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1. Executive Summary 

Denne oppgaven tar for seg det nederlandske markedet for helhetlige betalingstjenester under 

arrangementer, og analyserer TicketCos konkurransefortrinn og ulemper ved en ekspansjon dit. 

Våre funn viser at selskapet har potensielle varige konkurransefortrinn i form av relasjonell og 

organisatorisk kapital, samt midlertidig fortrinn i form av teknologiske løsninger og 

partnerskapet med iZettle. Samtidig vil manglende kundebase og merkevarekjennskap skape 

henholdsvis varig og midlertidig ulempe. Samlet sett anbefales likevel ekspansjonen fordi vi 

mener kombinasjonen av markedets gjennomsnittslønnsomhet og konkurransefortrinnene vil 

overveie etableringskostnadene. 

2. Introduksjon 

TicketCo er et selskap som tilbyr et komplett billett- og betalingssystem under arrangementer. 

Produktet deres inkluderer billettsalg på nett og mobil, samt on-site ved hjelp av kortterminaler. 

I tillegg kan det også brukes til salg av andre produkter under arrangementer. Løsningen skiller 

seg ut fordi alt er integrert i ett rapporterings- og markedsføringsverktøy.   

TicketCo har en forholdsvis sterk posisjon i det norske markedet og har nylig ekspandert til 

Storbritannia. Selskapets salgsdirektør, Carl-Erik Moberg (2018), understreker at de har globale 

ambisjoner og ønsker videre ekspansjon. Denne oppgaven tar utgangspunkt i dette og vil basert 

på ekspansjonsrammeverket analysere en potensiell geografisk ekspansjon til Nederland.  

Vi anser det nederlandske markedet som en relevant ekspansjonsmulighet av flere grunner. For 

det første scorer Nederland høyt på de kriteriene som anses viktig av selskapet når de vurderer 

nye markeder, nemlig andel smarttelefonbrukere, 4G-dekning og andel kontanter i markedet 

(Bergen Teknologioverføring, 2017). En rapport av eMarketer (2017) viser at Nederland er på 

9. plass på verdensbasis når det gjelder andel smarttelefonbrukere. Videre er Nederland ifølge 

OpenSignal (referert i Smith, 2016) nummer 5 på 4G-tilgjengelighet. I tillegg er landet et av de 

mest kontantløse land i EU (European Payment Council, 2016). Eurostat (2017) viser også at 

Nederland er nummer to i EU på deltakelse på kulturelle og sportslige arrangementer. På 

bakgrunn av dette vil vi ta for oss det nederlandske markedet og analysere om ekspansjon dit 

er en god idé. 

Våre funn viser at relasjonell og organisatorisk kapital kan gi varige fortrinn i det nederlandske 

markedet, mens teknologiske løsninger og partnerskapet med iZettle er et midlertidig fortrinn. 

Samtidig medfører manglende kundebase og merkevarekjennskap henholdsvis varig og 
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midlertidig ulempe. Vi anbefaler likevel ekspansjonen fordi vi mener de forventede 

etableringsgevinstene vil overgå de forventede etableringskostnadene. Inngangsstrategi 

diskuteres ikke da vi ønsker å gå i dybden på ressursanalysen. 

Innledningsvis vil markedet avgrenses og et lønnsomhetsestimat presenteres. Videre vil 

ressursene til TicketCo identifiseres og de viktigste analyseres ved hjelp av SVIMA-

rammeverket, slik at vi får et bilde av hvilke som kan skape konkurransefortrinn. Til slutt vil vi 

se på ressursene selskapet mangler, og bruke SVI-rammeverket for å vurdere hva slags ulempe 

mangelen medfører. Vi avgrenser analysen til ja/nei-kriterier, men det er viktig å merke seg at 

i virkeligheten kan bildet være langt mer nyansert. 

3. Definere og avgrense markedet 

3.1 Markedsavgrensning 

Denne oppgaven tar for seg markedet for helhetlige betalingstjenester under arrangementer i 

Nederland. Med dette forstår vi tjenester som inkluderer salg av billetter og verifikasjon, salg 

av mat, drikke og andre produkter på arrangementsområdet, i tillegg til verktøy som muliggjør 

integrert markedsføring og analyse av disse dataene. Vi anser dette markedet som relevant 

ettersom flere arrangører ønsker helhetlige løsninger som åpner for enkle og sømløse 

kundeopplevelser, og som dermed kan styrke deres resultater.  

