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 I 
 

 

Abstract 
This study examines how well multinomial and ordinal logistic regressions predict the outcome 

of football games. The two models have been used for comparison, since the multinomial logistic 

model treats the outcome as nominal while the ordinal model treats the outcome as ordered 

variables, 1 > X > 2. The outcome of the game is affected by quantitative explanatory variables, 

based on data from Premier League 2015/2016, which describe the teams form and performance.  

The multinomial model has a prediction measure of 53.4 % and the ordinal model has a 

prediction measure of 43.8 %. Furthermore, most of the explanatory variables have small and 

unexpected influence. The conclusion is that modeling with solely historical data is a good basis, 

but can be improved. In future research the number of observations should be increased and the 

model should be tested on data different from the one used to develop the model. Furthermore, 

the goal difference could be used as the response variable, to examine if the prediction measure 

improves.  

The mathematical study is completed with an industrial management approach, which consists of 

an analysis of the betting industry with Porters Five Forces and suggestions of establishment 

strategies with focus on marketing. Because of the Swedish gambling monopoly, the competition 

from local operators is limited, but foreign network operators increase their market shares. A new 

foreign network operator must thus use digital distribution channels to reach the Swedish betting 

market. The Swedish consumer is price sensitive, why transaction marketing with focus on 4P, 

above all price, is preferable towards these. 

 

  





 

 II 
 

 

Sammanfattning  

I detta arbete undersöks hur bra prediktionsförmåga som uppnås då multinomial och ordinal 

logistisk regression tillämpas för att modellera respektive utfall 1X2 i fotbollsmatcher. De två 

modellerna har använts i jämförande syfte, där den multinomiala logistiska modellen behandlar 

utfallen som nominala och den ordinala behandlar dem som ordnade, 1 > X > 2. Matchens utfall 

påverkas av kvantitativa förklaringsvariabler, baserade på data från Premier League 2015/206, 

som beskriver lagens form och prestation. 

Prediktionsmåttet för den multinomiala modellen är 53.4 % och för den ordinala modellen är den 

43.8 %. Vidare har de flesta förklaringsvariabler låga och oväntade effekter. Slutsatsen är att 

modellering med enbart historisk data är en bra grund, men lämnar utrymme åt förbättring. I 

framtida undersökningar rekommenderas att utöka antal observationer, använda testdata som 

skiljer sig från utgångsdatan samt att undersöka om målskillnad som responsvariabel genererar 

ett bättre prediktionsmått.  

Den matematiska undersökningen kompletteras med en industriell ekonomisk tillämpning i form 

av en branschanalys med Porters femkraftsmodell, samt förslag på etableringsstrategier med 

fokus på marknadsföring för nya aktörer. På grund av det svenska spelmonopolet begränsas 

konkurrensen av inhemska aktörer, men de utländska nätaktörerna ökar sina marknadsandelar. En 

ny nätaktör måste således använda digitala distributionskanaler för att nå den svenska 

spelmarknaden. De svenska spelkonsumenterna är priskänsliga, varför en 

transaktionsmarknadsföring med fokus på 4P, framför allt pris, är att föredra gentemot dessa.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fotboll är idag en av de största sporterna globalt och majoriteten av oss har någon gång försökt 

förutspå matchresultatet. Man diskuterar möjliga utfall med bekanta, läser om dessa i tidningar 

och satsar pengar via olika betting-sidor. De sistnämnda har, med hjälp av internets genomslag 

och sändningar av internationella ligor, vunnit allt mer mark hos de stora massorna, [1] vilket 

resulterat i att spelmarknaden i världen vuxit till en mångmiljardindustri. Framtidsprognoser 

tyder på att den goda tillväxttakten kommer att kvarstå, då spelmarknaden fortfarande befinner 

sig i en tillväxtfas på många geografiska marknader. [2] För spelbolagen innebär detta en 

ekonomisk hållbar utveckling, samtidigt som branschen anses vara ett attraktivt 

investeringsalternativ.  

