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Executive Summery 
 

This thesis focuses on Customer Lifetime Value, and how you can use it, to maximize profit. 

Several companies have customer relationships that are not profitable. These Customers 

are considered a cost, and companies attempt to eliminate them, to maximize their profit. 

Instead of focusing on eliminating these customers, companies should focus on developing 

their product to fit these customer’s needs, and convert them to profitable customers. 

Is it possible to convert non- profitable customers to profitable by re-designing a product, 

without removing the needs of existing profitable customers? 

I will try to answer this question by examining a phenomenon that exists in the sportsbetting 

industry.  

Skilled betters will be limited 

Betting operators are trying to maximize their profit by limiting betters with a certain betting 

pattern. This pattern will give the betters profit on long term. Betting operators are limiting 

the better’s stakes to a minimum, which makes it impossible to generate the same profit as 

before. 

I will in this thesis try to develop a product targeted to limited betters, without removing the 

needs of the losing customers. How can you as a betting operator benefit from the fact that 

limited betters have a higher betting turnover compared to losing players?  

Can I make a business model where you as a betting operator can have a profitable 

business by converting these customers from cost to revenue? 

To answer these questions, I have examined how the betting industry works from a betting 

operator and better’s perspective and calculated Customer Lifetime Value. The conclusion 

became a new betting product and a solution to the problem. 
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Indledning 

SCM motivation 

I løbet af mit HD SCM studie arbejdede jeg professionelt, som produktudvikler hos en større 

dansk servicevirksomhed. Jeg har gennem mit studie haft stor fokus på 

kundeværdiskabelsen, samt hvordan man kan bruge sin viden om kundelivstidsværdien til 

at maksimere virksomhedens profit. Jeg har selv arbejdet på et lønsomhedsprojekt hvor 4% 

af kunder stod for 65% af omkostningerne, såkaldte heavy users. Blev disse kunder 

elimineret, var produktet særdeles lønsomt. Produktet blevet lukket, da vi konkluderede, at 

en prisstigning kun ville ramme dem, der ikke brugte produktet, da heavy users stadig fik 

værdi, selvom produktet blev dyrere. 

Indenfor forsikringsbranchen sætter de prisen op på deres forsikringer, hvis man når et vist 

antal ydelsestræk i en given periode. Effekten bliver, at kunderne selv siger op. Fra 

virksomhedens synspunkt kan man derfor tale om en passiv opsigelse. 

Disse kunder bliver anset som værende omkostninger, og ønskes elimineret for at 

profitmaksimere. I stedet for at eliminere deres behov, hvorfor tilpasser man så ikke 

produktet/processerne til deres behov? Er det muligt at ændre kunderne fra at være en 

omkostning til at være en indtjening ved at re-designe sine forretningsgange, uden det 

kommer til at påvirke de lønsomme kunder? 

Jeg har derfor valgt at kigge nærmere på dette problem indenfor sportsbetting. Som erfaren 

sportsbetter (tabende spiller) havde jeg hørt om fænomenet limitering, hvilket betyder at 

spiludbyderne begrænser de vindende spillere. Spiludbydernes handlinger kan defineres 

som 2 ting: 

1. Diskrimination af visse kunder 

2. Eliminering af disse kundens primære behov, hvilket fjerner kundernes incitamentet 

til at benytte produktet. 

Jeg vil med udgangspunkt i SCM teorien undersøge, om det er muligt at designe et produkt, 

der opfylder limiterede spilleres behov uden at fjerne behovet for de resterende spillere. 
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Limitering af vindende spillere 

Som aktiespekulant Tom Hougaard har udtalt, kan det aldrig gå helt galt, hvis du investerer 

i alkohol, tobak og gambling sektoren, da disse lyster altid vil ligge dybt forankres i os.1 

Udtalelsen bakkes op af spilmyndighedens kvartalsrapporter2, som understrejer at 

sportsbetting er i vækst. I 2015 havde de 14 spiludbydere med dansk licens en brutto spil 

indtjening, også kaldet BSI3, på 2,1 mia. Dkk, hvilket er en stigning på 63%, siden spil 

markedet blev liberaliseret i udgangen af 2011. 

Selv om markedsvilkårene er blevet mere liberaliserede, er produktet det langt fra. Du er 

ikke din egen lykkedes smed. Jyllands Posten bragte i foråret 2017 en række artikler 

omkring limitering4 af vindende spillere.5 JP kunne på daværende tidspunkt dokumentere, 

at 9 ud af 13 spiludbydere med sikkerhed limiterede vindene spillere. 

Limitering er ikke i sig selv hverken forbudt eller et urimeligt aftalevilkår, og der kan være 

gode grunde til, at man begrænser den indsats, visse spillere kan gøre, forudsat at det er 

tydeligt oplyst og sagligt begrundet. En saglig begrundelse i denne sammenhæng er ikke 

alene, at man er en dygtig spiller,« siger Carsten Strøjer, specialkonsulent hos 

forbrugerombudsmanden.6 

Juridisk gør spiludbyderne ikke noget ulovligt, og der kan drages paralleller til, når 

forsikringsselskaberne giver en markant prisstigning til kunder, som har haft et vist antal 

skader i en given periode. Resultatet bliver, at kunden skifter til et andet selskab. Dette kan 

beskrives som en passiv opsigelse af sine kunder, hvilket er en lovlig måde at komme af 

med sine ikke lønsomme kunder. Indenfor sportsbetting bruges samme metode til at få 

vindende spillere til at skifte udbyder. Hvis en vindende spiller kun kan placere en indsats 

på 70kr. hvor de før kunne indskyde for 7000kr. Dette vanskeliggør i den grad muligheden 

for, at de kan opnår den samme profit. 

                                            
1 Hørt i Millionærklubben podcast 
2 https://spillemyndigheden.dk/sites/default/files/filer-til-
download/statistik_for_det_danske_spilmarked_4._kvartal_2017.pdf 
3 Spilomsætning – gevinst udbetaling = Bruttospilindtjening BSI 
4 Vindende spiller bliver begrænset i hvad de må gøre af indsatser. 
5 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid 
6 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid 
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”Der er et sket et skred fra, da jeg begyndte i branchen. Dengang brugte man i høj grad de 

skarpe kunder som et pejlemærke for ens odds, hvorimod man i dag lukker ned for alt og 

alle, som ikke ligner tabende kunder. Jeg synes, at man skal overveje, om det er en fair 

forretningsmodel. Det er klart, at en bookmaker skal bruge værktøjer til sin risikostyring, men 

der bør findes en mellemvej, som fungerer for både spillere og bookmakere," siger Jens 

Juul der i perioden 2009-2016 arbejdede for Betsson Group, der bl.a. ejer NordicBet7. 

På baggrund af dette vil jeg identificere og undersøge de nuværende forretningsmodeller 

på markedet samt segmentere kunderne efter deres spiladfærd. 

Derefter vil jeg på baggrund af forskellige drivers analysere kundelivstidsværdien, 

henholdsvis for vindende og tabende spillere. 

Til sidst vil jeg komme med løsningsforslag til et produkt, som giver værdi for både vindende 

og tabende spillere, samt profit for spiludbyder.  

Ud fra disse 3 undersøgelsesspørgsmål vil jeg konkludere, om det er muligt ved hjælp af 

SCM teorien, at konvertere kunder fra at være en omkostning til at blive en indtjening, for 

derved at profitmaksimere sin kundeportefølje.  

 

Projektet opbygning 
Forundersøgelsen 

Dette projekt tager udgangspunkt i fænomenet ”Dygtige spillere bliver begrænset. ” 

Fænomenet stødte jeg på første gang for nogle år siden på et sportsbetting forum. Helt 

ideologisk fandt jeg det forkasteligt, da jeg er af den overbevisning, at hvis man dygtiggør 

sig, skal man belønnes. Fra et forretningsmæssigt synspunkt kan jeg sagtens forstå 

spiludbydernes valg, da det er en metode til at profitmaksimere. På denne baggrund ville 

jeg undersøge i hvilket omfang dette fænomen var, og om det er et reelt problem? 

78,4% af mine respondententer var blevet limiteret en eller flere gange, hvor samtlige 

respondenter kendte til fænomen. 

 

                                            
7 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid 
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Ud af de 29 respondenter, der havde oplevet at blive limiteret, havde 25(86%) muligheden 

for at vinde penge som det primære behov.  

Hvad gjorde disse spillere, som blev limiteret? 

 Skiftede bookmaker 56% - kortsigtet løsning da de med stor sandsynlighed vil blive 

limiteret ved den nye spiludbyder. 

 Fortsatte med at spille begrænset 17% - Løser ikke deres problem, her affinder 

spillerne sig blot med limitering. 

 Lavede nye konti – Her får spillerne familie og venner til at oprettet kontoer, som de 

kan spille på. Uhensigtsmæssig adfærd for spiludbyderne og kortsigtet løsning for 

spillerne, da de vil opleve limitering senere. 

 Tog en pause/ stoppede med at oddse – Burde ikke forekomme, at man skal stoppe 

med noget, fordi man er for god. 

Ud fra disse udsagn findes der ikke et produkt, som dækker vindende spilleres behov. Derfor 

vil jeg udarbejde et produkt som er tilpasset til vindende spillere og en forretningsmodel, 

som skal være så profitabel som muligt. 

For at kunne udarbejde løsningsforslag skal jeg have opbygget en større viden, om hvordan 

sportsbetting industrien er sammensat i dag (As is), hvilke produkter og forretningsmodeller, 

der findes i dag, og hvordan de passer til de forskellige spiladfærdsmønstre. 

Opgaven begynder for mit vedkommende ved step 5. De første 4 steps havde til hensigt at 

få valideret problemet og udarbejdet undersøgelsesspørgsmålene. Havde udfaldet af min 

forundersøgelse afkræftet problemet i et af de 4 første steps, havde denne opgave ikke givet 

værdi at gennemføre og dermed elimineret min motivation.  
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Afgrænsning 
For at skabe den helt rigtige ramme for det projekt, har jeg måtte foretage visse 

afgrænsninger. Jeg har valgt kun at udvikle et produkt til sportsbettere i Danmark. Da de 

fleste udbydere opererer på flere markeder, havde det været nærliggende at se på 

sportsbetting globalt. Rent praktisk ville det kræve mange flere ressourcer at undersøge 

spilleradfærd på flere forskellige markeder. Bare det at skulle navigere i de forskellige 

lovgivninger på hvert marked, er en opgave i sig selv og ville gøre denne opgave meget 

kompleks. Så for at simplificere og fokusere på metoden kigger jeg kun på at udvikle et 

produkt til sportsbetting i Danmark. V. Kumar and Anita Pansari 2016 beskriver, at CLV 

Step 1. Hypotese 1 

Hvor stort er omfanget af fænomenet? 

Kendskabsgrad 100%  og 78,4% har oplevet det  

Step 2. Hypotese 2 

Er det et problem? 

Ja - 68% får ikke opfyldt deres primære behov 

Step 3. Kan vi afhjælpe dette problem? 

Udarbejd alternative løsningsforslag 

Step 4. Kan vi gøre det med den nuværende viden? 

Nej 

Hvad skal vi vide mere om? 

Step 5. Undersøgelse af AS IS 

Verden se fra spiludbyderne vinkel 

Verden set fra spillernes vinkel 

Step 6. Udarbejdelse af TO BE 

Præsenter løsningsforslag 

Er det realistisk? 

Step 7. Konklusion 

Step 8. Perspektivering 
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drivers vægtning kan variere fra land til land, hvilket betyder man skal have forskellige 

strategier til forskellige markeder. De fortæller også, at der er forskel på vores ageren ud fra 

vores BNP pr. indbygger. Jeg vil i min undersøgelse kigge på det globale marked for at se, 

hvilke produkter, der findes, samt hvilke forretningsmodeller de benytter. Globale udbydere 

vil være et konkurrerende element for mit produkt, da spillerne har fri bevægelig. 

Som en del af denne opgave vil jeg komme med alternative løsningsforslag. Disse 

løsningsforslag vil ikke blive testet i denne opgave. Løsningsforslagene vil dog blive 

diskuteret og brugt i perspektiveringen. 

Jeg har valgt ikke at ville skrive denne opgave ud fra en af de 2 danskejede spiludbydere 

(danske spil og Bet25), da jeg vil angribe problemstillingen med startup øjne. Mine 

overvejelser har været, at jeg ikke ville påvirkes af deres viden og antagelser omkring 

sportsbettingindustrien i Danmark. Jeg har dog forsøgt at få dem i tale i forhold til, hvordan 

de arbejder med CLV, dog uden held. Disse spørgsmål kan læses i metode afsnittet8 

 

Introduktion til sportsbetting 
Sportsbetting historie og udvikling 

Sportsbetting er et underholdningsprodukt, som går langt tilbage i historien. Lige så længe 

mennesket har dyrket sport, lige så længe har man kunne vædde på udfaldet af en 

sportsbegivenhed. Fra grækernes olympiske lege til romernes gladiatorkampe har man 

kunnet placere indsatser af forskellig værdi, i håbet om at forbedre tilværelsen. Sportsbetting 

har siden da udviklet sig til en kæmpe industri, der anslås til at have en værdi af mange 

billioner. Det globale marked for online gambling, det vil sige poker, kasino spil, bingo og 

sportsbetting havde i 2015 en markedsværdi på 275 billioner danske kroner, og det 

estimeres til at stige til 360 billioner danske kroner i løbet af 20209. Udviklingen i 

sportsbetting skyldes 2 teknologiske begivenheder. 

 Opfindelsen af TV 

 Internettet 

                                            
8 Se side 15 
9 https://www.statista.com/statistics/270728/market-volume-of-online-gaming-worldwide/ 
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Hestevæddeløb var klart den største begivenhed til starten af det 19. århundrede, men i takt 

med at fjernsynet blev mere og mere almindeligt og blev en fast bestanddel af middelklassen 

i USA, ændrede dette sig. Det var nu muligt at se Football10 i fjernsynet, og det benyttede 

bookmakerne i Las Vegas til at udbyde væddemål på både NFL og NCAA11. Europa fulgte 

trop dog med fodbold som største sportsgren. 

I begyndelsen af det 20. århundrede ændrede sportsbetting sig markant. Internettets mange 

muligheder revolutionerede sportsbetting på mange måder. Det var nu muligt at sende 

information i realtid, hvilket betød, at live betting blev født. Udover at kunne spille på 

begivenheder, mens de blev afviklet, steg udbuddet af væddemålstyper også markant. Der 

var nu flere tusinde spil at vælge mellem om dagen, hvilket gjorde det muligt at spille 24 

timer i døgn uden at skulle forlade bopælen.  

I Danmark har vi haft monopollignende tilstande på sportsbetting. Danske spils produkt 

Oddset har været den suverænt største udbyder frem til 2010, hvor en ny dansk spillov 

trådte i kraft. Den nye lovgivning betød, at udenlandske selskaber kunne ansøge om 

spillicens i Danmark, og derved måtte markedsføre deres produkter til de danske forbrugere. 

Førhen måtte udenlandske selskaber ikke markedsføre deres produkter til danske 

forbrugere, men danske forbrugere måtte gerne spille hos udenlandske spiludbydere. 

Spiludbyderne med dansk spillicens betaler afgift til den danske stat, dette betyder at 

gevinsterne er skattefri for deres kunder. Er man kunde hos en spiludbyder, som ikke har 

dansk licens, skal man betale skat af sine gevinster. 

Sportsbetting har i Danmark været i stort vækst. I 2014 spillede danskerne for 14.9 mia.Dkk, 

og dette beløb var i 2017 steget12 til 21.3 mia.Dkk. 13 For at give en forståelse for hvor store 

summer det omhandler, har jeg udregnet det gennemsnitligt spilforbrug for en dansker over 

18år14 for 2017. Ifølge Danmarks Statistik var der i 4. kvartal 2017 4.612.795 person over 

18år.  

                                            
10 Amerikansk Fodbold 
11 National Football Leauge og National Collagiate Athletic Association 
12 Se datakritik på side 16 
13 https://spillemyndigheden.dk/sites/default/files/filer-til-
download/statistik_for_det_danske_spilmarked_4._kvartal_2017.pdf 
14 Sportsbetting er først lovlig når man er fyldt 18 år. 



13 
 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 2017

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒𝑟𝑒  𝑜𝑣𝑒𝑟 18å𝑟 
=

21.317.000.000𝑘𝑟

4.612.795𝑠𝑡𝑘
= 4621𝑘𝑟 

 

𝐵𝑆𝐼 2017

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒𝑟𝑒  𝑜𝑣𝑒𝑟 18å𝑟 
=

2.329.400.000𝑘𝑟

4.612.795𝑠𝑡𝑘
= 505𝑘𝑟 

Det vil sige, at en gennemsnits dansker spillede for 4621kr og med et samlet tab på 505kr. 

Det danske spilforbrug er større, da spilomsætning foretaget hos spiludbyder uden dansk 

licens ikke opgøres. Spilmyndigheden får kun data fra spiludbydere med licens.  

 

Metode 
Undersøgelsens formål 

Undersøgelsens formål er at få et indblik i sportsbettingindustrien for derved at kunne 

udarbejde løsningsforslag til et nyt sportsbetting produkt, der er målrettet til limiterede 

spillere. Jeg har haft en induktiv tilgang til dette projekt. Jeg har på baggrund af få 

menneskers oplysninger ønsket, at sige noget generelt som sportsbetting. 

Undersøgelsestyper 

Jeg har benyttet mig af flere forskellige undersøgelsestyper til denne opgave. Jeg har haft 

en eksplorative tilgang til fænomenet: Bliver dygtige spiller begrænset? Hensigten med en 

eksplorative undersøgelse kan være at frembringe interessante spørgsmål til nærmere 

undersøgelse nu eller i fremtiden. Det bliver således en form for forundersøgelse, der har til 

opgave at opstille hypoteser/ antagelser, som du senere kan gøre til genstand for afprøvning 

(Andersen 2014). Denne tilgang benyttede jeg til at gennemføre step 1-4, hvilket var min 

forundersøgelse. Den eksplorative tilgang er baggrund for min problemformulering. 

For at læserne skal kunne forholde sig til mit løsningsforslag, har jeg valgt at beskrive mine 

observationer og empiri. Læseren vil efter gennemgang af analysens første del, have den 

samme viden som jeg og derved samme forudsæt for at kunne vurdere mit løsningsforslag.  

At komme med løsningsforslag er en problemsløsende undersøgelsestype. Det drejer sig 

om at finde frem til alternative løsningsforslag og på basis af den etablerede viden at 

analysere / regne sig frem til hvilke af de alternative løsningsforslag, der vil kunne løse 

problemet/problemerne (Andersen 2014). 
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For at kunne udarbejde denne opgave har jeg benyttet et mix af undersøgelsestyper, som 

alle har relevans for det færdige produkt. Fra identificering af problemet til indsamling og 

beskrivelse af etableret viden med det klare formål at kunne løse det opstillede problem. 

