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Abstract: Online auctions have become a vital part in many companies 
businesses during the past few years. Especially smaller companies with 
limited budgets and IT competencies have discovered the possibilities that 
online auctions can offer and today these marketplaces are crowded with 
small, often niche based companies. Due to strong local as well as global 
competition from bigger companies, only a handful of these companies 
could have existed if it wasn’t for the possibility of using online auctions as 
an alternative distribution channel.  
 
Our purpose with this essay is to study one of these actors and the question 
we ask is how our chosen company, with the help of online auctions, has 
created Sustainable Competitive Advantage against bigger actors in the mar-
ketplace. Creating Sustainable Competitive Advantage is about creating a 
long termed successful strategy in relation to the competitors. Whether or 
not a company will succeed in doing this depends on a broad set of different 
factors. 
 
The company that we have chosen to study is one of the ten biggest actors on 
the Swedish auction site Tradera and they have chosen to niche themselves 
towards older videogame related products. In order to achieve the essays 
purpose we conducted an interview with the founder of our chosen company 
and in order to raise the trustworthiness of the essay we also made an inter-
view with one of the competitors that we decided to focus on. 
 
The result of our study shows that our chosen company has achieved to cre-
ate Sustainable Competitive Advantages by using a strategy that involves a 
high commitment in online auctions. They have in a satisfying way accom-
plished to create those assets and competences which are required to under-
pin their strategy. They have also chosen a marketplace where a large part of 
their target group gathers and where their larger competitors do not exist. 
Without the possibilities that auction sites creates, it is unlikely that a small 
company could build a successful business around the niche segment retro 
within video games. 
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Sammanfattning: Auktioner på nätet har på senare år blivit en vital del i 
många företags verksamheter. Speciellt mindre företag med begränsad bud-
get och IT-kompetens har upptäckt de möjligheter som auktionssidor erbju-
der och idag är dessa marknadsplatser överbefolkade av små, ofta nischade 
aktörer. På grund av stark lokal såväl som global konkurrens från större före-
tag hade bara en bråkdel av dessa aktörer kunnat existera om inte möjlighe-
ten att använda internetauktioner som alternativ distributionskälla funnits. 
 
Vårt syfte med detta arbete är att studera en av dessa aktörer och vår fråge-
ställning  är hur valt företag med hjälp av auktionssidor genererat långvariga 
konkurrensfördelar gentemot större aktörer på marknaden. Att skapa långva-
riga konkurrensfördelar handlar i grunden om att skapa en långsiktigt fram-
gångsrik strategi i relation till konkurrenterna. Huruvida ett företag lyckas 
med detta beror på en rad olika faktorer 
 
Det företag som vi har valt att studera är en av de tio största aktörerna på den 
svenska auktionssidan Tradera och de  har valt att nischa sig mot äldre tv-
spelsrelaterade produkter. För att uppnå rapportens syfte genomförde vi en 
intervju med företagets grundare och för att öka rapportens trovärdighet 
gjordes även en intervju med en av de konkurrenter som vi valt att fokusera 
på. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att valt företag lyckats skapa långvariga 
konkurrensfördelar genom att konkurrera med en strategi som omfattar ett 
högt engagemang i Internetauktioner. De har på ett tillfredställande sätt 
lyckats skapa de tillgångar och kompetenser som krävs för att backa upp sin 
strategi. De har även valt en marknadsplats som en stor del av deras mål-
grupp söker sig till och som de stora konkurrenterna i dagsläget lämnar i 
fred. Utan de möjligheter som auktionssidor skapar hade ett litet företag 
sannolikt inte kunnat bygga en lönsam organisation kring nischsegmentet 
retro inom tv-spel. 
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1 Inledning 

 
Vi kommer inledningsvis att presentera bakgrunden till det problem som vi 

valt att studera. Bakgrundsdiskussionen går från att vara övergripande till 

att snävas av i ett specifikt forskningsproblem. Därefter presenteras forsk-

ningsfrågorna följt av syftet med forskningsrapporten. Vidare presenteras de 

avgränsningar som vi har gjort samt en beskrivning av den begreppsapparat 

vi använder oss av. 

 

1.1 Problembakgrund och diskussion 

 
Vi anser att grundidén bakom auktioner på Internet är intressant. Med hjälp 
av informationsteknologi skapas en plattform där köpare och säljare från 
hela världen kan mötas för att göra affärer.  
 
Den absolut största aktören inom e-handel är idag eBay Inc. som med sin 
auktionssida stod för cirka 90 % av den totala marknadsandelen år 2004 
(Wingfield 2004). eBay grundades 1995 och hade 222 miljoner användare i 
slutet av år 2006. Bara under det fjärde kvartalet 2006 listades 610 miljoner 
föremål på deras hemsida (eBay Inc. 2007). 
 
År 1999 grundades ett svenskt alternativ till eBay i form av Tradera, som 
med åren blev ett mycket framgångsrikt e-handelsföretag. Detta uppmärk-
sammade eBay och från den 24 april 2006 blev Tradera, efter uppköp, en del 
av eBayfamiljen. Tradera är med fler än 1 000 000 medlemmar idag Sveri-
ges överlägset största auktionssida på Internet (eBay Inc. 2006). 
 
Från början förknippades eBay och liknande auktionssidor på nätet främst 
med privatpersoner som sålde och köpte produkter av varandra. Fler och fler 
företagare upptäckte dock att eBays tjänster med fördel kunde användas i 
vinstdrivande syfte. År 2002 sålde mindre företag varor för cirka en miljard 
US dollar med hjälp av eBay. Det anmärkningsvärda med detta var att eBay 
vid denna tidpunkt inte hade satsat på att inriktat sig mot småföretagare.  
(Parmar 2004)  
 
Året därpå började eBay med hjälp av tryckt reklam, direktbrev och Internet-
reklam att marknadsföra sig mot mindre företag i syfte att få dem att utnyttja 
eBays service. Kampanjen blev lyckad och i slutet av 2003 hade de mindre 
företagens försäljning på eBay fördubblats och omsatte 2 miljarder US dol-
lar. (Parmar 2004) I dag är eBay Inc. väl medvetna om de möjligheter som 
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öppnat sig i och med att varumärket förlängts till att även inkludera busi-
ness-to-business (B2B) verksamhet, och de utvecklar fortlöpande service 
som är specialanpassad till B2B segmentet (Oliva 2004). 
 
Internetauktionernas framgång beror på en rad olika faktorer. Internet lämpar 
sig utmärkt som plattform för att på ett enkelt och bekvämt sätt föra samman 
köpare och säljare eftersom internetauktioner, till skillnad från fysiska auk-
tioner, åtnjuter obegränsad förvaringskapacitet då inget fysiskt lager existe-
rar. Detta medför att antalet auktioner och variationen av varor i princip är 
obegränsad. Vidare erbjuds kunderna tillgänglighet, anonymitet och interak-
tivitet vid budgivningen. För kunden innebär detta lättillgängliga varor som 
hittas med hjälp av effektiva sökmotorer och som beskrivs med väluppdate-
rad information. En annan viktig faktor är att ingångskostnaderna är låga för 
säljarna, speciellt med tanke på hur många potentiella kunder som har till-
gång till auktionen. (Zhang 2006) 
 
Det är viktigt för dagens företag att dra nytta av den utveckling som sker 
inom informationsteknologin (Doole & Lowe 2004). De flesta företag som 
verkar på dagens globaliserade marknad kan således inte bortse från de möj-
ligheter som informationsteknologin erbjuder. I dag behöver inte ett företags 
kunder finnas enbart i det området där företaget är etablerat. Genom att in-
tegrera IT i verksamheten kan ett företag i princip nå kunder över hela värl-
den. Speciellt för mindre företag innebär detta stora möjligheter att nå fler 
kunder och expandera verksamheten (Ray & Ray 2006).  
 
För mindre företag med begränsad budget och IT-kompetens kan det te sig 
svårt att på ett bra sätt dra nytta av den informationsteknologi som finns 
tillgänglig (Ray & Ray 2006). Vi anser dock att utvecklingen mot att allt fler 
mindre företag lär sig att utnyttja de möjligheter som auktionssidor på Inter-
net erbjuder är intressant. Genom att mindre aktörer på marknaden lär sig att 
använda dessa sidor på ett rationellt och systematiskt sätt, tror vi att strate-
giska fördelar kan skapas. Dessa sidor är dessutom relativt användarvänliga 
och billiga att använda, vilket är positivt sett ur ett mindre företags synvin-
kel. En anledning till att auktionssidor på Internet blivit så pass populära är 
enligt Zhang (2006) att ingångskostnaden för säljare är låg. 
 
För att få en verksamhet att bli framgångsrik krävs det att man identifierar 
och utvecklar varaktiga konkurrensfördelar (SCA) (Aaker 2001). Begreppet 
varaktiga konkurrensfördelar är en direkt översättning av engelskans Sustai-
nable Competitive Advantage, varför vi har valt förkortningen SCA. Aaker 
(2001) menar att en SCA ska ha tre egenskaper för att den ska vara effektiv, 
nämligen relevant, varaktig samt i paritet med verksamheten i sin helhet. En 
SCA innebär att man identifierar en viktig och varaktig bas från vilken man 
konkurrerar (Drummond & Ensor 2001). Detta kan ske på en rad olika sätt. 
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Utnyttjande av auktionssidor på Internet är ett fenomen som blir allt viktiga-
re för mindre företag (Ray & Ray 2006). Att utnyttja informationsteknologi 
är enligt Aaker (2001) en möjlig grund att bygga SCA på. 
 

År 2006 publicerades en intressant artikel av författarparet Amy W. Ray och 
Julian J.Ray. De genomförde en SWOT-analys i syfte att undersöka en golf-
affär som utnyttjar den service som eBay erbjuder. Golfaffären i undersök-
ningen hade en traditionell butik med traditionella leverantörer och kunder, 
men kompletterade sin verksamhet genom att köpa och sälja golfutrustning 
på eBay. Eftersom golfaffären var en mindre aktör på den lokala marknaden 
var deras varuinköp relativt små i förhållande till större konkurrenter. Detta 
medförde att de större konkurrenterna generellt sätt fick bättre inköpspriser 
och kunde således sälja golfutrustning till lägre priser än golfaffären. Genom 
att på ett systematiskt sätt utnyttja eBays service kunde dock golfaffären 
köpa golfutrustning till priser som ibland var mycket lägre än hos deras tra-
ditionella leverantörer och på så sätt erbjuda kunderna varor till mycket bra 
priser. Genom den styrka i form av att vara ett litet och flexibelt företag, 
samt möjligheten att på ett systematiskt sätt utnyttja auktionssidor på Inter-
net, skapade det lilla golfföretaget den nödvändiga SCA som krävdes för att 
överleva (Ray & Ray 2006). 
 
Ray & Ray (2006) nämner att ett behov finns av ytterligare forskning kring 
vilka positiva effekter som mindre företag upplever genom användandet av 
auktionssidornas service. Vi tror därför att det ämne som vi valt har både 
teoretisk och praktisk relevans. Som ovan nämnts är det specifika forsk-
ningsområdet relativt outforskat samtidigt som ytterligare forskning efterfrå-
gas. Detta skapar teoretisk relevans i ämnesvalet. Den praktiska relevansen 
kan härledas ur det faktum att fler och fler småföretagare anammar de möj-
ligheter som auktionssidor på nätet medför. Vi tror att detta medfört att be-
hovet av ytterligare forskning existerar bland företagare som planerar att 
utöka sin verksamhet genom auktionssidorna.  
 
Tv-spelsbranschen har på senare år vuxit och är idag en världsomspännande 
industri som omsätter betydande summor pengar (ESA, 2006). Vi har obser-
verat att mindre oberoende aktörer som säljer tv-spelsrelaterade produkter, 
på senare år har fått det allt svårare att hävda sig då internationaliserade stör-
re kedjor har tagit över handeln med tv-spel. Många tv-spelsbutiker har du-
kat under på grund av hård konkurrents från dessa kedjor medan andra sökt 
nya alternativa försäljningskanaler.  
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1.2 Problemformulering 

 
Kapten Krok är en enskild firma belägen i Göteborg som valt att specialisera 
sig på retro inom tv-spel. Genom att kombinera fysisk butik och butik på 
Tradera har de lyckats upprätthålla och utveckla ett framgångsrikt koncept 
sedan starten 2001. Uppsatsens forskningsfråga berör Kapten Krok (KK), 
genom att utnyttja auktionssidor på Internet, skapar långvariga konkurrens-
fördelar gentemot större konkurrenter på marknaden.  
 

• På vilket sätt har Kapten Krok med hjälp av Internetaktioner skapat  
långvariga konkurrensfördelar gentemot större aktörer.? 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med rapporten är att undersöka vilken roll Internetauktioner har haft 
för Kapten Kroks skapande av långvariga konkurrensfördelar gentemot stör-
re aktörer. 
 

1.4 Problemavgränsning 

 
Vi kommer att studera ett företag, Kapten Krok, som i första hand är verk-
samma på Tradera, men också på eBay. Då Kapten Krok mestadels utnyttjar 
nämnda auktionssidor kommer vi att dra våra slutsatser angående Internet-
auktioner utifrån dessa marknadsplatser.  
 
Anledningen till varför vi enbart fokuserar på större aktörer beror på att des-
sa genomgående inte använder sig av Traderas Internettjänster1. Dessa kon-
kurrenter har således inte möjlighet att skapa SCA genom nyttjande av auk-
tionssidor på Internet.  

                                                 
1 Patrik Carlson ägare av Kapten Krok, personlig intervju den 27 april 2007. 
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1.5  Definitioner 

 
Här redogör vi för i rapporten återkommande begrepp. Detta gör vi i syfte att 
minska risken för att läsaren misstolkar den begreppsbild vi valt att använda 
oss av.  
 
Andale – Andale är ett program som bland annat hjälper säljare på eBay att 
förvara bilder, visa bilder på säljarens övriga auktioner, spåra köp- och sälj-
data samt strömlinjeforma kommunikationen med säljarens kunder.  
 
Internetauktioner – Elektroniska marknadsplatser som existerar i syfte att 
förmedla kontakt mellan köpare och säljare. Om inget annat anges syftar vi 
på antingen eBay eller Tradera. 
 

Auction sniper – Ett program som körs samtidigt som eBay och bygger på en 
budteknik som kallas för sniping. Sniping innebär att man lägger budet i 
sista sekund för att förhindra övriga budgivare från att hinna korrigera sina 
bud före tiden går ut. Programmet Auction sniper lägger automatiskt använ-
darens bud så att denna inte behöver oroa sig för att buda försent eller för 
tidigt.  
 
Avslutningsavgift – Detta ord är vår svenska översättning av det engelska 
closing fee, även kallad final value fee. Avgiften baseras på en procentsats av 
det pris som produkten säljs för. Ju högre slutpriset blir, desto högre procent-
sats tar auktionssidan ut. 
 

Varumärkesvärde – Den översättning som vi använder oss av när vi syftar på 
den engelska termen brand equity. Aaker förklarar brand equity som ett antal 
tillgångar och skyldigheter som ett varumärkesnamn eller symbol är för-
knippat med.  Dessa tillgångar och skyldigheter kan delas in i de fyra kate-
gorierna varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet 
och varumärkeslojalitet.  
 