Förutom den globala spridningen, har dessutom spelmarknadens utbud utökats. Exempelvis finns 

idag 47 olika spelalternativ i en vanlig Champions League match. [1] Dessa omfattar allt från 

antal mål, kort och fasta situationer, till målskyttar och resultat i olika skeden i matchen. Det 

klassiska och vanligaste spelalternativet är dock fortfarande 1X2, det vill säga matchresultatet: 

hemmavinst (1), oavgjort (X) och bortavinst (2). Spelbolagen beräknar sannolikheten för 

respektive resultat med diverse verktyg och sätter därefter sina odds som de inverterade 

sannolikheterna.  

Det finns ett antal olika modeller och hjälpmedel man kan tillämpa för att beräkna sannolikheten 

för respektive utfall. Man kan utgå från endast historisk data, andra aspekter som expertutlåtande, 

laguppställning och efterfrågan (hur många det är som spelar på respektive utfall), eller en 

kombination av dessa. Vidare tar man hänsyn till i vilken del av säsongen matchen äger rum. I 

början av säsongen är sannolikheten något högre för mindre lag att skrälla, då spelare kämpar 

med form efter uppehållet och nyförvärv ska spelas in i truppen. Längre in i säsongen sjunker den 

sannolikheten, då mindre lag har mindre chans att hävda sig på grund av mindre trupper som 

lättare drabbas av skador och avstängningar. [3] På grund av att vissa av dessa faktorer är svåra 

att kvantifiera och erhålla underlag för, kommer i detta arbete en modell med enbart historisk 

fakta som underlag att konstrueras.  
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka prediktionsförmågan av utfallen i fotbollsmatcher med 

multinomial respektive ordinal logistisk regression. Den här modellen kan vara till nytta för nya 

aktörer inom branschen då det ämnar öka förståelsen för de bakomliggande faktorerna vid 

beräkning av sannolikheten och därmed även principen bakom odds-sättning. Vidare kan 

resultatet utnyttjas av individer för att avgöra hur man på bästa sätt får ut det maximala av sina 

investeringar i fotbollsodds.  

1.3 Problemformulering 

Den matematiska studien ämnar besvara tre problemformuleringar och dessa är:  

 Hur bra prediktionsförmåga uppnås då multinomial logistisk regression används för att  

modellera utfallen i fotbollsmatcher? 

 Hur bra prediktionsförmåga uppnås då ordinal logistisk regression används för att  

modellera utfallen i fotbollsmatcher? 

 Vilken av dessa modeller genererar en bättre prediktionsförmåga?  

1.4 Avgränsningar 

Inom ramen för uppsatsen görs ett antal avgränsningar. En specifik liga, Premier League väljs i 

syfte att undvika faktorer som kan ha exempelvis geografiska förklaringar. Vidare observeras 

endast en spelsäsong 2015/2016 då detta anses beskriva lagets nuvarande form på bästa sätt. 

Slutligen läggs fokus på sannolikheten för matchresultatet 1X2 och inte andra typer av 

spelalternativ såsom exempelvis antal gjorda mål.  

1.5 Tidigare studier 

Att prediktera matchresultat har blivit alltmer populärt och sträcker sig idag utanför 

spelbranschens ramar. Det akademiska intresset för detta ämne ökar inom ett flertal olika 

områden, där exempelvis ekonomer, operationella forskare och statistiker verkar i olika syften.[4] 

Utfallet i fotbollsmatcher kan analyseras utifrån olika utgångspunkter, varav de två mest 

frekventa typer är prediktion av resultatet och antal mål. Dessa typer av modeller används ofta i 

syfte att jämföra det erhållna resultatet med spelbolagens odds. [4] Vidare förekommer det i 

tidigare studier tillämpningar av flera olika statistiska modeller. Två vanliga modeller är logit och 
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probit. Generellt sett genererar de två modellerna liknande resultat, men ett grundläggande 

antagande gällande feltermernas fördelningar skiljer dem åt. Logit-versionen bygger på 

antagandet om standard logistisk fördelning, medan en normalfördelning antas i probit-versionen. 

