, 

som driver Teslas markedsværdi. I afsnittet omkring kursmål og nøgletal udregnede vi nøgletal for 

fem konkurrenter i bilbranchen samt for fem teknologiske virksomheder. Ved udelukkende at 

forholde sig til nøgletallene, satte nøgletalsanalyserne spørgsmålstegn ved Teslas egentlige 

branche, og konkluderede at Tesla har mere tilfælles med teknologiske virksomheder end de har 

med virksomheder i bilbranchen. 

Usikkerheden omkring Teslas egentlige branche er også et dilemma blandt aktieanalytiske 

eksperter. Ved analysen af kursmål, fremhævede vi to eksperters holdning til Tesla aktien. Den ene 

analytiker mente, at Tesla skulle vurderes ud fra mere end blot deres bilproduktion, mens den anden 

analytiker mente, at Tesla udelukkende var en bilvirksomhed. Analytikeren, der mente, at Tesla 

udelukkende var et bilfirma, havde et kursmål for Tesla, som ligger langt under aktiekursen den 31. 

december 2020, mens den anden analytikers kursmål var mere lig Teslas reelle aktiekurs. En af 

faktorerne, der driver Teslas markedsværdi, ligger derfor i opfattelsen af Tesla som virksomhed, 

hvor det ligner, at aktiemarkedet opfatter Tesla som mere end blot en bilproducent. At Tesla er 
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meget mere end blot en bilproducent ligger også godt i tråd med den børs som Tesla i sin tid blev 

opført på. Tesla er opført på Nasdaq, som er en børs med specielt fokus på selskaber indenfor 

teknologi og udvikling.  

Udover ovenstående drives Teslas markedsværdi også af en stor mængde af usynlige aktiver, hvor 

vi i analysen konkluderede, at teknologiske kompetencer, brandværdi, Elon Musk og 

udviklingsprojekter var de største værdidrivere for Tesla. Fælles for de usynlige aktiver er, at de ikke 

må indregnes i årsrapporten, men er aktiver som aktiemarkedet har medtaget i deres vurdering, og 

er med til at øge Teslas reelle værdi.  

Alle disse ovenstående faktorer har medvirket til, at Tesla er et af verdens mest værdifulde 

selskaber, hvilket har medført, at Tesla i 2020, blev blevet optaget i det prestigefyldte S&P 500-

indeks.  

Samlet må det, på baggrund af ovenstående analyser, konkluderes, at aktionæren køber ind i en 

virksomhed, der er inde i en markant udvikling, på et marked præget af vækst. Teslas positive 

resultat for 2020 samt det gode regnskab for første kvartal af 2021, viser en virksomhed med stort 

potentiale, hvilket er i tråd med vores udarbejdede budget, som forventer, at Tesla løbende vil 

forbedre deres regnskaber i de kommende fem år. Netop potentiale er en stor del af det aktionæren 

køber ind i, da aktionæren på enten den korte eller lange bane har en forventning om et økonomisk 

afkast, enten i form af udbytter eller værdistigninger.  Det der indledningsvis kunne opfattes som 

en overvurderet aktie, peger mere i retning af et aktiemarked, der har en stor tiltro til Teslas 

fremtidige vision og indtjeningsmuligheder. Aktionæren køber derfor ind i en virksomhed, som i 

forvejen er i besiddelse af markeds bedste elbil målt på performance, og som besidder en masse 

usynlige aktiver, som ikke måles i deres årsrapport, men som er en del af grundlaget for den 

nuværende markedsværdi, hvor specielt Teslas igangværende udviklingsprojekter, kombineret med 

deres teknologiske kompetencer, forventes at få væsentlig indflydelse for Teslas fremtidige 

indtjeningsmuligheder.  