Utgangspunktet for avgrensningen er TicketCos tjeneste. Rivaler vil være andre tilbydere av 

slike helhetlige løsninger. På det nederlandske markedet er det Paylogic som opererer i over 30 

land (Paylogic, 2018). Eventbrite har litt lavere substituerbarhet, da løsningen fokuserer kun på 

salg av billetter, men tilbyr sterke integrasjons- og rapporteringsmuligheter (Eventbrite, 2018) 

og kan dermed fortsatt klassifiseres som rival. Alternativer som anses som substitutter vil være 

Ticketmaster, Eventim, Viagogo og appen Tiqets. Dette fordi at de i hovedsak kun tilbyr en 

plattform til å selge billetter på, uten ytterligere tjenester. Ikke-substitutter er per i dag nettsteder 

som Ebay og Amazon der man teknisk sett kan selge billetter, men som arrangører ikke anser 

som reelle alternativer. 

Med andre ord dannes det et skille som baserer seg på brukssituasjon. Dersom arrangøren 

trenger en løsning som skal dekke transaksjoner fra A-Å vil ikke de vurdere tjenester som 

Ticketmaster. Disse vil være aktuelle dersom kunden kun trenger en løsning for billettsalg. 

Videre kan det tenkes at sistnevnte vil vurderes etter pris og antall brukere. Arrangører vil velge 

de store aktørene Ticketmaster eller Eventim dersom de er villige til å betale mer for å nå ut til 
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flere. Derimot har apper som Tiqets og nettsider som Viagogo den fordelen at de er billigere, 

men de har ikke like mange brukere. I motsetning til dette vil helhetlige løsninger vurderes etter 

hvor godt de tilfredsstiller kundens (arrangørens) ulike behov og løser dens problemer. På basis 

av dette dannes det et naturlig skille mellom de helhetlige løsningene og de løsningene som er 

begrenset til billettsalg. Markedsavgrensningen presenteres i Figur 1. 

Figur 1: Markedsavgrensning 

3.2 Estimat på markedets lønnsomhet 

I utarbeidelsen av lønnsomhetsestimat for det nederlandske billettmarkedet fant vi kun data 

forbundet med billetter for sports- og musikkarrangement. Ifølge Statista (2017) utgjorde 

inntektene i disse segmentene $423 millioner i 2017. Figur 2 presenterer den faktiske 

inntektsutviklingen i 2016 og 2017, i tillegg til å gi en estimert inntektsutvikling frem til 2022. 

Som vi ser er det ventet en svært positiv inntektsutvikling for markedet i årene fremover, der 

hovedvekten av inntektene vil komme fra billettsalg for musikkarrangement. 

Figur 2: Inntekter for det nederlandske billettmarkedet 

           Kilde: Statista (2017) 
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Ettersom vi ikke har nok informasjon om kostnadene tilknyttet det nederlandske billettmarkedet 

har vi laget et kostnadsestimat basert på de totale kostnadene til TicketCo i 2016, tilgjengelig 

via Proff.no (2018) sine nettsider. Ved å multiplisere TicketCo sine kostnader med antall 

aktører vi har identifisert i markedet får vi et lønnsomhetstall for 2016 som beløper seg til $385 

millioner. I det videre antar vi derfor at det nederlandske billettmarkedet har et positivt 

lønnsomhetspotensial i gjennomsnitt, samt at lønnsomheten vil øke i årene fremover som følge 

av inntektsutviklingen. 

Merk at det er flere svakheter ved denne lønnsomhetsberegningen, noe vi kommer tilbake til i 

robusthetsanalysen.  

4. Konkurransefortrinn 

For at TicketCo skal oppnå lønnsomhet utover gjennomsnittet i markedet er det essensielt at 

selskapet har ressurser som kan gi konkurransefortrinn. Dette vil vi vurdere ved hjelp av en tre-

stegs-prosess, som starter med å identifisere ressursene selskapet innehar.  