[5] 

Ordered probit har i tidigare studier visat sig vara lämplig vid prediktering av matchresultat. Ian 

Hale har konstruerat en statistisk modell för prediktion av matchresultaten i fotbolls-VM 2010, i 

vilken han har använt sig av ordered probit där han behandlat matchresultatet som en ordnad 

variabel, då 1 > X > 2. Vidare har han inkluderat förklaringsvariabler som hemma-

/bortamatch/neutral, avstånd från lagens huvudstad till matchplatsen, skillnad i världsranking, 

senaste matchresultat och matchtyp (turnering, vänskapsmatch eller kvalmatch). [6] 

Vidare uppmärksammas att många tidigare studier genomförts i syfte att jämföra de predikterade 

resultaten med spelbolagens för att undersöka effektiviteten hos spelbolagens odds. Lundgren och 

Strandberg har med utgångspunkt i Hales forskning konstruerat en modell med bättre 

prediktionsförmåga än Unibet. [7] Vidare har Nyberg, Henri [8] med multinomial logistisk 

regression konstruerat en modell för att testa effektiviteten av odds på bettingmarknaden. Han 

diskuterar Efficient market hypothesis, som i detta sammanhang innebär att all underliggande 

information ska reflekteras i sannolikheterna för de olika utfallen. Uppfylls inte kriterierna för 

efficient market är det möjligt att konstruera mer adekvata sannolikheter. Han menar även att 

matchresultatens ordning inte är avgörande för den multinomiala logistiska modellen, till skillnad 

från exempelvis ordered probit model. Den sistnämnda modellen har tillämpats i studien ”Odds-

setters as forecasters: The case of English football”. Exempel på förklaringsvariabler inkluderade 

i denna modell är lagens vinstandel det senaste året, senaste resultat och geografiskt avstånd 

mellan lagens hemstäder. [9, s.556] Resultatet av undersökningen adderar tvivel till den generella 

synen om att expertutlåtanden presterar sämre än prediktioner från statistiska modeller. [9] 

I en annan studie “How Efficient is the European Football Betting Market? Evidence from 

Arbitrage and Trading Strategies” har både en Poisson- och multinomial regression tillämpats. 

Med Poisson regression har antalet mål predikterats och med multinomial logistisk regression har 

matchutfallet predikterats. En generell slutsats har dragits, vilken lyder att ekonometriska 

modeller kan användas för att utveckla bettingstrategier då de uppnår mer precisa prediktioner än 

andra tillvägagångssätt. [10]  
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2 Matematisk teori 

2.1 Inledande teori 

Multinomial och ordinal logistisk regression är icke-linjära metoder inom kategorisk dataanalys. 

Metoderna används då responsvariabeln har mer än två diskreta kategorier (utfall) med syfte att 

beräkna sannolikheten för respektive utfall. Ordinal logistisk regression används då utfallen är 

ordnade medan multinomial logistisk regression kan tillämpas för både ordnade och oordnade 

utfall. Ordnade utfall kan kategoriseras på en skala, exempelvis social klasstillhörighet, medan 

oordnade utfall saknar en naturlig ordning, exempelvis religionstillhörighet. [11] Modelleringen 

för de två olika utfallstyperna skiljer sig åt, men det är möjligt att behandla ordande utfall som 

nominala, i så fall utan en tydlig hänsyn till ordningen. [12] Fördelen med dessa metoder är 

normalfördelning hos variablerna och att homoskedasticitet inte är ett krav. [13] 

2.1.1 Variabler 

I den multinomiala logistiska modellen behandlas responsvariabeln, Y, som en nomial variabel, 

medan den i den ordinala logistiska modellen är en ordnad variabel. Responsvariabeln påverkas 

av en uppsättning förklaringsvariabler, x = (x1, … , xn), som kan vara kvantitativa eller 

kvalitativa, så kallade dummy-variabler. Kvantitativa variabler antar de observerade värdena, 

medan dummy-variabler anger om observationen besitter en egenskap genom att anta endast ett 

av två värden: 1 eller 0. Om dummy-variabeln antar värdet 1 innehas egenskapen och om den 

antar värdet 0 saknas egenskapen.  