Undersøgelsesdesign 

Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå du udforsker det fænomen, 

der er genstand for undersøgelsen (Andersen 2014). Jeg har valgt at benytte mig af en 

delundersøgelse, da totalpopulation var ukendt. Totalpopulationen er defineret som alle, der 

sportsbetter i Danmark. At skulle lave en undersøgelse på baggrund af totalpopulation har 

jeg vurderet til at være urealistisk at gennemføre.  

Survey 

Til delundersøgelse har jeg valgt benyttet mig at et survey. Jeg valgte at lægge mit survey 

op på Betxpert.15 Det har jeg valgt af flere forskellige årsager. Spørgeskemaet er målrettet 

direkte til spillere, og det må antages, at brugerne på Betxperten enten er eller har været 

spillere, siden de befinder sig på et sportsbetting forum. Havde jeg valgt at spørge på en 

neutral side, så skulle spørgerammen have været anderledes da jeg ikke kunne antage, at 

respondenterne nødvendigvis ville være spillere. Havde ingen eller få af respondenterne 

været spillere, kunne svarene ikke bruges og undersøgelsen forkastes. Dog kunne det have 

givet data til at estimere totalpopulation. Frekvensen mellem antallet som spiller vs. antallet 

som ikke spiller. 

Antallet af respondenter er tilfældigt. Da jeg ikke har viden om, hvor mange aktive brugere, 

der er på Betxperten, har jeg ikke kunnet stille krav til en bestemt udvælgelsesmetode. Jeg 

har modtaget 37 svar, hvilket jeg mener er repræsentativt tilfredsstillende til at besvare 

denne opgave. Om de 37 respondenter er repræsentative for totalpopulation, tvivler jeg 

meget på. Betxperten beskriver sig selv som et forum for ”seriøse spillere”, som tilgår 

sportsbetting mere teoretisk og analytisk, end hvad den almene sportsbetter gør. Dette er 

også min egen antagelse. Jeg vil senere i denne opgave nærmere beskrive forskellige 

spiltyper og strategier, hvilket gerne skulle give forståelse for min antagelse.  

Antallet af limiterede spillere og deres spilforbrug mener jeg er meget lavere når vi ser på 

totalpopulationen end min delundersøgelse viste. Da jeg ønsker at undersøge fænomenet 

limitering, har jeg valgt at undersøge det, der hvor jeg mente, der var flest mulige i dette 

                                            
15 Betxperten er et sportsbetting forum 
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segment. Desuden var Betxpert meget positive overfor min undersøgelse, og da deres 

forum har høj aktivitet, ville det give de bedste forudsætninger til at få mange respondenter. 

Jeg har ikke selv kendskab til andre sider, hvor jeg kunne have brugt min spørgeramme. 

Struktureret interview via mail 

Da jeg skulle søge om tilladelse til at lægge min spørgeramme op på Betxperten, sendte jeg 

dem en mail. Jeg forklarede dem formålet med opgaven, og at det var i forbindelse med en 

studieopgave. Udover dette benyttede jeg lejligheden til at få Betxpertens eget syn på deres 

brugere samt at få uddybet, hvordan de tjener penge på affiliated marketing16, som de 

oplyser på deres hjemmeside, er deres indtægtskilde. 

Jeg har i løbet af opgaven mødt en medarbejder hos Betxperten ved et tilfælde. Jeg 

benyttede lejligheden til at drøfte min opgave med ham og præsenterede mit 

løsningsforslag. Hans svar er beskrevet i løsningsforslaget. 

Det delvist struktureret interview via telefon 

For at sikre at mine løsningsforslag ikke kun fungerede i teorien men også i praksis, har jeg 

interviewet en medarbejder hos spilmyndigheden, som var tilknyttet afdelingen for 

væddemål. Den afdeling, der varetager sportsbetting. Interviewet blev foretaget sent i 

skriveprocessen, hvor jeg havde fået en større viden omkring sportsbettingindustrien samt 

læst, hvad det krævede for en spiludbyder at opnå licens. Da jeg af praktiske årsager ikke 

kunne få besvaret visse overvejelser jeg havde omkring mit løsningsforslag via mail, valgte 

jeg at udspørge en medarbejder omkring 2 konkrete spørgsmål telefonisk. Disse spørgsmål 

skulle ikke besvares i en bestemt rækkefølge. Interviewet har jeg efterfølgende løst 

transskriberet og vedhæftet til opgaven.  

Dataindsamling 
Til denne opgave har jeg benyttet mig af 2 overordnede dataindsamlingskriterier. 

 Kvalitative og kvantitative 

 Primære og sekundære 

Kvantitative data repræsenteres ved tal og kvalitative data repræsenteres ved alt andet 

(Andersen 2014). Den indsamlede data kan igen opdeles i 2 kriterier – primære og 

                                            
16 Affialiated marketing uddybes på side ?  
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sekundære data. Primære data er data man selv har indsamlet, mens sekundær data er 

indsamlet af andre (Andersen 2014) 

Primære data 

Til denne opgave har jeg indsamlet mit primære data via survey. Et survey er et 

øjebliksbillede af et eller flere fænomener (Andersen 2014). Hovedformålet med mit survey 

var at få testet hypotesen omkring limitering og omfanget af dette fænomen. Derudover 

havde det til formål at indsamle kvantitativ data omkring spillernes adfærd og vægtning af 

forskellige drivers. Da visse spørgsmål kunne udbydes kvalitativt, gjorde jeg det muligt for 

respondenterne at uddybe deres svar på visse spørgsmål med tekst. Den kvalitative data 

skulle bruges til at opfange tendenser eller områder, jeg ikke havde været fokuseret på.  

Af mangel på akademiske litteratur omkring sportsbetting har jeg valgt at overvåge et 

sportsbetting forum på internetsiden Betxpert. Empiriske observationer/data er iagttagelser, 

som bliver foretaget i ”marken”. Empiri er oplysninger, som er indsamlet af undersøgeren 

selv til et konkret formål (Andersen 2014). Mit formål har været at indsamlet kvalitative data 

gennem de observationer, jeg har gjort mig. Jeg har valgt en skjult observation af spillerne 

i deres vante opgivelser. Som deltager på et forum har du accepteret, at udsagn og 

udtalelser kan bruges offentligt, og at der kan være forskellige årsager til folk kigger med.  

Jeg har valgt en ikke-deltagerne rolle i forummet for at undgå stimuli. Dette har jeg valgt for 

ikke at påvirke trådens udvikling til min fordel og for at undgå at blive bias. Jeg har valgt en 

delvis struktureret observation, da jeg kun fulgte med i bestemte debatter, som havde 

relevans for opgaven. Dog kunne disse indlæg tage en drejning og ændre hovedfokus, 

hvilket gjorde det ustruktureret. Formålet med disse observationer var, at få en indblik i 

spillernes verden med henblik på at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålet i den første 

del af analysen. 

Sekundære data 

Jeg har indsamlet sekundære kvantitativ data fra flere offentlige kilder, så som Danmarks 

Statistik, Spilmyndigheden, og Statistica. Denne type data kaldes registerdata. Denne data 

har jeg brugt til at få viden om sportsbettingindustrien samt sammenholde det med mit 

primære data i analysen.  Forskningsdata er indsamlet gennem Business Source Complete 

og Harward Review samt andet akademisk litteratur på biblioteket på CBS. Dette har jeg 

benyttet til at få afdækket, hvad der allerede var skrevet omkring mit teoriemne Customer 
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Lifetime Value samt koblingen til sportsbetting. Jeg har til denne opgave også indsamlet 

procesdata i form af artikler fra Jyllands-Posten og Betxpert. Disse artikler er skrevet af 

journalister, som er objektive, og jeg vil benytte citater fra disse artikler til at hjælpe med at 

begrebsafklare for læseren. 

Metodekritik 
Selvom jeg bevidst har valgt at skrive opgave med henblik på at starte virksomhed, der vil 

ind på det danske marked for sportsbetting med et produkt tilpasset til dygtige spiller, så ville 

det for opgavens validitet have været særdeles brugbart at have information fra de 

etablerede udbydere. Derfor forsøgte jeg at få de 2 danskejede spiludbydere Bet25 og 

Danske spil Oddset i tale, dog uden held. Jeg ville gerne have følgende uddybet: 

 Hvordan arbejder i med CLV? 

 Hvordan definerer i en inaktiv kunde samt hvilke tiltag bruger i til at aktivere 

dem igen? 

 Hvordan er jeres fordeling af kunder i forhold til aktive og inaktive? 

 Hvor stor en andel af jeres spillere er begrænsede? 

 Overvejer i at udbyde et produkt målrettet begrænsede spillere? 

Havde jeg fået data fra spiludbyderne, kunne jeg have fået et mere repræsentativt billede af 

totalpopulationen, samt andelen af begrænsede spillere. Det ville have styrket metoden 

både at have data fra industrien, en udbyder og spillerne. 

Jeg ville gerne have udvalgt 2-3 af mine respondenter til et personligt interview omkring 

mine løsningsforslag. Ville de benytte produktet, og hvad skulle jeg være opmærksom på 

set med deres øjne? De 4 respondenter, der accepterede, at jeg måtte kontakte dem 

senere, var uheldigvis spillere, der aldrig var blevet limiteret, hvilket gjorde, de ikke var i 

hovedmålgruppen. Havde jeg kunnet få valideret løsningsforslagene, havde opgaven stået 

meget stærkere. Kan du få kunder/brugere til at sige, de vil benytte eller købe dit produkt 

med den valgte forretningsmodel, skal du efterfølgende ”blot” skalere den (Steve Blanks). 

CLV et øjebliksbillede, hvis der er vækst i branchen skal man huske, at tage det i sin 

betragtningen. Hvis CLV stiger med 2% og der er en markeds vækst på 5% er dette ikke 

positivt for CLV. 
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Datakritik 
Der er dele af den indsamlede data, som jeg bliver nødt til at forholde mig kritisk til. Da min 

undersøgelse er foretaget med seriøse spillere, tegner det ikke et repræsentativt billede af 

den almene better. Mine data, sammenholdt med de officielle data fra spilmyndigheden, 

giver mig forudsætninger for at kunne foretage kvalificerede gæt af fordeling af vindende 

kontra tabende spillere.  

Det data, spilmyndigheden har, er heller ikke retvisende. Spilforbruget foretaget hos 

licensløs spiludbyder bliver ikke medregnet, da de ikke er tvunget til at opgive deres data, 

som spiludbyderne med licens skal. Samtidigt skal man også være opmærksom på, om 

væksten på det danske marked er så kraftig, som spilmyndighedens rapport siger. I 

perioderne efter den nye danske spillovgivning, har det ikke været muligt at indsamle data. 

Da disse spiludbydere periodevis har fået licens, kan det nu først opgøres, hvilket spilforbrug 

danskerne har hos en bestemt spiludbyder. Stigning fra 2014 til 201617 kan også være et 

resultat af, at spiludbydere med mange danske spillere har valgt at få licens for at kunne 

markedsføre deres produkter på grund af den øgede konkurrence. 

Jeg har ikke kunne indsamle noget data om, hvor lang tid spillerne i gennemsnit er kunder. 

Derfor bliver det til en diskussion, hvor jeg desværre ikke fik hverken Oddset eller Bet25 

udsagn på, hvordan de kiggede ind på perioden i CLV, når man reelt ikke opsiger sit 

tilhørsforhold, men blot bliver inaktiv. 

 

Litteratur Review 
Supply Chain Management 

Definition på SCM er ifølge The Global Supply Chain forum: 

Supply Chain Management is the integration of key business processes from end user 

through original suppliers that provides products, services, and information that add value 

for customers and other stakeholders (Lambert, Cooper og Pagh 1998) 

                                            
17 https://spillemyndigheden.dk/sites/default/files/filer-til-
download/statistik_for_det_danske_spilmarked_4._kvartal_2017.pdf 
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GSCF har identificeret 8 nøgle forretningsprocesser som skal implementeres i 

virksomhedens supply chain. Disse processer løber på tværs af værdien kæde fra 

leverandøren, gennem den fokale virksomheds funktionsområder til slutbrugeren.  

 

Customer Relationship Management giver en strukturelt tilgang til at udvikle og vedligeholde 

virksomhedens kunderelationer. Kunderne segmenteres efter den strategiske værdi som 

virksomheden har tillagt dem. 

Performance reports are designed to measure the profitability of individual customers as 

well as the firm’s financial impact on those customers (Rogers, García-Dastugue, Croxton 

og Lambert 2001) 

Product Development er essentielt for virksomhedernes fremtidige succes. Det er vigtigt er 

inddrage sine kunder og leverandører i denne proces for at undgå fejl og reducere 

udviklingstiden. Da produkt livstidscyklussen bliver kortere og kortere, er det vigtigt at kunne 

tilbyde det rette produkt på det rette tidspunkt for forblive konkurrence dygtigt. 

It is critical to have the right people from the internal functional silos along with key 

customers and suppliers involved in the product development and commercialization 

process. (Rogers, García-Dastugue, Croxton og Lambert 2001) 
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Customer Lifetime Value 

 

Customer Lifetime Value (CLV) handler i sin enkelthed om at vide, hvad en kunde er værd. 

Teorien ligger sig tæt op emnefeltet af Customer relation Management og Loyalty 

Mangement. Kundelivstidsværdien er den totale indtjening pr. kunde set over hele den 

periode, hvor kunden har en relation til virksomheden, dvs. omsætning fratrukket 

omkostninger (K. Brinch 2018)18. CLV består af flere forskellige drivers og kan øges ved at 

justere på disse. 

 Omsætningen ↑ 

 Omkostninger ↓ 

 Genkøb ↑ 

 Tilknytnings perioden ↑ 

 Markedsførings omkostninger ↓ 

Omsætningen 

For at øge omsætningen skal prisen sættes op! Det er dog lettere sagt end gjort, da denne 

driver kan være korreleret med andre drivers. Effekten afhænger af produktet og industrien, 

virksomheden befinder sig i samt konkurrence og tilgængeligheden af produktet. 

At hæve prisen på et generisk produkt kan muligvis have større negativ effekt på ens genkøb 

og tilknytningsperiode, end hvis man sætter prisen på et abonnement op med et par kroner. 

Disse sammenhænge vil man kunne udregne matematisk med den rette data. 

Omkostninger  

Ved at reducere sine omkostninger vil det alt andet lige give bedre indtjening. Den øgede 

profit kan evt. gives tilbage til kunderne ved at sætte prisen ned. Dette med henblik på at 

give positiv effekt på genkøb og tilknytnings perioden. 

Genkøb 

Flere genkøb giver højere indtjening og derved en bedre CLV. Visse steder er det dog en 

fordel at minimere antallet af genkøb og i stedet kigge på en større indkøbsstørrelse. Morgan 

                                            
18 https://www.linkedin.com/pulse/kundelivstidsv%C3%A6rdi-og-hvorfor-det-er-s%C3%A5-vigtigt-regne-
brinch-jensen/ 
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og Hunt (1994) hævder, at tilfredsstillende interaktioner fører til større tillid, hvilket igen fører 

til flere genkøb og dermed højere CLV. Reinartz og Kumar (2003) viser, at en kunde med 

moderat købsfrekvens i en ikke-kontraktmæssig indstilling forbliver længere i virksomheden. 

Svanholmer (1996) siger, at de kunder, der handler ofte, vil højst sandsynligt komme igen i 

modsætningen til dem, der handler sjældent.  

Tilknytningsperioden 

Hvis man ønsker at øge tilknytningsperioden, kræver dette antageligt, at man gennemfører 

visse markedsførings aktiviteter, hvilket er en omkostning. Det handler om at have den rette 

viden omkring sine kunder og samtidig forstå de tradeoffs, man er nødt til at foretage. 

Reinartz og Kumar (2000) mener, at tilknytningsperioden ikke alene kan forklare 

livstidsværdien, men at forøgelse af retentionraten fører til en stigning i kundens 

livstidsværdi. 

Markedsføringsomkostninger 

CLV kan bruges til at identificere de mest og mindst rentable kunder, klassificere dem i 

forskellige (høj, medium og lav) segmenter og målrette marketingindsatsen på de mest 

værdifulde af dem (V. Kumar and Anita Pansari 2016). Strategisk kan det også bruges til at 

målrette sin indsats mod de mindst rentable kunder for at øge deres værdi. Her vil man på 

baggrund af kundernes CLV præcist vide, hvad man kan investere af markedsføringskroner. 

Hotelkæden Ritz-Carlton har indført en regel, hvor ENHVER medarbejder må bruge op til 

2.000 dollars på at løse et problem, en kunde måtte have, med det samme. Den regel er 

indført, fordi Ritz-Carlton har regnet sig frem til, at hver kundes livstidsværdi er 250.000 

dollars.  Endvidere har de erfaret, at det er de små episoder, der kan afgøre, om en Ritz-

Carlton kunde afslutter sin relation med virksomheden.19 

                                            
19 https://www.linkedin.com/pulse/kundelivstidsv%C3%A6rdi-og-hvorfor-det-er-s%C3%A5-vigtigt-regne-
brinch-jensen/ 
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CLV metoder 
Der er flere måder at udregne CLV på. De forskellige metoder afhænger af følgende 

faktorer. Datagrundlag, marked/produkt, virksomhedsstrategi og ressourcer/ 

ambitionsniveau. (Svanholmer 1996). 

V. Kumar and Anita Pansari (2016) har givet et overblik over de industrier, hvor CLV blandt 

andet er blevet undersøgt. 

 

 Catalog retailer (Reinartz and Kumar 2003),  

 An entertainment product company (Dr`ezeand Bonfrer 2003), 

 A newspaper subscription service (Thomas, Blattberg, and Fox 2004), 

 A music website (Fader, Hardie, and Lee 2005), 

 A provider of on-demand Internet streaming media (Pfeiffer 2011),  

 A technology-consulting corporation (Kumar et al. 2008). 

 

Forskellige CLV metoder - Svanholmer (1996) 

RFM – metoden  

Denne metode bruges til at udvælge de kunder med størst responssandsynlighed. Formlen 

bygger på sandsynligheder for fremtidig købsadfærd baseret på historisk købsadfærd 

gennem 3 variabler.  

1. R= Recently 

2. F= Frequency  

3. M= Monetary value 

De 3 variabler gives point ud fra antagelserne om: 

 Desto højere R desto større er sandsynligheden for, at kunden vil handle igen. 

 Desto højere F desto større er sandsynligheden for, at denne kunde vil handle igen. 

 Desto højere M desto større er sandsynligheden for, at en kunde vil respondere 

positivet på ny aktivitet.  

De kunder, der har en høj RFM faktor, vil sandsynligvis have den største 

responssandsynlighed og derved CLV. 
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Denne metode kunne indenfor sportsbetting bruges til at genaktivere sine inaktive kunder. 

Hvis en kunde med høj RFM score ikke har spillet længe, er det oplagt at tilbyde kunden en 

loyalitetsbonus for at aktivere ham igen. Rent praktisk vil man automatisk kunne opstille 

kriterier for loyalitetsbonus. Hvis en kunde med høj score i M ikke har spillet i X antal dage, 

sendes en mail. På den måde kan man ud fra RFM metode automatisere sine loyalitets-og 

fastholdelses aktiviteter. 