Blocket – Blocket.se är Sveriges ledande köp- och säljmarknad på Internet. 
 
Köp nu pris – Ett pris som säljaren har satt ut för att köparen skall kunna 
avsluta auktionen tidigare. 
 

Listningsavgift – Ordet är vår svenska översättning av det engelska ordet 
listing fee, även kallad insertion fee. Denna avgift avser det pris som eBay 
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och Tradera tar ut när ett föremål läggs upp för auktion. Denna avgift tas ut 
oavsett om produkten blir såld. 
 
Värdemarginal – Begreppet är en översättning av det som Porter benämner 
margin of value. Begreppet beskriver det mervärde som en värdekedjas akti-
viteter tillsammans skapar. 
 
Strategisk drivkraft – Detta ord är vår översättning av det engelska begreppet 
Strategic Thrust. Aaker menar att strategiska drivkrafter hjälper till att skapa 
SCA. 
 
Större aktörer – Med större aktörer syftar vi på butiker som sysslar med 
hemelektronik och som ingår i en kedja, samt butiker inom franchisingked-
jorna EB-Games samt Game. 
 

 

Varaktiga konkurrensfördelar – En översättning av det engelska begreppet 
Sustainable Competitive Advantage. Begreppet avser en relevant, varaktig 
samt viktig bas från vilken man konkurrerar. Begreppet kommer att skrivas 
ut med förkortningen SCA. 
 

SWOT-analys – En intern- och externanalys av ett företags styrkor och svag-
heter samt dess möjligheter och hot. 
 
Utgångspris – Det pris som en säljare väljer att auktionen skall börja med.  
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1.6 Disposition 

 
Kapitel 1 – Inledning 

Här presenteras bakgrunden till det problem som vi valt att studera. Denna 
bakgrundsdiskussion går från att vara övergripande till att snävas av i ett 
specifikt forskningsproblem. Därefter presenteras forskningsfrågorna följt av 
syftet med forskningsrapporten. Vidare presenteras de avgränsningar vi har 
gjort samt en beskrivning av den begreppsapparat vi använder oss av.  
 
Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel beskriver och motiverar vi den vetenskapliga ansats vi arbetar 
utifrån. Den kvalitativa metod som vi använder beskrivs och motiveras och 
redogörelser görs för de insamlingstekniker vi använder. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet.  
 
Kapitel 3 – Teori 

Här presenteras en teoretisk utgångspunkt för vår undersökning. Den teori 
som vi tar upp berör varaktiga konkurrensfördelar, Internetauktioner, inter-
nationella marknader samt varumärken.  
 

Kapitel 4 – Empiri 

I det här kapitlet presenteras vår empiri i form av en genomgång av det in-
samlade datamaterialet.  
 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel sammanväver vi teori och empiri i syfte att få svar på vår 
forskningsfråga.  
 
Kapitel 6 – Resultat och slutsatser 

Här presenteras resultatet av vår frågeställning samt de slutsatser som vi har 
kommit fram till. Presentationen mynnar ut i en modell som beskriver hur 
Kapten Krok, genom att använda sig av auktionssidor skapar långsiktiga 
konkurrensfördelar gentemot större företag. 
 
Kapitel 7 – Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion över det resultat som vi kommit fram till. 
Här presenterar vi också egna tankar om tänkbara förändringar som vi anser 
att KK och andra aktörer bör genomföra.  
 

Kapitel 8 – Förslag till vidare forskning 

Här presenterar vi förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 

 
Innan man angriper ett forskningsproblem är det nödvändigt att man utifrån 

den frågeställning man arbetar med väljer lämplig metod (Holme & Solvang 

1997). Enligt Andersen (1988) är metod läran om de tillvägagångssätt som i 

kunskapsproducerande syfte kan användas vid insamling, bearbetning och 

sammanfattning av upplysningar. I det här kapitlet kommer vi att presentera 

de metodologiska ställningstaganden som vi har gjort utifrån vårt forsk-

ningsproblem.  

 

2.1 Syn på verkligheten 

 
En fråga som filosofer i alla tider har brottats med är om det finns en existe-
rande verklighet eller om verkligheten bara är en social konstruktion.  
 
En naturvetenskaplig syn är att det måste finnas en sann materiell och fysisk 
värld, bestående av objekt, föremål, ting och naturens svär, för att inte natur-
vetenskapen ska degraderas till en simpel illusion (Andersen 1998). Den 
tyske filosofen Immanuel Kant menar å sin sida att de generella samband 
som naturvetenskapens lagar bygger på, endast kännetecknar erfarenhetens 
värd och därmed är begränsade till hur människan uppfattar och förstår (Ma-
gee 2000). 
 
Inom hermeneutiken, vilken är en forskningsmetod, talar man ofta om den 
hermeneutiska processen. Processen innebär att kunskapsbyggandet sker i 
form av en förförståelse, dialog, tolkning, ny förståelseram, ny tolkning och 
så vidare (Andersen 1998). En central aspekt i det hermeneutiska förhåll-
ningssättet är att en dels mening endast kan förstås om den relateras till hel-
heten, samtidigt som helheten endast kan förstås ur delarna. Detta innebär att 
man hela tiden måste kunna växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv. 
För varje sådan växling går man in i delarna med en ökad förståelse om hel-
heten, vilket resulterar i att tidigare aspekter kommer fram ur delarna som 
tidigare inte gick att se. När man därefter återigen växlar till helheten, har en 
ännu bättre förståelse skapats. (Holme & Solvang 1997) 
 
Vårt förhållningssätt i denna undersökning är hermeneutisk, det vill säga 
tolkande. Vi anser att vi som undersökare har en subjektiv uppfattning som 
kommer att påverka forskningsprocessen genom att vår förförståelse påver-
kar vad vi ser och hur vi tolkar detta. Denna förförståelse är samtidigt som 
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den är begränsande, i form av att den styr oss i en viss riktning, även möjlig-
görande då den skapar möjligheter för vidare förståelse.  
 
Vi anser att det är viktigt att i datainsamlandets inledningsskede anta en öd-
mjuk inställning till vår förförståelses begränsningar. Skulle vi i allt för stor 
utsträckning hålla fast vid våra antaganden finns en risk att den kunskap som 
produceras, i allt för stor omfattning färgas av våra förutfattade meningar. 
 
Innan vi genomförde våra djupintervjuer hade vi genom att läsa forsknings-
rapporter såsom Ray & Ray (2006), skaffat oss en bild av hur framgångsrika 
företag använder sig av auktionssidor på Internet. Denna bild eller förförstå-
else formade de förberedelser som låg till grund för intervjun. Vår förförstå-
else påverkade även i vilken riktning vi styrde intervjun samt hur vi analyse-
rade det datamaterial som intervjun genererade. Samtidigt förändrades denna 
förförståelse kontinuerligt på grund av de svar och de erfarenheter som vi 
fick när vi studerade företaget. Genom denna förändrig kom nya aspekter 
och kunskaper att uppenbara sig, något som ledde till en successivt ökad 
helhetsförståelse. 
 

2.2 Kunskapsproduktion 

 
När kunskapsproduktionen ämnar berika oss gällande samhälle, organisatio-
ner eller mänskligt beteende, nämns två olika vägar att gå. Dessa är induk-
tion och deduktion. Vid deduktion utgår man från generellt giltiga teorier, 
vilka man använder för att dra slutsatser om enskildheter. Som ett exempel 
använder sig naturvetenskapliga forskare av denna metod genom att bygga 
generella teorier vars giltighet de sedan prövar mot empirin. (Andersen 
1998) 
 
Vid induktion utgår man från observationer i empirin vilka man tolkar och 
analyserar för att sedan bygga generaliserbara teorier (Andersen 1998). Vik-
tigt att tillägga är att induktion och deduktion inte står i konflikt med var-
andra. Enligt Holme & Solvang (1997) är det ofta i kombination av dem som 
ny och spännande kunskap uppstår. 
 
Utgångspunkten för oss låg i befintlig teori om konkurrensfördelar. Vi utgick 
ifrån vedertagna teorier då vi undersökte om KK använder sig av auktionssi-
dor på ett sätt som stämmer överens med det som teorierna säger om konkur-
rensfördelar. Efter djupintervjun med KK försökte vi utifrån den insamlade 
empirin att skapa en modell över hur det studerade företaget använder auk-
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tionssidor som grund för att skapa långvariga konkurrensfördelar gentemot 
större aktörer.  
 
På grund av ovan nämnda faktorer anser vi att vårt förfarande har en tyngd-
punkt på en deduktiv ansats.    
 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen skiljer man på kvalitativ metod 
och kvantitativ metod (Holme & Solvang 1997). Man måste vara medveten 
om att det är forskningsproblemets karaktär som ska avgöra vilket metodval 
som är mest lämpligt. Metoden bör ses som ett verktyg för att ta sig an 
forskningsproblemet och författarens personliga preferenser bör alltså vara 
underordnat forskningsproblemets karaktär (Holme & Solvang 1997). 
 

2.3.1 Kvalitativ metod 

 
Det kvalitativa metodvalet karakteriseras av en önskan om att skapa en dju-
pare förståelse för det man undersöker och närheten till forskningsobjektet är 
påfallande (Holme & Solvang 1997). Syftet med det kvalitativa tillväga-
gångssättet är att eliminera de förenklingar, utelämnanden och förvanskning-
ar som våra ytliga kunskaper ofta ger upphov till. Till skillnad mot naturve-
tenskapen försöker man att i möjligaste mån integrera sig med forskningsob-
jektet för att på så sätt eliminera subjekt-objektförhållandet (Holme & Sol-
vang 1997).  
 
Vår studie antar en kvalitativ karaktär då undersökningen innefattar en när-
gående studie av en enskild aktör på marknaden. Vi har dessutom på ett för-
hållandevis ostrukturerat sätt besökt vårt undersökningsobjekt och genom en 
personlig intervju försökt att få en djupare insikt och förståelse i hur företa-
get använder Internetauktioner för att erhålla SCA.   
 

2.3.2 Datainsamling 

 
En viktig faktor för att kategorisera insamlad data är huruvida forskaren har 
medverkat vid insamlandet av rådata. Om de som genomför undersökningen 
samlar in rådata talar man om primärdata och om andra personer, forskare 
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eller institutioner har samlat in data hamnar den under kategorin sekundär-
data (Andersen 1998). 
 

De data som vi använt oss av består av primärdata i form av inspelade inter-
vjuer. Genom att intervjuer spelas in kan informationen senare återges mer 
exakt och intervjuaren kan i högre grad koncentrera sig på själva samtalet 
(Cristensen et al 2001). Vill man få en djupare förståelse för området man 
studerar lämpar sig den öppna intervjun väl. Har man dessutom en viss teo-
retisk och empirisk kunskap om det område man studerar kan intervjun i 
stället ha en något mer strukturerad karaktär. Man talar då om den semistruk-
turerade intervjun (Andersen 1998). Struktureringen kan ske i form av att 
man under intervjun använder sig av en intervjuguide i form av en lista över 
teman och frågor som ska beröras under intervjun (Christensen et al 2001)   
  
Eftersom vi har läst en rad forskningsartiklar samt har viss tidigare erfaren-
het kring Internetauktioner och tv-spelsbranschen, valde vi att genomföra en 
semistrukturerad intervju. All primärdata som samlades in var av kvalitativ 
art.  
 

2.4 Undersökningens genomförande 

 
För att få svar på vår forskningsfråga kontaktade vi svenska företag som var 
verksamma på Tradera och eventuellt eBay. Vi var relativt tidigt på det klara 
med att rikta vår fokus mot företag som är verksamma inom tv-
spelsbranschen. Anledningen till detta val är att det inom denna bransch 
finns många mindre företag som i stor skala bedriver verksamhet på Tradera. 
Vidare har vi själva en viss erfarenhet av tv-spelsbranschen. 
 
Till att börja med kontaktade vi via e-post ett tiotal aktörer som vi presente-
rade vårt problemområde för och ställde en förfrågan om de ville delta som 
studieobjekt i vår undersökning. Av dessa utskick fick vi fyra svar från före-
tag som ställde sig positiva till att delta i undersökningen. I kvalitativa un-
dersökningar är det vanligt att ett strategiskt urval görs av de respondenter 
som ska delta i undersökningen (Christensen et al 2001). Vårt val föll slutli-
gen på Kapten Krok (KK), ett företag lokaliserat i Göteborg som under lång 
tid varit verksamma på Tradera och som i dag är en av de tio största aktörer-
na på auktionssidan. Valet föll sig relativt naturligt då KK var den största av 
de fyra aktörerna samt att deras geografiska lokalisering var mest lämplig.  
Som intervjuobjekt för vår undersökning valdes Patrik Carlson, grundare och 
tillika ägare av Kapten Krok. Anledningen till att vi intervjuade Patrik var att 
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han är den person inom organisationen som har störst kunskap om verksam-
heten i sin helhet. 
 
 
Efter att genom telefonkontakt med Patrik bestämt en tid för intervjun, in-
ledde vi våra förberedelser. De teman som skulle behandlas under intervjun 
härledde vi från vår teoretiska referensram. Då intervjun var semistrukture-
rad konstruerades en intervjuguide som berörde områdena, branschen, före-
taget, kunder, konkurrenter, Internetauktioner samt marknadsföring. Under 
respektive tema hade vi förberett ett antal frågor som vi ville ha svar på. 
Dock behövdes många av dessa frågor inte ställas under intervjun, då samta-
let på naturlig väg besvarade dessa frågor. Före intervjun hade vi även förbe-
rett två diktafoner för att spela in intervjun. Genom att spela in intervjun 
ansåg vi det överflödigt att även föra anteckningar, något som ledde till att 
vår uppmärksamhet helt kunde upptas av själva samtalet. 
 
Intervjun startade med att Patrik Carlson, grundare av KK, talade lite allmänt 
om auktioner på Tradera. Därefter gick vi in på de teman som vi hade förbe-
rett. Ofta ledde samtalet in på nya spår och behandlade områden som vi tidi-
gare inte hade kännedom om.  
 
Intervjun delades in i två samtal, om vardera ca 90 minuter, åtskilda av en 
paus på ungefär 15 minuter. Under denna paus kunde vi tillsammans reflek-
tera över vad vi hittills hade gått igenom och om det var något behandlat 
område som behövde kompletteras med ytterligare frågor.  
 
Utöver intervjun med Patrik Carlson genomförde vi också en mindre semi-
strukturerad intervju med Robert Jenssen, lagerchef på El-giganten i Borås. 
Anledningen till att vi intervjuade Robert var att vi ville säkerställa och öka 
trovärdigheten gällande viss information som vi samlat in vid intervjutillfäl-
let med Patrik Carlson. Intervjun startade med att vi ställde frågor till Robert 
som berörde den information som Patrik givigt oss gällande hemelektronik-
kedjor i allmänhet. Därefter ställdes frågor om El-gigantens inställning till 
internetauktioner och den konkurrens som aktörer på Tradera och liknande 
sidor utgör.  
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Insamling av 
kvalitativa data 

 Reduktion 

Visualisering Strukturering 

2.5 Analys av insamlat datamaterial 

 
En analys sker i regel genom att 
man dels delar upp data i en-
skilda delar och söker samban-
den mellan dem, dels genom att 
man tolkar fenomenen utifrån 
deras egna förutsättningar. Den-
na tolkning bör sedan utmynna i 
någon form av helhetsförståelse 
eller helhetsförklaring av sam-
banden (Andersen 1998). Chris-
tensen et al (2001) menar att 

den kvalitativa analysen utgår 
från de tre överlappande pro-
cesserna reduktion, strukture-

ring och visualisering.  
 