4.1 Identifikasjon av ressurser 

Globalt anerkjente teknologiske løsninger 

Teknologien som står bak den nett- og mobilbaserte betalingsløsningen til TicketCo er den 

første ressursen som kan gi bedriften konkurransefortrinn. Selskapet bruker Adyen, den globalt 

anerkjente løsningen som også står bak betalingsløsningene til store selskaper som Uber og 

Netflix (Moberg, 2018). Dette gir dem en solid og pålitelig plattform av høy kvalitet, som legger 

grunnlag for sømløse kundeopplevelser under arrangementer. Selve betalingen er forenklet 

mest mulig, slik at kundene slipper å opprette brukerkontoer eller passord og fungerer på alle 

enheter (TicketCo, 2018). 

Partnerskap med iZettle 

En viktig del av TicketCo sin tjeneste er muligheten til å selge billetter på stedet på en måte 

som er fullt integrert med nett- og mobilbetalingene, slik at salg online og on-site registreres i 

ett rapporteringsverktøy (TicketCo, 2018). Dette muliggjøres av deres partnerskap med 

betalingsterminaltilbyderen iZettle. Dette legger grunnlag for en helhetlig løsning og derfor 

anser vi partnerskapet som en ressurs som har potensiale til å gi bedriften konkurransefortrinn. 
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TicketCo har blant annet mulighet til å distribuere en gratis betalingsterminal, noe som er 

spesielt gunstig for små nyetablerte aktører og arrangører (TicketCo, 2018).  

Finansiell kapital 

Finansiell kapital anses som betydelig for at selskapet fortsetter å utvikle seg og vokse. 

TicketCo har nylig etablert seg i Storbritannia, men selskapets planer er enda mer ambisiøse. 

Ifølge DN, håpet TicketCo på å få rundt 30 til 40 millioner fra investorer for å finansiere 

ekspansjonen til tre nye land (Trumpy & Schultz, 2017). Dette lyktes de ikke med fullt ut, siden 

de fikk 13 millioner for å finansiere ekspansjonen (Trumpy & Schultz, 2017). Dette er likevel 

en sterk ressurs som fremmer TicketCo sine ekspansjonsmuligheter.  

Humankapital  

En annen potensiell ressurs som kan gi TicketCo konkurransefortrinn er kompetansen som de 

ansatte besitter. Ifølge Moberg (2018) tiltrekker selskapet de mest kompetente i bransjen og har 

derfor god teknologikompetanse internt i organisasjonen. Eksempelvis har selskapet utviklet en 

egen oppgjørsteknologi, slik at alle TicketCo sine transaksjoner går gjennom dem (Ekeseth, 

2017). Fordelen med intern kompetanse er at selskapet kan tilpasse seg endrede behov i 

markedet hurtigere, samt skreddersy produktet til kundene. Videre er det gjerne billigere og 

mindre risikabelt på lang sikt, da TicketCo i mindre grad trenger å forholde seg til eksterne 

leverandører.  

Relasjonell kapital  

TicketCo har en unik salgsprosess som resulterer i at selskapet evner å bygge sterke relasjoner 

med sine kunder (Moberg, 2018), noe som tilfører selskapet ressurser i form av relasjonell 

kapital. For hver kunde sitter de ansatte i et to-timers langt møte for å få nødvendig informasjon 

om deres behov, slik at de kan tilby skreddersydde løsninger (Moberg, 2018). Som konsekvens 

responderer TicketCo raskere på kundenes behov enn sine konkurrenter. Det er derfor plausibelt 

å hevde at den unike kunderelasjonen kan gi opphav til konkurransefortrinn.  

Organisatorisk kapital 

Når det gjelder organisatorisk kapital kan det nevnes at TicketCo har en kundeorientert 

organisasjonskultur forankret i verdiene ærlighet og innovasjon (Moberg, 2018). Det å lytte til 

og forstå kunden er noe som står sterkt i organisasjonen. I tråd med TicketCo sine verdier 

fokuserer de ansatte først og fremst på å løse problemer for arrangørene. Dette kan frembringe 
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konkurransefortrinn overfor de etablerte aktørene i markedet fordi organisasjonskulturen 

regulerer atferden til de ansatte, og påvirker dermed aktivitetene selskapet utfører. 