Til sidste kan vi konkludere, at aktionæren køber i ind i meget mere end blot et bilfirma. Tesla er en 

virksomhed med stort fokus på bæredygtighed og grøn energi, vis fokus og fremtidsperspektiv 

afspejler den generelle opfattelse, der eksisterer i samfundet.  
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8 Bilag 

8.1 Bilag 1 – Reformulering resultatopgørelse 

 

  

USD mio. 2020 2019 2018
Omsætning:
Automotive 27.236 20.821 18.515 
Energy generation and storage 1.994   1.531   1.555   
Services and others 2.306   2.226   1.391   
Core omsætning i alt 31.536 24.578 21.461 

Driftsomkostninger
Automotive 20.259- 16.398- 14.174- 
Energy generation and storage 1.976-   1.341-   1.365-   
Services and others 2.671-   2.770-   1.880-   
Research and development 1.491-   1.343-   1.460-   
Selling, general & administrative 3.145-   2.646-   2.835-   
Restructuring and other -       149-       135-       
Fratrukket af- og afskrivninger indeholdt i ovenstående poster2.322   2.154   1.901   
Core driftsomkostninger 27.220- 22.493- 19.948- 

EBITDA 4.316   2.085   1.513   
Af- og nedskrivnigner 2.322-   2.154-   1.901-   
EBIT 1.994   69-         388-       
SKAT 508-       227-       217-       
NOPAT 1.486   296-       605-       
Andre driftsindtægter/omkostninger 122-       45         22         
SKAT allokeret til andre driftsindtægter/omkostninger 31         12-         6-           
Core driftoverskud/underskud 1.395   263-       589-       

Core finansielle poster
Renteindtægter 30         44         24         
Renteudgifter 748-       685-       663-       
Core finansielle poster før SKAT 718-       641-       639-       
SKAT 185       165       165       
Core finansielle poster i alt 533-       476-       474-       

Minoritetsinteresser 141-       87-         87         
Total-indkomst 721       826-       976-       

Kilde: Egen tilvirkning
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8.2 Bilag 2 – Reformulering balance 

 

USD mio. 2020 2019 2018
DRIFTSAKTIVER

Immaterielle langfristede aktiver
Goodwill 207             198             68               
Developed technology 194             220             113             
Other intagnible assets 119             119             169             
Immaterielle langfristede aktiver i alt 520             537             350             

Materielle langfristede aktiver
Operating lease vehicles, net 3.091          2.447          2.090          
Solar energy systems, net 5.979          6.138          6.271          
Property, plant and equipment, net 12.747        10.396        11.330        
Operating lease right-of-use assets 1.558          1.218          -              
Materielle langfristede aktiver i alt 23.375        20.199        19.691        

Andre langfristede driftsaktiver, netto
Other non-current assets 1.536          1.470          1.392          
Deferred revenue, net of current portion 1.284-          1.207-          991-             
Other longterm liabilities 3.330-          2.691-          3.039-          
Andre langfristede driftsaktiver, netto i alt 3.078-          2.428-          2.638-          

ANLÆGSKAPITAL 20.817        18.308        17.403        

Kortfristede driftsaktiver
Inventory 4.101          3.552          3.113          
Accounts receivable, net 1.886          1.324          949             
Prepaid expenses and other current assets 1.346          959             559             
Kortfristede driftsaktiver i alt 7.333          5.835          4.621          

Kortfristede driftsforpligtelser
Accounts payable 6.051-          3.771-          3.405-          
Accrued liabilities and other 3.855-          3.222-          2.597-          
Deferred revenue 1.458-          1.163-          630-             
Customer deposits 752-             726-             793-             
Kortfristede driftsforpligtelser i alt 12.116-        8.882-          7.425-          

ARBEJDSKAPITAL 4.783-          3.047-          2.804-          

NETTO DRIFTSAKTIVER 16.034        15.261        14.599        

FINANSIELLE FORPLIGTELSER

Cash 19.384-        6.268-          3.686-          
Current portion of debt and finance leases 2.132          1.785          2.568          
Debt and finance leases, net of current portion 9.556          11.634        9.404          
Redeemable noncontrolling interests in subsidiaries 604             643             556             
Convertible senior notes 51               -              -              
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER I ALT 7.041-          7.794          8.842          

