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DILEMMAER OG OVERVEJELSER IFM. INVESTERING I 

FACEBOOK 
 

Facebook Inc. tilbyder sociale medier og kommunikationsplatforme, der gør det muligt for brugere at dele 

indhold, kommunikere og deltage i den offentlige debat. Selskabet har haft flere udfordringer med 

datasikkerhed, hvor data er blevet videresolgt eller delt med tredjeparter uden brugernes samtykke. 

Facebook har også haft kontroverser, hvor de ikke har skredet ind over for spredningen af falske nyheder, 

hadefulde ytringer eller opfordringer til forbrydelser på selskabets platforme. Som investor står P+ derfor 

med dilemmaet, om Facebooks udfordringer overstiger den positive værdi, som selskabets platforme skaber 

både økonomisk og socialt. 

Baggrund 

Facebook Inc. står bag en række populære sociale medier og platforme såsom Facebook, Instagram, 

Messenger, WhatsApp og Oculus. Platformene giver brugere fra hele verden mulighed for at kommunikere 

med hinanden og finde og dele information via en computer eller mobil enhed. Dermed bidrager Facebooks 

platforme til ytringsfriheden, der en fundamental menneskerettighed.  

Vurdering af investeringsdilemmaet  

Facebook har imidlertid også flere udfordringer og kontroverser med de fundamentale 

menneskerettigheder, som de også er med til at sikre: 

• Facebook er gentagne gange blevet beskyldt for manglende datasikkerhed og for ikke at beskytte 

brugernes personoplysninger tilstrækkeligt. Der er blandt andet flere anklager om, at Facebook har 

indsamlet data fra private beskeder, som de derefter har delt eller videresolgt til annoncører. Det 

så vi tydeligst i forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen, hvor private informationer fra 87 

millioner brugere i 2015 blev delt med tredjeparter uden brugernes informerede samtykke. Denne 

data blev sidenhen brugt til at målrette politiske budskaber mod brugerne under den amerikanske 

valgkamp i 2016. 

• Et andet problematisk forhold handler om spredningen af misinformation på selskabets platforme, 

hvor Facebooks algoritmer og forretningsmodel kan være med til at promovere misinformationen. 

• Facebook har også haft flere kontroverser, hvor selskabet ikke har levet op til sit ansvar i 

forbindelse med at sikre sig, hvilket indhold der bliver delt på selskabets platforme. Terrorangrebet 

på to moskeer i Christchurch i New Zealand blev fx publiceret på Facebook. 

Konklusion 

P+ vurderer, at Facebook på flere centrale områder har udfordringer omkring den måde, deres forretning 

fungerer på. Selskabet er villig til at indgå i dialog med sine investorer, og vi vurderer, at dialogen med 

selskabet kan medføre fremskridt. Derfor mener vi, at vi fortsat kan investere i Facebook. 
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Vi vil fortsat føre aktivt ejerskab for at få selskabet til at leve op til de internationalt anerkendte standarder 

og vores politik for ansvarlige investeringer. 

I 2020 stemte P+ bla. for aktionærforslag på Facebooks generalforsamling omkring, at Facebook skal være 

mere transparent omkring, hvordan de håndterer udfordringer omkring menneskerettigheder på deres 

platforme. 

I 2021 vil P+ igen følge aktionærforslag på Facebooks generalforsamling tæt. Og vi vil være positivt stillet 

over for aktionærforslag, der vil skabe forbedringer inden for både menneskerettigheder, ledelse, miljø- og 

klimaforhold. 

 