Pointmetoden 

Denne metode bruges til at vurdere kundens potentiale ud fra nogle fast definerede 

kendetegn. Disse kendetegn varierer fra branche til branche. Kigger vi ind på sportsbetting 

branchen kan spiludbyderne gennemgå deres data for at finde tendenser i kundernes 

spiladfærd. Nå spiludbyderne har fundet disse tendenser, skal de definere, hvordan der skal 

gives point. Et eksempel på et kendetegn kunne være alder. Vi kan se at mænd i alderen 

35-40 år har det største spilforbrug. Derfor giver mænd i den aldersgruppe maksimalt antal 

point. Derudover kunne andre kendetegn være geografiske, uddannelse, interesser osv. På 

den måde får man opbygget en persona omkring sin kernekunde. Denne viden kan 

spiludbyderne bruge til at markedsføre deres produkt direkte mod den mest rentable 

målgruppe eller strategisk vælge en overset målgruppe, som i fremtiden bliver værdifuld. 

Metoden bygger ikke kun på få nye kunder, men kan også bruges til at vurdere sine 

nuværende kunder. Det ville være naturligt at målrette sine loyalitetsprogrammer til de mest 

værdifulde spillere for at forbygge, at de skifter spiludbyder. Samtidigt giver det også 

spiludbyderen et overblik over sin nuværende kundesammensætning. Denne viden kan 

bruges strategisk til at vælge retning for fremtiden og identificere sine fremtidige risici. 

Eksempelvis kunne en spiludbyder have en strategi, som satser på spillere i alderen 18-23 

år. Produktet er målrettet mod denne gruppe og har features, som hjælper disse spillere i 

gang med sportsbetting. Hvis lovgivningen ændrer sig til, at man skal være 25 år mod 18 år 

i dag, skal spiludbyderen have et nyt fokusområde. 

Den historiske metode 

Som navnet antyder bygger den historiske metode på historisk data. Her kigger man 

nærmere på en gruppe kunders økonomiske aktiviteter i en given periode for at fastslå 

nutidsværdien. For at gøre dette skal man tilbagediskontere deres dækningsbidrag med en 

udvalgt rentefod. Metoden indikerer, hvad en gennemsnitlig kunde har været værd i den 

valgte periode. CLV bliver i dette tilfælde et gennemsnitligt øjebliksbillede. Det vil sige, at vi 
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ser bort fra ændringer i kundernes købsadfærd, hvilket indenfor sportsbetting betyder, at 

man antager, de spiller for det samme beløb igennem hele deres livstid, hvilket med al 

sandsynlighed ikke er korrekt. Metoden kan dog bruges til at fastslå en nedre grænse for, 

hvad en gennemsnitlig kunde er værd. Denne information kan man bruge til at se ind i 

fremtiden. Eksempelvis ved vi, hvad vi maksimalt må bruge for at erhverve nye kunder, når 

vi kender den nedre grænse for CLV.  

Modellen bygger desuden på antagelsen om, at nye kunder vil agere på sammen måde som 

de gamle. Nye kunder kan indenfor betting også defineres på flere måder. Enten er de 

nyerhvervet, det vil sige, de har spillet før hos andre udbydere, eller også er de nye indenfor 

sportsbetting. Om de er nye eller nyerhvervede siger ikke så meget om deres adfærd. 

Selvom man ikke er 18 år, kan man sagtens bette for sjov og derved dygtiggøre sig, frem 

mod man bliver 18 år. Vi må derfor alt andet lige antage, at desto dygtigere man er, desto 

mindre taber man, og derved er man ikke nær så værdifuld som en erfaren better på et 

lavere niveau. Indenfor sportsbetting vil det være nærliggende at kigge på spiladfærd og 

spilmønster. På den måde kan du se, om spillere skal anses for at være tabende eller 

vindene på langt sigt. Ændrer en tabende spiller spilmønster til vindende, vil man, som 

spiludbyder, kunne agere hurtigt på dette, hvilket betyder, at spilleren ikke vil nå at vinde så 

meget. 

Den projektive metode 

Denne metode bygger på den matematiske model, som kaldes en markovkæde, og den 

beskriver en befolkningsvandring mellem forskellige tilstande over tid. I dette tilfælde er 

tilstandene, en kunde kan befinde sig i, varigheden siden sidste køb. Det betyder, at du kan 

segmentere kunderne efter seneste genkøb. Indenfor sportsbetting vil det alt andet lige 

være en kortere periode, end hvis vi kigger på en bilforhandler. Gennem regnskabsdata kan 

man måle andelen af gennemsnitlige køb blandt dem, der køber, købssandsynlighed og 

gennemsnitlige køb blandt samtlige. Disse resultater bruger man til at benchmarke med 

samme model gennemført en given periode senere. Fx hver måned eller hvert kvartal. På 

den må kan man se, om vandringen af sine kunder udvikler sig positivt. Overfører man dette 

til sportsbetting, vil tilstanden være meget kort, tilstanden kunne også defineres som antallet 

af spil i en periode eller antallet at dage, hvor man spiller. 
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Demand Chain Management – Supply Chain Management 

 

Since consumers are the focus of firm’s value chain’s existence, consumer demand should 

be at the core of its business strategy. (Pankaj M Madhani 2015) 

 

Ved gennemgang af den eksisterende SCM litteratur er jeg stødt på begrebet Demand 

Chain Management (DCM). DCM kan defineres som: 

The demand chain is defined as “the complex web of business processes and activities 

that help firms understand, manage and ultimately create consumer demand” (Langabeer 

and Rose, 2002). 

 

DCM er tilpasset efter kundernes behov, og ikke efter hvad virksomhederne, mener 

kunderne har brug for. Naveed Ahmed Taj20 mener at kundernes loyalitet er forsvundet, da 

kunderne via internettet kan søger efter et konkret produkt, og købe det hvor det matcher 

deres behov. Derfor er virksomhederne nød til, at tilfredsstille kunderne ud fra deres 

forventninger om lav pris, god service, fleksible returnering m.m. 

 

Baker (2003) emphasizes that managing a demand chain is fundamentally 

different from managing a supply chain as it requires turning the supply chain on its top, and 

taking the consumer as the starting point rather than its ultimate destination 

 

DCM er relevant for denne opgave, da problemstillingen handler om at tilpasse sine 

produkter og værdikæde efter kundernes behov, frem for at kunderne skal tilpasse sig 

virksomhedens produkter og værdikæde. 

 

The main difference between DCM and SCM is that in SCM, the process moves from 

upstream to downstream, with customer needs being estimated from the firm perspective, 

while DCM takes the opposite approach and moves the process from downstream to 

upstream. The main stimulus behind moving away from supply chains towards demand 

chains and DCM has been the shift in power away from the supplier towards the customer 

(Soliman and Youssef, 2001).  

                                            
20 https://www.linkedin.com/pulse/supply-chain-demand-management-manager-supply-chain-/ 
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Produktudvikling  

 

Steve Blanks har udarbejdet en model på 4 step som kaldes Customer Developement 

Model. Det er en metode, han har udviklet gennem sine talrige startup eventyr. Denne 

metode er ligeså brugbar til etablerede virksomheder, som ønsker at udvikle nye produkter 

eller services.  

 

 

 

 

 

1. Customer Discovery focuses on testing hypotheses and understanding customer 

problems and needs – in front of customers – by the founders 

2. Customer Validation is where you develop a sales model that can be replicated and 

scaled 

3. Customer Creation is creating and driving end user demand to scale sales 

4. Company Building transitions the organization from one designed for learning and 

discovery to a well-oiled machine engineered for execution.21 

Modellen skal ses som en læringsproces, hvor man går frem og tilbage mellem steps på 

baggrund af ny viden. Man kan dog ikke spring et step over. Eksempelvis kunne en hypotese 

blive testet og accepteret, og på den baggrund udvikles en salgsmodel. Designet af 

salgsmodellen og validering af den/de første kunder føder en ny hypotese, som du er nødt 

til at gå tilbage for at teste. 

Steve Blanks model er spændende for denne opgave, da modellen er blevet brugt som 

inspiration. Denne opgave er bygget op omkring hypotesen ”bliver dygtige spiller 

begrænsede og hvis ja i hvilket omfang. ” Derefter bruges CLV udregninger til at udvikle den 

                                            
21 https://steveblank.com/tag/customer-development/ 
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rigtige salgs/forretningsmodel. Hvis jeg havde haft et bedre match af respondententer, 

kunne jeg have testet denne model på dem og fået validering. 

 

Analysen del 1. 
 

Denne først del af analysen har til formål, at beskrive sportsbettingindustrien ud fra den 

empiri, jeg har indsamlet. Jeg vil i dette afsnit beskrive de observationer, jeg fandt mest 

relevante for at kunne besvare mit undersøgelsesspørgsmål, for derefter at kunne udarbejde 

et løsningsforslag.  

Sportsbettingindustrien (as is) 

Overordnet set findes der 2 forretningsmodeller indenfor sportsbetting. Disse 2 

forretningsmodeller findes i forskellige variationer, da spiludbyderne benytter sig af 

forskellige eksekverings strategier til at tiltrækker kunder. De 2 hovedprodukter hedder 

henholdsvis Sportsbook og Bet Exchanges. Jeg vil i det næste afsnit beskrive, hvad 

forskellen er på disse 2 produkter ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, samt hvad det 

betyder for brugerne/kunderne/spillerne. 

Sportsbook 
Som kunde hos en Sportsbook kan du indgå væddemål mod spiludbyderen til de odds, som 

spiludbyderen har sat. Denne type sportsbetting er den mest alment kendte i befolkningen 

og kendte aktører på det danske marked er Danske spil, Bet365 og Unibet. 

En sportsbooks forretningsmodel er ganske simpel. Kunderne skal tabe mere end de vinder.  

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 =  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑠𝑝𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡 (𝐵𝑆𝐼) 

I praksis foregår dette ved, at spiludbyderne laver deres egen chancevurdering af en 

begivenhed, for derefter at gange resultatet med den tilbagebetalingsprocent de ønsker på 

denne begivenhed. Nå denne øvelse er færdig, kan væddemålet udbydes. 

 

1 x 2

CV 65 18 17

Odds 1,54 5,56 5,88

TB 95% 1,46 5,28 5,59
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Spiludbyderne har på baggrund af en masse faktorer som fx historiske data, nuværende 

form, trup nyt, motivation osv, estimeret deres CV22. Et Odds er et udtryk for en statistisk 

sandsynlighed i decimaler. For at omregne CV til et odds skal det divideres med 100. 

Resultatet bliver det teoretiske odds. Det vil sige, at hvis hjemmeholdet vinder 65% af 

gangene, bliver oddset 1,54. Det teoretiske odds ganger man med 

tilbagebetalingsprocenten. TB% defineres, som den procentsats du får tilbage ved et givent 

indskud. Hvis TB% er 95, vil du rent statistisk få 95kr tilbage, hver gang du har en indsat på 

100kr. 

100/𝐶𝑉 =  𝑂𝑑𝑑𝑠 

100/65 = 1,54 

1,54 ∗ 0,95 = 1,46 

Eksempel 

I kampen mellem Brøndby og FC København er der udbudt et væddemål omkring antallet 

at scorede mål i kampen. De 2 udfald hedder over 2,5 mål eller under 2,5 mål. Rent 

statistisk vil dette vil det sige: 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  2 ∗ 100𝑘𝑟 = 200𝑘𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 2 ∗ 100𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 200𝑘𝑟 –  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 200𝑘𝑟 =  𝐵𝑆𝐼 0𝑘𝑟 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 100 

Sættes oddset uden en negativ TB% vil spiludbyderne rent statistisk bare flytte penge rundt 

mellem deres brugere. På baggrund af dette kan udbyderne ikke drive en forretning. Derfor 

sættes værdien af væddemålene efter at opnå en given tilbagebetalingsprocent.  

 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 95% 

100/𝐶𝑉 =  𝑂𝑑𝑑𝑠 

                                            
22 Chancevurdering 
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100/50 = 2  

𝑂𝑑𝑑𝑠 ∗ 𝑇𝐵% = 𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑢𝑑𝑏𝑦𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑙 

2 ∗ 0,95 = 1,90 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,90 ∗ 100𝑘𝑟 = 190 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1,90 ∗ 100𝑘𝑟 = 0 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 200𝑘𝑟 –  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 190𝑘𝑟. =  𝐵𝑆𝐼 10𝑘𝑟. 

 

I eksemplet med Brøndby mod FC København, har udbyderen vurderet udfaldet til at være 

50% for over 2,5 mål og 50% for under 2,5 mål. Bliver der spillet for præcist det samme 

beløb på begge udfald, vil det være en god forretning. Det scenarie må antages at høre til 

sjældenhederne. Derfor har spiludbyderne flere forskellige mekanismer, de kan bruge for at 

profitmaksimere og risikominimere. 

Sportsbetting anses på mange forskellige måder og med forskellige behov. Om ens primære 

behov er at vinde penge, eller at skabe mere spænding med henblik på blive bedre 

underholdt er individuelt. Vurderingskriterierne og vægtningen af disse er endeløse. 

Vurderingen af en begivenhed kan være påvirket af geografi, religion, værdier, statistisk, 

information, følelser m.m. Spillerne kan have præcis samme vurdering ud fra vidt forskellige 

tilgange og kan samtidig være uenige, selvom de har brugt samme tilgang.  

I dette eksempel med Brøndby mod FC København tror størstedelen af spillerne, at der 

bliver scoret mange mål.  

Der bliver spillet 700kr på over 2,5 mål og 300kr på under 2,5 mål. Spillernes 

chancevurdering er markant anderledes en spiludbyderens. 

Udfald 1. Der score 3 mål eller mere 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,90 ∗ 700𝑘𝑟 = 1330 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1,90 ∗ 300𝑘𝑟 = 0 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 1000𝑘𝑟 –  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 1330𝑘𝑟. =  𝐵𝑆𝐼 − 330𝑘𝑟. 
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𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 133 

 

 

Udfald 2. Der score 2 mål eller mindre 

  

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,90 ∗ 700𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1,90 ∗ 300𝑘𝑟 = 570𝑘𝑟 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 1000𝑘𝑟 –  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 570𝑘𝑟. =  𝐵𝑆𝐼 430𝑘𝑟. 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 57 

Spiludbyderen vil i dette eksempel kunne opnå en profit på 430kr eller et tab på 330kr. For 

spiludbyderne er spredningen for stor på en begivenhed, de selv mener er 50/50. I dette 

tilfælde ønsker spiludbyderen at minimere deres risiko og ønsker derfor, at flere spiller på 

under 2,5mål.  

Derfor skal oddset på under 2,5 mål gøres mere attraktivt. Udbuddet på oddset øges, hvilket 

burde få efterspørgslen til at stige. I dette eksempel hæves oddset fra 1,90 til 2,00, hvilket 

får den ønskede reaktion, at spillerne placere 300kr på under 2,5mål til odds 2,00. 

Udfald 1. Der scores 3 mål eller mere efter korrigering 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,90 ∗ 700𝑘𝑟 = 1330𝑘𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1,90 ∗ 300𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,80 ∗ 0𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 2,00 ∗ 300𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 1300𝑘𝑟 –  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 1330 =  𝐵𝑆𝐼 − 30𝑘𝑟. 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 102% 

Udfald 2. Der scores 2 mål eller mindre efter korrigering 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,90 ∗ 700𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟. 
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𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 1,90 ∗ 300𝑘𝑟 = 570𝑘𝑟. 

𝑂𝑣𝑒𝑟 =  1,80 ∗ 0𝑘𝑟 = 0𝑘𝑟. 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 = 2,00 ∗ 300𝑘𝑟 = 600𝑘𝑟. 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 1300𝑘𝑟 –  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 1170𝑘𝑟. =  𝐵𝑆𝐼 130𝑘𝑟. 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 90% 

 

Ved at lave den korrigering vil spredningen gå fra 130kr i profit til 30kr i tab. Det vil sige 

mindre profit og mindre risiko end før. Denne øvelse kan spiludbyderne foretage mange 

gange for at risikominimere. Denne opgave har tidligere været manuel, men er i dag 

varetaget af computere, som har bestemte algoritmer, der styrer processen. 

Tilbagebetalingsprocenten kan varier meget fra spiltype, sportsgren og niveau.  

Valget af TB% er en strategisk vigtig beslutning for spiludbyderne, da værdien af det 

udbudte odds er det vigtigste konkurrenceparameter ifølge min undersøgelse. Spillerne 

søger derhen, hvor oddset er højest, da det er den måde, de kan profitmaksimere. Et 

væddemål er 100% generisk, når det er udbudt. Det er kun oddsværdien, der differentieres, 

så hvis man ønsker at profitmaksimere, skal man være tilknyttet flere forskellige 

bookmakere. Teknologien og den information vi har tilgængelig i dag, gør det nemt for 

spillerne. Der findes masser af internetsider, som sammenligner odds fra de forskellige 

spiludbydere.  

De markeder, hvor TB% højest er de store ligaer i de største sportsgrene. Dette skyldes, at 

spiludbyderene på disse markeder er dygtigere til at sætte deres CV. Årsagen til dette 

skyldes, at de har bedre data og mere information at benytte. På disse markeder er   

spilomsætningen højest, hvilket betyder at spiludbyderne har nemmere ved at korrigere 

oddsene, som nævnt i eksemplet før. 

En anden metode spiludbyderne bruger til at maksimere deres profil er at limitere ”vindende 

spillere”. 
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Hvordan bliver du en vindende spiller? 

Den nemme forklaring er, at du vinder mere end du taber. Dette skal blot anses på langsigt 

og ikke på kortsigt. 

Definitionen på en vindende spiller i denne opgave handler ikke om, at de har vundet for et 

bestemt beløb, men at de benytter sig af et bestemt spilmønster.  

»Alle alarmklokker ringede, hvis en spiller spillede 500 kr. eller mere på et enkelt væddemål 

hos os, når vi havde det højeste odds på markedet. For det er en vindende spillers mønster 

at spille singler for et højt, rundt beløb,« siger Michael Nielsen23 

Du kan som spiller derfor sagtens have profit hos en spiludbyder uden at blive limiteret. Hvis 

spiludbyderne mener, du har et tabende spilmønstre, lader de dig spille, da de mener, du vil 

blive en tabende spiller på langt sigt, hvilket betyder, at du bliver en profitabel kunde. 