4.2 Identifikasjon av ressurser for analyse 

Neste steg er å identifisere ressursene for den videre analysen. Her må vi se nærmere på hvorfor 

ressursene er viktige gitt den posisjonen TicketCo ønsker å ha i markedet, nemlig å skape den 

globale standarden for alle arrangementer med betalinger og tilby unike kundeopplevelser 

(Moberg, 2018).  

For å virkeliggjøre visjonen er det essensielt at løsningen deres bygger på tekniske løsninger 

som er pålitelige og ikke feiler ved stor pågang. Dette gjelder både nett- og mobilbetalinger, 

samt betalinger on-site. Derfor er både bruk av Adyen og partnerskapet med iZettle viktige 

ressurser. De bidrar til en komplett og brukervennlig opplevelse, noe som er en viktig del av 

måten TicketCo har differensiert sitt produkt på i markedet (Moberg, 2018).  

Ettersom TicketCo har ambisjoner om å skape unike kundeopplevelser, vil også relasjonell 

kapital være avgjørende for deres posisjon. Her kan vi trekke en parallell mellom relasjonell og 

organisatorisk kapital, fordi vi mener det er nødvendig med en organisasjonskultur som fostrer 

innovasjon og gode kunderelasjoner for å lykkes med dette i praksis. For å oppsummere mener 

vi at det er tre viktige ressurser som TicketCo trenger for å oppnå sin ønskede posisjon i 

markedet; globale teknologiske løsninger og partnerskap med iZettle, samt relasjonell og 

organisatorisk kapital.  

Imidlertid er det verdt å merke seg at også humankapital kan være en nyttig ressurs for 

TicketCo. Sammenlignet med de ovennevnte ressursene vil den derimot i mindre grad 

tilrettelegge for konkurransefortrinn ved global ekspansjon, og utelates derfor fra den videre 

analysen. Videre anser vi finansiell kapital som uviktig strategisk. Gitt at et investeringsprosjekt 

har positiv netto nåverdi bør det være mulig å få tak i mer finansiell kapital.   

4.3 SVIOA-analyse 

I det siste steget vil vi vurdere ressursenes evne til å skape konkurransefortrinn ved hjelp av en 

SVIOA-analyse. Siden vi allerede har redegjort for hvorfor ressursene er viktige, vil analysen 

kun ta for seg de øvrige kriteriene.  
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 Teknologiske løsninger og partnerskapet med iZettle 

TicketCo sine nett- og mobilløsninger kan verken karakteriseres som sjeldne eller ikke-

imiterbare i det nye markedet, ettersom nederlandske aktører har tilsvarende teknologi. 

Eksempelvis er Paylogics tjeneste stabil nok til å selge billetter til Tomorrowland, en 

musikkfestival med verdens største “sales peaks” (Paylogic, 2018). Hvis vi derimot betrakter 

TicketCo sin online-teknologi kombinert med partnerskapet med iZettle, får vi allikevel en 

ressurs som er sjelden. Dette fordi at Paylogic sitt produkt kun inkluderer nett- og 

mobilbetalingsløsninger, uten en on-site løsning. Videre er denne teknologiske kombinasjonen 

til TicketCo overførbar til det nederlandske markedet, og approprierbar ettersom det er 

selskapet som sitter igjen med verdiene som skapes av teknologien. En avtale med en 

kortterminaltilbyder er likevel imiterbar, slik at dette gir kun et midlertidig fortrinn. 

 Relasjonell kapital 

Det er vanskelig å finne nøyaktig informasjon om hvordan de nederlandske aktørene forholder 

seg til kundene. Ifølge Moberg (2018) er ett av TicketCo sine viktigste konkurransefortrinn at 

de lytter til kundene, noe som impliserer at andre aktører ikke er i besittelse samme ressurs. 