När vår intervju med KK var färdig och ordagrant återgiven i ett worddoku-
ment tog ett omfattande analysarbete vid. Även om Christensen et al (2001) 
menar att de tre processerna överlappar varandra, påpekar han också att re-
duktions- och struktureringsprocesserna är mer påtagliga i början av analys-
arbetet medan strukturerings- och visualiseringsprocessen överväger slut-
skedet av analysarbetet. Detta påstående stämde väl överens med vår analys-
process av det insamlade datamaterialet. 

2.5.1 Reduktionsprocessen 

 
Vårt första mål var att reducera det insamlade datormaterialet i syfte att göra 
det mer översiktligt och anpassat till vår frågeställning. Även om hela inter-
vjun med KK var intressant, var vi tvungna att ta bort vissa sidospår som vi 
ansåg vara mindre relevanta för denna rapport. Vi tog också bort alla former 
av upprepningar som skett under intervjun och skrev om talspråk till text-
språk. Även nedkortningar av långa utläggningar var nödvändiga för att få 
ner datamassans storlek. Vi var noga med att inte försöka påverka datans 
mening under reduceringsprocessen. Vi var också noggranna i sållningen av 
information som berörde KK:s inblandning i Internetauktioner, dess konkur-
renter, kunder, kärnkompetens, samt leverantörer, eftersom vi anser att dessa 
områden är av stor relevans för att kunna besvara vårt forskningsproblem. 
Genom att markera nämnda ord med fettext underlättade vi det fortsatta ana-

Figur 1. Den kvalitativa analysprocessen. Fern-
ström & Fernström 2007 (omarbetad efter: 
Christensen et al 2001, Den kvalitativa analys-
processen, s. 300) 
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lysarbetet, något som Christensen et al (2001) kallar kodning. De ord som 
kodades var bland andra Tradera, auktioner, konkurrenter, konkurrens, kon-
kurrensfördel, konkurrensfördelar, kunder, kund, leverantör, leverantörer, 
marknadsföring, inköp, produkter, bransch och affärsidé.  
 

2.5.2 Struktureringsprocessen 

 
I denna fas strukturerade vi den reducerade datamassan. Med intervjun som 
grund skapade vi olika rubriker som alla kunde relateras till vårt forsknings-
problem och vår teori. Därefter strukturerade vi våra reducerade data under 
respektive rubrik. På detta sätt kunde vissa mönster urskiljas, vilket gjorde 
att en djupare förståelse kunde skapas om hur olika delar i datamassan var 
sammanlänkade.    
 
När reduceringsarbetet var färdigt gjorde vi ytterligare en reducering genom 
att omvandla all text till punktform. Detta gjorde vi dels för att ytterligare 
förbättra översiktligheten i datamassan, dels för att underlätta visualiserings-
processen. Innan visualiseringsprocessen tog vid hade vi således två struktu-
rerade textmassor; en lite mer omfattande med löpande text samt en mindre 
omfattande som bestod av punkter.  
 
 

2.5.3 Visualiseringsprocessen 

 
Vid visualiseringen använde vi oss främst av den textmassa som bestod av 
punkter, eftersom denna var mer översiktlig och lättare att visualisera. Vi tog 
dock fortfarande hjälp av den textmassa som bestod av löpande text, efter-
som viss information gjorts mindre tydlig vid omvandlingen till punktform. 
Varje delrubrik i textmassan visualiserades i matriser med olika underrubri-
ker och punkter. När visualiseringen var färdig hade följande kategorier till-
delats var sin matris: KK, leverantörer, kunder, konkurrenter, auktioner och 
konkurrenter till Tradera. För att se sambandet mellan några av de olika 
matriserna lade vi även till en sammanfattande modell med varu- penga- och 
informationsflöde.  
 
Den från början över tjugo sidor långa intervjun hade nu visualiserats och 
omfattade nu enbart en sida. Den slutgiltiga visualiseringen ges i bilaga 1. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

 
Med reliabilitet menar man i vilken utsträckning informationen är pålitlig. 
Hög reliabilitet innebär att flera och oberoende mätningar kommer fram till 
liknande resultat (Christensen et al 2001). Med reliabilitet avses även hur 
säkert och exakt vi faktiskt mäter det vi avser att mäta (Andersen 1998). 
Christensen et al (2001) menar att det traditionella reliabilitetsbegreppet är 
irrelevant för att fastställa värdet av en kvalitativ analys, eftersom en under-
sökning på grund av den föränderliga verkligheten aldrig helt kommer att 
kunna upprepas. I stället bör större vikt läggas vid validitetsbegreppet för att 
avgöra värdet av analysen.  
 
Validitetsbegreppet kan delas upp i intern- samt extern validitet. Intern vali-
ditet syftar till hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten, 
det vill säga hur trovärdig undersökningen är. Extern validitet talar om i 
vilken omfattning som resultatet kan generaliseras till liknande situationer, 
så kallad generaliserbarhet (Christensen et al 2001).  
 
Vi har under hela rapportskrivarprocessen kritiskt granskat och ifrågasatt 
varandras tolkningar och slutledningar. Vi anser att detta har bidragit till att 
öka rapportens trovärdighet. Eftersom undersökningens syfte är att studera 
ett enskilt företag, blir det av naturliga skäl svårt att säga att de slutsatser vi 
har kommit fram till har någon extern validitet. Enligt Andersson (1998) kan 
upprepade studier om enskildheter leda till att generaliserbara teorier kan 
skapas. Vår slutsats kan därför vara ett bidrag till utvecklandet av en generell 
teori om hur SCA kan skapas genom användandet av Internetauktioner.  
 

2.7 Källkritik 

 
Enligt Holme & Solvang (1997) kan källgranskning delas upp i de fyra fa-
serna observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Enligt författarna 
pågår dessa faser inte enskilt utan går under källgranskningen in i varandra. 
Utifrån vår problemställning har vi fokuserat på relevanta nyckelord, vilka vi 
använt oss av då vi letat källor. Vi har samlat in största delen av våra tryckta 
samt elektroniska källor via biblioteket i Högskolan i Borås. Speciellt an-
vändbara har de databaser som är tillgängliga via bibliotekets hemsida varit. 
Dessa databaser är väl strukturerade samt är lätta att söka i, vilket hjälpt oss 
att finna bra källor relativt snabbt. Genom att studera källförteckningen i de 
forskningsrapporter vi funnit relevanta har ytterligare källor hittats.  
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Vi har genom att använda oss av ovan nämnda databaser hittat källor vars 
upphovsmän, publiceringsdatum och primära syften varit enkla att ta reda 
på. Enligt Holme & Solvang (1997) är det viktigt att känna till de primära 
förhållanden kring källans tillkomst eftersom detta är avgörande för vilken 
tilltro vi kan sätta till de upplysningar källan ger. Vi har genom denna ur-
sprungsbestämning kunnat få klarhet i att källorna är äkta och inte snedvrid-
na av tolkningar som vi inte har kontroll över.  
 
Generellt kan man säga att Internetkällor är mindre trovärdiga än tryckta 
akademiska källor. Man skulle kunna hävda att informationen på eBays 
hemsida inte är tillfredsställande med akademiska mått mätt. Informationen 
har dock tagit en sådan central plats i denna rapport att den inte kunnat ute-
lämnas. Vidare har informationen inte gått att inhämta från någon alternativ 
källa med högre trovärdighet. Samma resonemang kan föras gällande den 
information som vi har fått genom våra intervjuer med KK och El-giganten. 
Vi har nästan genomgående utgått ifrån att denna information är sann. Spe-
ciellt gäller detta all information om KK och dess inblandning i Tradera. I 
vissa fall har vi kontrollerat och verifierat information från djupintervjun 
med KK, till exempel vissa av Patriks beskrivningar som vi har haft möjlig-
het att kontrollera. För att förbättra trovärdigheten i Patriks påståenden om 
större aktörer på marknaden genomförde vi en personlig intervju med Robert 
Jensen, lagerchef på El-giganten i Borås. Viktigt att poängtera är att syftet 
med intervjun i första hand inte var att studera El-gigantens syn på internet-
auktioner, utan att säkerhetsställa att den information Patrik gav oss var kor-
rekt. 
 
De artiklar av icke akademisk karaktär som vi använt oss av har inhämtats 
från välkända och seriösa databaser. Artiklarna har uteslutande publicerats i 
tidsskrifter med gott anseende där man får förutsätta att en fullgod gransk-
ning har gjorts av artikelns innehåll. 
 
Vi har genomgående försökt att hitta så aktuella källor som möjligt. Då vi 
använt oss av äldre publikationer har vi varit noggranna med att ta hänsyn 
till detta i tolkningsarbetet av källan. Enligt Holme & Solvang (1997) är 
ursprung och upphov en förutsättning för tolkning. Det är således viktigt att 
vi som forskare är väl medvetna om när, var, hur och varför källan publice-
rades. 
 
Som utgångspunkt för vår undersökning har vi valt den modell som Aaker 
presenterar i boken Strategic Marketing Management. Vi tycker att modellen 
lämpar sig bra, då rapportens syfte är att analysera hur Tradera bidragit till 
att skapa SCA. För att försäkra oss om att det är Aaker som är upphovsman-
nen till den teori vi utgår ifrån, undersökte vi noggrant de källor som Aaker 
refererade till vid publiceringen av modellen. Vi fann att han tagit stora delar 
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av modellen från en artikel som han skrev 1989. Den modell som presenteras 
i boken Strategic Marketing Management är således en vidareutveckling av 
den modell som han presenterar i artikeln från 1989. 
 
Vi övervägde länge att använda oss av Porters värdekedja. Vi kom dock 
fram till att denna modell är alltför omfattande och saknar det snäva fokus på 
SCA som vi söker. En annan faktor till att vi valde bort Porters modell är 
dess ålder. Porters värdekedjemodell var etablerad redan på 80-talet och 
även om den fortfarande används flitigt i marknadsföringslitteratur, har kri-
tik publicerats gällande dess ålder samt att den i dag bara är användbar inom 
begränsade situationer (Normann & Ramírez 1994). Eftersom vår fokus är 
inställt på att identifiera SCA som skapas genom utnyttjandet av Informa-
tionsteknologi ser vi en viss problematik i att använda en modell som skapa-
des långt före Internet etablerats. Porters värdekedjemodell har på senare år 
dessutom fått utstå en del kritik med avseende på att den är alltför linjär och 
saknar den helhetssyn som på senare tid blivit alltmer vedertagen (Normann 
& Ramírez 1994).  
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3 Teori 

 
Vi kommer i följande kapitel att presentera en teoretisk utgångspunkt för vår 

undersökning. Den teori som vi tar upp berör varaktiga konkurrensfördelar, 

Internetauktioner, internationella marknader samt varumärken. Begreppet 

SCA är starkt sammankopplat med ett företags marknadsföringsstrategi 

(Aaker 2001). Strategins syfte är att uppnå SCA på den marknad man är 

verksam inom. Det innebär att en framgångsrik strategi över tiden kräver att 

man lyckas skapa SCA (Drummond & Ensor 2001).  

 

3.1 Begreppet SCA 

 
SCA är ett vedertaget begrepp inom marknadsföringslitteraturen (se bland 
andra: Aaker 2001; Drummond & Ensor 2001; Kotler 2001; Porter 1985; 
Rosenbloom 2004). Dess relevans har således i decennier beskrivits som en 
viktig ingrediens i en vinnande strategi. Namnet SCA har en innebörd som 
på senare år grundar sig i att ett företag, för att bli framgångsrikt, måste skaf-
fa sig en fördelaktig position på marknaden i relation till sina konkurrenter 
(Rosenbloom 2004). Med ordet varaktig menas att den fördelaktiga positio-
nen måste vara hållbar över tid. Ett krav på en konkurrensfördel är således 
att den är hållbar under en längre period och för att uppnå detta måste den 
vara både relevant och försvarbar (Drummond & Ensor 2001). 
 
Ett företags alla stora funktionella aktiviteter kan bidra till att försöka skapa 
SCA. Nivån av kapital, kvalitén hos ledningen och anställda, företagets pro-
duktionsaktiviteter, finansiella aktiviteter och marknadsföringsstrategier, kan 
alla bidra till att skapa SCA (Rosenbloom 2004).  
 
Även Porter (1985) menar att ett företags olika aktiviteter tillsammans kan 
hjälpa till att skapa SCA. Detta illustrerar han i sin klassiska värdekedjemo-
dell som delar in aktiviteterna i fem primära och fyra sekundära aktiviteter, 
där de sekundära aktiviteterna existerar i syfte att understödja de primära 
aktiviteterna. Även om varje aktivitet i Porters modell individuellt bidrar 
med att skapa värde, ligger en tydlig fokus på sammankopplingen av de oli-
ka aktiviteterna. Resultatet av alla aktiviteters gemensamma värdeskapande 
kallar Porter värdemarginal. (Porter 1985) 
 
Enligt Porter (1985) kan SCA uppnås antingen när ett företag har möjlighe-
ten att genomföra ovan nämnda aktiviteter till en lägre kostnad än sina kon-
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kurrenter eller genom att genomföra dessa aktiviteter på ett unikt sätt, som 
skapar kundvärde och som rättfärdigar ett högre pris. SCA kan således ska-
pas antingen genom låg kostnad eller genom differentiering (Porter 1986). 
  
Aaker (2001) benämner låg kostnad och differentiering som strategiska 
drivkrafter, men hävdar också att en rad andra drivkrafter existerar. Synergi 
är ett exempel på en sådan och inträffar när en affärsverksamhet har en för-
del eftersom den är länkad till en annan affärsverksamhet inom samma fir-
ma. Synergi innebär att helheten är större än summan av delarna. Som stra-
tegisk drivkraft innebär synergi således att två strategiska affärsverksamheter 
som arbetar tillsammans kommer att vara bättre än om samma två strategiska 
affärsenheter hade verkat var för sig. Enligt Aaker (2001) kommer resultatet 
av synergi att resultera i att kombinationen av de strategiska affärsenheterna 
får en eller flera av följande effekter: 
 

• Ökade kundvärden, vilket resulterar i ökad försäljning 
• Lägre operationella kostnader 
• Minskade investeringar 

 
Utöver synergi nämner Aaker (2001) ytterligare exempel på strategiska driv-
krafter, till exempel att vara innovativ, att tänka globalt, att ha en entrepre-
nörsanda samt att utnyttja informationsteknologi.  
 
Porters värdekedjemodell kan användas för att analysera ett företags SCA då 
den hjälper till att identifiera de nyckelförmågor, processer och samman-
länkningar som behövs för att skapa framgång (Porter 1985). Då ett företag 
ska identifiera SCA är det således viktigt att inte enbart studera det egna 
företagets värdekedja utan också studera värdekedjorna hos leverantörer, 
distributörer och även kunder (Kotler 2001). Många av dagens företag ingår 
partnerskap med andra kanalmedlemmar för att förbättra prestationen i kana-
lens gemensamma värdeskapande (Kotler 2001). 
 