2.2 Multinomial logistisk regression  

I den multinomiala logistiska modellen har responsvariabeln Y en multinomial distribution som 

är baserad på oberoende och identiska observationer och har sannolikhetsfunktionen 

 (          )   (
  

           
)   

    
     

     

där nj är antal utfall som faller under respektive kategori och j = 1, ..., J representerar de olika 

kategorierna. Sannolikheterna för respektive utfall i en fotbollsmatch, för en given uppsättning 

förklaringsvariabler x, anges som            |  ,  j = 1, X, 2. Från detta följer att ∑      . 
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Vidare bygger modellen på att en referenskategori väljs och sannolikheten för resterande utfall 

beräknas i förhållande till referenskategorin. I regel väljs den mest förekommande eller sista 

kategorin som referenskategori. Med kategori 1 som referenskategori, blir den multinomiala 

logistiska modellen: 

   
  

  
    

     |  

     |  
      

      [       ]       

   
  

  
    

     |  

     |  
      

      [       ]       

Sannolikheten för respektive utfall beräknas då som: 

     |   
 

                   
 (2.3) 

     |   
        

                   
 (2.4) 

     |   
        

                   
 (2.5) 

Modellen kan utvecklas till fler kategorier, men för modelleringen av utfallen i en fotbollsmatch 

krävs endast tre kategorier, varför en mer generell beskrivning utelämnas. [11] 

2.1.4 Maximum Likelihood 

Vid logistiska regressioner estimeras koefficienterna α och β med Maximum Likelihood-

metoden. De estimerade koefficienterna,  ̂      ̂, beräknas som de värden som maximerar log-

likelihood funktionen (2.6). [11] 

   [    ]     (∏(∏      
   

 

)

 

   

)

 ∑,∑   (        )  

   

   

   *  ∑ (        )

   

   

+-

 

   

        

(2.6) 

Vid n oberoende observationer representerar                 , i = 1, ..., n de verkliga 

utfallen för observation i. För individuella data är yij en indikator-variabel, som antar värdet 1 om 

det i:te utfallet faller under kategori j och 0 annars. [12]  
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    {
         
         

         

2.3 Ordinal logistisk regression (proportionella odds-modellen) 

Grundantagandet i den ordinala logistiska modellen är att responsvariabeln kan delas in i mer än 

två kategorier som i sin tur kan ordnas i en skala efter deras värde. Vidare antar metoden att 

multikollinearitet inte förekommer och att oddsen är proportionella, vilket innebär konstanta 

värden på β-parametrarna i alla kategorier. [14]  

Den vanligaste modellen vid hantering av ordinal data är cumulative logits-modellen som utgår 

från kumulativa fördelningsfunktionen och definieras som:  

     [     |  ]     
     |  

       |  
    

             

               
           

Vid användning av cumulative logits, där responsvariabeln har J kategorier, behöver endast J-1 

cumulative logits beräknas eftersom den sista sannolikheten kan beräknas som 1-Σj πj,  

j = 1, ... , J-1. Inom ramen för detta arbete behövs endast två cumulative logits.  

     [     |  ]     
     |  

       |  
    

     

           
              

     [     |  ]     
     |  

       |  
    

           

     
              

Ur dessa log-odds kan därefter sannolikheten för respektive utfall beräknas. 

            |   
       

         
       

            |        |   
       

         
 

       

         
        

              |     
       

         
        

I dessa ekvationer anger αj, j = 1,X log-oddsen för att tillhöra kategorierna upp till j. β anger hur 

mycket respektive variabler påverkar utfallet. Dessa är konstanta för samtliga kategorier, vilket 

påvisar förekomsten av proportionella odds. [11] 
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2.3.1 Maximum Likelihood 

Likt den multinomiala modellen skattas parametervärden för den ordinala logistiska modellen 

med Maximum Likelihood-funktionen där de estimerade koefficienterna,  ̂      ̂, beräknas som 

de värden som maximerar log-likelihood funktionen (2.12). [11] 

   [    ]  ∏*∏      
   

 

   

+

 

   

 ∏*∏(     |           |   )
   

 

   

+

 

   

 ∏*∏(
       

         
 

         

           
)

   
 

   

+

 

   

         

       

 

2.4 Modellfel 

2.4.1 Multikollinearitet  

Multikollinearitet innebär att två eller flera av förklaringsvariablerna är nära korrelerade till 

varandra, vilket är ett problem vid undersökning av effekten av enskilda förklaringsvariabler på 

responsvariabeln. [15] Vid multikollinearitet kan standardavvikelsen för en eller flera 

koefficienter bli orimligt hög, vilket resulterar i felaktiga estimeringar av koefficienterna i fråga. 