MINORITETSINTERESSER 850             849             834             

ORDINÆR EGENKAPITAL 22.225        6.618          4.923          

SAMLET FINANSIERING 16.034        15.261        14.599        
Kilde: Egen tilvirkning
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8.3 Bilag 3 – Common-Size analyse resultatopgørelse 

 

 

  

USD mio. 2020 % 2019 % 2018 %
Core omsætning i alt 31.536 100,0% 24.578 100,0% 21.461 100,0%
Core driftsomkostninger 27.220- -86,3% 22.493- -91,5% 19.948- -93,0%
EBITDA 4.316   13,7% 2.085   8,5% 1.513   7,0%
Af- og nedskrivnigner 2.322-   -7,4% 2.154-   -8,8% 1.901-   -8,9%
EBIT 1.994   6,3% 69-         -0,3% 388-       -1,8%
SKAT 508-       -1,6% 227-       -0,9% 217-       -1,0%
NOPAT 1.486   4,7% 296-       -1,1% 605-       -2,8%
Andre driftsindtægter/omkostninger 91-         -0,3% 33         0,2% 16         0,1%
Core driftoverskud/underskud 1.395   4,4% 263-       -0,9% 589-       -2,7%
Core finansielle poster i alt 533-       -1,7% 476-       -2,2% 474-       -2,2%
Total-indkomst i alt 862       2,7% 739-       -3,1% 1.063-   -5,0%
Minoritetsinteresser 141-       -0,4% 87-         -0,4% 87         0,4%
Total-indkomst til ordinære aktionærer 721       2,3% 826-       -3,5% 976-       -4,5%

Kilde: Egen tilvirkning
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8.4 Bilag 4 – Common-Size analyse balance 

 

USD mio.
DRIFTSAKTIVER

Immaterielle langfristede aktiver:
Goodwill 207       40% 198       37% 68         19%
Developed technology 194       37% 220       41% 113       32%
Other intagnible assets 119       23% 119       22% 169       48%
Immaterielle langfristede aktiver i alt: 520       100% 537       100% 350       100%

Materielle langfristede aktiver:
Operating lease vehicles, net 3.091   13% 2.447   12% 2.090   11%
Solar energy systems, net 5.979   26% 6.138   30% 6.271   32%
Property, plant and equipment, net 12.747 55% 10.396 51% 11.330 58%
Operating lease right-of-use assets 1.558   7% 1.218   6% -       0%
Materielle langfristede aktiver i alt: 23.375 100% 20.199 100% 19.691 100%

Andre langfristede driftsaktiver, netto
Other non-current assets 1.536   -50% 1.470   -61% 1.392   -53%
Deferred revenue, net of current portion 1.284-   42% 1.207-   50% 991-       38%
Other longterm liabilities 3.330-   108% 2.691-   111% 3.039-   115%
Andre langfristede driftsaktiver, netto i alt 3.078-   100% 2.428-   100% 2.638-   100%

ANLÆGSKAPITAL

Kortfristede driftsaktiver
Inventory 4.101   56% 3.552   61% 3.113   67%
Accounts receivable, net 1.886   26% 1.324   23% 949       21%
Prepaid expenses and other current assets 1.346   18% 959       16% 559       12%
Kortfristede driftsaktiver i alt 7.333   100% 5.835   100% 4.621   100%

Kortfristede driftsforpligtelser
Accounts payable 6.051-   50% 3.771-   42% 3.405-   46%
Accrued liabilities and other 3.855-   32% 3.222-   36% 2.597-   35%
Deferred revenue 1.458-   12% 1.163-   13% 630-       8%
Customer deposits 752-       6% 726-       8% 793-       11%
Kortfristede driftsforpligtelser i alt 12.116- 100% 8.882-   100% 7.425-   100%