Michael Nielsen fortæller, at hans daværende arbejdsgiver gennemså alle kundernes 

spillemønstre og derefter inddelte dem i kategorier. De gode kunder, de med hans ord »ikke 

regnede for noget,« der tabte penge eller havde spillemønstre, så de over tid ville tabe 

penge, kom i den ene kategori. De farlige endte i den anden.24 

Value better – Den vindende spiller på langt sigt. 
En value better arbejder på samme måde som en oddssætter hos en spiludbyder. De 

udarbejder et CV på en begivenhed og sammenligner dette med de udbudte odds. En 

valuebetter arbejder ud fra en matematisk formel. Er CV * odds over 100, er der værdi i 

spillet. Desto højere værdi desto bedre er spillet og desto mere skal der satses. 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝐶𝑉 ∗  𝑂𝑑𝑑𝑠 = > 100 =  𝑉æ𝑟𝑑𝑖 

I dette eksempel har spilleren udarbejdet sit CV på baggrund af den viden og strategi han 

benytter. Som vi kan se, har han vurderet, at sandsynligheden for at udfaldet bliver 1. til at 

være 68% hvorimod spiludbyderne har anset dette som 65%. Selvom 68% > 65% er der 

ikke værdi i udfald 1 på grund at TB% 

                                            
23 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid/ 
24 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid/ 
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For at slå bookmakeren skal du som spiller være dygtigere til at sætte det rigtige CV end 

udbyderne. I nedenstående tilfælde har spilleren vurderet sandsynligheden for udfald 2 til at 

være højere end udbyderne, hvilket giver værdi. Det kunne være, at spillerne mente at 

fraværet eller tilbagekomst af en spiller skal tilregnes større værdi end bookmakeren mente. 

Det kunne også være spilleren havde fået information, som bookmakeren ikke havde. 

Eksempelvis kunne en bestemt spiller have fået en lille skade til træning, og kan derfor ikke 

præstere 100%, eller skal sandsynligvis erstattes af en dårligere spiller. 

 

 

At blive vindende better er ekstremt svært og kræver en stor viden, og den helt rette strategi. 

Spillerne vælger oftest nogle få områder at blive eksperter indenfor som fx:  

 Engelsk fodbold – 3 bedste ligaer.  

 Dansk Superliga og Tysk bundesliga 

 Spansk premiera division og skiskydning 

Kombinationerne kan være mange og handler oftest om interesse. Ved at minimere sit 

dækningsområde, kan man opbygge en større og mere specialiseret viden. At opnå denne 

viden og vedligeholde den kræver meget tid. Tid vil være en knap ressource for spillerne, 

som bookmakerne ikke skal koncentrere sig om. 

1 x 2

CV 65 18 17

Odds 1,54 5,56 5,88

TB 95% 1,46 5,28 5,59

CV efter TB 95% 68,42 18,95 17,89

CV bettor 68 16 16

Værdi 99,38 84,44 89,41

1 x 2

CV 65 18 17

Odds 1,54 5,56 5,88

TB 95% 1,46 5,28 5,59

CV efter TB 95% 68,42 18,95 17,89

CV bettor 63 17 20

Værdi 92,08 89,72 111,76
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De markeder, hvor en value better har de bedste forudsætninger for at opnå den højeste 

TB%, er på små markeder, også kaldet niche markeder. Dette er ofte mindre sportsgrene 

eller lavere rangerende ligaer. Disse markeder har ikke den sammen bevågenhed omkring 

sig. Nyheder omkring et Premier leauge hold udkommer i et helt andet format and nyheder 

fra de små markeder. Nyheder fra store markeder kommer bredt ud og bliver hurtigere 

valideret, da interessen og opmærksomheden er en helt anden, end hvis nyheden kom fra 

et dansk 2. division hold i fodbold. På disse markeder er der større sandsynlig for, at man 

kan finde fejl i spiludbydernes CV og derved finde spil med høj værdi. Vælger man at operere 

på disse markeder, risikerer man hurtigt at blive limiteret. 

Som et eksempel kunne vi antage, at vi kigger på en 2. division kamp i Danmark. Vi har af 

en kilde fået at vide at hjemmeholdet er sygdomsramt, og 4 af de vigtigste spillere forventes 

erstattet af U17 spiller. Det vil betyde en markant svækkelse. Denne nyhed har ikke den 

store interesse for medierne, da det er begrænset, hvor mange der følger denne klub. Derfor 

spredes denne nyhed meget langsomt, og denne information kan med stor sandsynlighed 

opfanges før bookmakerne. Nedenstående tabel viser, hvordan værdien af udfald 2 nu er 

ekstremt højt på baggrund af vores nye viden. 

 

Denne hændelse ændrer styrkeforholdet markant, og i de fleste tilfælde opdager 

bookmakeren det først, når der bliver placeret en høj indsats på udfald 2. Bookmakeren skal 

nu korrigere oddset, hvilket kan være svært på et lille omsætningsmarked. For spillerne 

betyder det ingenting, han har fået et spil med stor værdi, som kun han får pga. First mover 

effekt. 

Derfor sættes TB% oftest meget lavere på disse markeder for at minimere risikoen for disse 

hændelser, samt skabe mindre værdi for at operere på disse markeder. 

En vindende spiller betragtes af spiludbyderne som en omkostning. Som spiludbyder kan 

du profitmaksimere ved enten at øge omsætning eller reducere omkostningerne. Ser man 

1 x 2

CV 65 18 17

Odds 1,54 5,56 5,88

TB 95% 1,46 5,28 5,59

CV efter TB 95% 68,42 18,95 17,89

CV bettor 50 20 30

Værdi 73,08 105,56 167,65
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det fra spiludbydernes perspektiv er limitering en nødvendighed for at opnå det bedste 

resultat. Om det så er fair, er en helt anden diskussion. 

Vindende spiller på kort sigt men tabende på langt sigt 
Som nævnt tidligere er årsagen til spillerne bliver limiteret ikke på grund af, de har vundet 

et bestemt beløb, men på grund af deres spilmønster. Langt de fleste spillere indenfor 

sportsbetting er hobbyspillere, som spiller med et tabende spilmønster på langt sigt. I dette 

afsnit vil jeg komme ind på 2 spilmønstre, som på langt sigt vil give minus for langt 

størstedelen af spillerne. Disse 2 spilmønstre har jeg valgt at kalde kombispil og favoritspil. 

 

Kombispil 

Kombispil handler om at kombinere flere væddemål for at opnå et højere odds. Muligheden 

for den store gevinst er selvfølgelig meget tiltalende, men som nævnt tidligere desto højere 

odds, desto lavere er den matematiske sandsynlighed for, at man får ret. Hvis vi antager, at 

vi har kombineret 4 kampe magen til Over/under 2,5 mål i eksempel med Brøndby og FC 

København ville det se således ud.  

𝑂𝑑𝑑𝑠 ∗ 𝑂𝑑𝑑𝑠 ∗ 𝑂𝑑𝑑𝑠 ∗ 𝑂𝑑𝑑𝑠 = 𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑂𝑑𝑑𝑠𝑒𝑡 

1,90 ∗ 1,90 ∗ 1,90 ∗ 1,90 = 13,03 

Disse odds har fået tilføjet en TB% på 95. Hvis de nu ikke havde det, ville odds have været 

markant anderledes. 

2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 = 16 

Det vil sige, at man ville have fået 2,97 gang indsats mere tilbage, hvis man ikke havde TB% 

Dette har også stor effekt på hitraten.25 

100/16 = 6,25% 

100/13,03 = 7,67% 

Som spiller skal du ramme rigtigt 1,42 gange mere ud af hver 100 spil for at gå i 0. Udover 

det skal du slå spiludbyderen ikke blot på en kamp, men på 4 kampe, som er afhængige af 

hinanden for at give gevinst. Det er dermed ikke sagt, at man ikke kan få profit på dette, det 

                                            
25 Antal væddemål vundet ud af antal væddemål indgået. 



36 
 

er blot utroligt svært på langt sigt. De fleste spillere vil opleve en spilhistorik, hvor de vil tabe 

størstedelen af tiden, men når de vinder, vil de vinde stort. Variansen mellem vundne spil 

bliver derfor stor, hvilket skaber større usikkerhed for spilleren. 

 

Y= Cashflow, X= Antal bets 

Min egen erfaring er, at man ikke reflektere over sine tab på sammen måde, som når man 

vinder. Når man taber, er det som oftest små indsatser, som ikke påvirker ens 

privatøkonomi. Til gengæld kan det mærkes, når man vinder. Psykologisk giver det 

spiludbyderne en fordel, da kunderne hurtigt glemmer alle de gange, de har tabt. Når de 

vinder får de en god oplevelse, som de vil søge efter igen. Lige præcist for denne spiladfærd 

passer citatet: Mange bække små, gør en stor å. 

Favoritspil 

Som navnet indikerer, så handler favoritspil om at spille på favoritten. Den tilgang burde da 

var sikker, da ”favoritterne oftest vinder. ” At tænke sådan er en af de største dødssynder 

indenfor sportsbetting, da spiludbyderne selvfølgelig har medregnet dette i deres udbud.  

For forståelsens skyld har jeg valgt at lave et eksempel på baggrund af data fra den 

italienske Serie A i fodbold fra denne sæson. 

Hold A er hjemmehold og ligger samlet nr. 4 og giver odds 1,36. 

Uafgjort giver odds 5. 

Hold B er udehold og ligger på 8 pladsen og giver 8,50. 

Tabellen illustrere hvordan oddset er fremkommet. Vi kan på baggrund af dette se at TB% 

som er brugt til denne kamp er 95%. 
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Hold A har spillet 17 kampe på hjemmebane med denne fordeling i resultater. 

 

Hold B har spillet 17 kampe på udebane med denne fordeling i resultater. 

Hold A er storfavorit og er vurderet af spiludbyderne til at vinde 69,8% af gangene, hvilket 

giver et markeds CV på 73,5. Det vil altså sige, at vi som value better ville finde værdi i det 

væddemål, hvis vi mente at sandsynligheden var >73,5. Dog tyder intet på dette.  

Hjemmeholdet har vundet 53% af deres hjemmekampe, og udeholdet har tabt 59%, så der 

er absolut ingen værdi i dette. Ser man på uafgjort har hold A spillet 24% uafgjort, og hold 

B har 18 procent. Hold A ligger over markeds CV, men hold B gør ikke. Hold A har tabt 24% 

af deres kampe, mens hold B har vundet 24 % af deres kampe. De ligger langt over deres 

markeds CV, men dette viser kun et statistisk billede. Som man kan se, er der ikke ret stor 

forskel på det reelle CV og Markeds CV desto højere oddset er. Det vil sige, at små 

uenigheder i analysen kan give stor værdi for en value better. 

Skulle man opnå profit ved at spille på Hold A til at vinde, skulle odds have været udbud til  

100/52,94 =  1,88 

Oddset for hjemmesejr til hold A havde gennemsnitligt været på odds 1,70 i de 17 kampe 

de havde spillet på hjemmebane. 

Kiggede man nærmere, kunne man se, at hvis man havde spillet 100kr på hjemmesejr, hver 

gang hold A spillede, havde resultatet været: Se næste side. 

 

1 x 2 SUM TB%

Udbud odds 1,36 5 8,5 95,0%

Markeds CV 73,5 20,0 11,8 105,29

Reele Odds 1,43 5,26 8,95

Reel CV 69,8 19,0 11,2 100,00

1 x 2

53% 24% 24%

1 X 2 

59% 18% 24% 
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100𝑘𝑟 ∗ 17 = 1700 

𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 =  1282 𝑘𝑟. 

1282 − 1700 = −418𝑘𝑟 

1282/1700 ∗ 100 =  75% 𝑇𝐵 

Det gennemsnitlige odds på de kampe hold A havde vundet var 1,42, hvilket er langt under, 

hvad det burde have været, for at det rent statistisk ville have været rentabelt at spille på 

hjemmesejr. 

Havde man spillet hold A til at tabe alle kampe havde resultatet været: 

100𝑘𝑟 ∗ 17 = 1700 

𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 1892𝑘𝑟 

1892𝑘𝑟 − 1700𝑘𝑟 = 192𝑘𝑟 

1892/1700 ∗ 100 = 111% 𝑇𝐵 

Det gennemsnitlige odds på de kampe hold A tabte var 4,73. 

Ud fra dette eksempel kan vi konkludere, at det havde været en fordel at spille mod favoritten 

for at opnå et positivt afkast. 

Selvom det eksempel er udvalgt til at illustrere problematikken ved at spille på favoritspil, vil 

dette ikke være et enkeltstående tilfælde. I denne sæson har det bedste hjemmehold i de 4 

største ligaer været historisk gode.  

 

Selvom disse 4 hold har vundet største delene af deres kampe, er det ikke enbetydende 

med profit, da oddsene tilpasses til det styrkeforhold, der er på det øjebliksbillede, man 

kigger på.  

Hold Vundet i % Gns. Odds

Juventus 82,4% 1,214285714

Man City 88% 1,133333333

Barcelona 88% 1,142857143

Paris 100% 1
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Selvom Paris er markant bedre end deres konkurrenter og har vundet rup og stub, har de 

stadig ikke været en stor investering i forhold til risikoen. Havde du spillet 100kr på sejr i alle 

kampene, ville det have givet 1884kr, hvilket giver en TB% på: 

1884𝑘𝑟/1700𝑘𝑟 = 110% 

Der skulle blot en kamp uden sejr til, før man havde fået et negativt afkast. 

Det gennemsnitlige odds udbud på hjemmesejr til Paris var odds 1,10. 

De sidste 2 sæsoner har Paris haft en win rate på hjemmebane på henholdsvis på 68% og 

79% hvilket havde givet et tab på henholdsvis 238kr og 459kr med TB% på 76% og 87% 

hvis vi antager at det gennemsnitlige odds, havde været det sammen som i denne sæson. 

Det gennemsnitlige odds ville med al sandsynlighed have været en smule højere, men dette 

er ikke vigtigt i forhold til forståelsen.  

Skal man vinde på favoritspil, skal man enten være god til at udvælge dem på de rigtige 

tidspunkter, hvilket kommer til at være mere held end forstand, eller satse på at et hold 

overperformer i løbet af sæsonen.  

Problemet er blot at oddsene blive justeret efter deres performance, så derfor er det stadig 

svært at få et godt afkast på denne metode. Kunne man spille sejr på alle kampene, inden 

sæsonen gik i gang, ville man have en støre sandsynlighed. Denne mulighed er der ingen 

bookmakerne, der tilbyder, da det selvfølgelig vil øge deres risiko. 

Den teoretiske faktor, som også er vigtig at forholde sig til. Desto lavere odds, desto større 

bliver forskellen i markeds CV og det reelle CV. Skal man finde værdi i disse spil, skal man 

være meget uenig i bookmakernes vurdering. Derimod er der stor værdi i høje odds. Et odds 

udbud til odds 10 betyder, at man vurderer, at der er mindst 10% chance, for de vinder. Hvis 

vi antager, at vi vurderer, at der er 11% sandsynlighed giver det en værdi på 10*11= 110% 

hvilket er høj værdi. 

 

Til denne tabel er der brugt en TB% på 95. 

Udbud odds 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 3,00 5,00 10,00

Marked CV 90,9 83,3 76,9 71,4 66,7 62,5 58,8 55,6 52,6 50,0 33,3 20,0 10,0

Reele Odds 1,16 1,26 1,37 1,47 1,58 1,68 1,79 1,89 2,00 2,11 3,16 5,26 10,53

Reele CV 86,4 79,2 73,1 67,9 63,3 59,4 55,9 52,8 50,0 47,5 31,7 19,0 9,5

Forskel i CV 4,5 4,2 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 1,7 1,0 0,5
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At spille på favoritterne er ikke en metode, der anbefales, dog er tanken om at spille 

konsekvent på et bestemt hold fornuftig. Det forudsætter dog, man finder et hold, der normalt 

ligger i den lavere end af en ligaen, som lige denne sæson overperformer. Det er der set 

flere eksempler på. Et af de bedre eksempler i nyere tid er Leicesters mesterskab i 

2015/2016. Her havde flere toneangivende bookmakere udbudt Leicester, som mester til 

odds 5000 inden sæsonen, hvilket svarer til en sandsynlighed på 0,02%. Da de er 20 hold i 

Premier League ville den statiske sandsynlighed have været 5%, altså markant højere. 

 

Bet Exchanges 
Bet Exchanges, som går under den danske betegnelse ”spilbørs” er en P2P26 platform, hvor 

brugerne spiller mod hinanden, og ikke mod en udbyder. En spilbørs begrænser ikke deres 

vindende spillerne, tværtimod er det i deres interesse, at deres brugere vinder så meget 

som muligt, da deres forretningsmodel er baseret på kommission af gevinsterne. 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗  𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Hvordan fungerer en spilbørs? 

Mekanismerne, som styrer en spilbørs, minder meget om traditionel aktiehandel. Som 

aktieinvestor handler det om at købe en aktie med en forventning om, at den skal stige og 

derved kunne sælges dyrere. 

𝐾ø𝑏 − 𝑆𝑎𝑙𝑔 =  𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

100𝑘𝑟 –  120𝑘𝑟 =  20𝑘𝑟 

Som kunde på en spilbørs handler det om præcist det samme, blot med omvendt fortegn. 

Her handler det om at købe et væddemål og sælge det, når værdien er lavere.  

Nå du indgår et væddemål på en spilbørs, foregår det på samme måde som på en 

Sportsbook. Du placerer en indsats på et væddemål til en udbudt oddsværdi. På en spilbørs 

har du også muligheden for at indtage rollen som bookmaker. Det vil sige, du udbyder et 

væddemål til et odds, du selv fastsætter med den maksimale indsats. Skulle en anden spiller 

finde dit spil værdifuldt, bliver der et match. Hvis ingen spiller matcher dit spil inden 

                                            
26 Player to Player 
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begivenhedens starttidspunkt, annulleres det. På en spilbørs kan man ikke kombinere flere 

væddemål, hvilket betyder, der kun kan spilles på ”singler”.   

 Som køber kan du vinde indsatsen * oddset, mens du risikerer at tabe indsatsen. 

 Som sælger kan du vinde indsatsen, mens du hæfter for indsatsen * oddset. 

Hvorfor ændre oddsværdierne sig? 

Som tidligere nævnt er et odds et udtryk for en sandsynlighed. Hvis vi køber et odds til en 

værdi på 2,5, vil det sige, der statistisk set er 40% sandsynlighed for, at dette udfald finder 

sted. Denne sandsynlighed ændrer sig både før og under begivenheden afholdes.  

Lad os antage, at vi har købt et væddemål til odds 2,5 fordi vi tror, der er mere end 40% 

sandsynlighed for, at der bliver scoret over 2,5 mål i en bestemt fodbold kamp. Efter 10 

minutters spil bliver der scoret. På nuværende tidspunkt mangler vi kun 2 mål, og der er 

stadig 80 minutter igen. Sælgeren af væddemålet mener nu, der er stor sandsynlighed for, 

at han kan tabe 2,5 * indsatsen. Han forsøger derfor at minimere sit tab. Han tilbyder at købe 

væddemålet tilbage til 1,70 og da vi ikke mener, der er mere end 58% sandsynlighed for, at 

der bliver scoret 2 mål mere, vælger vi at tage imod dette. 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑘ø𝑏 –  𝑜𝑑𝑑𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑔 =  𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

2,50 –  1,70 =  0,80 

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑 100𝑘𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 

100𝑘𝑟 ∗ 2,50 –  100𝑘𝑟 ∗ 1,70 =  80𝑘𝑟 

Oddset behøver nødvendigvis ikke sælges til den oprindelige sælger. Det kunne sagtens 

sælges til en anden spiller, som vil overtage væddemålet til en bestemt værdi. Ligesom 

begivenheden ikke nødvendigvis behøver at være i gang. Overordnet set handles der ud fra 

udbud og efterspørgsel ligesom på aktier.  