Aaker är som ovan nämnts en av de många författare som behandlar SCA. 
Han har konstruerat en modell som beskriver hur ett antal faktorer tillsam-
mans bidrar till att skapa SCA. Då modellen är koncentrerad till begreppet 
SCA lämpar den sig väl som utgångspunkt för vår undersökning. 
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3.2 SCA enligt Aaker 

 
För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt över tid krävs ett antal fakto-
rer. När dessa faktorer anpassas till varandra sammanstrålar de i det som 
kallas SCA. Aaker (2001) menar att det sätt som du konkurrerar inte är den 
enda nyckeln till framgång. Ytterligare tre faktorer är avgörande för att lyck-
as skapa SCA. Dessa faktorer är förutsättningar för konkurrens, var företa-
get konkurrerar och vem företaget konkurrerar mot. Aaker förklarar detta i 
en modell som ursprungligen publicerades i en artikel från 1989. Modellen 
nedan är en omarbetning av den ursprungliga modellen och återfinns i Aa-
kers bok Strategic Market Management (Aaker 2001).  

 

3.2.1 Sättet du konkurrerar på 

 
Alla affärsstrategier involverar det sätt som du konkurrerar på, eller det du 
gör. Detta omfattar produktstrategin, positioneringsstrategin, prissättnings-
strategin, distributionsstrategin, tillverkningsstrategin och så vidare. Det 
finns i princip ett oändligt antal sätt som ett företag kan konkurrera på efter-
som nästan varje företags kombination av strategier är unik. (Aaker 1989) 

 
 

 
SCA 

Förutsättningar för konkurrens 
•••• Tillgångar och kompetenser 
 

Vem du konkurerar mot 
•••• Val av konkurrenter 
 

Var du konkurrerar 
•••• Val av produkter och marknad 
 

Sättet du konkurrerar på 
•••• Produktstrategi 
•••• Positioneringsstrategi 
•••• Tillverkningsstrategi 
•••• Distributionsstrategi 
•••• Etc 

 

Figur 2. Skapandet av långvariga konkurrensfördelar. Johan & Patrik 2007 
(omarbetad efter: Aaker 2001, The Sustainable Competitive Advantage, 
s.134). 



 
 
 
 
 
 

21 
 

3.2.2 Förutsättningar för konkurrens 

 
Den första av de faktorer som Aaker (2001) presenterar berör de tillgångar 
och kompetenser som företaget besitter eller önskar besitta. Utgångspunkten 
är att den valda strategin måste stödjas av tillgångar och kompetenser för att 
varaktiga SCA ska kunna uppnås (Aaker 1989, 2001). En tillgång är någon-
ting som en firma innehar, till exempel ett varumärke eller försäljningslokal, 
som är överlägsen i relation till konkurrensen. En kompetens är någonting 
som firman gör bättre än konkurrenterna, till exempel marknadsföring eller 
effektiv tillverkning. Enligt Aaker är tillgångar och kompetenser ofta svåra 
att kopiera eller neutralisera, vilket gör dem till bra baser att bygga SCA 
utifrån. (Aaker 1989)  
 
Utan understödet av tillgångar och kompetenser är det föga troligt att ett 
företags SCA blir hållbara i längden. Enligt Aaker bör ett företag ställa sig 
flera frågor i syfte att hjälpa till vid identifieringen av viktiga tillgångar och 
kompetenser. Exempel på frågor som Aaker (2001) nämner är följande:  
 

• Vilka är de mest framgångsrika verksamheterna över tiden?  
• Vilka tillgångar och kompetenser har bidragit till deras framgång? 
• Vilka tillgångar och kompetenser saknar de mindre framgångsrika 

verksamheterna?  
• Vilka är nyckelmotivationerna hos de största marknadssegmenten? 
• Vad är viktigast för kunderna?  
• Vilka är de största komponenterna som skapar värde för kunderna?  

 

3.2.3 Var du konkurrerar 

 
Den marknad man konkurrerar på utgör den andra faktorn för att uppnå 
SCA. Det är således viktigt att företaget noga överväger valet av marknad. 
Utgångspunkten är här att de kompetenser och tillgångar man använder sig 
av ska efterfrågas på den marknad man opererar på (Aaker 1989, 2001). 
Även Porter förtydligar vikten av överensstämmelse mellan företaget och 
den marknad det verkar på. Han menar att ett företags värdekedja måste 
passa med dess kunders värdekedjor. De aktiviteter som genererar värde 
måste således vara i paritet med de aspekter som kunderna värdesätter (Por-
ter 2004). 
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3.2.4 Vem du konkurrerar mot 

 
Den tredje faktorn som Aaker behandlar i sin modell är identifieringen av 
konkurrenter. Enligt Aaker kan den konkurrentsituation som ett företag be-
finner sig i att vara avgörande för huruvida en SCA uppstår. Man måste i 
detta skede identifiera om konkurrenterna är starka eller svaga med hänseen-
de till ens egna kompetenser och tillgångar. Målet blir således att rikta in sig 
på de styrkor man har men som konkurrenterna saknar. (Aaker 2001) 
 
Utöver de tre ovan nämnda faktorerna bör en framgångsrik SCA enligt Aa-
ker ha ytterligare tre egenskaper. För det första måste den vara tillräckligt 
påtaglig och väsentlig för att göra en märkbar skillnad. En SCA bör alltså 
sticka ut och verkligen göra skillnad för kunden. För det andra bör den vara 
varaktig. Då många förhållanden på en marknad är i ständig förändring bör 
en SCA vara av den karaktär att den är varaktig över en längre tid och svår 
för konkurrenter att efterlikna. Om konkurrenter lätt kan neutralisera eller 
överprestera ens SCA kommer den inte att bli varaktig. Slutligen bör en SCA 
vara kopplad till hur företaget positionerar sig. Det ska gå att göra sina kom-
petenser och tillgångar synliga för konsumenterna. (Aaker 2001) 
 

3.2.5 Varumärkesvärde och SCA 

 
Aaker (2001) beskriver termen varumärkesvärde som ett antal tillgångar och 
skyldigheter som ett varumärkesnamn eller symbol är förknippat med.  Des-
sa tillgångar och skyldigheter kan delas in i de fyra kategorier varumärkes-
kännedom, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet och varumärkeslojali-

tet.  
 
Enligt Aaker (2001) kan varumärkeskännedom vara en strategisk tillgång för 
ett företag och leda till SCA. Kännedom skapar en känsla av familjaritet och 
människan gillar det familjära. Ett väl inarbetat varumärke har ofta bra hål-
barhet vilket gör det till en värdefull tillgång som är svår att neutralisera. 
(Aaker 2001).  
 
Om ett varumärke är välkänt innebär det ofta att starka associationer är 
kopplade till det. Varumärkesassociationer är enligt Aaker (2001) allting 
som direkt eller indirekt kan kopplas till konsumenters minne av ett varu-
märke. Om konsumenter har allt för starka associationer till ett varumärke 
kan detta medföra svårigheter vid varumärkesexpansioner. (Aaker 2001) 
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Kvalitet är ett mångdimensionerligt begrepp vars innebörd till stor del beror 
på vilken kontext det placeras i. Generellt menar Aaker (2001) att varumär-
ken med höga varumärkesvärden oftast upplevs leverera hög kvalitet. 
 
En stor bas av lojala kunder erbjuder stora möjligheter till skapandet av SCA 
eftersom lojala kunder vanligtvis är relativt enkla att hålla kvar. Dessutom 
utgör lojaliteten hos befintliga kunder en substantiell ingångsbarriär för kon-
kurrenter. (Aaker 2001) 
 
Aaker belyser i sin artikel från 1989 fenomenet när företagsledare, drivna av 
kortsiktiga lönsamhets- och marknadsandelsmål, driver på en expansion av 
ett varumärke. Han menar att expansioner riskerar att skada ett varumärkes 
image genom att skapa skadliga associationer. I motsats till varumärkesex-
pansioner förespråkar han i stället en tydlig och mer långsiktig linje där nog-
granna hänsyn tas till vilka associationer och värden man bygger in i ett va-
rumärke. (Aaker 1989) 
 

3.3 Auktionssidor 

 
Internetauktionssidor är generellt sätt uppbyggda som vanliga auktioner där 
flera potentiella köpare lägger bud på en säljares vara. Säljare väljer hur 
länge auktionen skall pågå, vilket pris som auktionen skall starta på och vil-
ket pris som auktionen måste uppnå för att auktionen skall anses genomförd. 
Efter avslutad auktion får den köpare som lagt det högsta budet rätten att 
köpa varan. Det är köparens ansvar att betala för varan och säljarens ansvar 
att skicka den. Säljaren har också möjligheten att sätta ett så kallat köp nu 
pris. Om en säljare väljer att köpa varan till detta pris avslutas auktionen 
innan tidsfristen gått ut. Efter avslutad auktion sätter köparen och säljaren 
betyg på helhetsintrycket av affären. Om säljare eller köpare vid upprepade 
tillfällen inte sköter sig riskerar de att bli avstängda från auktionssidan. 
(Elms, Dunn & Balsbaugh 2005) 
 

3.3.1 Omdömessystem 

 
Auktionssidor på Internet kan ofta fungera som i det närmaste friktionslösa 
marknadsplatser. Zhang (2006) menar exempelvis att auktionssidor på Inter-
net i kontrast till traditionella auktioner kan innehålla ett enormt antal artik-
lar. Begränsningar om vilka artiklar som får auktioneras ut är därtill små. En 
ytterligare viktig faktor till den låga friktionen är att inträdeskostnaden för 
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säljare är låga. Zhang (2006) menar dock att den friktionslösa marknadsplat-
sen inte kan existera om det inte finns ett förtroende mellan säljare och köpa-
re. 
 
De omdömessystem som är vanligt förekommande på auktionssidor är till 
för att öka förtroendet mellan köpare och säljare. Systemen går ut på att säl-
jare och köpare efter avslutad transaktion lämnar ett positivt, neutralt eller 
negativt omdöme. Till detta omdöme kommenteras vad som var bra eller 
dåligt. Zhang (2006) menar att ryktesteori och auktionsteori visar att osäker-
het kring säljarens ärlighet påverkar köparens budgivningsbeteende genom 
lägre budgivning. Detta innebär att en seriös säljare måste lägga ner stor vikt 
vid att upprätthålla en hög andel av positiva omdömen. Khopkar et al (2005) 
hävdar även att empiriska bevis stödjer hypotesen att köpare är mer benägna 
att ge negativa omdömen till säljare som nyligen har fått andra negative om-
dömen. Detta innebär att om man får ett antal negativa omdömen kan detta 
snabbt resultera i att nya negativa omdömen läggs, något som riskerar att 
påverka den framtida försäljningen negativt. Vidare menar Zhang (2006) att 
det finns empiriska bevis för att ett negativt omdöme väger betydligt tyngre 
än ett positivt.  
 
Omdömessystemen har enligt Khopkar et al (2005) tre principiella syften för 
att förbättra effektiviteten på marknadsplatsen. För det första kan en säljares 
historiska omdömen verka som en signal för köpare om hur riskabelt det är 
att köpa från den säljaren. Man kan därmed ta ställning till vilka risker man 
är villig att ta. För det andra kommer säljare att sträva efter att undvika nega-
tiva omdömen som kan påverka framtida försäljning negativt. Att erbjuda 
bra kvalitet och hög kundservice kommer då att fungera som ett incitament 
för att uppnå denna strävan. För det tredje kommer de försäljare som erbju-
der bra service och hög kvalitet driva bort de oseriösa säljarna från mark-
nadsplatsen. Detta resulterar i en allmänt högre kvalitet som även de köpare 
som inte tittar på säljares omdömen kan dra nytta av. (Khopkar et al 2005) 
 

3.3.2 Prissättningsstrategier 

 
Att utveckla en prissättningsstrategi är ett viktigt element oberoende av 
verksamhet (Elms et al 2005). På de flesta auktionssidor kan säljaren utöver 
den traditionella modellen där det högsta budet vid auktionens utgång vin-
ner, även sätta ett ”köp nu” pris. Detta är enligt Elms et al (2005) ett bra sätt 
för att locka köparen till ett avslut. Vidare menar Elms att de komplexa teo-
rier och vetenskapliga formler som finns för att prissätta en produkt är över-
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flödigt på eBay, då priset på en produkt i hög grad styrs av kundernas efter-
frågan. 
 
Trots detta har grundliga undersökningar gjort gällande olika prissättnings-
strategier på eBay. Walley & Fortin (2003) har i sin studie redogjort för vil-
ka faktorer som resulterar i ett högt slutpris. De anser att det för en säljare är 
eftersträvansvärt att så tidigt som möjligt få många bud på det man säljer. 
Anledningen till detta är att köpare i högre grad uppmärksammar produkter 
som andra redan har bjudit på, än de produkter som ingen har visat något 
intresse för. De kom fram till att den strategi som med störst sannolikhet 
resulterar i ett högt slutpris är att sätta utgångspriset till 1 dollar och därtill 
inte ha något högre reservationspris. (Walley & Fortin 2003) 
 

3.3.3 Tredjepartsprogram 

 
När företag använder sig av Internetauktioner i stor skala för att köpa in och 
sälja artiklar, kan detta medföra vissa administrativa problem. Ett problem är 
att det administrativa arbetet med att söka upp artiklar och att administrera 
avslutade auktioner tar mycket tid (Ray & Ray 2006).  
 
Det omfattande administrativa arbetet har lett till att en rad olika tredjeparts-
program har lanserats vilka är integrerade med det gränssnitt som auktions-
sidorna använder. Andale och Auction sniper är två exempel på tredjeparts-
program. Andale är ett databehandlingsprogram som bland annat förser an-
vändaren med historisk information kring tidigare avslutade auktioner, något 
som medför att intressant statistik kring produktgruppers tillgänglighet och 
pris kan byggas upp. Auction sniper är ett program som utifrån användarens 
instruktioner automatiskt lägger bud på intressanta artiklar. (Ray & Ray 
2006) 
 

3.4 Internationella marknader 

 
Internet har gjort det betydligt enklare för företag att snabbt och kostnadsef-
fektivt nå ut till en global marknad (Usunier & Lee 2005). Beroende på ni-
vån på det engagemang ett företag är villiga att ta i den internationella sats-
ningen, presenterar Doole & Lowe (2004) ett antal olika metoder för att eta-
blera sig på den internationella marknaden. Det alternativ som innebär störst 
engagemang är att företaget bygger upp och därmed äger hela leverantörs-
kedjan och dess understödjande delar. Den metod som är förknippad med det 
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lägsta engagemanget innebär att en utländsk aktör på eget initiativ söker upp 
det aktuella företaget i dess hemland. Det är även i hemlandet som köpet 
görs varpå den utländska aktören tar med sig produkten till en utländsk 
marknad. Mellan dessa alternativ finns en rad alternativa metoder för att nå 
ut på en internationell marknad. Det engagemang ett företag är villigt att ta 
är en positiv funktion av kontrollen över den internationella marknaden, 
risknivån samt de kostnader som metoden är förknippad med. (Doole & 
Lowe 2004) 
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4 Empiri 

 
I det här kapitlet presenterar vi vår empiri i form av en genomgång av det 

insamlade datamaterialet. All information från intervjun med Patrik Carlson 

på KK 
2
 har reducerats, strukturerats och visualiserats enligt den metod som 

Christensen et al (2001) presenterar. Vi presenterar också en sammanfat-

tande visualisering över företaget och dess omgivning. Genom att intervjua 

Robert Jenssen
3
 på El-giganten i Borås har vi kunnat säkerställa att viss 

information som Patrik gett oss är riktig.  