Genom att öka antalet observationer avtar standardavvikelserna. [16] Vidare kan problemet med 

multikollinearitet åtgärdas genom att utesluta en eller flera av de korrelerade variablerna ur 

modellen, alternativt sammanfoga dessa.  

2.5 Modellanpassning 

2.5.1 Likelihood ratio comparison test  

Likelihood ratio comparison test tillämpas i jämförande syfte mellan två modeller. En fullständig 

modell (modell 1) innehållandes alla parametrar jämförs med en förenklad modell (modell 2) 

innehållandes färre parametrar. Ett hypotestest H0 uttrycks som: ”Den reducerade modellen är 

statistiskt bättre.” För att testa nollhypotesen används testvariabeln (2.13). [17] 
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∏    
 
   

   ∏    
 
   

                    

        

 där   och    är likelihood-skattningen för respektive modell. Givet H0 förväntas en liten skillnad 

mellan    och   . Därefter erhålls ett p-värde för Λ från en   (     )-fördelning, där p1 och p2 

är antalet parametrar i respektive modell. [18] Erhålls ett tillräckligt litet p-värde kan 

nollhypotesen förkastas och modellen bör inte reduceras.  

2.5.2 AIC  

Akaikes informationskriterium definieras som 

          [ ( ̂)]     

                              
       

och bedömer en modell utifrån hur väl de estimerade värdena överensstämmer med de verkliga 

värdena, genom att minimera förlusten av information. Den används i jämförande syfte för att 

avgöra vilken modell av flera olika som är den statistiskt bästa, samt anger vilka 

förklaringsvariabler som bör inkluderas i modellen. Fördelen med AIC är att den exkluderar 

överflödiga variabler och väljer den enklaste modellen som på bästa sätt anpassar sig efter 

datan.[19] 

2.5.3 Backward elimination  

Vid användningen av backward elimination är alla förklaringsvariabler inkluderade i det första 

skedet av modelleringen. Därefter elimineras de förklaringsvariabler med högst p-värde över 

          en i taget, med en anpassning av modellen till de återstående variablerna mellan varje 

eliminering. Proceduren upprepas tills alla p-värden är mindre än          . [20] 

2.5.4 T-test 

T-testet används i den multinomiala logistiska modellen för att avgöra om en förklaringsvariabel 

är signifikant skild från noll genom att anta nollhypotesen H0: ”variabeln i fråga är statistiskt 

insignifikant”, alltså     0,                        . Testvariabeln beräknas enligt: 
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 ̂      

    ̂   

                    

 
       

 

där t0 har en t-fördelning med n - 1 frihetsgrader. Vid en vald signifikansnivå α beräknas p-värdet 

för att erhålla ett mer extremt värde på testvariabeln givet att H0 är sann. Erhålls ett p-värde 

mindre eller lika med α förkastas nollhypotesen och variabeln bedöms vara signifikant. [21]  

2.5.5 Wald test 

Wald-testet används i den ordinala logistiska modellen för att avgöra om en förklaringsvariabel är 

signifikant skild från noll. Testet utförs enligt proceduren för t-testet i föregående avsnitt, med 

undantag från antagandet om testvariabelns fördelning, vilken vid ett stort antal observationer har 

en approximativ standard normalfördelning. Alternativt betraktas z
2
 ha en   (1)-fördelning. 

Vidare definieras testvariabeln enligt (2.16).  

   
 ̂      

√   ̂  ̂   

                   

 
         

 

Där       0,                    . [22] 
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3 Metod 

3.1 Variabler 

Responsvariabeln är matchresultatet och faller således under tre olika kategorier i den 

multinomiala respektive ordinala logistiska modellen. I den insamlade datan har det verkliga 

utfallet för de observerade matcherna noterats och använts vid skattningen av Maximum 

Likelihood-funktionerna.  