”Folk, der køber aktier, har jo også en idé om, at de er bedre end markedet. Jeg synes, at 

denne verden lidt er det samme. Det kræver lang tid at forstå, men når man gør det, bliver 

sportsbetting ligesom at købe aktier. Oddsene er kurser, og man skal vide, hvordan 
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markedet fungerer. Man skal være bedre end dem, som sætter odds, ” forklarer Alexander 

Jensen som er storspiller.27 

Kommission 

Ligesom der betales kurtage ved en aktiehandel, betales der også kommission på en 

spilbørs. I Danmark er det kun Betfairs spilbørs, der har dansk licens. Betfair har en 

kommission model, hvor du maksimalt skal betale 6,5% af nettogevinsten. 

𝐼𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝑂𝑑𝑑𝑠 = 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 

100𝑘𝑟 ∗ 2 =  200𝑘𝑟 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 −  𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 =  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 

200𝑘𝑟 − 100𝑘𝑟 =  100𝑘𝑟 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 ∗  𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 % =  𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑘𝑟. 

100𝑘𝑟 ∗ 6,5% = 6,5𝑘𝑟 

𝐼𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 − 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑛𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 

100 + 100 − 6,5𝑘𝑟 = 193,5𝑘𝑟 

𝑁𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜/𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 = 𝑟𝑒𝑒𝑙𝑒 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

193,5/100 = 1,935 

100/𝑜𝑑𝑑𝑠 =  𝑠𝑎𝑛𝑑𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 

100/1,935 = 51,67 

Kommission har samme effekt som en TB% på en Sportsbook, hvilket betyder, du igen 

statistisk set skal have ret 51,67% af gangene for at gå i 0. Det vil sige pengemængden i 

systemet på langt sigt forsvinder.  

Dette er endnu en indikator på, at du skal være bedre en markedet. 

Havde kommission været af Bruttogevinsten havde det været endnu sværere. 

                                            
27 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid 
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200𝑘𝑟 ∗ 6,5% = 13𝑘𝑟 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 –  𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

200𝑘𝑟 − 13𝑘𝑟 = 187𝑘𝑟 

187𝑘𝑟/100 = 1,87 

100/1,87 = 53,47% 

    

En af udfordringerne på en spilbørs er, at oddsværdierne ikke ligger langt fra oddsværdierne 

på en Sportsbook. Værdierne på en Sportsbook påvirker udbud og efterspørgsel på en 

spilbørs. Dette betyder, at du udover at slå markedet i forhold til en TB% også skal slå 

markedet indregnet kommission. Markedsoddsene på et spilbørs har ofte TB% på ca. 98% 

𝑂𝑑𝑑𝑠 ∗ 𝑇𝐵 =  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑜𝑑𝑑𝑠 

2 ∗ 98% =  1,96 

𝐼𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑜𝑑𝑑𝑠 = 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 

100 ∗ 1,96 = 196𝑘𝑟 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 −  𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 

196𝑘𝑟 − 100 = 96𝑘𝑟 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 % =  𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑘𝑟. 

96 ∗ 6,5% = 6,24𝑘𝑟 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 –  𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑖 𝑘𝑟 

196 − 6,24𝑘𝑟 = 189,76𝑘𝑟 

189,76

100
= 1,8976 

100

1,8976
=  52,6% 
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Som spiller på en spilbørs skal du derfor slå markedet, altså andre spiller, og ikke udbyderen 

som på en Sportsbook. 

En mulighed for profitmaksimere på en spilbørs er at få en lavere kommission. 

For at få en lavere kommission kræver det, du spilomsætter for et vist beløb. Betfairs 

kommissionsmodel er opbygget, så den giver rabat, desto mere man spiller for.  

Den højeste rabat du kan opnå hos Betfair er på 60%28 

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗  𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡 =  𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

6,5% ∗ 60% = 3,9% 

For at opnå denne rabat skal man samle 150.000 point på en uge. Man optjener 1 point for 

hver 10 pence, man spiller for, men man betaler kun kommission, når man vinder. Man 

betaler derfor indirekte kommission, når man taber. 

 

Det vil sige, der skal spilles for: 

150.000 ∗ 10 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒 =  𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒 

1 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒 =  0,085𝑑𝑘𝑘 

150.000 ∗ 10 = 1.500.000 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒 

1.500.000 ∗ 0,085𝑑𝑘𝑘 =  1.275.000𝑑𝑘𝑘 

Opnår en spiller dette resultat, vil han indirekte have bidrage med: 

1.275.000𝑑𝑘𝑘 ∗ 3,9% = 49.725𝑑𝑘𝑘 

Det er vel og mærke 50.000 kr om ugen. Ser vi det på årsbasis vil dette betyde: 

52𝑢𝑔𝑒𝑟 ∗ 1.275.000𝑑𝑘𝑘 = 66.300.000𝑑𝑘𝑘 

66.300.000 ∗ 3,9% = 2.585.700𝑑𝑘𝑘 

      

                                            
28 http://www.betfair.com/da/aboutUs/Betfair.Charges/ 
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På en spilbørs er metoden som value better teoretisk set ikke nær så profitabel som på en 

Sportsbook. Da man som nævnt spiller mod andre spillere på en spilbørs forudsætter det, 

at der er den ønskede likviditet på de markeder, man ønsker at spille på. Det problem har 

du ikke på en sportsbook. De accepterer spil på alle de begivenheder, de udbyder. Her er 

likviditeten kun et problem for limiterede spillere. En anden udfordring er, at en value better 

kan opleve meget spild. De kan opleve at have brugt meget tid på en analyse, som aldrig 

kommer til at give værdi, da spillet ikke bliver matchet29. Det kan være med til at udfordre 

den valgte spilstrategi og kan i værste tilfælde skabe frustration, som får dem til at agere 

uhensigtsmæssigt. Det kan få effekt på ens hitrate og dermed give et dårligere TB%. En 

strategi som kan være mere passende til en spilbørs er Trading.  

Sportstrader 

En sportstrader skal kunne forudse, hvad der sker i markedet og i en begivenhed på kortsigt. 

Strategien er at købe væddemål og sælge dem med en lille margin i fortjeneste men med 

stor volumen. Baggrunden for denne strategi er, at minimere variansen på deres spil og 

dermed skabe en stabil indtjening. 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑘ø𝑏 –  𝑜𝑑𝑑𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑔 =  𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

1,55 –  1,53 =  0,02 

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑 100𝑘𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑠 

100𝑘𝑟 ∗ 1,55 – 100𝑘𝑟 ∗  1,53 =  2𝑘𝑟 

Denne øvelse kan de foretage 100 - 1000 gange på en dag, hvorimod en value better måske 

har mellem 1-10 bets om dage. Dermed kan en value better blive påvirket mere af varians 

på sine spil, hvis han kommer i en dårlig periode. 

Hvad menes der med varians? 

Med en kommission på 3,9% skal man som spiller have en hiterate 51% når oddset er 2.  

Eksempelvis ønsker en trader som minimum en TB% på 101, hvilket betyder, han skal have 

ret 51,5% for at opnå dette mål. 

 

                                            
29 En anden spiller acceptere dit væddemål. 
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Value better vil derfor have en spredning på: 

5𝑏𝑒𝑡𝑠 ∗ 365𝑑𝑎𝑔𝑒 =  1825 𝑏𝑒𝑡𝑠 

For at gå i 0 skal han som min. have X rigtige: 

1825/100 ∗ 51 = 931𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒  

For at få et afkast på 1%: 

1825/100 ∗ 51.5 = 940 𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 

Det vil sige, at der er 9 bets forskel på, om han opnår sine mål eller ej. Det vil i dette tilfælde 

have store konsekvenser for spilleren, hvis han kommer ind i en dårlig periode.  

Sportstrader vil have en spredning på: 

100𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑔𝑒 ∗  365𝑑𝑎𝑔𝑒 =  36.500𝑏𝑒𝑡𝑠 

For at gå i 0 skal han som min have X rigtige: 

36.500/100 ∗ 51 = 18.963 𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 

For at opnå et afkast på 1%:  

36.500/100 ∗ 51,5 =  19.052𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 

Det vil sige, at der er en forskel på 189 bets. Den større spredning sikre, at man ikke bliver 

så påvirket af en dårlig periode. 

En sportstrader arbejder med en lille afkastgrad, oftest på 1-2% og en stor spilomsætning. 

Derfor er det helt essentielt at have så lav en kommission som muligt, da få procenter kan 

betyde en stor forskel i kr. 

For at tjene penge som sportstrader skal du som minimum have en tilbage betaling på 100% 

+ kommissionen. Hvis man er i stand til at minimere variansen og derved kan ligge stabil på 

en bestemt TB% kan man profitmaksimere ved at tilføje kapital til sin investeringssum. 

Hvis vi gennem en længere periode har fået en TB% på 107% vil man tjene 0,5% af sin 

spilomsætning. Ved at øge spilomsætningen for at få kommissionen ned vil du maksimalt 

kunne tjene: Se næste side. 
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𝑇𝐵% − 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

107 − 3,9 = 3.1% 

Det vil sige indtjening stiger med: 

𝑁𝑦𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 − 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑒𝑙𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 =  

3.1% − 0.5% = 2,6% 

Har du ikke selv den fornødne kapital kan du låne dem til en rente, der er >2,6% 

 

Sportsbook Asien og Sportsbook Soft 

Tidligere i denne opgave har jeg beskrevet, hvad en Sportsbook er, og hvordan deres 

forretningsmodel er opbygget. I forhold til problemstillingen omkring limitering er det dog 

væsentligt at nævne Sportsbook Asien, selv om jeg har afgrænset mig til Danmark. Men da 

de danske brugere har fri bevægelighed, og derved kan benytte dette produkt, er jeg nødt 

til at kigge nærmere på det. 

En Asien Sportsbook arbejder ikke med personlige limits men med markedslimit. Det vil 

sige, du til enhver tid kan se, hvor meget du kan spille for på et givent marked. Desto større 

marked desto større indsatser. Selvom du skulle være vindende spiller, vil du ikke blive 

udsat for limitering.  

Årsagen til dette skyldes, at Asien Sportsbook arbejder med en TB% på ca.98% i 

modsætning til de europæiske Sportsbooks, der arbejder med meget lavere TB%. Her er 

det volumen, der spiller ind. Deres forretningsmodel bygger på at få en langt højere 

spilomsætning med en lavere indtjeningsmargin. Selvom de ikke har dansk licens, er det 

lovligt for danske spillere at benytte en licensløs spiludbyder, der skal dog betales skat af 

gevinsten. 

Hvad betyder det for danske spillere på en Asien Sportsbook. 

Det betyder, at spillerne hos en Asien Sportsbook får bedre odds, men at de på baggrund 

af dette skal beskattes. 

Asien Sportsbook TB% 98 = hitrate på 51,02 ved odds 2. 

Soft Sportsbook TB% 95 = hitrate på 52,63. ved odds 2. 
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Hvis en spiller har en hitrate på >51,02, så vil han have TB%>100. Desto bedre hiterate 

desto bedre TB% desto flere penge vinder spilleren. 

 

Men på grund af skatten som i dette eksempel er antaget som 34% vil det for hver gang 

TB% stiger med 1% bliver den faktiske stigning kun på 1%* 1 – skat. 

Det betyder, at opnår man en hitrate på 56% vil en højere TB% ikke kunne opveje skatten.  

Dette eksempel er teoretisk opstillet, da man ikke kan være vindende spiller hos en Soft 

Sportsbook. Det illustrerer blot, at du som spiller hos en Asien Sportsbook skal indregne 

skatten i TB% for at opnå sammen resultat. Det paradoksale er, at tabende spillere faktisk 

vil have større effekt ved at spille hos en Asien Sportsbook, da det vil minimere deres tab. 

Da 91% af mine respondenter spiller for pengenes skyld, må vi antage, de tror/regner med, 

de kan slå markedet og dermed vinde. Havde de ført regnskab med deres spilaktiviteter og 

accepteret, at de ikke kunne slå markedet på nuværende tidspunkt, så ville det faktisk være 

en fordel for dem at benytte en Asien Sportsbook, da det ville minimere deres tab. Når de 

så er blevet dygtigere og rammer den fornødne TB% kan de ændre deres strategi. 

Analysen del 2. 
 

Customer Lifetime Value 
Kundelivstidsværdien er den totale indtjening pr. kunde set over hele den periode, hvor 

kunden har en relation til virksomheden, dvs. omsætning fratrukket omkostninger. Men 

hvorfor er så vigtige at regne ud? 

Kundelivstidsværdien er især vigtig i 2 henseender, erhvervelse af nye kunder samt 

fastholdelse af eksisterende kunder. 

-200.000

0

200.000

44 46 48 50 52,00 54 56 58 60

Breakeven

Asien Soft
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Et nyt kundeforhold kan være omkostningstungt at etablere. Hvis du først tjener penge på 

kunden efter 1år og ikke ved, hvor lang tid dine kunder i gennemsnit er kunder, så løber du 

en stor risiko. Hvis du derimod kender dine kunders levetid, så ved du også, hvor meget du 

kan investere i et nyt kundeforhold for at opnå den ønskede ROI30. 

Eksempel 

Levetid 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟 å𝑟 −  𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

5å𝑟 ∗ 1000𝑘𝑟 − 1000𝑘𝑟 = 4000𝑘𝑟 

𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑𝑣æ𝑟𝑑𝑖

𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
= 𝑅𝑂𝐼 

4000𝑘𝑟

1000𝑘𝑟
= 4 

Vi kan altså på baggrund af vores viden omkring CLV anslå, at hver gang vi investerer i et 

ny kundeforhold, tjener vi 4 gange så meget, som vi har investeret. Var vores målsætning 

til ROI lavere, kunne vi investere flere penge i at etablere nye kundeforhold. 

For at finde kundelivstidsværdien for Sportsbook kunder i Danmark, skal vi have estimeret 

antallet af sportsbettere. Hvis vi antager at min undersøgelse31 er repræsentativ ud fra 

kriterierne omkring målgruppen, kan vi se, at det udelukkende er mænd i alderen 1832 til 58 

år.  

Der er i Danmark registeret 1.562.077 mænd i alderen 18-58år.33 

Spilomsætning var i 2017 på 21.317mio.Dkk, hvilket gav spiludbyderne en samlet BSI på 

2329,4 mio.Dkk. 

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =   
21317𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘

1.562.077𝑠𝑡𝑘
= 13.647𝑘𝑟 

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝐵𝑆𝐼 =  
2329,4 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘

1.562.077𝑠𝑡𝑘
= 1.491𝑘𝑟 

                                            
30 Tilbagebetaling af sin investering. 
31 Se bilag 1. 
32 Du skal ifølge loven være 18år for at spiller. 
33 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 
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Vi må antage, at det ikke er alle mænd i alderen 18-56år, som er sportsbettere. For at kunne 

fastslå spilomsætningen for en gennemsnits kunde skal vi have estimeret antallet af 

sportsbettere. 

Dette skema viser fordelingen af antallet spiller, samt hvilket spilomsætning og BSI de så 

måtte have. 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i min egen undersøgelse, kan vi se, at 72,9% af de adspurgte 

har en spilomsætning, der er højere end 10% fordelingen. Ud fra denne betragtning er 

frekvensen af målgruppen lavere end de 10%, hvilket vil sige der er færre spiller end 156.208  

 

* For at give et mere realistisk bud har jeg brugt middelværdien 3500kr*52uger = 182.000. 

I forhold til spilforbruget mener jeg ikke, mine respondenter er repræsentative34. 3 ud af 4 

respondenter er blevet limiteret en eller flere gange. På baggrund af dette kan vi alt andet 

lige antage, at de er vindende spillere eller spillere, som ikke taber penge. Dette betyder, at 

de bidrager positivt til spilomsætningen, men negativt til BSI. Ud fra dette kan vi konkludere, 

at de resterende 1 ud af 4 spillere har en tabsprocent, der er markant større end årets 

resultat på 90 TB%.35 Derfor er fordelingen af spillere ud fra min undersøgelse ikke 

repræsentative.  

Hvad kan vi så bruge til at fastslå antallet af spillere? 

Vi ved, at 80% af spilomsætningen bliver fortaget via online platforme, men kun 45% af de 

indgået væddemål bliver foretaget online.36 Denne viden kan vi ikke bruge til at komme 

                                            
34 Henvis til dataanalyse/ datavaliditet. 
35 Spilmyndighedsrapporten. 
36 Spilmyndigheds rapport – hus at tjekke procentsatserne 

Procent af målgruppen 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antal STK 156.208 312.415 468.623 624.831 781.039 937.246 1.093.454 1.249.662 1.405.869 1.562.077

Spilomsætning kr. 136.466 kr. 68.233 kr. 45.489 kr. 34.116 kr. 27.293 kr. 22.744 kr. 19.495 kr. 17.058 kr. 15.163 kr. 13.647

BSI kr. 14.912 kr. 7.456 kr. 4.971 kr. 3.728 kr. 2.982 kr. 2.485 kr. 2.130 kr. 1.864 kr. 1.657 kr. 1.491

Fordeling i % Ugentligt forbrug Årlig forbrug

35,1% 10.000 520.000

16,2% 5.000-9.999 260.000

21,6% 2.000-4.999* 182.000

72,9%
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nærmere antallet af spillere, da det blot siger noget om, at indsatsen i gennemsnit er 5 gang 

så høj, når væddemålet bliver foretaget online.  

En anden metode man kan bruge til at nærme sig det korrekte antal sportsbettere kunne 

være at se på de sociale medier m.m. 

 Den seriøse oddser - en facebook gruppe – har 62.286 medlemmer  

 Oddset – danske spils officielle facebookside – har 72.000 følgere 

 Oddset – kom med dine forslag lukket facebookgruppe med 34.000 medlemmer 

 Betxpert – hjemmeside med over 25.000 medlemmer. 

Dette giver igen indikationer på at antallet af spillere er under 10% af totalmålgruppen. 

På baggrund af de ovennævnte overvejelser vil jeg estimerer målgruppen til at være 

100.000 stk. hvilket jeg anser som sandsynligt. Fordelingen af spillerne har jeg vurderet til 

95.000 tabende spillere og 5.000 ikke tabende spillere. Jeg antager ikke, at alle 5000 spillere 

er limiterede, blot at de ikke har tabt penge. Som tidligere diskuteret kan man sagtens være 

vindende/ ikke tabende spiller på kort sigt.  

Med antallet af spillere fastslået kan vi nu begynde at udregne CLV. Vi skal først have 

isoleret de tabende kunder. 