 

4.1 Kapten Krok 

 
KK är fysiskt belägna på Backaplan i Göteborg. Dess företagsform är en-
skild firma och verksamheten grundades år 2001 av Patrik. Firman omsätter 
årligen mellan fem och sju miljoner kronor och har totalt fem anställda varav 
två jobbar heltid. KK verkar inom nöjesbranschen och säljer en rad olika 
produkter och tjänster inom många olika kategorier. De säljer både nytt och 
begagnat och dess produktutbud består av allt från produkter som tv-spel, 
konsoler, dvd filmer, tidningar, samlarkort, cd-skivor och actionfigurer till 
tjänster såsom cd-slipning, konsolchippning och inköp på eBay åt kunder. 
De tar även emot produkter från kunder och erbjuder dessa pengar eller va-
ror för sina inbyten. En omfattande del av KK:s lager består av produkter 
som kunder bytt in eller sålt. Deras affärsidé sammanfattar Patrik som ”att 
sprida underhållning, men även att erbjuda mervärde till kunden”. Mervärdet 
uppstår då kunden i och med möjligheten att byta in varor får ut mer nöje för 
sina pengar.  
 
KK säljer mestadels produkter och tjänster inom tv-spelsindustrin och det är 
också inom detta område som deras kärnkompetens, retro inom tv-spel, lig-
ger. Patrik beskriver framför allt en av medarbetarna som väldigt kunnig om 
det mesta inom retro. Mycket av sin kunskap får medarbetarna via kunder, 
Internet, media, mässor samt samlare. På våningen under butiken har KK ett 
lager som bland annat utgörs av ett stort utbud av spel till de flesta av dagens 
och gårdagens konsoler. KK har ett av Göteborgs bredaste utbud av tv-
spelsrelaterade produkter. 
 

                                                 
2 Patrik Carlson ägare av Kapten Krok, personlig intervju den 27 april 2007. 
3 Robert Jenssen lagerchef på El-giganten i Borås, personlig intervju den 15 juli 2007. 
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KK:s främsta styrkor är dess bredd och flexibilitet. Med bredd menar Patrik 
att de säljer en stor mängd olika produkter och med flexibilitet menar han att 
de snabbt kan anpassa sitt produktutbud efter rådande efterfrågan och kon-
kurrenssituation. Patrik pratar om kameleontegenskaper då han beskriver 
KK:s flexibilitet. Dess störta svagheter är att de är små och konjunkturkäns-
liga. Om företaget börjar gå dåligt finns risken att KK skulle gå under väl-
digt fort.  
 
I dagsläget säljer man varor främst via Internetauktioner och i butik, där 
Internetauktionerna står för ca 75 % av intäkterna. Den auktionssida på In-
ternet som KK överlägset använder mest är Tradera. Dock är Patrik öppen 
för alternativa Internetauktionskanaler och KK använder i dagsläget även 
några av Traderas konkurrenters auktionssidor. De två ovan nämnda försälj-
ningskanalerna butik och Internetauktionssidor, skall inom en snar framtid 
även kompletteras med en tredje kanal i form av en webshop. I samband 
med lanseringen av webshoppen planerar KK att minska öppettiderna i buti-
ken och satsa ännu mer på Internet. Skulle webshoppen gå över förväntan 
kan det även bli aktuellt med en nyanställning. 
 
KK har varje månad 
en fast kostnad på 
30 000 kronor i form 
av hyra för lokalen. 
Denna kostnad utgör 
i dagsläget inga pro-
blem, men skulle KK 
få problem att betala 
hyran för lokalen har 
de en eventuell back-
upplan. Denna går ut 
på att flytta ut till 
lokaler på landet och 
enbart sälja på Inter-
net. Denna lösning 
skulle dock vara pro-
blematisk, eftersom 
KK:s största leveran-
tör utgörs av kunder 
som byter in sina spel 
direkt i butiken.  
 
 
 

Figur 3. Visualisering av KK:s verksamhet., Fernström & 
Fernström 2007. 
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4.2 Leverantörer 

 
Privatpersoner är som vi tidigare nämnt KK:s största leverantörer. Vid behov 
av nya spel köper dock Patrik från Panvision, som är en mer traditionell 
leverantör. KK köper även in från konkurrerande affärer ibland då dessa 
dumpar sina priser på spel och konsoler. Även inköp från eBay och Tradera 
görs med varierande frekvens. 
Vid inköp från eBay använder 
KK Auction sniper som 
automatiskt lägger budet precis 
innan den tiden då auktionen 
går ut. Detta sker i syfte att 
hindra andra budgivare från att 
bjuda över. Auction sniper eller 
dylikt finns i dagsläget inte för 
Tradera. 
 

4.3 Kunder 

 
KK:s typiska kund är svårdefinierad eftersom kundbasen utgörs av ett brett 
spektra av olika kundtyper. Patrik förtydligar vikten av goda kundrelationer 
och berättar att KK i många fall har personliga relationer med sina kunder, 
samt att kundbasen består av många lojala kunder och stammisar. Detta gäll-
er både för kunder som handlar i butik och på Internet.  
 
Ibland uppstår problem med kunder, framförallt med kunder på Tradera. 
Patrik berättar att många tvister grundar sig i kundens förväntningar på sälja-
ren och säljarens förväntningar på kunden. 
 
Vissa kunder förväntar sig en service som är omöjlig för KK att leverera. 
Patrik får dagligen mellan 300 och 500 e-mail från Traderakunder med olika 
önskemål, till exempel önskan om kompletterande bilder på auktionsobjekt, 
värdering av spel, leveransstatus, förfrågningar om vunna auktioner och 
frågor om spel i lager. Enligt Patrik skulle det krävas minst en till heltidsan-
ställd för att kunna ge personliga svar på alla de e-mail som KK får in varje 
dag. Visserligen är KK noga med att informera sina kunder på Tradera att de 
inte har möglighet att svara på alla e-mail, men många kunder förväntar sig 
denna service. Detta leder till missförstånd och många onödiga negativa 
omdömen, vilka tillsammans bidrar med att försämra KK:s rykte på Tradera. 
Ibland förekommer det även att missnöjda kunder smutskastar KK på diver-

Figur 4. Visualisering av KKs leverantörer. 
Fernström & Fernström 2007. 
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se spelforum. Detta ser Patrik allvarligt på, men menar samtidigt att KK har 
bra koll på de mest populära forumen och är beredda att vidta åtgärder mot 
smutskastning och förtal. Värre är det med de stora kedjorna, till exempel 
EB-games och Game, som på grund av sin storlek och inflexibilitet, helt 
saknar kontroll över spridandet av eventuellt falska rykten.   

4.4 Konkurrenter 

 
KK:s konkurrenter kan delas in i två delar. Dels nämner Patrik den nationella 
konkurrensen från liknande Traderaaktörer runt om i Sverige. Dessa konkur-
renter, menar Patrik, är mer direkta eftersom deras verksamhet är mycket lik 
KK:s. Några aktörer som nämns är Retrosuperstore, tv-spelsbörsen, 

www.braoha.com, www.spelia.se, www.spelkontroll.se och spelfyndet. 
 

Den andra typen av konkurrens är fysiska butiker runt om i Göteborg som 
erbjuder ungefär samma produkter som KK.  
 
KK är en av få aktörer som fortfarande sysslar med begagnade tv-spel i Gö-
teborgsområdet. I mitten av 90-talet fanns ett flertal framgångsrika aktörer 
med liknande affärsidé som KK, men i och med franchisingkedjorna EB-
games och Game:s ingång på marknaden, i kombination med allt fler stora 
elektronikkedjor pressade priserna, blev konkurrensen allt hårdare för mind-
re aktörer. De stora elektronikkedjorna pressade ständigt priserna på tv-
spelskonsoler samtidigt som franchisingkedjorna sålde både nya och begag-
nade spel. En ytterligare faktor till varför många mindre aktörer slogs ut från 
marknaden var trycket från vissa distributörer som kraftigt motsatte sig af-

Figur 5. Visualisering av KKs kunder. Fernström & Fernström 2007. 
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färsidén att byta och sälja begagnade spel. En av den mest framgångsrika tv-
spelsbutiken vid mitten av 90-talet, Gamezone, fick stänga igen sin verk-
samhet efter att Bergsala, Nintendos distributör i Sverige, hotade med att 
bojkotta de leverantörer som sålde spel och konsoler till Gamezone.  
I dagsläget består KK största konkurrens i Göteborgsområdet av franchi-
singkedjorna EB-games och Game samt de stora elektronikkedjorna.  
 
Franchisingkedjorna säljer både nytt och begagnat men värderar många 
gånger kunders spel relativt lågt vid inbyten. De är inte i lika hög grad ni-
schade mot retro och begagnat som KK och de säljer heller inte amerikanska 
och japanska spel. Dessutom utför de inte tjänster såsom cd-slipning och 
modifiering av konsoler. Franchisingfirmorna åtnjuter dock skaleffekter i 
form av stora inköp till låga inköpspriser och i och med att de inte är speci-
ellt billiga har de högre marginaler på nya produkter än KK.  
 
I och med att dessa kedjor byter in stora mängder spel blir deras lager ibland 
för stora, vilket leder till utförsäljningar med kraftigt reducerade priser. Pat-
rik har kontakter inom dessa företag som berättar när utförsäljningarna sker 
och i dessa lägen brukar han, för KK:s räkning, gå dit och köpa upp deras 
lager. Enligt Patrik lider många av dessa franchisebutiker av personal som är 
illojal mot företagsledningen. Det förekommer att butikerna skickar kunder 
till KK när kunder efterfrågar spel som de inte har i lager. Enligt Patrik beror 
detta dels på att även KK tipsar kunder om franchisebutiker som har varor 
som KK inte säljer, men också på grund av att man hellre ger kunder till KK 
än andra butiker inom samma franchisingkedja. Detta beror på att det före-
kommer intern konkurrens mellan butikerna inom samma kedja. Franchi-
singbutikernas lönsamhet vägs mot varandra och icke lönsamma butiker 
stängs obönhörligen ner. Detta bidrar till att enskilda butiker hellre skickar 
kunder till konkurrenter än till andra företag inom samma kedja, trots att 
dessa butiker kanske har de spel som kunden efterfrågar. Av samma anled-
ning är kommunikationen dessa affärer emellan generellt sätt dålig.  
 
Franchisingbutikerna säljer och köper inte varor via Internetauktionssidor 
och i dagsläget finns det heller ingen risk att de skulle börja göra det. Detta 
beror enligt Patrik bland annat på att man från företagsledningen inte ser 
någon lönsamhet i att bygga upp den kompetens som krävs. Kedjorna är 
även för stora för att det skulle kunna ske på ett kontrollerat sätt. Dessa buti-
ker har förhållandevis hög personalomsättningshastighet vilket missgynnar 
det kompetensuppbyggande som krävs för att kunna utnyttja Internetauk-
tionssidor.  
 
Av samma anledningar som ovan verkar heller inte de stora elektronikked-
jorna på Internetauktionssidor, och utgör därför inget direkt hot mot KK:s 
verksamhet på Tradera. Enligt Robert Jenssen, lagerchef hos El-giganten i 
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Figur 6. Visualisering av KKs konkurrenter. Fern-
ström & Fernström 2007. 

 

Borås, investeras stora resurser på att utveckla El-gigantens egen hemsida. 
Tradera och liknande sidor passar enligt honom inte inom de ramar som 
utgör El-gigantens koncept. Hela deras verksamhet grundar sig i att vara 
billiga, sälja mycket och uppnå goda försäljningsmarginaler. För att lyckas 
med detta är det viktigt att de har en enhetlig och homogen organisation där 
alla delar fyller sitt specifika syfte och tillsammans bidrar att uppfylla affärs-
idén. Robert tycker att iden om auktioner på Internet är intressant, men auk-
tionssidor är inte en del av deras organisation och jobbar inte mot samma 
mål som El-giganten. Vad gäller inköp sysslar El-giganten med massinköp 
från för dem väl utvalda och etablerade leverantörer som de under flera år 
byggt upp goda relationer med.  
 
Till skillnad från franchi-
singbutikerna sysslar inte 
elektronikkedjorna med 
inbyten av spel och konso-
ler, varpå de inte heller er-
bjuder begagnade spel. Där-
emot säljer de ibland ut 
konsoler och spel till myck-
et låga priser, något som KK 
utnyttjar för sina inköp. Det 
har flera gånger hänt att 
Patrik åkt ut till elektronik-
affärer och köpt upp hela 
lager av konsoler då dessa 
reas ut. Dessa konsoler säljs 
sedan direkt i KK:s butik 
eller chippas och säljs som 
modifierade konsoler. Detta 
är självklart något som de 
stora elektronikaffärerna 
inte tycker är bra eftersom 
de många gånger säljer des-
sa konsoler väldigt billigt, 
ibland med förlust, för att 
locka till sig kunder. Kon-
trollen saknas dock för att 
förhindra KK från att 
genomföra dessa inköp. 
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4.5 Auktioner 

 
KK började sälja via Tradera år 2002 och kom igång på allvar år 2003. Den 
främsta anledningen till varför de valde att börja sälja via Tradera var att de 
ville öka omsättningen snabbare. KK fick dessutom in såpass många spel att 
de inte längre kunde sälja alla via butiken.  
 
KK är idag en av de tio största aktörerna på Tradera och varje dag omsätter 
deras Internetauktioner ca 8000 kr. Som tidigare nämnts står Traderaintäk-
terna för ca 75 % av omsättningen vilket gör att dessa är oumbärliga för 
KK:s verksamhet. Enligt Patrik säljer de både nytt och begagnat. De produk-
terna som de säljer mest av är Playstation 2- och X-boxspel. Störst marginal 
har de på gamla retrospel. 
 
KK testar ofta olika prissättningsstrategier. Genom att noggrant och kontinu-
erligt studera avslutande auktioner på liknande produkter får de en uppfatt-
ning om vad kunder är villiga och betala. Ofta sätter de ett utgångspris som 
ligger strax över vad liknande produkter brukar gå för. Dessutom har cirka 
80 % av KK:s auktioner så kallade köp nu priser som ligger en bit över ut-
gångspriset. Patrik berättar att de ofta testar olika kombinationer av utgångs-
priser och köp nu priser för att studera vilka som ger största möjliga vinst. 
De har även en lista med svartlistade produkter som är extra svåra att sälja. 
Generellt sätt tar de inte in dessa produkter och försöker alltid att bli av med 
dem så fort som möjligt. 
 
Ibland händer det att KK bjuder på auktioner för kunders räkning. Man står 
då för allt operationellt arbete kring budgivningen och även risken att inte få 
hem varan. Ibland tipsar även kunder KK om attraktiva spelsamlingar på 
eBay och Tradera, vilka KK bjuder på. Om de vinner auktionen brukar de, 
som tack för tipset, ge kunden ett valfritt spel ur spelsamlingen.  
 