Hvis vi antar at de nederlandske aktørene er relativt like de norske aktørene, vil kriteriet om 

sjeldenhet også gjelde i det nye markedet. Siden kunderelasjoner foregår eksklusivt mellom 

TicketCo og kundene er de vanskelige for andre aktører å observere. Vi antar derfor at ressursen 

er ikke-imiterbar. Gode kunderelasjoner utgjør en essensiell del av TicketCo sine verdier, og 

det er derfor rimelig å anta at denne ressursen vil overføres til det nye markedet. Selv om kunder 

kaprer verdi av gode kunderelasjoner, vil fremdeles TicketCo sitte igjen med en god del av 

verdien fordi det på lang sikt kan generere økt salg og gratis markedsføring. Av den grunn 

vurdere vi ressursen som approprierbar. Sammenlagt vil dermed relasjonell kapital gi TicketCo 

et varig konkurransefortrinn.  

 Organisatorisk kapital 

Organisasjonskulturen mener vi kan betegnes som sjelden, fordi den er bygget opp av 

kundeerfaringer eksklusive for TicketCo. Barney (1986) påpeker at sjeldne kulturer er nærmest 

ikke-imiterbare da de består av verdier og tankesett som er vanskelige å observere og beskrive. 

Dermed kan det også argumenteres for at kulturen er ikke-imiterbar. Videre er den overførbar 

og approprierbar av tilsvarende grunner som relasjonell kapital. Til sammen kan den 

organisatoriske kapitalen gi varig konkurransefortrinn. 
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En oppsummering av vår analyse er presentert under i Figur 3.  

Figur 3: SVIOA-analyse 

 Ekspansjonsgevinster i øvrige markeder 

Samtidig er det viktig å påpeke at ekspansjonen til nye land kan styrke utviklingen av disse tre 

ressursene. Som Bottolfsen (TicketCo, 2017) påpeker anså de ekspansjonen til Storbritannia 

som en mulighet for å få nye tilbakemeldinger, samt at den åpner for gjensidig internasjonal 

produktutvikling. Tilsvarende vil de kunne videreutvikle produktene, relasjonene og kulturen 

sin i den etablerte virksomheten i Norge og Storbritannia som følge av ekspansjon til Nederland.  

4.4 Delkonklusjon 

Analysen viser at TicketCo besitter viktige ressurser som kan generere midlertidige, men også 

varige konkurransefortrinn. Disse vil bidra til at TicketCo oppnår etableringsgevinster som 

overgår den gjennomsnittlige lønnsomheten i målmarkedet.  I tillegg vil gevinsten øke 

ytterligere når vi tar hensyn til den positive påvirkningen ekspansjonen har i selskapets øvrige 

forretningsenheter.  

5. Kostnader ved ressursanskaffelse 

Imidlertid kan ikke etableringsgevinstene realiseres før TicketCo har anskaffet de viktigste 

ressursene de mangler, noe som medfører kostnader. Ifølge rammeverket betraktes 

ressursanskaffelseskostnader som konkurranseulemper (Lien & Jacobsen, 2015). Før vi kan 

konkludere hvorvidt ekspansjonskriteriet er tilfredsstilt må vi derfor undersøke hvilke 

konkurranseulemper TicketCo kan vente i det nye markedet.   
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5.1 Identifikasjon av manglende ressurser 

Kundebase  

Den første ressursen som TicketCo vil mangle ved en potensiell ekspansjon er en eksisterende 

kundebase i det nederlandske markedet. Dette er en ressurs som rivalene deres innehar, ettersom 

de har operert i Nederland i flere år. TicketCo oppleve at de ikke lenger har samme fortrinn 

som de har i Norge, der veksten katalyseres av at fornøyde kunder anbefaler selskapet videre 

(Moberg, 2018). Oppbygging av kundebase vil kreve tid og er potensielt mer utfordrende enn i 

Storbritannia, gitt de komplette produktene som allerede finnes i det nederlandske markedet.  

Omdømme og merkevare  

Selskapet vil også mangle omdømme og merkevarekjennskap. Denne ressursen besitter de i 

Norge, men som Moberg (2018) påpeker var lav kjennskap til deres merkevare en av de mest 

merkbare utfordringene ved etableringen i Storbritannia. Positive merkeassosiasjoner og andre 

fordeler knyttet til omdømme vil være fraværende i Nederland da de er vanskelig overførbare 

mellom landegrenser. Samtidig er det verdt å nevne at merkevarebyggings-prosessen kan være 

relativt enklere for TicketCo, fordi skandinaviske selskaper anses ofte som pålitelige, og er 

kjennetegnet av høy kvalitet og effektivitet. 