For at kunne isolere de tabende kunder skal vi have estimeret spilomsætningen for de 2 

grupper. Jeg har antaget, at de 5% vindende spillere står for 20% af omsætningen. Dette er 

et skøn, da jeg ikke har datagrundlag for denne fordeling. Det er ikke relevant for metoden 

men for resultatet af opgaven. Jeg mener dog, dette skøn ikke er urealistisk, da jeg gennem 

mine observationer har set, hvilket indsats niveau henholdsvis vindende og tabende spillere 

har haft.  

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗  𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑠𝑙å𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =  𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

21.317𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 ∗ 0,20 =  4.263𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟/ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑡𝑘 =  𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟. 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 

4.264𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘/5000𝑠𝑡𝑘 =  852.600𝑘𝑟 
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Jyllands-Posten har også været i kontakt med en studerende på CBS, som vi her kalder 

Michael Nielsen, der ved siden af sine studier er en såkaldt storspiller. Han spiller for mange 

tusinde kr. hver måned, og alene i første kvartal af 2017 satsede han for 400.000 kr.37 

Det vil sige at Michael Nielsen spiller for 400.000kr*4= 1.600.000kr hvilket næsten er dobbelt 

så meget som mit estimat. På baggrund af dette mener jeg ikke det en skæv vurdering. Alt 

andet lige burde antallet af vindende spillere have været lavere. 

Hvad koster vindende spillere? 

En god TB% for en spiller anses for at ligge i niveauet 110%, hvilket er det niveau, de 

anerkendte eksperter ligger på. Derudover har vi nogle spillere, der spiller til 0, så en 

gennemsnitlig TB% har jeg antaget til at være 105%. 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝐵 =  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 

4.263𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 ∗ 0,05 =  213𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 

De 213mio.dkk skal dele mellem de 5000stk vindende kunder.  

213𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘/5000𝑠𝑡𝑘 = 42.634kr. 

   

For at kunne udregne BSI for en tabende kunde skal vi have fratrukket spilomsætning og 

BSI for de vindene spiller. 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒

=  𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒 

21.317 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 − 4.263 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 = 17.053𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝐵𝑆𝐼 +  𝐵𝑆𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 =  𝐵𝑆𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 

2.329 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 +  213 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 =  2.542 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 

𝐵𝑆𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟/ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 = 𝐺𝑁𝑆 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑟. å𝑟. 

2.542 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘/95.000𝑠𝑡𝑘 = 26.764𝑘𝑟. 

                                            
37 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Sport/ECE9574146/spillebranchen-lukker-ned-for-de-
dygtigste-spillere-og-derfor-vinder-banken-altid 
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1 −  
𝐵𝑆𝐼 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
= 𝑇𝐵% 

1 −
2.542𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘

17.053𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘
=  85% 

 

På baggrund af denne udregning ved vi nu, at en gennemsnits kunde er 26.764kr. værd om 

året. Vi skal dog være opmærksomme på flere faktorer, når vi anser kundelivstidsværdien. 

Man har som spiller ikke nødvendigvis et eksklusivt forhold til en spiludbyder. Det vil være 

mere naturligt, at en spiller har indgået aftaler med flere spiludbydere for netop at kunne 

finde de bedste odds på markedet. Som spiller skal du heller ikke opsige dit kundeforhold. 

Da man ikke betaler for at være medlem, skal man heller ikke opsige sit kundeforhold, når 

man ikke ønsker at benytte en bestemt spiludbyder.  

Dette betyder også, at spillerne kan shoppe rundt mellem spiludbyderne og fordele deres 

kundeværdien ud over flere bookmakere. Den reelle kundeværdi kan derfor antages til at 

være: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑣𝑎𝑙𝑔𝑡𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝑔𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 

224/37 = 6 

100/6 =  16,7% 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑒𝑛/𝑔𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 =  𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑟. 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 

26.764𝑘𝑟/6 = 4.461𝑘𝑟 

Vi har indtil nu defineret kundeværdien kun som indtjening. Dette er et forvrænget billede, 

da spiludbyderne selvfølgelig også har omkostninger forbundet med at drive virksomhed. 

Licens og spilafgift  

For at markedsføre deres produkter skal spiludbyderne have en lovpligtigt licens38. Dette er 

et årligt engangsbeløb, som betales ud fra spiludbydernes opnåede BSI. Afregningen er 

                                            
38 https://spillemyndigheden.dk/v%C3%A6ddem%C3%A5l 
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inddelt i niveauer, desto højere BSI desto mere koster din licens.39 Licensen svarer til ca. 

1% af den samlede BSI.  

Derudover skal der betales 20% af den samlet BSI i spilafgift. Denne afgift er en skat til 

staten, som gør at gevinsterne er skattefrie for kunderne. 

 

Affiliated marketing 

Affiliated marketing er indenfor sportsbetting blevet en kæmpe industri. Som affiliated 

partner handler det om at erhverve nye kunder til spiludbyderne. Dette gøres ved at have 

aktive links, som henviser til en bestemt spiludbyders registreringsmodul. Affiliated 

virksomheder har forskellige indgangsvinkler til deres indhold, men oftest ser man, de har 

ekspert råd, sportsnyheder, debatforums samt viden om, hvordan sportsbetting fungerer. 

Som affiliated får man en engangsbetaling for hver kunde, man erhverver, derudover få man 

en procentdel af de erhvervede kunders samlede tab. En kilde hos Betxpert har oplyst, at 

man får 1500kr pr. erhvervede kunde samt minimum 20% af de erhvervede kunders 

samlede tab.  Det varierer dog lidt mellem spiludbyderne og er du en dygtig affiliated partner, 

kan du forhandle dig til at større andel af dine erhvervede kunders samlede tab. Selv om jeg 

ikke har data, der kan underbygge hvor stor en andel af kunderne, der kommer fra affiliated, 

så vidner det stadig om, at nye kunder er meget værd. Da affiliated er stor faktor for 

kundelivstidsværdien, har jeg måttet gøre nogle antagelser for at kunne bruge denne 

information. Jeg antager, at en kunde koster 1.500kr at erhverve, uanset om det er via 

leverandør eller gennem spiludbydernes egne kampagner. Dette vurderer jeg som 

sandsynligt. Jeg har valgt at sige, at 20% af nyerhvervede kunder kommer fra affiliated 

leverandør, og at de bliver betalt 20% af det samlede BSI. Andelen af nyerhvervede kunder 

er et skøn. Her har jeg ingen data at sammenholde med. Rent metodisk har det ingen 

betydning, men for opgaves resultat og konklusion kan det have effekt. 

                                            
39 https://spillemyndigheden.dk/gebyr-p%C3%A5-v%C3%A6ddem%C3%A5l-og-onlinekasino 

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1år 2år

Indtjening 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 4.461 4.461

Registeringsafgift 20% 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 892 892
Licens 1% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 45

Indtjening efter afgift 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3.524 3.524
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Note: Modellen tager ikke højde for driftsomkostninger. Man kan vælge at allokere sine 

driftsomkostninger ud på sine kunder. 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 =  𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒. 

På baggrund af mine antagelser vil en ny kunde give profit efter: 

1500𝑘𝑟/279𝑘𝑟 =  5,4𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 

En gennemsnits kunde vil derefter at give 279kr profit hver måned i deres livstid antaget de 

har samme spiladfærd. 

Benchmark 

Som tidligere medarbejder hos en dansk servicevirksomhed har jeg viden om CLV på det 

produkt, jeg arbejde med. At benchmarke disse 2 vil give en bedre forståelse for, hvor meget 

en sportsbetting kunde er værd, selv om produktområderne har en del forskelle. Dertil skal 

vi være opmærksomme på at markedsføringsomkostningerne ikke er med i denne 

sammenligning. Her vil jeg med min nuværende viden antage, at spiludbyderne bruger 

markant mere på denne post, end hvad vi brugte på produktet. 

Produktet var et abonnementsprodukt, så her kunne man tydeligere definere indtjeningen 

og perioden. 

En kunde kostede 700kr at erhverve og indtjeningen var på 500kr om året, hvilket vi sige 

41,66kr om måneden efter at omkostningerne var fratrukket. Her var kunderne først tjent 

hjem efter  

700𝑘𝑟/41,66𝑘𝑟 = 16,8 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟.  

Serviceydelsen havde en bindingsperiode på 6 måneder, hvilket vil sige, man var sikker på 

250kr. Derfor skulle kunden være der 10,8 måneder mere end bindingsperioden. 

Produktet havde en chrunrate på 12% hvilket giver en levetid på:  

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1år 2år

Indtjening 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 4.461 4.461

Registeringsafgift 20% 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 892 892

Licens 1% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 45

Indtjening efter afgift 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3.524 3.524

Erhvervelse af ny kunde 1.500 1500

Affiliated andel 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 178 178

-1.221 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 1.846 3.346
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100/12 = 8,333å𝑟 =  8å𝑟 𝑜𝑔 4𝑚𝑑𝑟. 

41,66𝑘𝑟 ∗ 100𝑚𝑑𝑟 =  4166𝑘𝑟 

4166𝑘𝑟 − 700 = 3466𝑘𝑟 

En gennemsnitlig kunde var 3466kr værd. Ser vi det mod hvor længe er kunde skal være 

tilknyttet en spiludbyder for at opnå dette: 

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 +  𝑒𝑟ℎ𝑣𝑒𝑟𝑣𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠/𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟 𝑚𝑑𝑟. = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑣𝑒𝑛 

3466𝑘𝑟 + 1500/279𝑘𝑟 =  17,8 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 

Hvad betyder dette? Det kræver færre sportsbetting kunder for at drive en god forretning i 

forhold til min tidligere arbejdsplads. Her var det volumen, der gjorde det til en god forretning. 

Er det realistisk, at kunderne er tilknyttet en spiludbyder i mere end 18måneder? Det må vi 

alt andet lige antage. Ser man på mine respondenter, så tegner der sig et billede af, at man 

starter tidligt, omkring 18år, og at der ikke er defineret en exit dato. 

Kritik af modellen 

Modellen er et øjebliksbillede bygget på antagelsen om, at den historiske adfærd fortsætter 

ind i fremtiden. CLV viser i dette tilfælde, at indtjeningen er lineær. Det må med al 

sandsynlighed antages, at spillernes spilmønster ændrer sig over tid. 

Alfredo som er bruger på Betxperten kommenterede på mit survey. ”Du kunne måske 

overveje at udspecificerer spørgsmålet vedr. hvor gammel man var da man startede med at 

bette, da der nok er forskel på bettingadfærd og kunderelationen fra man som 14 årig smed 

en ti'er på Odds 2999 og til man begyndte at smide større summer.40” 

Modellen tager heller ikke højde for volatilitet i spilforbruget over et kalenderår. 

 

                                            
40 http://www.betxpert.com/forum/diverse/vis/meningsmaaling 

År/kvartal 1 2 3 4

2014 22% 25% 25% 29%

2015 24% 26% 23% 27%

2016 24% 28% 24% 24%

2017 25% 26% 25% 24%
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Tabellen viser fordelingen af spilomsætningen i kvartaler de sidst 4 år. Vi kan derved 

konkludere, at der ikke er tale om sæson udsving. 

Modellen kan bruges til at give et indblik i, hvor langt tid, der går, før en kunder giver profit. 

Det giver indikationer, om hvor meget, man kan investere i et nyt kundeforhold.  

Vi har nu estimeret CLV for et år og diskuteret modellens svagheder.  

CLV for et år skal ganges med den gennemsnitlige periode, som kunder har et tilhørsforhold 

til en spiludbyder. 

I min undersøgelse har jeg adspurgt respondenterne omkring deres nuværende alder og 

hvor gamle de var, da de begyndte at oddse. De var i gennemsnittet 16år41 gamle og er i 

dag 35år. Dette vidner dog ikke om perioden, da vi ikke ved, om der har været 

længerevarende pauser. Spiludbyderne har også kun data, der går tilbage til deres opstart 

i begyndelsen af 2000. Førhen kunne man ikke fastslå noget ud fra individ niveau, da 

landbaseret spil ikke blev registeret til personerne, der foretog spillet. 

Da man normalvis42 ikke opsiger sin aftale med en spiludbyder, men blot stopper med at 

benytte dem, kan det være svært at definere, hvornår kundeforholdet slutter og derved have 

data på periodens længde. Havde vi kigget på en abonnementsforretning, ville vi kende 

opsigelsesdatoen og derved kunne fastslå levetiden ud fra vores chrunrate. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 − 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
=  𝐶ℎ𝑟𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 

En chrunrate på 10% på om året kan omsættes til, at en gennemsnitlig kunde har en levetid 

på 10år.  

Vi kan i stedet definere, hvornår er kunde skal antages som inaktiv. Hvor lang tid skal der 

gå mellem sidste genkøb, før man antager, kunden er inaktiv. På den baggrund kan vi 

definere, hvor lang tid, der skal gå fra at en inaktiv kunde skal anses som helt stoppet. 

På baggrund af min undersøgelse kan vi konkludere, at samtlige respondenter spiller 

minimum en gang om ugen. Selv om vi ikke anså spilforbruget for repræsentativt, kan 

                                            
41 Aldersgrænsen på 18år har ikke altid været gældende. 
42 Det er muligt at framelde sig.  
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spilfrekvensen sagtens være det. Spillere med lavt spilforbrug kan sagtens spille ofte med 

lav indsats. Om det er repræsentativt, at 48,6% spiller dagligt, er måske mere usandsynligt.  

Vi kan ud fra dette antage, at et genkøb alt andet lige skal foretages indenfor 7 dage. Det er 

efter min vurdering for hurtigt, at erklære den generelle spiller for inaktiv. Den optimale 

løsning ville være, at inddele spillerne i flere forskellige grupper ud fra deres spilmønster. 

Hvis en spiller, der førhen har spillet hver dag, ikke spiller i 7 dage, burde man agere 

hurtigere, end hvis en spiller, der spiller en gang om ugen, ikke har spillet i 2 uger. 

Spillerne skal heller ikke erklæres inaktive, før man har forsøgt at aktivere dem igen. De 

fleste spiludbydere tilbyder i dag freebets43 til kunder, der ikke har været aktive i en defineret 

periode. Ved at tilbyde disse kunder et gratis spil, håber spiludbyderne på at frembringe 

spillelysten til en bestemt udbyder eller til sportsbetting generelt.  

Mine respondenter vægter ikke startbonus højt. Med en score på 2,2 ud af 5, er det ikke en 

væsentlig driver for dem. Da vi tidligere har antaget, at mine respondenter er vindende 

spillere, er deres spiladfærd ikke repræsentativ for totalpopulationen. Derfor kan denne 

metode sagtens være brugbar, hvilket den alt andet lige må være, siden spiludbyderne 

stadig benytter sig at den i dag. Vi kan dog konkludere, at det ikke er et fokus område i 

forhold til mit løsningsforslag. 

Freebets har til formål at generhverve kunderne og skal derfor medregnes i CLV. Værdien 

af bettet skal tilføjes, som en markedsføringsomkostning. 

For at måle og målrette disse freebets kampagner til hvor de har størst effekt, vil det være 

nærliggende at kigge på RFM metoden. Her segmenteres kunderne ud fra, hvornår de sidst 

har købt, hvor ofte de køber og hvordan de påvirkes af freebets tilbuddet. Her vil man kunne 

definere faste kriterier for, hvornår ”inaktive” kunder skal modtage freebets og gøre 

processen automatisk. Eksempelvis:  

 Spillere med en høj F og M skal aktiveres når R = mere end 3 dage. 

 Spillere med en lav F og høj M skal aktiveres når R = mere end 7 dage. 

Afviger spillerne fra deres tidligere mønster, skal de ind i en anden kampagne. På baggrund 

af den data man får indsamlet, vil man kunne definere opsigelsesdatoen. Hvis en spiller har 

                                            
43 Et freebet er ofte et gratis spil til 50-100k. Skulle man vinde skal bonussen gennemspilles 3-5 gang. 
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været igennem x antal kampagner x antal gange, vurderer man kunden som tabt. Derefter 

går man tilbage til seneste genkøb og bruger det som opsigelsesdatoen.  

Det er vigtigt for modellen, hvordan man definerer M som høj. Hvis spillerne bruger deres 

freebets, men etter følgende ikke spiller med egne penge, har de alt andet lige responderet 

godt på kampagnen, men uden at tilføre værdi for spiludbyderen. Her kunne man med fordel 

opstille økonomisk mål. For hvert benyttet freebet skal spillerne efterfølgende bruge X kr af 

egne penge, før de stadig anses som i høj grad påvirkelige. 

Hvad kan spiludbyderne gøre for at maksimere profitten?  

Spiludbyderne kan øge livstidsværdien ved enten at få kunderne til at blive længere eller få 

dem til at placere en større andel af deres penge hos dem. 

Den markant mest betydningsfulde driver er ”højeste odds” med en score på 4,5 ud af 5. 

Det vil derfor være nærliggende at se på følgende: 

Hvis vi hæver TB% hvor meget af kundeværdien skal vi så erobre? 

Hvis vi hæver TB% for spiludbyderne fra 89 som er gennemsnittet for alle spiludbyder i 2017 

til 91% vil det betyder at TB% for gode spiller samtidig stiger til 107% 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝐵 =  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 

4.263𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 ∗ 0,07 =  298𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 

De 298mio.Dkk skal dele mellem de 5000stk vindende kunder.  

298𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘/5000𝑠𝑡𝑘 = 59.687𝑘𝑟. 

   

For at kunne udregne BSI for en tabende spiller skal vi have fratrukket spilomsætning og 

BSI for de vindene spiller. 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

=  𝑠𝑝𝑖𝑙𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 

21.317 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 − 4.263 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 = 17.053𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝐵𝑆𝐼 +  𝐵𝑆𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 =  𝐵𝑆𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 

1.918𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 +  298 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 =  2.216𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘 
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𝐵𝑆𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟/ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 = 𝐺𝑁𝑆 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑟. å𝑟. 

2.216 𝑚𝑖𝑜. 𝑑𝑘𝑘/95.000𝑠𝑡𝑘 = 23.337𝑘𝑟. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑣𝑎𝑙𝑔𝑡𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟𝑒/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝑔𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 

224/37 = 6 

100/6 =  16,7% 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑒𝑛/𝑔𝑛𝑠. 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 =  𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑟. 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 

23.337𝑘𝑟/6 = 3.890𝑘𝑟 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑇𝐵 89% –  𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑇𝐵 91% =  𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖 𝑘𝑟. 

4.461 − 3.890 =  571𝑘𝑟 

Vi har nu udregnet kundelivstidsværdien uden omkostninger. For at få mere nuanceret 

billede skal vi fratrække de omkostninger, som er benyttet tidligere. Resultatet af det er: 

𝑇𝐵 89% = 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑛𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟. 𝑚å𝑛𝑒𝑑 279𝑘𝑟 ∗ 12𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 = 3.346𝑘𝑟 

𝑇𝐵 91% = 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟. 𝑚å𝑛𝑒𝑑 243𝑘𝑟 ∗ 12𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 = 2.917𝑘𝑟 

3.346𝑘𝑟 − 2.917𝑘𝑟 = 428𝑘𝑟 

Differencen på de 428kr er den profit, vi går glip af ved at ændre vores TB% til 91%. Det vil 

sige, at vi taber 428kr. om året ved at lave denne øvelse på en gennemsnitskunde. 