Det förekommer ibland att internationella kunder bjuder på KK:s Tradera-
auktioner. Främst är det kunder från Norge och Tyskland som bjuder, men 
Patrik nämner även att de skickat varor till kunder över nästan hela världen. 
Många kunder hittar KK:s Traderaauktioner via Google och andra sökmoto-
rer och eftersom Tradera även kan visas på engelska är det enkelt för interna-
tionella kunder att registrera sig och sedan bjuda.  KK skriver också alltid ut 
internationella fraktkostnader på sina auktioner. 
 
Enligt Patrik har Tradera, i och med eBays uppköp, blivit allt dyrare för före-
tag att använda. Detta beror på att Tradera har höjt sina listnings- och avslut-
ningsavgifter. I dag kostar varje osålt objekt två kronor och nyligen höjdes 
taket för den maximala kostnaden för osålda objekt från 600kr/månad till 
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1200 kr/månad. Varje månad betalar KK Tradera mellan 8000 och 15000 
kronor i provision på sålda objekt. Det operationella arbetet kostar också 
mycket pengar eftersom Traderas system för omstart av auktioner, till skill-
nad från många av Traderas konkurrenter, inte är automatiserat. Trots att KK 
är en av de tio största säljarna på Tradera erbjuds de inte några former av 
förmåner, vilket Patrik tycker är tråkigt. 
 
KK har en personlig kontaktman på Tradera som har varit med från början 
och därför väl känner till allt från KK:s historia till dess anställdas privata 
problem. Då KK är underbemannat och riskerar att hamna efter med varuut-
skick meddelas kontaktmannen. Han meddelar sedan detta till övriga Trade-
raanställda så att de är informerade om kunder skulle ringa och klaga.  
 
Patrik tycker att KK:s relation med kontaktmannen fungerar bra. Däremot 
tycker han att Tradera missköter sig på många andra sätt. På senare tid har 
KK till exempel haft problem med att Tradera stänger ner vissa artiklar på 
grund av att dess artikelrubriker ansetts som missvisande. Patrik nämner 
speciellt tillbehör till olika konsoler. För att kunden skall kunna hitta dessa 
tillbehör är det nödvändigt att nämna den konsol som tillbehören är gjorda 
för i rubriken. Tradera ser dock detta som vilseledande marknadsföring och 
stänger ofta ner dessa rubriker utan att meddela KK. Patrik har kontaktat 
Tradera och bett om en motivering till Traderas handlande, men får kalla och 
korta e-mail med länkar till Traderas regelverk som svar.  
 
Ett annat problem är att Tradera är selektiva med vilka som får sälja tjänster. 
Enligt Patrik tillåter Tradera inte honom att sälja cd-slipningar via Tradera 
medan andra aktörer får sälja tjänster utan problem. 
 
Ytterligare en sak som stör Patrik är att Tradera inte tillåter dem att länka 
deras hemsida på Tradera till deras egen hemsida. Enligt Patrik ser Tradera 
detta som konkurrerande verksamhet. 
 
Patrik har pratat med kontaktpersonen på Tradera om dessa problem och 
även om han förstår deras uppgivenhet kan han inte göra något eftersom 
dessa beslut sker högre upp i hierarkin. Patrik menar att Traderas beteende 
förstör både för kunder och för säljare.  
 
Ett annat problem som Patrik nämner är Traderas omdömessystem. Som vi 
tidigare nämnt händer det att KK får negativa omdömen av kunder på grund 
av missförstånd mellan köpare och säljare. Ibland lämnar KK negativa om-
dömen på kunder som har vunnit auktioner men sedan gjort sig okontaktba-
ra. I nästan samtliga av dessa fall får KK ett negativt omdöme tillbaka. Dessa 
hämndomdömen är enligt Patrik vanligt förekommande på Tradera och gör 
att företags rykten försämras. Förr i tiden kunde man som säljare överklaga 
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Figur 7. Visualisering av auktioner. Fernström & Fernström 2007. 
 

omotiverade negativa omdömen hos Tradera, men i dag lägger sig inte Tra-
dera i dessa tvister. Detta har resulterat i att KK ibland tvekar att lämna ne-
gativa omdömen av rädsla för att få hämndomdömen. Detta, menar Patrik, 
förstör omdömessystemets grundläggande syfte att betygsätta det samlade 
intrycket av affären. 
 
Om kunder lämnar omotiverade negativa omdömen har dock KK möjlighe-
ten att spärra dessa kunder från att buda på företagets auktioner. Patrik berät-
tar att de har en svart lista. Listan omfattar cirka 20 kunder, vilka för all 
framtid är spärrade från att delta i budgivning på KK:s varor.  
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Figur 8. Visualisering av Kon-
kurrenter till Tradera. Fern-
ström & Fernström 2007. 

 

4.6  Konkurrenter till Tradera 

 
KK är på intet sätt bundna till Tradera och är öppna för alternativa försälj-
ningskanaler. Budera är en konkurrent till Tradera som Patrik följer med 
stort intresse. Budera har enligt Patrik fem heltidsanställda och antalet regi-
strerade användare ökar med flera hundra i veckan. I dagsläget är de dock 
inte lika attraktiva som Tradera eftersom 
antalet registrerade användare fortfarande är 
relativt lågt. Dock har Budera många 
fördelar gentemot Tradera och i framtiden 
är det inte helt orimligt att KK går över till 
Budera.  
 
Budera tillåter sina kunder att sälja ett bre-
dare antal produkter och tjänster än Tradera. 
De har dessutom ett bättre användarinterfa-
ce än Tradera och tillåter automatisk om-
start av auktioner. De har dessutom ingen 
avslutningsavgift, vilket innebär att de inte 
tar betalt för avslutade auktioner som ingen 
bjöd på. De tillåter också säljare att lägga in 
länkar till egna hemsidor. 
 

4.7 Kapten Krok och dess omgivning 

 

Figur 9. Sammanfattande visualisering av Kapten Krok och dess omgivning. Fernström 
& Fernström 2007. 
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5 Analys 

 
I följande kapitel kommer vi att sammanvärva teorin med den empiri som 

presenterades i föregående kapitel. I empiridelen delade vi in de konkurren-

ter som vi valt att fokusera på i två läger, franchisingkedjorna samt elektro-

nikkedjorna. Om inget annat anges syftar vi på båda dessa typer av aktörer 

då vi skriver om Kapten Kroks konkurrenter. Empirin i detta stycke kommer 

från intervjun med Patrik på Kapten Krok
4
, och har i möjligaste mån kon-

trollerats mot den information vi fick av Robert på El-giganten
5
. 

 

5.1  Sättet du konkurrerar på 

 
I teorikapitlet presenterade vi Aakers modell som beskriver hur ett företag 
kan utveckla SCA. Enligt Aaker (2001) är ett företags strategier viktiga för-
utsättningar för att SCA skall kunna skapas. Genom att ett företag utvecklar 
och kombinerar en rad olika strategier, till exempel produkt-, positionerings-
, tillverknings- och distributionsstrategier, skapas en unik kombination. Den-
na kombination är enligt Aaker (2001) en av förutsättningarna vid skapandet 
av SCA.  
 
KK:s distributions och Internetstrategi särskiljer sig märkbart, i och med 
stora satsningar på auktionssidor på nätet, från de konkurrenter som vi valt 
att fokusera på i denna rapport. Detta sätter, i paritet med Aakers (2001) 
modell, en tydlig prägel på det sätt som KK konkurrerar på. Genom att kom-
binera fysisk butik med butik på Tradera uppnår KK en position på markna-
den som konkurrenterna i dagsläget vare sig kan eller vill kopiera. El-
giganten klargör denna ovilja, bland annat ur en strävan om att alla delar i 
organisationen skall jobba mot samma mål. Tradera är en egen organisation 
med separata vinstintressen och målsättningar och delar således inte El-
gigantens mål6. 

                                                 
4 Patrik Carlson ägare av Kapten Krok, personlig intervju den 27 april 2007. 
5 Robert Jenssen lagerchef på El-giganten i Borås, personlig intervju den 15 juli 2007. 
6 Robert Jenssen lagerchef på El-giganten i Borås, personlig intervju den 15 juli 2007. 
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5.2 Baser från vilket man konkurrerar 

 
En strategi byggs på ett antal tillgångar och kompetenser som företaget äger. 
Dessa hjälper företaget att understödja sina strategier och bidrar till att göra 
dess SCA långvariga (Aaker 2001). 
 

5.2.1 Tillgångar  

 
För att en SCA skall vara hållbar måste den enligt Aaker (2001) bygga på 
tillgångar och kompetenser som ägs av företaget. De materiella tillgångar 
som krävs för att KK ska kunna utnyttja Internetauktioner är i princip en 
dator med Internetuppkoppling. De tredjepartsprogram som KK använder för 
att effektivisera och administrera auktionerna är därtill billiga att använda. 
Det faktum att det krävs relativt små ekonomiska medel för att utnyttja In-
ternetauktioner, gör att denna teknologi lämpar sig väl för små företag med 
starkt begränsade ekonomiska resurser (Ray & Ray 2006).  Det är dock inte 
KK:s datorer och Internetuppkoppling som utgör den stabila bas från vilken 
KK konkurrerar, utan snarare den immateriella tillgången i varumärket KK, 
den kompetens som successivt byggts upp sedan starten 2002 samt företa-
gets flexibla och enkla struktur.  
 
Idag är KK en av de tio största aktörerna på Tradera och kännedomen om 
varumärket är hög bland tv-spelsinriktade traderaanvändare runt om i landet. 
Varumärkeskännedom är enligt Aaker (2001) en viktig komponent i byg-
gandet av varumärkesvärde och kan bidra till skapandet av SCA. Om KK 
inte haft möjlighet att nyttja auktionssidor hade deras varumärkesuppbygg-
nad inte blivit lika framgångsrik varför nätauktioner hjälper till att skapa 
SCA. Varumärket KK kommer förmodligen aldrig att bli lika känt som deras 
stora konkurrenters, men för tv-spelsintresserade på Tradera är KK ett väl-
känt namn. Idag väljer många konsumenter runt om i landet att handla varor 
via KK:s auktioner snarare än att besöka lokala butiker som tillhandahåller 
tv-spelsrelaterade produkter. Genom auktionssidor kan KK således konkur-
rera med fysiska butiker runt om i hela landet.  
 
Enligt Aaker (2001) är det viktigt att veta vilka tillgångar och kompetenser 
som bör utvecklas eller bibehållas och hur mycket tyngd man skall lägga på 
dem. Det är viktigt att lägga tyngd på de tillgångar och kompetenser som 
hjälper till att bygga SCA. Eftersom varumärket KK är av stor vikt för att 
verksamheten på Tradera skall fungera är Patrik väldigt mån om att vårda 
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det. Zhang (2006) menar att ryktesteori och auktionsteori visar att osäkerhet 
kring säljarens ärlighet påverkar köparens budgivningsbeteende genom lägre 
budgivning. Vidare hävdar Khopkar et al (2005) att empiriska bevis stödjer 
hypotesen att köpare är mer benägna att ge negativa omdömen till säljare 
som nyligen har fått andra negative omdömen. Denna teori stämmer väl 
överens med Patriks erfarenheter kring positiva och negativa omdömen. 
Även om Patrik anser att traditionella omdömessystem har vissa brister er-
känner han dess betydelse vad gäller KK:s möjligheter till att bibehålla sin 
ställning som en seriös och ärlig aktör på auktionssidorna. För att KK även i 
framtiden ska vara framgångsrika på den interaktiva auktionsmarknaden är 
det således av hög vikt att inte dra på sig onödiga negativa omdömen. Be-
greppet god kvalitet är svårtolkat och dess innebörd är starkt situationsspeci-
fikt (Aaker 2001). Om KK lyckas upprätthålla goda omdömen från kunder 
på auktionssidorna kommer nya och gamla kunder förmodligen att uppleva 
KK:s kvalitet som god. God kvalitet kan exempelvis handla om snabba leve-
ranser, att varor beskrivits på ett korrekt sätt eller att kommunikationen mel-
lan kund och företag fungrerar bra. Enligt Aaker (2001) är upplevd kvalitet 
en viktig bidragande faktor till uppbyggandet av varumärkesvärde och ska-
pandet av SCA. Det är således viktigt för KK att arbeta för att deras kvalitet 
upplevs som god och här fyller omdömessystemet en viktig roll. 
 
När KK administrerar sina nätauktioner är företagets flexibla och decentrali-
serade struktur en viktig tillgång. Då inköp och försäljning genom auktions-
sidor ofta sker på ett relativt ostrukturerat sätt, kräver ett effektivt användan-
de snabba beslut och långt gående befogenheter hos den personal som admi-
nistrerar auktionerna. KK:s större konkurrenter kan på grund av större orga-
nisationer aldrig bli lika flexibla som KK. Av samma anledning tar beslut 
som fattas i konkurrenternas organisationsstrukturer längre tid. På El-
giganten i Borås sker alla inköp av säljledare som ansvarar för olika avdel-
ningar i butiken. Både inköpspriserna och försäljningspriserna är på förhand 
bestämda så att marginalerna på förhand kan räknas ut direkt i butik. De 
flesta varor som köps in köps direkt från El-gigantens stora centrallager i 
Jönköping7. El-gigantens organisationsstruktur är följaktligen mer centralise-
rad och mindre flexibel än KK:s varför tillämpandet av Internetauktioner 
lämpar sig sämre. 
 
Det bytessystem som KK tillämpar kan eventuellt också ses som en tillgång 
eftersom ingen av de konkurrenter som vi har valt att fokusera på kan mat-
cha dess generositet. De stora hemelektronikkedjorna tar över huvudtaget 
inte emot begagnade produkter och franchisingkedjorna lämnar i regel sämre 
inbyteserbjudanden på nyare produkter. Dessutom tar inte franchisingked-

                                                 
7 Robert Jenssen lagerchef på El-giganten i Borås, personlig intervju den 15 juli 2007. 
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jorna in äldre produkter eftersom de inte fokuserar på retro i samma ut-
sträckning som KK.  
 
Förutom ovan nämnda immateriella tillgångar besitter KK materiella till-
gångar. Butiken är en viktigt materiell tillgång, framförallt eftersom den 
fyller en vital funktion i KK:s satsning på nätauktioner. De kunder som be-
söker butiken utgör en vikig leverantör av begagnade varor. Butiken är också 
viktig eftersom den bidrar till personlig kundkontakt. Kunder bidrar ofta med 
information rörande nyheter och trender i spelbranschen.  
 

5.2.2 Kompetenser 

 
Aaker (1989) menar att en kompetens som även innehas av konkurrenter 
aldrig kan utgöra en bas för SCA. Under den tid som KK har verkat på auk-
tionssidor har gedigen kompetens vuxit fram rörande de möjligheter och 
begränsningar som användandet är förknippat med. För tillfället är det två 
personer på KK som jobbar med att administrera auktionerna, men en tredje 
person är under upplärning. Att lära sig att hantera auktionssidor på ett effek-
tivt sätt tar relativt lång tid. Här har KK en styrka gentemot större konkur-
renter med högre personalomsättningshastighet (KK har i princip haft sam-
ma personaluppsättning sedan starten 2001). Hög personalomsättningshas-
tighet skulle medföra stora upplärningskostnader då nya personer måste läras 
upp allteftersom gamla slutar. En förutsättning för det kompetensuppbyg-
gande som krävs för att man ska bli framgångsrik på nätauktioner är alltså att 
man över tiden har en stabil personalstruktur. 
 