Förklaringsvariabler har valts med hänsyn till de faktorer som anses kunna påverka 

responsvariabeln. I en klassisk modell för prediktionen av matchresultat kan lagens senaste 

resultat och tabellpositioner ingå. [4] De utvalda förklaringsvariablerna är kvantitativa och 

sammanfattas i tabell 1.  

xi, i = Variabel Förklaring 

1 HV Antal av de fem senaste matcherna som hemmalaget vunnit 

2 HO Antal av de fem senaste matcherna som hemmalaget spelat oavgjort 

3 HF Antal av de fem senaste matcherna som hemmalaget förlorat 

4 BV Antal av de fem senaste matcherna som bortalaget vunnit 

5 BO Antal av de fem senaste matcherna som bortalaget spelat oavgjort 

6 BF Antal av de fem senaste matcherna som bortalaget förlorat 

7 HGMS Genomsnittliga målskillnaden för hemmalaget i de fem senaste matcherna 

8 BGMS Genomsnittliga målskillnaden för bortalaget i de fem senaste matcherna 

9 PLS Skillnaden i tabellposition mellan hemma- och bortalaget 

10 PS Skillnaden i poäng mellan hemma- och bortalaget 

11 HSK Antal skadade spelare i hemmalaget  

12 BSK Antal skadade spelare i bortalaget 

13 IHV Antal av de fem senaste inbördes mötena som hemmalaget vunnit 

14 IO Antal av de fem senaste inbördes mötena som slutat oavgjorda 

15 IBV Antal av de fem senaste inbördes mötena som bortalaget vunnit 

Tabell 1: Förklaringsvariabler som används i modellerna. 

Variablerna xi, i=1,…,6 representerar resultaten för lagens fem senast spelade matcher och anses 

vara det bästa måttet på lagets nuvarande form.  Variablerna x7 och x8  anger den genomsnittliga 

målskillnaden i de fem senast spelade matcherna för respektive lag och anges som 
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. Dessa två variabler indikerar hur målfarliga lagen är, respektive 

eventuella förekommande brister i försvarsspelet. 

Variablerna x9 och x10 representerar skillnaden i hemma- och bortalagets tabellposition samt 

poäng och anger lagens ställning i förhållande till varandra. Båda variabler har inkluderats då det 

i vissa fall kan förekomma en skillnad i tabellposition men ej i poäng, vilket innebär att 

tabellpositionen inte nödvändigtvis rättvist speglar lagens ställning. Variablerna x11 och x12, antal 

skadade spelare i de två lagen, tas i beaktning då lagens uppställning, spelalternativ och form 

påverkas av skadade spelares frånvaro. x13, x14 och x15 representerar resultaten mellan lagens fem 

senaste inbördes möten. Inbördes historiken kan tänkas påverka förväntningarna, spelarnas 

inställningar och prestationer i matchen.  

3.2 Datahantering 

En kvantitativ datainsamling har utförts där matchresultaten [23] och antal skador [24] för 

respektive lag i Premier League 2015/2016 har samlats in. De fem första omgångarna har 

utelämnats, då det är svårt att mäta lagets form i detta skede på grund av att spelarna precis 

kommit tillbaka från ett uppehåll och nyförvärv behöver spelas in i truppen. Utifrån 

matchresultaten har övriga förklaringsvariabler sammanställts genom Excel. Den slutgiltiga 

datafilen innehåller information från 250 fotbollsmatcher.  

3.3 Modellering 

Då matchresultatet kan ordnas i en skala efter avtagande värde, genomförs två undersökningar. I 

den första undersöks om matchresultat kan förklaras med en multinomial logistisk regression och 

i den andra undersöks om detta går att åstadkomma med en ordinal logistisk regression. 

Metoderna jämförs för att avgöra om någon av dem är att föredra.  