For at det bliver mere profitabel at hæve TB% til 91% skal kunderne forbruge: 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑇𝐵 91%/𝑏𝑜𝑜𝑘𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = ℎ𝑣𝑎𝑑 𝑒𝑟 1%𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 

2917/16,7 = 175𝑘𝑟 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑇𝐵 89% / 175𝑘𝑟 

3346𝑘𝑟/175𝑘𝑟 = 19,1% 

19,1% − 16,7 = 2,4% 
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For at denne øvelse skal blive profitmaksimerende, skal kunderne placere mere end 19,09% 

af deres samlede spilomsætning hos spiludbyderen. Dette er en stigning på 2,4% i forhold 

til andel ved 89%TB.  

Risikoen ved denne øvelser er, at man også bliver attraktiv for vindende spillere, da de søger 

efter markedets højeste odds. Hvor stort et tab vil en udbyder få ved dette, før de begrænser 

kunderne? Dette skal med i ligningen, inden man træffer denne beslutning.  

Hvor meget længere skal kunderne blive, før det giver værdi at justere på TB% 

Som i eksemplet før, vil spiludbyder forsøge at maksimere profitten ved at forlænge den 

gennemsnitlige kundelevetid ved at hæve TB%. 

På baggrund af udredningerne fra eksemplet før ved vi, at indtjeningen på en kunde er 279kr 

pr. måned før justeringen af TB%. Efter at vi havde ændret vores TB% til 91% blev vores 

månedlige indtjening til 241kr.pr.måned. Det vil sige, at vi får en mistet indtjening på: 

279𝑘𝑟 − 243𝑘𝑟 = 36𝑘𝑟. 

Hvor længere meget skal levetiden forlænges med, før dette vil være rentabelt? 

36𝑘𝑟/243𝑘𝑟 ∗ 100 = 14,7% 

Hvis kunders gennemsnitlige levetid før var 36måneder, skal den nu være: 

36𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 ∗ (1 + 14,7%) = 41,2 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 =  42𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 

For at opnå breakeven skal vi forlænge levetiden med 14,7%. I eksemplet skal kundens 

levetid forlænges med 6 måneder, før dette kan svare sig. 

Markedsføring 

Et konkurrenceelement vi ikke kan komme udenom er markedsføring via tv. Jeg har i min 

undersøgelse ikke noget data, der kan bruges til at måle effekten. Spillerne er måske heller 

ikke bevidste om, i hvilken grad de påvirkes. 

En stor del af spiludbyderne, særligt de helt store, er meget synlige, når det kommer til tv 

reklamer. Min egen observation er, at reklamerne intensiveres i forbindelse med pauserne i 

tv transmitteret sport. Strategien virker simpel. Vælg en kendt frontfigur som ambassadør, 

dette kunne være en tidligere sportsudøver eller skuespiller. At reklamerne skaber værdi, 

må vi antage, da spiludbyderne ikke har ændret på denne fremgangsmåde. Hvad der er 

interessant er, at man kan tilgå produktet 10 sekunder efter, man udsættes for reklamens 
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påvirkning, da produktet kan tilgås via mobilen. Dette benytter Bet365 til at komme med 

spilforslag, som er tilpasset til den begivenhed, der transmitteres. Her vil man kunne måle 

effekten. Er der signifikante forskelle på spil foretaget inden kampen mod spil foretaget 

under kampen? Kan man se en stigning i spil foretaget 1-2 minutter efter en reklamen? 

Disse data kan være med til at kvantificere effekten af deres markedsføringsindsats. 

Tillid 

I min undersøgelse har jeg valgt at kigge på driveren tillid. Det er ikke, fordi jeg mener, at 

limitering er et tillidsbrud til spillerne, da det fremgår af spiludbydernes vilkår. Det var en 

anden oplevelse, som jeg fandt yderst mærkværdig. Den 14. november spillede Irland og 

Danmark den afgørende kamp om at komme med til VM. Efter 29 minutter scorede Andreas 

Christensen fra Danmark til 1-1, eller gjorde han? Målet blev andre steder takseret som et 

selvmål. Resultatet blev, at alle bookmakere i Danmark fulgte UEFAs registrering, som gav 

målet til Andreas Christensen. På nær en bookmaker Bet365. Bet365 køber data fra 3. part 

og henviser til dette i deres vilkår. Tredjeparten havde takseret målet som selvmål. Dette 

betød, at spillere, der havde spillet på Andreas Christensen til at score kun vandt hos visse 

bookmakere, hvilket betød, at resultatet ikke var afgørende, men hvor væddemålet blev 

placeret. Det tænkte jeg måtte skabe en mistillid til markedet.  

I min undersøgelse havde 15 ud af de 24 respondenter, der havde haft problemer med en 

spiludbyder, været på grund af uenigheder i udfaldet af en begivenhed. Det er 40% af alle 

respondenter. Vi kan altså konkludere, at det ikke var et enkeltstående tilfælde med 

Danmark og Irland kampen. Alligevel har spillerne højere grad af tillid til spiludbyderne end 

jeg troede. 3,8 ud af 5. Spillere, som har haft problemer med en spiludbyder, scorede 3,7 

og spillere, som har været uenige med en spiludbyder omkring udfaldet af en begivenhed, 

scorede også 3,7. Der er stort set ingen forskel på tilliden, uagtet om man har haft problemer 

med en spiludbyder eller ej. Kan den høje grad af tillid skyldes at vi har en myndighed der 

har valideret disse selskaber. En af mine respondenter svarede, at den vigtigste driver for 

ham var, at spiludbyderen havde dansk licens. Ud fra dette datagrundlag kan vi ikke 

konkludere hvorfor men blot erkende, at spillerne ikke har mistillid til spiludbyderne.  
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Analysen del. 3 
Løsningsforslag 

Jeg vil i dette afsnit komme med mit løsningsforslag til et sportsbetting produkt, der 

hovedsageligt henvender sig til spillere, som er blevet begrænset i deres spilaktiviteter. Jeg 

vil samtidigt udarbejde en forretningsmodel, som jeg mener vil være den mest profitable, 

hvis vi skal afdække spillernes primære behov. 

Produktet skal være en P2P platform. Det vil sige, at spillerne vædder mod hinanden og 

ikke mod en spiludbyder. Platformen skal formidle spil på samme måde som en spilbørs af 

2 årsager. For det første er der ingen grund til at limitere dygtige spiller, da de vinder penge 

fra andre brugere og ikke fra spilformidleren. Det giver det mest liberale produkt, hvor det 

giver værdi at dygtiggøre sig. Markedet, hvilket vil sige spillerne på platformen, sætter 

rammerne, og platformens opgave er blot at sikre, det hele foregår efter hensigten. Dette 

skulle gerne være med til at skabe en høj tillidsgrad til platformen, da udfaldet af en 

begivenhed alt andet lige ikke har betydning for en spilformidler.  

Der er flere forskellige måder at tjene penge som spilformidler, men kun en model der er 

lovlig, kommissionsbaseret spil. Som spilformidler skal du have en licens med samme 

forhold, som en spiludbyder. Spilafgiften på de 20%, som skal betales til staten af 

spiludbyders BSI, kan ikke opgøres via abonnement.44 Rent psykologisk kan det måske 

også være afskrækkende, at skulle betale penge for at få lov til at spille. Selvom det er under 

vilkår, der giver bedre mulighed for profit. 

Kommission på 0% 

Det er faktisk lovligt at formidle spil og have en kommission på 0kr. At gøre sit produkt gratis, 

for at få opbygget en stor brugerbase med henblik på senere at tage betaling, er almen 

kendt og vil i teorien også være en mulighed. I dette tilfælde, ville man stadig skulle betale 

for at få licens og spilafgift. Spilafgiften er som bekendt 20% af BSI. Nå du ikke tjener penge 

på at formidlespil, kan du heller ikke have en BSI. I dette tilfælde vælger spilmyndigheden 

en TB% som man skal operere under. Skulle man fx omsætte for 500.000.000kr, og 

                                            
44 Oplyst af spilmyndigheden – se bilag 2 
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spilmyndigheden mener, at man skal have en TB% på 3, vil det betyde en BSI og spilafgift 

på: 

500.000.000𝑘𝑟 ∗ 0,03 = 15.000.000𝑘𝑟 

15.000.000𝑘𝑟 ∗ 0,20 =  3.000.000𝑘𝑟 

På baggrund af ens CLV estimat vil man kunne beregne, hvor mange brugere det vil kræve, 

og hvor længe man vil kunne gøre produktet gratis. Udover licens og spilafgift er der også 

nogle markedsføringsomkostninger og driftsomkostninger, der skal indgå i denne ligning.  

Hvad skal kommissionen være? 

Da der kun er en spilbørs i Danmark, Betfair, vil det være nærliggende at kigge på dem. Den 

laveste kommission Betfair tilbyder er 3,9% og med en startkommission på 6,5%. For at 

gøre det simpelt, så vælger vi en fast kommission. Da vi ved, spillerne fokuserer på at få det 

højeste odds, skal vi konkurrere på at tilbyde den laveste kommission. En kommission på 

3% vil derfor være markedets bedste. Dog går rygterne på, at Smarkets45 vil ind på det 

danske marked, og de har en kommission på 2%. Derfor vil udregningen blive med begge 

satser. 

Hvor stor en værdi udgør de 5000 vindende spillere? 

 

 

Kommissionsprocenten afgør, hvor stor den del af spilomsætningen, der ikke skal betales 

tilbage til spillerne. Det vil sige, at potentialet hos de 5000 kunder ligger mellem 127 og 

85mio.dkk. 

Hvad er en gennemsnits spiller værd? 

 

                                            
45 Engelsk Bet Exchanges 

Spilomsætning Gevinster BSI

2% 4.263.000.000 4.177.740.000 85.260.000
3% 4.263.000.000 4.135.110.000 127.890.000

Kunder BSI Kundeværdi

2% 5.000 85.260.000 17.052
3% 5.000 127.890.000 25.578
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Vi har tidligere udregnet, at en tabende kunde er 26.764 værd, så kundeværdien af 

kommissionsmodellen er ikke langt fra. Fordelen er dog, at der reelt set kun er en konkurrent 

til disse kunder, hvilket alt andet lige vil betyde, at vi har en teoretisk større markedsandel, 

end vi estimerede til tabende kunder. Da vi antog, at tabende spillerne i gennemsnit var 

aktivt tilknyttet 6 bookmakere, indregnede vi det i fordeling i kundeværdien, hvilket gav et 

resultat på 4461kr. Det vil sige, at hvis vi kan få en større andel af kunderne end henholdsvis 

17% eller 26%, vil denne forretningsmodel være mere rentabel. 

2% 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 4.461𝑘𝑟 /17.052𝑘𝑟 = 26% 

3% 𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  4.461𝑘𝑟/25.578𝑘𝑟 = 17% 

Er det realistisk at få en højere andel end min. 26% på langt sigt, når der kun er 2 udbydere. 

Det vil jeg vurdere som sandsynligt.  

Spillerne vil opleve et produkt med lav kommission, hvilket giver høje odds. Det er kun 

markedets likviditet, der sætter begrænsningerne. Gevinsterne er skattefrie, da platformen 

har spillicens. Disse elementer giver spillerne de bedst mulige forhold til at maksimere deres 

spilindtjening.  

Vil vindende spillere være enige i deres CV og derved ikke indgå væddemål med hinanden? 

Da sportsbetting er subjektiv og vurderingskriterierne er forskellige, vil 2 vindende spillere 

sagtens kunne være uenige i udfaldet af en begivenhed. Helt konkret, hvis en spiller skal 

vinde penge, er der nogle, der skal tabe penge. Desto flere spiller der er på platformen, 

desto større er sandsynligheden, for at 2 spillere er uenige. Derfor er det nødvendig også at 

kunne appellere til andre typer spillere for at få flere penge ind i systemet og derved sikre 

en høj likviditet på platformen. 

Indenfor pokerens verden har man et økosystemet, hvor pengene langsomt bevæger sig 

opad i fødekæden. Det starter på borde med lave indsatser. Hajerne, de såkaldte gode 

spillere, spiser fiskene, det vil sige, de tager penge fra de mindre gode spillere. I jagten på 

at tjene flere penge begynder disse hajer at spille på borde med større indsatser. Her bliver 

de pludseligt til fisk og bliver spist af andre hajer, og sådan fortsætter dette, indtil kæden 

slutter. Derfor kan professionelle pokerspillere sagtens spille mod hinanden, da de også 

vinder penge længere nede i fødekæde.  
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Et andet begreb som også bruges indenfor poker er ”stupid money.” Dette er spillere, som 

spiller for meget større beløb, end deres spilegenskaber egner sig til. Deres formuer er så 

store, at det ikke påvirker dem at tabe. Ofte spiller de også med et andet primært behov – 

underholdning. 

 

Hvordan får vi opbygget dette økosystem og tilføjet ”stupid money”? 

Produktet skal også appellere til de tabende spillere. Platformen har brug for deres penge 

til at få opbygget dette økosystem. Favoritspillerne vil sagtens kunne bruge produktet og vil 

også finde det appellerede, da oddsene vil være højere, end hos etablerede udbydere 

grundet lavere TB%. Som kombispiller kan du ikke benytte dig af en spilbørs, da det ikke er 

muligt at kombinere sine væddemål, som det er på en sportsbook. 

Sportsbetting markedsplads 

For at appellere til kombispillerne skal platformen være en markedsplads, hvor man kan 

udbyde og købe væddemål uden at kunne sælge dem igen. Det vil sige, at væddemålet har 

en vinder og en taber. Produktet henvender sig til value better og ikke til sportstrader 

strategien. 

Som kombispiller vil du kunne sammensætte den ønskede kombination af væddemål og 

udbyde dem til det odds, du vil have for den. Hvis en anden spiller mener, at der er stor 

sandsynlighed for et eller flere af disse væddemål tabes, og han vurderer, at det er risikoen 

værd, kan han acceptere væddemålet.  

Du kan som kombispiller teoretisk set få markedets højeste odds, da du selv fastsætter 

værdien. Det forudsætter dog, at en anden spiller vil indgå dette væddemål. Det betyder, at 

man som udbyder skal lægge sig tæt op at markedsudbuddet. Til at hjælpe med dette skal 

platformen kunne informere spillerne, om hvad markedets nuværende højeste odds er. På 

den måde kan platformen hjælpe spillerne med at navigere rundt i det nuværende udbud.  

Er der ingen udfordringer ved denne model? 

Hvis spillerne oplever, at de væddemål de udbyder, ikke bliver accepteret, så får de ikke 

dækket deres primære behov og søger derfor til en Sportsbook spiludbyder. Her bliver 

væddemålet indgået med det samme.  
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Hvordan sikrer vi, at spillerne får matchet deres udbudte væddemål? 

Når spilleren har sammensat sit væddemål, bliver han informeret om, hvad markedets 

bedste odds er på nuværende tidspunkt. Denne viden skal han bruge til at værdi sætte sit 

eget væddemål, men funktion kan også bruges til at forsikre sit væddemål. 

Forsikringen betyder i dette tilfælde, at hvis spillernes udbudte væddemål ikke matches, og 

der er mindre end X tid til begivenheden starter, så har han sikret sig væddemålet til det 

anviste odds. Det vil sige, at spilleren igennem platformen henvises til en anden spiludbyder, 

hvilket betyder, platformen bliver affiliated partner for disse spiludbydere. 

Udover at blive afregnet for hver nyerhvervede kunde samt procentsats af deres samlede 

tab, kan man også få procenter for alle de spil, der bliver gennemført via platformen, selvom 

man ikke har erhvervet dem.  

Om spiludbyderne vil samarbejde med en forretningsmodel som denne er dog tvivlsomt. De 

spiludbydere, der ved, de har en gennemsnitlig lav TB% vil måske ikke få værdi, da de aldrig 

vil få en henvisning. Er det nødvendigt for tilliden og budskabet omkring ”markedets højeste 

odds, ” at have alle spiludbyderne med dansk licens tilknyttet, eller er 5 partnere nok, hvis 

man tager forbehold for, at de 5 defineres som markedet på platformen? 

Teknologi 

Denne forretningsmodel bygger på at opnå så stor omsætningsvolumen som muligt. Hvilket 

betyder, at frekvensen mellem indgåede væddemål mod udbudte væddemål skal være så 

høj som muligt. Her kunne man benytte sig af teknologiske hjælpemidler som: 

 Man kan ved hjælp af big data og machine learning kunne pushe spil ud til brugerne, 

som passer til deres tidligere spilhistorik.  

 Oddsrobotter, der handler ud fra spillerens pre definerede kriterie, mens han er 

offline. Fx godkend alle spil på over 2,5 mål i Brøndby mod FC København, hvis odds 

er højere end 2,10 og op til 1000kr i indsats. 

 Spilleren kunne også have udvalgt nogle begivenheder eller væddemål, han ville 

følge nærmere ud fra bestemte kriterier. Skulle kriterierne indfries, får han en push 

besked på mobilen. På baggrund af dette kan han vælge at agere på beskeden.  

Disse teknologisk hjælpemidler er ikke ukendte. De findes og bruges i stor stil til aktiehandel 

i dag. 
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Etablering 

Som tidligere beskrevet bruges der mange penge på markedsføring indenfor sportsbetting. 

Selvom spiludbydernes strategier kan være forskellige, er produktet ”Soft Sportsbook” mere 

eller mindre generisk. Derfor kan valget af markedsføringsstrategi være essentielt. 

Ifølge Holger Kristiansen, direktør og stifter af Bet25, er der store omkostninger i opstarts- 

og etableringsfasen, hvor specielt produktudvikling og markedsføring er dyrt. 46 

Som nyetableret vil man ikke have de samme muskler som de store internationale udbydere 

og skal derfor være strategisk dygtig til at tiltrække spillerne. At få opmærksomhed fra de 

limiterede spillere, bliver alt andet lige ikke det største problem, da stort set ingen andre 

gider lege med dem. Her kunne markedsføring via Betxpert give den fornødne værdi. 

Som tidligere nævnt kræver det også andre spiller typer for at få styrket likviditeten på 

platformen. Hvordan synliggør man sig for de resterede spillere? 

En markedsføringsstrategi kunne bygges på social selling. Kan man få brugerne til selv at 

markedsføre platformen? Incitamentet for brugerne er til at få øje på. Desto flere spillere, 

desto flere penge vil der være på platformen, desto flere penge vil man kunne vinde. 

Kampagnen skulle bygges på udsagn som disse: 

Sportsbetting markedsplads, ingen begrænsninger, brugerstyret, objektiv formidler, 

liberalt produkt, markedets højeste odds. 

 

Etik 

Der findes en lang række etiske problemstillinger, som man er nødsaget til at forholde sig 

til, hvis man vil produktudvikle indenfor sportsbetting. Gør dette produkt, at folk spiller mere 

og derved ikke kan styre deres spilforbrug? Det vil man al andet lige ikke håbe på, men når 

man skal drive en forretning, bliver man nødt til at se på, hvad loven siger indenfor 

forebyggelse af ludomani og forholde sig til det. Brygger man en ny øl, kan der også være 

en risiko for at flere kommer i alkohol misbrug. Dog kan forebyggelse af spilmisbrug måske 

være profitmaksimerende. 

