
25MANDAG 26. OKTOBER 2015

Erfaring 

trenger ikke 

være dyrekjøpt.

A-2 består av konsulenter med 

erfaring fra noen av Norges største IT- 

og organisasjonsprosjekter. 

Vi har vært vitne til alt fra spektakulære 

bommerter til fantastiske seire. 

Nå kan du høste av vår erfaring og 

dermed øke sjansen for å lykkes 

med dine investeringer.  

RÅDGIVNING

PROSJEKTLEDELSE 

ANSKAFFELSER

KVALITETSSIKRING

WWW.A-2.AS
Drammensveien 165 / Oslo

Du er verdt 110.656 kroner
2.128.000.000.000 kroner.

Det er verdien av at millioner av mennesker 
deler informasjon om seg og sitt på en nett-
portal. For en snau tidel av prisen kan man 
få verdien av at mennesker deler beskjeder på 
maks 140 tegn med de som har valgt å høre på. 
Med andre ord verdien av Facebook og Twitter. 

I likhet med mange andre IT-selskaper er 
det brukermassene som genererer selskapsver-
dien, for prisen for å bruke tjenesten er null. 
Forsvinner alle Facebook-brukerne, forsvinner 
også det aller meste av verdiene.

Finansavisen har listet opp de mest brukte 
sosiale mediene, de mest populære strømme-
tjenestene samt de to mest populære delings-
økonomitjenestene Uber og Airbnb, som også 
er prisgitt brukere og forsåvidt gratis å bruke. 
Selv om mange av disse selskapene antagelig 
har enkelte verdier som vil bestå selv uten kun-
der, har vi for enkelhets skyld tatt selskapsverdi 
delt på antallet brukere.

De som er registrert på samtlige 14 av 
Finansavisens opplistede selskaper, er da 
verdt 9.800 dollar, tilsvarende 78.381 nor-
ske kroner.

De to ferskeste selskapene, Uber og Airbnb, 
trekker dog opp snittet veldig, så ekskludert de 
to blir tallet kun 2.125 dollar, tilsvarende 17.000 
norske kroner.

Trolig høyere
Finansavisen presenterte oversikten overfor 
konsulent og ekspert i teknologiledelse, Sal-
vador Baille. Han har i mange år jobbet med 
analyser knyttet til internettøkonomien og me-
ner prisen for en nordmann ligger godt over 
verdensgjennomsnittet.

– Ved å beregne prisen av hver amerikanske 
bruker og så konvertere denne til verdien av en 
norsk bruker ved å bruke kjøpekraftsparitet 
(1,23), for så å beregne et veid gjennomsnitt for 
tjenestene, blir tallet faktisk høyere, sier Baille.

Ifølge hans modeller er hver norske bru-
ker verdt 988 dollar – tilsvarende 8.400 kro-
ner – for de globale tjenestene i internettø-
konomien. 

Legger man den beregningen til grunn på 
14 tjenester blir tallet 13.832 dollar, tilsvarende 
110.656 kroner.

Trolig enda høyere
Finansavisens utvalgte selskaper utgjør kun de 
største tjenestene, og legger man på en rekke 
mindre tjenester vokser tallet ytterligere.

Vi har også utelukket selskaper som Apple, 
Microsoft og Amazon, som har en så diversifi-
sert portefølje av varer og tjenester at det vil bli 
galt å utføre tilsvarende operasjon på dem, men 
der man like fullt har en opparbeidet verdi.

Dermed er summen trolig enda høyere.

Selskap Selskapsverdi Ant. brukere Verdi pr.  Verdi pr.
 (mrd. dollar) (millioner) bruker (USD)  bruker (kr)
Facebook*                      227               1.440                    158              1.277 
Twitter                        21                   316                        66                 535 
Instagram**                        35                   300                         117                945 
SnapChat                        16                   100                   160             1.296 
Pinterest                        11                   100           110                   891 
Google***                      373               1.170                 318                  2.580 
Airbnb                        26                     20                        1.300             10.530 
Uber                        51                       8                   6.375                 51.638 
Paypal                        48                   169               284                    2.301 
YouTube                        70               1.000                         70                  567 
Spotify****                         6                     75                           76                 616 
Netflix                       42                     65                    646                   5.234 
Skype                         9                   300                          28                       230 
Tinder                        2                     50                        32                 259 
Sum               9.740            78.896 

*  Fratrukket markedsverdien av Instagram.
**  Kjøpt av Facebook for 1 milliard dollar i 2012, verdsatt til 35 mrd. dollar av Citibank 
 i analyse ved årsskiftet. 
*** Fratrukket verdien av YouTube.

****  20 millioner av brukerne er betalende.

For aktørene som ikke er børsnotert er det brukt analyser, emisjonsverdier eller andre rapporter for å fastsette et tall.

Kilder: Forbes, DMR, Bloomberg, YahooFinance, revenuesandprofites.com, New York Post, selskapenes årsrapporter.

Prising pr. bruker
ERLEND WESSEL CARLSEN
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STIV PRISING AV BRUKERNE

Bruker du de fleste 
sosiale mediene, 
strømmetjenestene og 
delingstjenestene, er 
du verdt over 100.000 
kroner. – MER VERDT: Salvador Baille mener man kan oppjustere tallene for nordmenn. 
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 �Nordmenn har ekstra høy verdi VERDT 100.000 KRONER: Brukere av de mest 
populære tjenestene innen strømming, delingsøkonomi og 
sosiale medier er verdt over 100.000 kroner.  FOTO: DREAMSTIME