3.3.1 Inledande undersökning och åtgärd 

Multikollinearitet kan leda till missvisande resultat och svårigheter i att avläsa en variabels 

statistiska signifikans i en modell. Dessutom är ett av antagandena för ordinal logistisk regression 

”ej förekomst av multikollinearitet”. Vidare resulterar multikollinearitet i att signifikanstester kan 

bli olämpliga då vissa förklaringsvariabler som bör ingå i modellen, till följd av korrelationer, 



 12 

kan bli ej signifikant skilda från noll. På grund av detta undersöks korrelationen mellan 

förklaringsvariabler som beskrivs i tabell 1. Resultatet sammanfattas i en korrelationskarta.  

 

Figur 1: Korrelationskarta där starka färger visar på starka korrelationer och svaga färger visar på svaga korrelationer. 

Från korrelationskartan framgår att HF och HGMS , BF och BMGS samt PLS och PS är starkt 

korrelerade till varandra. Sambanden mellan dessa plottas för att avgöra om en av variablerna kan 

förklaras med hjälp av den andra.  

 

Figur 2: Sambandet mellan HGMS 

och HF. 

 

Figur 3: Sambandet mellan BGMS 

och BF. 

 

Figur 4: Sambandet mellan PS och 

PLS.

Ur figur 2 - 4 framgår att det till stor del förekommer ett linjärt samband mellan variablerna, 

vilket innebär att de till stor del kan förklara varandra. För att undvika avvikelser som uppstår till 
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följd av kollinearitet, kommer fortsättningsvis endast en av variablerna att inkluderas i modellen. 

Vidare uppmärksammas förekomsten av tre linjära samband:   

                 

                 

                   

På grund av det linjära sambandet mellan dessa variabler anses en av dem vara överflödig då den 

kan förklaras med hjälp av de andra två. HGMS och BGMS väljs för fortsatt analys, då dessa 

åtgärdar förekomsten av multikollinearitet, samtidigt som det linjära sambandet i ekvationerna 

3.1 och 3.2 elimineras.  

För att avgöra vilken av variablerna PLS, PS, IHV, IO och IBV som bör ingå i fortsatt analys, 

genomförs en enkel multinomial respektive ordinal logistisk regression där en nollhypotes  

H0: αi testas mot H1: αi + βix. Variabeln med högst p-värde exkluderas i den fortsatta analysen.  

Nollhypotes Variabel p-värde, multinomial p-värde, ordinal  

β1 = 0 IHV 0,2258 0,5860 

β2 = 0 IO 0,8516 0,7390 

β3 = 0 IBV 0,1522 0,7619 

β4 = 0 PLS 6,136*10
-05

 1,712*10
-05

 

β5 = 0 PS 2,294*10
-05

 4,703*10
-06

 

Tabell 2: p-värden vid enkel logistisk regression. 

IO och PLS bör exkluderas från den multinomiala logistiska modellen och IBV samt PLS bör 

exkluderas från den ordinala logistiska modellen. Dessa observationer sammanställs i tabell 3 och 

representerar grundmodellerna för respektive metod. 

Modell Förklaringsvariabel  

1.1 (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, HSK, BSK, IHV, IBV) 

1.2  (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, HSK, BSK, IHV, IO) 

Tabell 3: Modell 1.1 och 1.2 är grundmodeller för multinomial respektive ordinal logistisk regression. 

3.3.2 Regressioner 

Grundmodellerna undersöks med multinomial respektive ordinal logistisk regression. De 
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regressioner och undersökningar som genomförs för respektive metod är nästintill identiska, 

förutom det första testet som genomförs. I den multinomiala modellen genomförs ett t-test och i 

den ordinala modellen genomförs ett Wald-test. Båda undersöker om en variabel är signifikant 

skild från noll. Signifikansnivån för testerna sätts till 0.25 då det erhålls ett fåtal signifikanta 

variablerna vid en signifikansnivå på 0.05. Värdet 0.25 har valts då det i tidigare studier visat sig 

att mindre värden som 0.05 kan exkludera variabler som i själva verket är av stor vikt för 

modellen. [25, s. 118]  

Grundmodellerna 1.1 och 1.2 konstrueras i R och det undersöks vilka variabler som ej anses vara 

signifikant skilda från noll. Om p-värdet för t-test i den multinomiala logistiska regressionen 

överstiger 0.25 i båda kategorier samt om p-värdet för Wald-testet i den ordinala logistiska 

regressioner överstiger 0.25 undersöks med Likelihood-testet om dessa variabler bör exkluderas 

från modellen. Nollhypotesen i Likelihood-testet är H0: ”alla variabler som inte klarade t-testet 

respektive Wald-testet antas vara lika med noll”. Om p-värdet för χ
2
-testet överstiger 0,25 antas 

nollhypotesen vara sann och dessa variabler exkluderas i den fortsatta analysen. Denna process 

upprepas tills alla p-värden är mindre än 0.25.  