Kulturell forståelse 

Videre vil TicketCo mangle forståelse av den nederlandske bedriftskulturen. Norge og 

Nederland har flere fellestrekk når det gjelder kultur og forretningsetikette, eksempelvis flate 

strukturer, lite hierarki, samt rask og uformell kommunikasjon (Breukel, 2012 & Norway 

Exports, 2016). Imidlertid gjelder ikke holdningen om at kunden alltid har rett i Nederland 

(Breukel, 2012). I forhandlinger er kunden og selgeren likeverdige, og salgspersonell står fritt 

til å kritisere klientene og være uenige med deres krav. Det kan dermed tenkes at andre aktører 

i markedet klarer å kapre en større verdi overfor kundene enn TicketCo, fordi de tilbyr mindre 

gunstige avtaler. Alternativt kan det tenkes at nederlandske kunder tolker TicketCos gode 

kundebehandling med skepsis eller likegyldighet. I så fall kan manglende kulturell forståelse 

bidra til at TicketCo bruker mer ressurser på kundebehandling enn sine konkurrenter uten å 

tjene nevneverdig på det. 
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5.2 Identifikasjon av manglende ressurser for analyse 

Igjen vil vi identifisere ressursene for videre analyse med utgangspunkt i TicketCo sin ønskede 

posisjon i målmarkedet.  

Manglende kundebase og nettverk i Nederland vil medføre en stor konkurranseulempe for 

TicketCo fordi de etablerte aktørene i målmarkedet allerede innehar denne ressursen. Paylogic 

har for eksempel allerede rukket å opparbeide seg et stort nettverk, noe som gjør dem til svært 

attraktive aktører i markedet (Founded in Gröningen, 2017). For å kunne konkurrere likestilt 

med konkurrentene er det derfor essensielt at TicketCo anskaffer en tilsvarende kundebase som 

de øvrige aktørene i markedet. Det samme resonnementet gjelder for savnet av 

merkevarekjennskap og omdømme. I tillegg vil ønsket om å være den globale standarden for 

alle arrangementer med betalinger lettere realiseres dersom TicketCo kan skilte med utbredt 

merkevarekjennskap og godt renommé. Vi mener derfor at mangelen på kundebase og nettverk, 

samt merkevarekjennskap og omdømme utpeker seg som spesielt viktige. At ikke TicketCo 

besitter tilstrekkelig kulturell forståelse anser vi som mindre alvorlig i denne sammenhengen. 

Vi oppfatter kulturforskjellene som for små til at mangelen vil frembringe konkurranseulemper.  

5.3 SVI-analyse 

For å se nærmere på hva slags konkurranseulemper mangelen på de viktigste ressursene 

medfører for TicketCo vil vi i det videre utføre en SVI-analyse. Her vil vi kun se på kriteriet 

ikke-imiterbar fordi vi allerede har fastslått at ressursene er savnet og viktige.  

Kundebase og nettverk 

Kundebase er rivaliserende ressurs; kunder kan kun betjenes av én aktør om gangen. For at 

TicketCo skal imitere konkurrentenes kundebase må de derfor stjele kundene deres, noe som 

er vanskelig og ikke minst svært kostnadskrevende. Imidlertid kan de forsøke å nå ut til 

ubetjente kunder, som for eksempel små arrangører. Nettverk er typisk ikke-rivaliserende for 

kundene, men det kan være rivaliserende for produsenter eller mellom plattformer, noe som 

gjør det kostbart å skaffe ressursen. Graden av ikke-imiterbarhet avhenger av hvilket 

tidsperspektiv vi legger til grunn. På lang sikt vil det være mulig å overkomme barrierene for 

ikke-imiterbarhet, men ikke på kort sikt. Av den grunn kan det hevdes at ressursen mest 

sannsynlig er ikke-imiterbar. Resultatet blir dermed at mangelen medfører varig 

konkurranseulempe.  
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 Merkevarekjennskap og omdømme 

Det være mulig å markedsføre TicketCo i Nederland for å bygge merkevarekjennskap og skape 

positive assosiasjoner til selskapet og deres produkt. Med andre ord er ressursen imiterbar. 