Att använda auktionssidor för inköp och försäljning kräver att de som admi-
nistrerar auktionerna faktiskt har befogenhet att fatta inköps- och försälj-
ningsbeslut. I KK:s fall är det samma personer som leder företaget som även 
administrerar och fattar beslut kring auktionerna. På detta sätt behöver aldrig 
några beslut godkännas uppifrån, något som resulterar i en snabb och smidig 
drift av auktionerna. En liknande smidighet skulle inte vara möjlig i en större 
verksamhet, där beslut kring exempelvis inköp ofta måste godkännas i flera 
nivåer ovanför de som bedriver den operativa verksamheten. I fallet El-
giganten fattar förvisso butikssäljare inköpsbeslut. De är dock begränsade till 
att enbart beställa från organisationens centrallager i Jönköping8. Att enskil-
da butiker som ingår i större kedjor på egen hand skulle få börja använda 
nätauktioner som inköps och försäljningskanaler är således föga troligt efter-
som detta skulle kunna skada kedjans enhetliga image, trovärdighet och kon-
                                                 
8 Robert Jenssen lagerchef på El-giganten i Borås, personlig intervju den 15 juli 2007. 
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troll. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt auktionsanvändande 
är således en låg grad av styrning från ledningen.  
 
KK har under de år som de varit verksamma byggt upp en gedigen kunskap 
kring retro inom tv-spel. Tv-spelskompetens hos personalen gör att KK lätta-
re kan fatta rationella beslut. Man vet ungefär vad kunder är beredda att be-
tala för olika produkter och sätter priserna därefter. Att alltid erbjuda en stor 
mängd attraktiva produkter till rättsfärdiga priser är en av anledningarna till 
att det går så bra för KK på Tradera. KK:s omsättningshastighet och lönsam-
het hade varit klart mindre om de inte utnyttjande auktionerna på Internet på 
ett effektivt och kompetent sätt. Hög kompetens på aktuell verksamhet är 
alltså en viktig ingrediens i KK framgång på Tradera.  
 
De pengar som genereras genom auktionerna gör att KK kan lägga större 
resurser på den lokala marknaden. Exempel på detta är deras nya, större, 
lokal som ligger vid ett av Göteborgs större shoppingcentrum samt deras 
lokala marknadsföring i tidningar som Metro och GP. Tack vare nätauktio-
ner kan KK således upprätthålla god lönsamhet och konkurrera med de stora 
lokala aktörerna. 
 
KK:s kompetens gällande tv-spelsrelaterade produkter är även viktig genom 
det förtroende den skapar hos dem som handlar av företaget. Förtroendet kan 
handla om exempelvis att ett specifikt spel passar en viss målgrupp eller att 
ett spel som beskrivs som ovanligt faktiskt är ovanligt. Patrik hävdar att om 
KK beskriver ett spel som ovanligt och värdefullt så vet kunderna att de kan 
lita på att spelets beskrivning är korrekt. För att upprätthålla denna kompe-
tens har företaget bland annat god kontakt med samlare. Genom dessa kon-
takter kan KK exempelvis erhålla information kring nyheter som presente-
rats på spelmässor runt om i världen. En annan viktig källa till information 
utgörs som tidigare nämnts av den kundkontakt som man får i butiken. Här 
kan de anställda genom samtal med kunder hålla sig uppgraderade kring 
exempelvis vilka spel som är bra och vilka som är mindre bra. Att upprätt-
hålla ett högt förtroende är enligt Zhang (2006) mycket viktigt då kunder på 
auktionssidor ofta fattar sina köpbeslut utifrån omdömessystem samt tidigare 
erfarenheter. Ett högt förtroende kan även kopplas till upplevd kvalitet, vil-
ket Aaker (2001) beskriver som en viktig del i varumärkesvärdet. Genom sin 
expertis på tv-spelsrelaterade produkter har KK lyckats skapa många lojala 
kunder som alltid väljer KK vid sina inköp av tv-spel. Aaker (2001) nämner 
även varumärkeslojalitet som en viktig dimension i varumärkesvärdet. 
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5.3  Var du konkurrerar 

 
Enligt Aaker (2001) påverkas uppbyggandet av SCA beroende på vilken 
produktmarknad ett företag väljer att inrikta sin verksamhet på. Det är av 
högsta vikt att företagets tillgångar och kompetenser är väl lämpade för den 
marknad företaget valt att fokusera på. En strategi och dess underliggande 
tillgångar och kompetenser bör således involvera något som värdesätts på 
marknaden (Aaker 2001). KK har på ett tillfredställande sätt lyckats hitta en 
marknad som passar deras tillgångar och kompetenser. Retro inom tv-spel är 
enligt Patrik en växande trend och det är genom auktionssidor som många 
samlare främst köper och säljer äldre spel. Att vara stor på auktionssiterna är 
därmed väldigt viktigt för KK. Det man väljer att inrikta sin verksamhet på 
måste således ha en tillräkligt stor målgrupp på auktionssidorna för att enga-
gemanget i nätaktioner ska bli framgångsrik. 
 
När en produkt läggs ut för försäljning på en nätauktion hamnar den under 
en specifik produktkategori. Detta resulterar i att rätt produkt når rätt mark-
nad där de potentiella kunderna finns. TV-spel, som utgör KK:s kärnverk-
samhet, köps och säljs i stor utsträckning genom nätauktioner, något som 
resulterat i att dessa produkter har tilldelats en egen kategori på både Tradera 
och eBay. Detta innebär att dessa marknadsplatser lämpar sig väl för såväl 
anskaffning som försäljning av TV-spel.  
 
KK når i dag en rad olika marknader med en rad olika produkter, något som 
inte hade varit möjligt utan den teknologi som auktionssidor erbjuder. Med 
hjälp av sökmotorer hittar även internationella kunder till KK:s auktioner på 
Tradera. Auktionssidor verkar således som ett mycket kostnadseffektivt al-
ternativ för KK att nå en såväl nationell som internationell marknad. Att ha 
en försäljningskanal som når ut till en geografiskt avlägsna kunder har visat 
sig vara nödvändigt för att KK skall uppnå en tillräckligt stor efterfrågan på 
det relativt smala nischområde de valt att inrikta sin verksamhet på. 
 
Doole och Lowe (2004) presenterar ett antal olika metoder som företag kan 
använda för att gå in på en internationell marknad. De olika metoderna krä-
ver olika nivåer av engagemang. Den metod som kräver minst engagemang 
och som därmed är förknippade med lägst risk är så kallade inhemska köp. 
Här är det en utländsk part som på eget initiativ söker upp och köper ett före-
tags produkter på den inhemska marknaden. När en internationell kund söker 
upp och köper produkter genom KK nätauktioner kan detta liknas vid ett 
sådant inhemskt köp. Själva köpet sker då i Sverige med auktionssidan som 
en länk till köparens hemland. Dessa internationella försäljningar görs möj-
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liga tack vare att beskrivningen av de produkter som bjuds ut på auktion, 
även presenteras på engelska. Det är därmed nödvändigt att ha en internatio-
nell anpassning av de objekt man bjuder ut för att man ska kunna dra nytta 
av auktionssidors förmåga att nå en internationell marknad. 
 
Som vi beskrivit i vår teori är det viktigt att det finns en kongruens mellan de 
tillgångar och kompetenser som företaget besitter samt det som kunderna 
efterfrågar på den marknad man verkar på. Denna kongruens är tydlig när 
det gäller KK kärnverksamhet. Dock sträcker sig det produktutbud som KK 
bjuder ut på auktioner till andra produktkategorier som ligger relativt långt 
från företagets kärnverksamhet.  
 
Aaker nämner i sin artikel från 1989 att amerikanska företagsledare alltför 
ofta drivs av kortsiktiga lönsamhets- och marknadsandelsmål. Som ett resul-
tat av detta finns det en lockelse i att satsa på projekt som genererar snabba 
pengar. Aaker nämner varumärkesexpansion som ett sådant exempel och 
varnar för att expansionen lätt kan skada ett varumärke genom att skapa 
skadliga associationer och skymma en tidigare väldefinierad image. (Aaker 
1989).  
 
KK engagemang i de produkter som ligger långt från kärnverksamheten kan 
ses som ett avsteg från den tydliga och långsiktiga linje som Aaker föresprå-
kar. Dessutom begränsar en starkt produktrelaterad association (i det här 
fallet associerar KK:s kunder varumärket KK med tv-spel) möjligheten till 
varumärkesexpansion och således varumärkets strategiska flexibilitet (Aaker 
2001). Detta innebär att KK, i och med att de är starkt associerade med tv-
spel, kan få svårt att expandera varumärket allt för långt.  
 
Samtidigt kan den diversifierade verksamheten vara ett sunt drag för KK då 
man genom engagemanget i en rad olika produktkategorier minskar de risker 
som är förknippade med att vara alltför starkt beroende av den enskilda och 
snävt definierad bransch där deras kärnkompetens ligger. Utöver riskspri-
dandet ökar den diversifierade verksamheten även företagets omsättning. 
 
Att inrikta sin verksamhet på ett smalt och väldefinierat nischområde eller att 
erbjuda ett diversifierat produktutbud har alltså sina för- och nackdelar. Det 
gäller att analysera verksamheten och därmed hitta en sund kompromiss 
mellan ett brett produktutbud och en smal nisch.  
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5.4  Vem man konkurrerar mot 

 
KK:s konkurrenter kan delas upp i två läger; de som nyttjar auktionssidor 
samt större aktörer som använder alternativa kanaler. I princip är alla aktörer 
som säljer begagnade spel på Tradera och liknande sidor konkurrenter till 
KK och även om dessa i allra högsta grad bör tas på allvar, kommer vår fo-
kus i paritet med forskningsproblemet att vara riktat mot de större aktörerna 
som inte använder auktionssidor på nätet som alternativ distributionskanal.  
 
En viktig strävan som Aaker (2001) nämner är att bygga en strategi som tar 
hänsyn till konkurrenternas styrkor och svagheter. Det är därför viktigt att 
kartlägga om ens konkurrenter är svaga eller starka med hänsyn till ens egna 
tillgångar och kompetenser. 
 
Likt KK, ägnar sig de båda Franchisingkedjorna EB-games och Game åt att 
köpa in, sälja och byta begagnade spel. Till skillnad mot KK har dessa ked-
jors personal generellt sätt sämre kunskaper om äldre produkter eftersom de 
inte i första hand inriktar sig på retro. KK styrka inom detta område kan 
därmed matchas mot den svaghet som den bristfälliga kompetensen utgör.  
 
Franchisingkedjorna är även kända för att ge de kunder som kommer in med 
begagnade spel dåligt betalt. De har också restriktioner över vilka spel de tar 
emot och äldre spel accepteras generellt sett inte som inbyten. KK har en 
annorlunda filosofi vad gäller inbytesvillkoren. Genom att ge kunderna ett 
bättre inbytesvärde för sina begagnade spel skapar man ett mervärde för 
kunden genom att dennes kostnad för ett byte av ett spel till ett annat blir 
lägre. Nackdelen är naturligtvis att den marginal KK erhåller vid ett byte blir 
betydligt lägre än den som franchisingkedjorna uppnår. När ett byte från ett 
spel till ett annat medför lägre kostnader för kunden kommer detta dock att 
resultera i att inbytesfrekvensen blir högre, samt att kunden känner sig bättre 
behandlad. Denna modell borgar för stabilare och mer långvariga kundrela-
tioner medförande de fördelar som vi tidigare nämnt. På grund av den diffe-
rens mellan inbytesvärdet och det pris som KK sätter på det begagnade spe-
let ökar KK lagervärde för varje byte som sker. Denna värdeökning kan se-
dan frigöras i likvida medel genom försäljning på Internetauktioner.  
 
Det som här beskrivits visar på ett intressant sätt hur användandet av nätauk-
tioner kan bidra till att ge kunder i butiken bättre erbjudanden och högre 
service. 
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När vi kommer till de större elektronikkedjorna ser konkurrensen lite annor-
lunda ut. Dessa kedjor bedriver ingen begagnatverksamhet utan säljer bara 
nya spel och konsoler. Inköpen av dessa spel och konsoler sker i så stora 
volymer att det inköpspris som KK får från sina leverantörer ofta överstiger 
kedjornas försäljningspris. På grund av stor konkurrens mellan de stora hem-
elektronikkedjorna säljs ofta nya konsoler med väldigt liten vinstmarginal 
(ibland till och med förlust)9. Detta har lett till att KK inte har haft någon 
möjlighet att köpa in och sälja nya spelkonsoler, vilket är en klar brist i före-
tagets utbud. 
 
Här har dock KK genom att utnyttja sin begagnatverksamhet utvecklat en 
taktik för att kunna konkurrera med kedjornas låga priser. Taktiken går ut på 
att KK köper in nya konsoler från de stora elektronikkedjorna. Därefter sät-
ter man ett försäljningspris som är lägre än elektronikkedjornas, med kravet 
att minst 80 % av konsolens pris betalas med inbytta varor. Dessa varor kan 
bestå av begagnade spel och konsoler, men även av andra produkter såsom 
samlarfigurer och spelkort. På grund av att det totala försäljningsvärdet på 
auktionssidorna gällande dessa inbytta varor överstiger KK inköpspris på 
konsolerna blir taktiken en vinstaffär. Det är här viktigt att tillägga att Trade-
ra fungerar som navet i denna taktik. Utan Tradera som försäljningskanal 
skulle KK aldrig kunna sälja alla de artiklar som kunderna genom sina inby-
ten betalar sina nya konsoler med.  
 
KK har alltså genom att använda auktionssidor kommit runt problemet med 
höga inköpspriser. Detta visar på ett intressant sätt vilka möjligheter som 
genom god fantasi och en flexibel organisation kan skapas genom nyttjandet 
av auktionssidor. 
 

5.5 Strategiska drivkrafter 

 
Enligt Aaker (2001) är strategiska drivkrafter ett samlingsbegrepp för olika 
affärskarakteristika med den gemensam nämnare att de hjälper ett företag att 
uppnå SCA. Synergi mellan olika verksamheter är en strategisk drivkraft 
som enligt Aaker (2001) kan förse ett företaget med viktiga SCA, då de är 
baserade på flera unika karaktärsdrag i firman. För att en konkurrent skall 
lyckas fånga de tillgångar och kompetenser som är involverade i de olika 
verksamheterna måste de i princip kopiera organisationen. (Aaker 2001)  
 

                                                 
9 Robert Jenssen lagerchef på El-giganten i Borås, personlig intervju den 15 juli 2007. 
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5.5.1 Synergi 

 
Synergi uppstår enligt Aaker (2001) när en verksamhet har en fördel efter-
som den är länkad till en annan verksamhet inom samma firma. Kombina-
tionen skapar ett värde som inte hade kunnat existera om de två affärsenhe-
terna var isolerade. Genom att KK kombinerar de två strategiska affärsenhe-
terna fysisk butik och butik på Tradera skapas synergi. Enligt Aaker (2001) 
är resultatet av synergi att kombinationen av de strategiska affärsenheterna 
tillsammans bidrar till något eller några av följande effekter; ökade kundvär-
den, lägre operationella kostnader och/eller minskade investeringar. Effekten 
av synergin mellan fysisk butik och butik på Tradera innebär för KK ökade 
kundvärden samt lägre operationella kostnader. 
  