                                            
46 http://www.betxpert.com/artikel/bet25-direktoer-vi-giver-overskud-i-2018 
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Som spiludbyder er der ikke det store incitament til at forebygge spilmisbrug, da de trods alt 

lever af, at spillerne taber penge. Som spilformidler tjener man penge på spilomsætningen 

og kan derfor have en langsigtet fordel ved at fokusere på at minimere spillernes 

spilmisbrug.  

Vil man som spilformidler hellere have en spiller, der spilomsætter og taber 100.000kr på en 

måned eller en spiller, som omsætter for 2000kr om måneden i 5år med et samlet tab på 

10.000kr? Ved at gribe ind overfor spillere, der har en kritisk adfærd, vil man faktisk kunne 

øge sit CLV. Da man forlænger levetiden og gør indtjeningen konstant, i stedet for at opnå 

en stor kortsigtet indtjening. 

Er det uetisk at forsøge at opbygge et økosystem, hvor dygtige spillere tager penge fra 

mindre dygtige spillere? 

”The survival of the fittest” er et citat af Charles Darwin, som udsprang fra hans 

evolutionsteori. I dyreriget er det den stærkeste eller klogeste, der overlever. 

Løsningsforslaget bygger på den samme tilgang. Den dygtigste spiller vinder, og den 

tabende spiller har så muligheden for at udvikle sig til at blive en dygtig spiller. Men er det 

ikke præcist det samme som på en Sportsbook?! 

På platformen vil man alt andet lige som tabende spiller have bedre forhold end på en 

Sportsbook. Rent teoretisk vil man tabe mindre pga. en højere TB%, og styrkeforholdet vil 

være anderledes, da man spiller mod andre spillere og ikke mod en stor udbyder. Platformen 

forholder sig objektivt, hvilket eliminerer tvivlen om troværdighed. Etisk ser jeg ikke produktet 

til at være værre, end det der er på markedet i dag. Tværtimod er der mekanismer, som 

burde kunne skabe et fundament til en højere grad af etik og moral, samtidig med man tjener 

penge. 

Kritik af løsningsforslaget 

At skulle implementere dette løsningsforslag, som en ny spiller på markedet, vil være 

omkostningstungt. Det vil kræve en del ressourcer at få bygget platformen med de ønskede 

løsninger. Derudover stilles der er del krav til at få en licens og opretholde de lovmæssige 

procedurer for at udbyde eller formidle spil. Jeg har ikke haft data, der kunne underbygge, 

hvor stor en investering det vil kræve at realisere dette løsningsforslag. Har man klarhed 

over investering vil man kunne beregne, hvornår investeringen er tjent på baggrund af min 

CLV udregning. 
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En af problematikkerne ved brugerbaseret spiludbud er, at der ikke kommer nogle spil, hvis 

ikke der er brugere, og der kommer ingen brugere, hvis ikke der er spil at købe. Så hvordan 

opnår man en kritisk masse, der er stor nok på meget kort tid?! 

Hvis en nuværende spiludbyder ville implementere dette løsningsforslag, ville det være en 

markant mindre investering. De har allerede softwareløsninger, der vil kunne tilpasse, de 

har spillicens og et brand at markedsføre sig igennem. Problemstillingen for dem vil blot 

være, om det kannibaliserer den eksisterende del af forretningen, nemlig deres Sportsbook 

produkt. 

Jeg har, gennem mit tilfældige møde med en Betxpert medarbejder, forklaret mit 

løsningsforslag. Her fik jeg følgende svar: 

”Tanken med en sportsbetting markedsplads er rigtigt spændende, da det dækker behovet 

for vores primære brugere, men jeg er meget i tvivl, om der er nok spillere, der vil benytte 

platformen til, at den kan løbe rundt. Betfair, som er den eneste spilbørs med dansk licens, 

startede kun som en spilbørs og har efterfølgende også lavet et Sportsbook produkt. Dette 

kunne måske være fordi, det er svært at drive en rentabel forretning på baggrund af 

kommission til seriøse spillere. ” 

 

Konklusion 
Den svenske spiludbyder Unibet bruger i deres reklamer sloganet ” Af spillere for spillere, ” 

hvilket er lidt paradoksalt, når det kun er en bestemt type spillere, de vil have, nemlig 

tabende spillere. I denne opgave har jeg undersøgt fænomenet ”dygtige spillere bliver 

begrænset. ” Selvom undersøgelsen blev foretaget på et medie, hvor jeg antog, 

respondenterne ville have en høj kendskabsgrad til fænomenet, havde jeg ikke regnet med, 

at hele 78,4% var blevet limiteret en eller flere gange. Samtlige respondenter kendte til 

limitering, så kendskabsgraden var på 100%. Jeg kunne derefter konkludere, at det var et 

problem, da 86% af de limiterede spilleres primære behov var at vinde penge. Overordnet 

set er muligheden for at vinde penge det primære behov for samtlige respondenter. 

De vindene spillere er ikke velkomne hos Soft Sportsbooks, da de bliver en omkostning og 

ikke en indtjening. En Soft Sportsbooks er en spiludbyder, der udbyder spil, som brugerne 

kan købe. Deres forretningsmodel er bygget på, at de udbudte odds er tilføjet en 
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tilbagebetalingsprocent under 100, hvilket gør, at man som spiller skal have en hitrate, der 

er bedre end den statistiske sandsynlighed for at vinde penge. De spillere der formår at gøre 

dette på langt sigt bliver limiterede, da det er måden, spiludbyderne kan profitmaksimere. 

Vindende spillere er velkomne to steder. På en spilbørs og på en Asien Sportsbook. En 

Asien Sportsbook bygger på samme princip som en Soft Sportsbook. Forskellen er blot, at 

Asien Sportsbook udbyder spil med lavere TB% i en volumen, der er så stor, at det ikke kan 

svare sig at limitere spillerne. I stedet sætter de limits på, hvad man maksimalt må spille for 

på hver enkelt marked. Begrænsningen er den samme, uanset om du er vindende eller 

tabende spiller. Problemet er blot, at der ikke findes Asien spiludbydere med dansk 

spillicens, hvilket betyder, at der skal betales skat af gevinsterne. Selvom en højere TB% 

gør, at man statistisk set vil vinde flere penge hos en Asien Sportsbook, er det ikke 

nødvendigvis den bedste måde at profitmaksimere sine spilaktiviteter på. Det kommer an 

på valget af spilstrategi, målsætning og visioner m.m. Skal man betale skat af gevinsterne, 

kan det betyde, at man som yderste konsekvens ikke længere kan gøre sportsbetting til sin 

levevej.  

Et andet produkt indenfor sportsbetting er en spilbørs. En spilbørs formidler spil mellem 

brugerne og tjener penge på at tage kommission. Kommission får samme effekt som TB% 

for brugerne. Dette betyder, at brugerne skal have en hitrate, der er bedre end den statistiske 

sandsynlighed, for at de kan slå markedet og derved blive profitable spillere. På det danske 

marked er der kun en spilbørs med en høj kommission efter min vurdering. Spillerne kan få 

en lavere kommission ved højere spilomsætning, hvilket kræver en relativt høj likviditet. 

Der findes forskellige tilgange til sportsbetting, men rent teoretisk er der metoder, der er 

bedre end andre på langt sigt. I denne opgave har jeg kigget nærmere på 2 vindende 

spilstrategier value better og sportstrader. Disse strategier er bygget på matematiske 

modeller og kombineret med en enorm viden, hvilket gør, at spillerne på langt sigt kan slå 

markedet og derved opnå profit. 

Størstedelen af spillerne er dog tabende spillere på langt sigt, og dette skyldes, de vælger 

at kombinere flere væddemål for at opnå større gevinst, samt de spiller på favoritterne. Jeg 

har i denne opgave matematisk bevist, hvorfor denne adfærd giver tab på langt sigt. 
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På baggrund af mit primære og sekundære data har jeg estimeret CLV for henholdsvis 

vindende og tabende spillere. Med den valgte fordeling kan vi konkludere, at en ny kunde 

bliver profitabel efter 5,4 måneder og giver et overskud på 3346kr om året, når vi ser bort 

fra erhvervelsesomkostningerne. Dette er markant højere end det CLV hos den 

servicevirksomhed, som jeg har kunnet benchmarke mod. Her skulle de i gennemsnittet 

være kunder i 16,8 måneder, hvilket er 11,4 måneders forskel, dog var de første 6 måneder 

i binding, hvilket reelt vil sige, at der er 5,4 måneders forskel på indtjeningshastigheden. 

For at vindende spillere får glæde af deres kompetencer indenfor sportsbetting, og at de 

ikke bliver betragtet som omkostninger, er mit løsningsforslag bygget på en P2P platform, 

som tager kommission for at formilde spil. Det betyder at desto mere, der bliver spillet, desto 

mere tjener man på produktet. Derfor er der ikke grund til at begrænse vindende spillere, 

tværtimod giver de mere værdi, desto mere de omsætter for, hvilket dækker deres primære 

behov.  

Med udgangspunkt i mine antagelser for beregningen af CLV kan vi konkludere, at vindende 

spillere kan gå fra at være en samlet omkostning på 213mio.Dkk til en indtjening på mellem 

85 og 128mio.Dkk alt afhængigt af kommissionsniveau. En kommissionsbaseret platform vil 

ikke have negativ effekt på tabende spillere. Faktisk vil det være en fordel, da det antagne 

kommissionsniveau vil give en højere TB% for brugerne, hvilket resulterer i højere 

udbudsodds end hos en Sportsbook. Dette betyder, de teoretisk set vil tabe mindre penge, 

end de gør i dag. Denne forretningsmodel er altså fordelagtigt for begge parter. 

Vi kan altså konkludere, at det er muligt at konvertere limiterede kunder fra at være en 

omkostning til at være en indtjening, uden at fjerne behovet for de resterende spillere ved 

hjælpe af teorier og modeller fra SCM litteraturen.  

Ydermere er det muligt at forebygge og minimere spilmisbrug som et værktøj for at 

profitmaksimere på langt sigt, hvilket betyder, at man som spiludbyder vil kunne bruge sin 

CSR47 politik som konkurrencestrategi. 

 

                                            
47 Corporate Social Responsibility 
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Perspektivering 
Fremtiden for en sportsbetting markedsplads. 

Konkurrencen mellem spiludbyderne på det danske marked er hård. I løbet af 2017 har 2 

spiludbydere trukket sig fra det danske marked, mens en spiludbyder er gjort sin entre. 

Rygterne i branchen siger, at 2 spiludbydere har søgt om dansk licens og forventes at gøre 

deres indtog i løbet af 2018. Der er altså stor tiltro til, at man stadig kan lave en sund 

forretning på det danske marked, selvom de alle tilbyder samme produkt - Soft Sportsbook. 

Sportsbetting bliver betragtet som et tilfældighedsspil, selv om spiludbyderne med limitering 

af visse spillere indirekte bekræfter, der er tale om et videns spil. BSI opgørelserne fra 

spilmyndigheden viser også, at spillerne taber penge i deres forsøge på at slå udbyderne.  

Jeg mener, det er på tide at fokusere på det professionelle miljø indenfor sportsbetting og 

målrette produkter, der er tilpasset til deres behov. Ser man på det økonomiske potentiale 

er det helt klar til stede. 

Helt konkret forventes det, at markedsværdien af online spil (Poker, Casino og sportsbetting) 

i løbet af 2020 når 360 billioner danske kroner, hvilket er en stigning på 31% fra opgørelsen 

i 2015. Der kommer altså flere og flere penge ind i branchen. 

Kan man flytte den generelle holdning til sportsbetting mod en investeringsform som 

aktiehandel, ligger der et stort potentiale for mit produkt. 

I min optik har aktiehandel og sportsbetting store ligheder. Som aktieinvester handler det 

om at analysere en virksomheds fremtidige potentiale, hvor man som sportsbetter skal 

analysere et fremtidigt udfald af en begivenhed. Dette kan gøres på mange forskellige 

måder og med vidt forskellige strategier, dog med det fælles mål, at de begge ønsker at 

opnå det største afkast på deres investering. Der findes i dag professionelle sportsbettere, 

ligesom der findes professionelle aktieinvestorer. Der findes også sportsbetting analytikere, 

som lever af at sælge deres analyser, på samme måde som aktieanalytikere gør. Der findes 

også sportsbetting investeringsfonde, som leverer fornuftige afkast til deres kunder, ligesom 

man kender det fra aktiehandel. Den eneste forskel er volumen.  

Hvad med sikkerheden og matchfixing 

Sportsverdenen har kommercielt været igennem en kraftig udvikling de senere år. Et 

sportshold er i dag en virksomhed og et brand, hvor produktet er deres sportslige aktiviteter.  
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Ser man på Forbes mest værdifulde sportshold i 2017, er de alle i kraftig vækst. I 2017 var 

Dallas Cowboys, det mest værdifulde sportshold, estimeret til en værdi af 4,2 milliarder 

dollars48. Den nuværende ejer Jerry Jones købte holdet for 150mio dollars i 198249. Han har 

på 35 år fået et afkast på 2800%, hvilket svarer til 4,05 milliarder dollars. Disse sportshold 

bliver i dag styret og drevet som en hvilken som helst anden stor virksomhed. Incitament til 

at modtage bestikkelse er ikke eksisterende, da deres indtjeningsmuligheder i dag er så 

store, så det aldrig ville kunne svare sig. Dette er med til at opbygge en sikkerhed omkring 

sportsbetting. Selvfølgelig vil man i mindre værdifulde sportsgrene kunne opnå en 

økonomisk rentabel gevinst ved at tabe med vilje, men disse sportsgrene kan man som 

sportsbetter blot holde sig fra. 

Der har været skandaler og kriser på aktiemarkedet, så på den måde er der også en vis 

usikkerhed forbundet med aktiehandel. Konkursen af Lehman Brothers i 2008 og IT boblen 

i starten af 2000 gav næsten 50% fald på aktiemarkedet. I disse situationer har det effekt på 

alle i markedet, selvom man ikke har en investering direkte tilknyttet. Skulle man miste 50% 

af sin porteføljeværdi som sportsbetter, skal man aktivt selv placere et væddemål til den 

værdi. Som sportsbetter vil du derfor være aktivt skyld i dit tab, hvorimod du som 

aktieinvestor vil være passivt deltagende. Sikkerheden på begge markeder har brister men 

fungerer efter deres hensigt. 

Player to player platforme 

Indenfor de sidste 10-15 år har vi set virksomheder, som har haft stor succes med at re-

designe produkter ved at tilpasse dem til P2P platforme. Denne tankegang går også under 

navnet deleøkonomi. Hvis man kigger på 3 af de mest kendte brands i Danmark, Gomore, 

Uber og Airbnb, har deres koncepter det til fælles, at de formidler kundekontakten på en 

platform, hvor de derefter tager et gebyr/kommission for denne formidling. Brugerne får 

gennem platformen kontakt til andre brugere, som kan løse et problem/ dækker et behov. 

Der betales direkte til brugerne, og derfor er der ikke behov for en dyrt mellemled.  

Disse 3 koncepter har alle det til fælles, at desto mere brugerne bruger platformen, desto 

mere tjener virksomhederne. Virksomhedernes opgave er at få matchet brugere med et 

                                            
48 https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2017/07/12/full-list-the-worlds-50-most-valuable-sports-
teams-2017/#420c013c4a05 
49 https://www.business.dk/global/real-madrid-slaaet-af-tronen-som-mest-vaerdifulde-sportshold 
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behov, med brugere der kan indfri det. Derfor skal disse 3 virksomheder udvikle på 

platformen og tilføje features, som kan hjælpe med dette.  

Overordnet skal det ses som en treenighed, hvor alle parter får værdi. Virksomheden tjener 

penge, brugerne tjener penge eller sparer penge. 

Mit løsningsforslag har flere ligheder med ovenstående beskrivelse. Desto mere brugerne 

spiller, desto mere tjener man på produktet. Det gælder om at få matchet flest mulige 

brugere til at indgå et væddemål. Værdiskabelsen ligger i, at brugerne har de bedst mulige 

vilkår for at få dækket deres primære behov, at vinde penge, men i forhold til treenigheden 

vil der være en taber. Vil taberen finde det mere eller mindre attraktivt, at hans penge går til 

en anden person i stedet for til en stor spiludbyder? Hvis det viste sig at være tilfældet, 

kunne det bruges i fortællingen om produktet.  

SCM perspektivering 

At visse kunder er en omkostning er oftest noget, man oplever som servicevirksomhed. Hvis 

en kunde trækker ydelser for mere, end hvad han har indbetalt for perioden, bliver han en 

omkostning. Jeg har i denne opgave bevist, at man i teorien kan konvertere kunder fra at 

være en omkostning til at blive en indtjening uden at påvirke de eksisterende kunders 

primære behov. 

Om man vil kunne gøre det indenfor alle servicevirksomheder, tvivler jeg på. Der kan være 

nogle forhold, som gør det umuligt at re-designe produktet, uden det påvirker den 

eksisterende kundebase. Overordnet set kan denne opgave og metode bruges som 

inspiration til at maksimere profitten for en udvalgt kundegruppe, inden man afskriver dem. 

Om det er kunder, som man ikke tjener på, eller kunder man ser et større potentiale i, vil 

undersøgelsen af deres primære behov, samt vægtningen af udvalgte drivers give svar på. 

Konklusion af disse svar skal sammenholdes med det økonomisk perspektiv.  

Kundelivstidsværdi er vigtigt for alle virksomheder at forholde sig til uanset størrelse. Det 

giver en forståelse for nuværende eller fremtidige kunders adfærd. Ved at forstå sine 

kunders ageren kan man målrette sine produkter og kampagner direkte ud fra den viden.  

Levetiden kan for mange virksomheder være svær at definere, hvis der ikke forelægger en 

opsigelsesdato. Jeg har i denne opgave ud fra en model opstillet mine egne kriterier, for 

hvornår et kundeforhold skal defineres som afsluttet. Disse kriterier er fastsat ud fra data 
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omkring kundernes adfærd. På samme måde vil man som webshop eller detailbutik kunne 

opstille kriterier ud fra sine kunders adfærd, som definerer et afsluttet kundeforhold. Man 

kan ud fra dette opbygge forskellige kampagner til at aktivere dem igen, eller filtrere dem fra 

og bruge ressourcerne på kunder, der er værdiskabende.  

Virksomhederne skal efter min mening give kunderne et incitament til at logge deres køb. 

Dataindsamlingen er meget afgørende, og derfor skal virksomhederne være villige til at 

investere i dette, da det på langt sigt kan blive en stor gevinst. Det kunne være rabat, når 

man bruger sit medlemskort eller andre fordele. 

Det handler for virksomhederne om at have en tæt relationen til sine kunder, for derved at 

kunne dækker deres fremtidige behov, og forblive konkurrencedygtige på langt sigt. 
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