ARBEJDSKAPITAL

NETTO DRIFTSAKTIVER

FINANSIELLE FORPLIGTELSER

Cash 19.384- 275% 6.268-   -80% 3.686-   -42%
Current portion of debt and finance leases 2.132   -30% 1.785   23% 2.568   29%
Debt and finance leases, net of current portion 9.556   -136% 11.634 149% 9.404   106%
Redeemable noncontrolling interests in subsidiaries 604       -9% 643       8% 556       6%
Convertible senior notes 51         -1% -       0% -       0%
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER I ALT 7.041-   100% 7.794   100% 8.842   100%

MINORITETSINTERESSER

ORDINÆR EGENKAPITAL

SAMLET FINANSIERING

-2.804-3.047-4.783

Kilde: Egen tilvirkning
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8.5 Bilag 5 – Trendanalyse resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle poster 2020 2019
Core omsætning i alt 147 115 100 21.461 
Core driftsomkostninger 136 113 100 19.948 
EBITDA 285 138 100 1.513   
Af- og nedskrivnigner 122 113 100 1.901   
EBIT -514 -18 100 388-       
SKAT 234 105 100 217       
NOPAT -246 49 100 605-       
Andre driftsindtægter/omkostninger -569 206 100 16         
Core driftoverskud/underskud -237 -45 100 589-       
Core finansielle poster i alt 112 100 100 474       
Total-indkomst i alt -81 -72 100 1.063-   
Minoritetsinteresser -162 -100 100 87         
Total-indkomst til ordinære aktionærer -74 88 100 976-       

2018 (basisår)

Kilde: Egen tilvirkning
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8.6 Bilag 6 – Trendanalyse balance 

 

  

Finansielle poster 2020 2019
Immaterielle anlægsaktiver 149 153 100 350       
Materielle anlægsaktiver 119 103 100 19.691 
Langfristede driftsaktiver, netto 117 88   100 2.638-   
Anlægskapital 120 105 100 17.403 
Kortfristede driftsaktiver, netto 159 126 100 4.621   
Kortfristede driftsforpligtelser, netto 163 120 100 7.425   
Arbejdskapital 171 109 100 2.804-   
Driftsaktiver, netto 110 105 100 14.599 
Likvider 526 170 100 3.686   
Finansiel gæld 99   112 100 12.528 
Finansielle forpligtelser, netto 80-   88   100 8.842   
Minoritetsinteresser 102 102 100 834       
Egenkapital 451 134 100 4.923   

2018 (Basisår)

Kilde: Egen tilvirkning
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8.7 Bilag 7 – Budgettering 

 

USD mio. 2021 2022 2023 2024 2025
Automotive 40.854 59.238 82.934 111.960 145.549 
Energy generation and storage 2.447   3.002   3.683   4.520     5.546     
Services and others 3.283   4.029   4.943   6.065     7.442     
Samlet omsætning 48.605 68.291 93.583 124.569 160.561 
EBIT 3.159   4.780   7.019   9.966     13.648   
SKAT på EBIT 815       1.233   1.811   2.571     3.521     
Andet driftsoverskud efter skat 409       592       829       1.120     1.455     
Samlet driftsoverskud 2.753   4.139   6.037   8.514     11.582   
Netto finansielle poster efter skat 337       565       792       1.069     1.389     
Nettooverskud 2.416   3.574   5.246   7.445     10.193   

Nettodriftsaktiver, primo 16.034 26.927 37.697 50.891   66.158   

Fremmedkapital 5.612   9.424   13.194 17.812   23.155   
Egenkapital 9.620   16.156 22.618 30.535   39.695   
Minoritetsinteresser 802       1.346   1.885   2.545     3.308     
Samlet finansiering 16.034 26.927 37.697 50.891   66.158   

Kilde: Egen tilvirkning
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8.8 Bilag 8 – Budgettering nøgletal 

 

 

  