Allikevel krever dette tid og investeringer, men alt i alt kan dette betraktes som en midlertidig 

konkurranseulempe. 

Figur 4 sammenfatter hovedfunnene fra SVI-analysen. 

Figur 4: SVI-analyse 

5.4 Delkonklusjon 

Analysen har avdekket at TicketCo vil oppnå både varige og midlertidige konkurranseulemper. 

Siden det ikke finnes velfungerende markeder for de manglende ressursene, vil det ta tid før 

TicketCo klarer å opparbeide seg en komplett ressursbase for å konkurrere i markedet. De første 

årene vil trolig lønnsomheten svekkes som følge, men på lang sikt mener vi at 

konkurranseulempene kan nøytraliseres gitt ressursbeholdningen TicketCo allerede har. 

6. Konklusjon 

I denne oppgaven har vi tatt for oss det nederlandske markedet for betalingstjenester under 

arrangementer. Ved hjelp av ekspansjonsrammeverket til Lien og Jacobsen (2015) har vi 

analysert hvorvidt det vil være fornuftig for TicketCo å ekspandere til dette markedet. Våre 

hovedfunn er at markedet viser en positiv gjennomsnittslønnsomhet, i tillegg til at tre av 

TicketCo sine ressurser, nemlig teknologiske løsninger, relasjonell og organisatorisk kapital, 

har potensial til å generere konkurransefortrinn. Videre fant vi at konkurranseulemper kan 

oppstå grunnet mangelen på kundebase og merkevarekjennskap. Dersom vi veier 
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etableringsgevinstene opp mot etableringskostnadene mener vi at etableringskriteriet er oppfylt. 

Selv om manglende ressurser kan gi dårlig lønnsomhet i begynnelsen, er det grunn til å tro at 

de eksisterende ressursene TicketCo innehar kan gi bedre lønnsomhet på sikt. Dette må ses i 

sammenheng med at inntektene i markedet er ventet å øke betydelig de neste årene. I sum mener 

vi derfor at ekspansjonen til Nederland har et stort lønnsomhetspotensial. 

Imidlertid må det fremheves at oppgavens avgrensninger og forutsetninger vil påvirke våre 

konklusjoner. Vi kan ikke vite med sikkerhet hvordan lønnsomheten er i markedet fordi 

kostnadsberegningen er gjort med utgangspunkt i norske kostnadstall. Dette vil gi et upresist 

bilde fordi lønnskostnadene gjerne vil være lavere i Nederland. Analysen ble avgrenset til 

ja/nei-kriterier, men i flere tilfeller var det tvetydig i hvilken grad kriteriene faktisk ble oppfylt. 

Her kunne vi heller ha benyttet en gradert skala for å ta hensyn til at enkelte ressurser delvis 

tilfredsstilte kriteriene. I så fall kunne vi fått et annet utfall av SVIOA- og SVI-analysen, 

eksempelvis at samtlige av konkurranseulempene er midlertidige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatnumre: 108, 251, 252 

  13 

Referanseliste  

Barney, J. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive 

Advantage? Academy of management review. 11(3), 656-665. Hentet 23. februar 2018 fra 

https://www.jstor.org/stable/pdf/258317.pdf?refreqid=excelsior%3Ac6753930ba11165e965e4

4be6f4fa5b3  

Bergen Teknologioverføring. (2017, 4. desember). TicketCo establishing successfully in the 

UK. Hentet 22. februar 2018  fra https://bergento.no/2017/12/ticketco-establishing-succe 

ssfully-uk  

Breukel, E. (2012). Guide to the Dutch: Society and working culture. Hentet 27. februar 2018 

fra https://www.expatica.com/nl/about/Dutch-society-and-working-culture_101736.html  

Ekeseth, F. C. (2017, 18. mai). – Det var så mange «alene hjemme»-fester at jeg tok 

inngangspenger. Dagens Næringsliv. Hentet 22. februar 2018 fra 

https://www.dn.no/nyheter/2017/05/18/1850/Teknologi/-det-var-sa-mange- alene-hjemme-

fester-at-jeg-tok-inngangspenger  

Founded in Gröningen. (2017, 1. september). Four big companies with roots in Groningen. 