Ökade kundvärden fås bland annat genom att kunder från hela Sverige kan ta 
del av det stora utbud av varor som KK lagerför. Lokala kunder har också 
möjligheten att besöka KK:s fysiska butik för att granska de artiklar som 
ligger uppe på Tradera. På detta sätt kan de få bättre kunskap om skicket på 
de varor som de planerar att lägga ett bud på, vilket medför att kundernas 
risktagande minskar. Ökade kundvärden fås också då KK, genom auktions-
sidor på nätet, köper in specifika artiklar för kunders räkning som de sedan 
kan hämta i butiken. Tack vare denna tjänst behöver inte kunden ligga ute 
med några pengar och löper heller ingen risk för oärliga säljare eller bort-
komna paket i postgången. Ytterligare ett exempel på ökade kundvärden 
uppstår genom att KK accepterar i princip vilka produkter som helst som 
inbyte i den fysiska butiken. Ett krav på de inbytta produkterna är dock att de 
går att sälja genom nätauktioner.  
 
Att uppnå låga operationella kostnader är mycket viktigt för att KK skall 
kunna bedriva sin verksamhet. Den omsättning som KK har idag hade enligt 
Patrik aldrig kunnat uppnås enbart genom den fysiska butiken. Om KK en-
bart hade verkat som fysisk butik hade det behövts både större och mer cent-
ralt belägna lokaler samt utökad personalstyrka för att uppnå samma omsätt-
ning som kombinationen fysisk butik och Internetauktioner medför. Detta 
hade inneburit mycket högre operationella kostnader. Hade de enbart existe-
rat som butik på auktionssidor hade deras omsättning aldrig kunnat bli så 
hög eftersom den fysiska butiken fyller en viktig funktion i anskaffandet av 
varor som sedan säljs på auktionssidor. Genom kombinationen fysisk butik 
och Internetauktioner har KK lyckats uppnå en hög omsättning med relativt 
låga operationella kostnader. Utan denna kombination hade verksamheten 
inte varit lönsam nog att bedriva. 
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5.5.2 Övriga strategiska drivkrafter 

 
Aaker (2001) nämner också entreprenörsanda samt att utnyttja informations-
teknologi som exempel på strategiska drivkrafter. Patriks entreprenörsegen-
skaper har gjort att KK blivit ett flexibelt företag som ständigt provar nya 
produktkategoriers framgång. Genom att auktionssidorna når ut till så många 
olika kunder tillhörande en rad olika produktkategorier, fungerar denna stra-
tegi väl. Det ständiga sökandet efter nya och framgångsrika produkter med-
för även en lägre risk. Genom att inrikta sin försäljning på ett antal olika 
produktkategorier blir KK inte lika sårbara om marknaden för en produktka-
tegori snabbt skulle försämras. Flexibiliteten innebär dessutom att byteshan-
deln i butiken fungerar mer friktionsfritt då man ställer relativt små krav på 
vilka produkttyper som kunden tillåts byta in. Patriks entreprenörsanda vävs 
således bra ihop med auktionssidornas mångsidighet. Vi nämnde tidigare att 
Patrik ibland köper upp billiga konsoler från elektronikaffärer och sedan 
säljer dem ännu billigare med kravet att 80 % av konsolen betalas med inbyt-
ta varor. Detta exemplifierar tydligt hur Patriks entreprenörsegenskaper är en 
strategisk drivkraft, vilken i sin tur banar väg för SCA.  
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6 Resultat och slutsatser 

  
I detta kapitel kommer resultatet av vår undersökning att presenteras. Pre-

sentationen kommer att mynna ut i en modell, byggd på Aakers modell som 

fundament. Denna modell beskriver hur Kapten Krok skapar långsiktiga 

konkurrensfördelar gentemot större företag, genom nyttjandet av auktionssi-

dor. 

 
 
Vi har under arbetets gång insett att auktionssidor på ett mångtaligt vis kan 
bidra med att skapa långvariga konkurrensfördelar. På det sätt som Kapten 
Krok genom nätauktioner skapat SCA, återfinns tydliga kopplingar med de 
faktorer som enligt Aaker (2001) är nödvändiga för att skapa en stark posi-
tion gentemot konkurrenter. 
 
En av KK:s viktigaste immateriella tillgångar är dess varumärke. Att bygga 
ett starkt varumärke är enligt Aaker (2001) en viktig aspekt i skapandet av 
SCA. I detta avseende har auktionssidorna en viktig roll att spela. Det förtro-
ende och de förväntningar som potentiella kunder har för en aktör är särskilt 
viktig på nätaktioner då köpare och säljare ofta är anonyma inför varandra. 
Detta förtroende är starkt sammankopplat med de omdömessystem som finns 
på auktionssidorna, där ett högt snittomdöme i KK fall hjälpt till att stärka 
varumärket.  
 
Det faktum att KK är en platt organisation har bidragit till ett mer effektivt 
användande av auktioner. Då användandet av auktioner är relativt ostruktu-
rerat krävs det att den personal som sköter auktionerna har befogenheter att 
på eget initiativ fatta självständiga beslut kring inköp och försäljning. I KK 
fall är det i dagsläget främst två personer som sköter auktionerna, varför 
auktionsanvändandet präglas av effektivitet och flexibilitet. Inom de större 
organisationer som konkurrerar med KK har den personal som sköter den 
operativa verksamheten inte dessa befogenheter eftersom deras inköp sker 
inom strikt begränsade ramar. Denna skillnad i struktur innebär att ett effek-
tivt användande av auktioner inte är möjligt för de större konkurrenterna. 
 
KK har under den tid de varit verksamma på auktionssidorna lyckats bygga 
upp en god teknisk kompetens kring handhavandet av auktionssidorna samt 
de tredjepartsprogram som understödjer användandet. Kompetensuppbyg-
gandet har varit möjligt tack vare den stabila personalstruktur som KK haft 
över tiden. Här ser man tydliga skillnader mot konkurrerande företag, som 
präglas av högre personalomsättningshastighet.  
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Genom auktionssidor har KK nått ut till en bredare marknad och därmed 
kunnat hävda sig som en stark aktör inom den smala nisch som utgör deras 
kärnverksamhet. Företaget har även utnyttjat auktionssidornas möjligheter 
att nå en internationell marknad genom att anpassa och översätta beskriv-
ningen av de objekt man bjuder ut. Auktionssidornas geografiska täckning 
har därmed gjort det möjligt för KK att konkurrera om kunder på geografiskt 
avlägsna platser.  
 
Auktionssidor har kommit att innefatta köp och försäljning av en myriad av 
olika produkter. Detta har KK tagit fasta på för att öka lönsamheten och för 
att sprida sina risker och därmed inte vara allt för starkt beroende av ett en-
skilt nischsegment. Samtidigt ser de en fara med den urvattning av varumär-
ket som ett allt för brett produktutbud kan leda till. Det är viktigt för KK att 
hitta en sund balans mellan ett brett produktutbud och en smal nisch. 
 
En stor anledning till KK framgång är det starka entreprenörskap som finns i 
företaget. Detta entreprenörskap har hållits vid liv och utvecklats tack vare 
de mångsidiga användningsområden som nätaktioner erbjuder. Utöver möj-
ligheten att ständigt prova nya produkters framgång på aktionsmarknaden, 
har KK tack vare sin entreprenörsanda på ett intressant sätt kommit runt 
problemet med höga inköpspriser. Entreprenörsegenskaperna har medfött att 
man kunnat erbjuda nya produkter billigare än konkurrenternas redan hårt 
pressade priser. Detta har skett genom att man accepterar inbyte av allehanda 
produkter som betalning vid försäljning av nya konsoler. Taktiken blir fram-
gångsrik tack vare att de inbytta varorna går att sälja genom nätauktioner.  
 
Strategiska drivkrafter är ett samlingsbegrepp för olika affärskarakteristiska 
som hjälper ett företag att uppnå SCA. De viktigaste strategiska drivkrafter 
som förekommer i KK fall är synergi och entreprenörsanda. Den synergi 
som förekommer sker genom kombinationen av fysisk butik samt interaktiv 
butik på Tradera. Effekterna av denna synergi är ökade kundvärden samt 
lägre operationella kostnader. Exempel på ökade kundvärden är att kunder 
från geografiskt avlägsna platser genom nätauktioner kan ta del av det utbud 
som KK lagerför, att kunder kan komma till butiken och fysiskt granska de 
artiklar som de överväger att lägga ett bud på, samt att KK för kundernas 
räkning kan lägga bud på artiklar som bjuds ut på auktionssidor och därmed 
stå för de risker som ett köp över Internet medför. De lägre operationella 
kostnaderna uppstår bland annat då KK tack vare sina nätaktioner på ett 
effektivt sätt uppnår en tillfredsställande omsättning och därmed inte är lika 
beroende av centralt belägna och därmed kostsamma lokaler. 
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Utan de möjligheter som auktionssidor skapar hade det inte gått att bygga en 
lönsam organisation kring nischsegmentet retro inom tv-spel i Sverige. 
Sammanfattningsvis kan man säga att aktioner över Internet har bidragit till 
skapandet av SCA och därmed gjort det möjligt för KK att bygga en organi-
sation som på ett framgångsrikt sätt ägnar sig åt ett smalt nischområde.  
 

Figur 10. Sammanfattande visualisering av hur auktionssidor skapar SCA. Fernström & 
Fernström 2007 
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7 Diskussion och förslag till vidare forskning 

 
I detta kapitel för vi en diskussion över det resultat som vi kommit fram till. 

Här presenterar vi också egna tankar som ligger utanför den teoretiska refe-

rensram som vi presenterade i kapitel 3.  

 

7.1 Diskussion 

 
KK har på grund av den starka konkurrens som på senare år vuxit fram på 
tv-spelsmarknaden valt att inrikta sin verksamhet på ett smalt nischområde. 
Denna inriktning har i sin tur gjorts lönsam tack vare de möjligheter som 
aktioner på Internet skapar. De har på ett relativt kostnadseffektivt sätt lyck-
ats nå ut till en tillräkligt stor marknad som involverar såväl nationella som 
internationella kunder. Därtill har det inbytessystem som de opererar i den 
fysiska butiken, tillsammans med Internetaktionernas månsidighet, skapat en 
framgångsrik synergi som i sin tur resulterat i ökade kundvärden och mins-
kade operationella kostnader. Synergin blir särskilt lyckad då den nisch som 
de valt att inrikta sig på vuxit sig stark på aktionssidorna. 
 
Även om den nisch som KK har valt att inrikta sig på inte direkt konkurrerar 
med elektronikkedjorna, slåss de ändå om samma tv-spelsintresserade kun-
der. Dessutom har de framgångar som KK vunnit genom sin nischverksam-
het på Tradera, tillsammans med Patriks entreprenörsegenskaper gjort att 
KK till och med lyckats sälja nya produkter billigare än konkurrenternas 
redan kraftigt pressade priser. 
 
På senare år har antalet köp som sker genom auktioner kraftigt ökat. Detta 
har resulterat i allt fler auktionssidor har dykt upp i syfte att få en del av den 
växande marknaden. Man kan förmoda att den hårda konkurrens som i dag 
råder mellan de olika auktionssidorna kommer att bli allt tuffare i framtiden. 
Detta kan komma att leda till att de olika auktionssidornas positioner snabbt 
förändras, varför en aktör som KK aldrig helt får förlita sig på endast en 
auktionssida. Då det tar relativt lång tid att bygga upp den kompetens som 
krävs för att administrera sina auktioner, samt att kunna hantera de tillhöran-
de tredjepartsprogrammen, anser vi att det är viktigt att en aktör som KK 
hela tiden är steget före och ständigt bevakar alternativa auktionssidor som 
är på frammarsch. Detta skapar en handlingsberedskap och minskar därmed 
den sårbarhet som förändringar på aktionsmarknaden skulle kunna innebära.  
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I detta avseende är den svenska auktionssidan Budera ett intressant exempel 
som i framtiden kan komma att utgöra en allvarlig konkurrent till Tradera.  
 
I dagsläget bedriver KK en verksamhet som även involverar inköp och för-
säljning av produkter som ligger långt från deras kärnverksamhet. Vi anser 
att strategin är bra för att sprida riskerna och öka företagets lönsamhet. Dock 
anser vi att denna sidoverksamhet på sikt riskerar att skada det varumärke 
som byggts upp genom att koppla samman mindre önskvärda associationer 
med varumärket KK. Av denna anledning anser vi att nämnda sidoverksam-
het bör ske under ett annat namn. Detta skulle kunna leda till ökade kostna-
der då ett nytt företag måste registreras på auktionssidorna. Vi anser dock att 
den vinst med ett starkare och mer fokuserat varumärke överstiger de even-
tuella kostnaderna som är förknippade med ett ytterligare företagsnamn. 
 
Auktionssidor har i dagsläget ett bedömningssystem som bygger på att en 
part ger motparten ett betyg som motsvarar den upplevelse som transaktio-
nen inneburit. Detta bedömningssystem är av stor vikt då köpare och säljare 
är anonyma för varandra och ofta endast har detta system som grund för 
deras beslutsfattande. Här har dock Patrik upplevt ett problem då ett negativt 
betyg från hans sida automatiskt resulterar i ett negativt betyg från motpar-
ten. Då det är väldigt viktigt för en aktör på en auktionssida att upprätthålla 
ett högt snittomdöme, resulterar nämnda fenomen i att aktörer drar sig från 
att lämna negativa omdömen, något som urvattnar detta omdömessystems 
funktion. Vi ser här en paradox där ett lämnande av ett negativt omdöme 
riskerar att resultera i ofördelaktiga konsekvenser, samtidigt som ett avstå-
ende från lämnandet av ett berättigat negativt omdöme, även det på sikt re-
sulterar i ofördelaktiga konsekvenser för samtliga seriösa aktörer. En möjlig 
lösning på detta problem skulle kunna vara att man som ny aktör inte har rätt 
att själv dela ut omdömen förrän man genomfört ett visst antal transaktioner, 
och därmed etablerat sig på aktionssidan. På detta sätt skulle seriösa aktörer 
inte riskera att få negativa omdömen från oseriösa köpare eller säljare, som 
enbart genomför någon enstaka transaktion och därmed inte bryr sig om att 
de själva får ett negativt omdöme mot sig.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 

 
Vi tycker att det skulle vare intressant att genomföra kompletterande studier 
om hur andra företag använder sig av aktioner på Internet för att erhålla kon-
kurrensfördelar. Att genomföra studier på företag som är verksamma i andra 
branscher hade varit intressant för att se om det råder några skillnader i hur 
företag från olika branscher utnyttjar aktionssidor. 
 
Det resultat som vi kommit fram till kan endast överföras till företag som i 
stor utsträckning liknar KK. Om fler aktörer från olika branscher studeras 
skulle resultaten från dessa studier i sin tur kunna ingå i en större undersök-
ning och därmed skapa mer generaliserbara teorier om hur konkurrensförde-
lar skapas med hjälp av Intenetaktioner. 
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