2021 2022 2023 2024 2025
Salgsvækstrate:
Automative 50,0% 47,5% 45,0% 42,5% 40,0%
Energy generation and storage 22,7% 22,7% 22,7% 22,7% 22,7%
Services and others 34,2% 34,2% 34,2% 34,2% 34,2%

EBIT margin 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5%
Effektiv skatteprocent på EBIT 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8%
Andet driftsoverskud/underskud 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
NFF/NDA primo 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%
Efter skat lånerente 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Kilde: Egen tilvirkning
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8.9 Bilag 9 – Grundlag for nøgletalsberegning  

 

 USD Pr. 31/12-2020
Aktiekurs lok valAktiekurs USD

Udstedte aktier
M

arket cap
Årets resultat

Om
sæ

tning
Egenkapital

EBITDA
Sam

let gæ
ld

Cash
Valutakurs

Tesla, Inc
694,8

                     
694,8

                
959.850.000

           
666.884.583.000

       
721.000.000

             
31.536.000.000

          
22.225.000.000

          
4.224.000.000

          
13.279.000.000

          
19.384.000.000

       
1

Daim
ler Group

56,8
                        

69,7
                  

1.070.000.000
       

74.586.442.920
          

4.923.452.900
          

189.506.000.000
       

74.534.617.100
          

19.379.418.000
       

179.108.560.200
       

34.940.673.100
       

1,2281
Toyota M

otors
154,1

                     
154,1

                
1.400.000.000

       
215.726.000.000

       
22.947.750.000

       
281.098.080.000

       
179.937.330.000

       
34.357.622.400

       
191.142.611.700

       
55.497.461.700

       
0,0093

Ford M
otors

8,9
                          

8,9
                     

3.920.000.000
       

34.731.200.000
          

1.279.000.000
-          

127.144.000.000
       

30.690.000.000
          

7.990.000.000
          

162.998.000.000
       

49.961.000.000
       

1
VW

 Group
198,7

                     
200,0

                
501.390.000

           
100.260.923.446

       
10.837.000.000

       
273.722.000.000

       
158.158.402.300

       
49.800.683.100

       
214.072.567.200

       
71.976.484.800

       
1,2281

General M
otors

41,8
                        

41,8
                  

1.440.000.000
       

60.249.600.000
          

6.247.000.000
          

122.485.000.000
       

45.030.000.000
          

22.008.000.000
       

110.863.000.000
       

29.038.000.000
       

1

 USD Pr. 31/12-2020
Aktiekurs lok valAktiekurs USD

Udstedte aktier
M

arket cap
Årets resultat

Om
sæ

tning
Egenkapital

EBITDA
Sam

let gæ
ld

Cash
Valutakurs

Apple
132,49

                   
132,49

              
16.976.763.000

     
2.249.251.329.870

    
57.411.000.000

       
274.515.000.000

       
65.339.000.000

          
77.344.000.000

       
112.436.000.000

       
90.043.000.000

       
1

M
icrosoft

221,91
                   

221,91
              

7.571.000.000
       

1.680.080.610.000
    

44.281.000.000
       

143.015.000.000
       

118.304.000.000
       

65.755.000.000
       

70.998.000.000
          

136.527.000.000
     

1
Intel

49,52
                     

49,52
                

4.062.000.000
       

201.150.240.000
       

20.899.000.000
       

77.867.000.000
          

81.038.000.000
          

35.917.000.000
       

36.401.000.000
          

23.895.000.000
       

1
Am

azon
3.256,93

               
3.256,93

          
527.000.000

           
1.716.402.110.000

    
21.311.000.000

       
386.064.000.000

       
93.404.000.000

          
51.076.000.000

       
84.389.000.000

          
84.396.000.000

       
1

Netflix
540,73

                   
540,73

              
442.895.000

           
239.486.613.350

       
2.761.395.000

          
24.996.056.000

          
11.065.240.000

          
15.507.911.000

       
16.308.973.000

          
8.205.550.000

          
1

Kilde: Yahoo Finance + Egen tilvirkning
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8.10 Bilag 10 – Brandværdi 

 