Hentet 27. februar 2018 https://www.foundedingroningen.com/news/four-big-companies-with 

-roots-in-groningen  

eMarketer. (2017, 1. desember). Worldwide Internet and Mobile Users: eMarketer's Updated 

Estimates and Forecast for 2017–2021. Hentet 22. februar 2018 fra 

https://www.emarketer.com/Report/Worldwide-Internet-Mobile-Users-eMarketers-Updated-

Estimates-Forecast-20172021/2002147  

European Payment Council. (2016, 6. september). The Dutch payment landscape: One of the 

most cashless in Europe. Hentet 23. februar 2018 fra https://www.europeanpaymentscouncil 

.eu/news-insights/insight/dutch-payment-landscape-one-most-cashless-europe  

Eurostat. (2017, 11. juli). How many Europeans went to a cultural or sports event? Hentet 23. 

februar 2018  fra http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170711-1  

Eventbrite. (2018). Eventbrite for Organizers. Hentet 25. februar 2018 fra https://www. 

eventbrite.com/ organizer/overview 

https://www.jstor.org/stable/pdf/258317.pdf?refreqid=excelsior%3Ac6753930ba11165e965e44be6f4fa5b3
https://www.jstor.org/stable/pdf/258317.pdf?refreqid=excelsior%3Ac6753930ba11165e965e44be6f4fa5b3
https://bergento.no/2017/12/ticketco-establishing-
https://www.expatica.com/nl/about/Dutch-society-and-working-culture_101736.html
https://www.foundedingroningen.com/news/four-big-companies-
https://www.europeanpaymentscouncil/
https://www/


Kandidatnumre: 108, 251, 252 

  14 

Lien, L. B. & Jacobsen, E. W. (2015). Ekspansjon og konsernstrategi. (2. utg.). Oslo: 

Gyldendal akademisk. 

Moberg, C. M. (2018, 22. februar). TicketCo: Events Made Easy. Forelesning i SOL4. Norges 

Handelshøyskole. 

Norway Exports. (2016, 1. august). The Basics of Norwegian Business Culture. Hentet 27. 

februar 2018 fra http://www.norwayexports.no/invest/norwegian-business-culture/ the-basics-

of-norwegian-business-culture/ 

Paylogic. (2018). Our solutions. Hentet 24. februar 2018 fra https://www.paylogic.com/en/ 

features 

Proff.no. (2018). Ticketco AS. Hentet 26. februar 2018 fra https://www.proff.no/ 

selskap/ticketco-as/bergen/internettdesign-og-programmering/IGIU9OM0C2C/ 

Smith, O. (2016, 15. desember). Mapped: The surprising countries with the best 4G coverage. 

The Telegraph. Hentet 22. februar 2018 fra http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and- 

graphics/countries-with-the-best-4g-coverage/ 

Statista. (2017). Event Tickets. Hentet 25. februar 2018 fra https://www.statista.com 

/outlook/264/ 144/event-tickets/netherlands# 

TicketCo. (2017, 27. september). Etablererprisen til TicketCo. Hentet 26. februar 2018 fra 

https://start. ticketco.events/no/blogg/etablererprisen-til-ticketco-2  

TicketCo. (2018). Hva er TicketCo? Hentet 22. februar 2018 fra https://start.ticketco. 

events/no/hvaerticketco/  

Trumpy, J. & Shultz, J. (2017, 4. desember). Gründeren trengte penger for å vokse i tre land: 

– Flere investorer ga oss en forunderlig tilbakemelding. Dagens Næringsliv. Hentet 22. 

februar 2018 fra https://www.dn.no/nyheter/2017/12/04/1219/Finans/grunderen-trengte- 

penger-for-a-vokse-i-tre-land-flere-investorer-ga-oss-en-forunderlig-tilbakemelding 

 

 

 

http://www.norwayexports.no/invest/norwegian-business-c
https://www.paylogic.com/en/
https://www.proff.no/
http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-
https://www.statista.com/
https://start/
https://start.ticketco/
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/04/1219/Finans/grunderen-trengte-

	S155133
	S155257
	S155255
	S155253
	2485 ord