Därefter undersöks om modellen går att reducera ytterligare med backward elimination, där  

αkritisk = 0.25. En variabel i taget utesluts ur modellen och den reviderade modellen jämförs med 

Likelihood-testet. Den variabeln med högst p-värde över 0.25 utelämnas i fortsatt analys. 

Processen upprepas tills alla p-värden är under 0.25.  

Slutligen undersöks om modellen förbättras statistiskt om den utvidgas till att innehålla 

interaktioner mellan de återstående variablerna, då det anses att dessa eventuellt förklarar 

sannolikheten bättre än variablerna för sig. Med backward elimination enligt tidigare procedur 

undersöks om några interaktioner bör elimineras ur modellen.  

Det faktum att vissa variabler i sig själva inte påverkar resultatet, men kan göra det i interaktion 

med andra, tas i beaktning och en modell (med utgångspunkt ur modell 1.1 och 1.2 i avsnitt 

3.3.1) konstrueras med hänsyn till interaktioner. De interaktioner som inkluderas sammanfattas i 

figur 7 och 11. Ovannämnda regressioner genomförs även på dessa modeller i syfte att undersöka 

om dessa kan förbättras.  
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De modeller som erhålls från regressionerna sammanställs i tabell 5 och 7 för att avgöra vilken 

som bör väljas som den slutgiltiga. De faktorer som jämförs är p-värdet vid test om alla variabler 

saknar effekt, modellernas AIC-värde, samt prediktionsmått. Prediktionsmåttet erhålls som andel 

matcher som modellen predikteras korrekt i förhållande till det verkliga utfallet av matcherna. 

Modellen beräknar sannolikheter för samtliga resultat och väljer därefter det resultat med högst 

sannolikhet som det slutgiltiga.  
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4 Resultat 

4.1 Multinomial logistisk modell  

Grundmodellerna för regressionerna med respektive utan interaktioner sammanfattas i figurerna 

nedan, samt de slutgiltiga modellerna för respektive regression.  

 

Figur 5: Sammanfattning av grundmodellen 1.1. 

¨ 

 

 

 

Figur 6: Sammanfattning efter samtliga genomförda 

regressioner på grundmodellen 1.1. 
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Figur 7: Sammanfattning av grundmodellen 1.1, då 

interaktioner inkluderas i utgångsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Sammanfattning av den slutgiltiga modellen efter 

samtliga genomförda regressioner. 

De modeller som erhålls under den multinomiala regressionen sammanfattas i tabell 4.  

 Modell p-värde AIC Prediktionsmått 

1 (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, HSK, BSK, IHV, 

IBV) 

0.0019086 539.4465 0.497992 

2 (HV, BGMS, BO, PS, IBV) 1.4741*10
-05 

521.223 0.4899598 

3 (HV, BGMS, BO, PS, IBV, BGMS*PS, BO*PS) 9.722*10
-6 

520.7765 0.4899598 

4 (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, HSK, BSK, IHV, 

IBV, HV*BV, HV*BO, HO*BV, HO*BO, HMGS*BGMS, 

HSK*BSK, HV*PS, HO*PS, BV*PS, BO*PS) 

0.0008903 549.0176 0.5381526 

5 (HV, HGMS, BV, BGMS, PS, HSK, BSK, IBV, HO*BV, 

HSK*BSK, HO*PS, BV*PS, BO*PS) 

1.3794*10
-05

 525.7661 0.5341365 

Tabell 4: Modeller som erhålls under regressionernas gång, deras p-värde vid test om alla variabler är insignifikanta, deras AIC-

värde samt prediktionsmått. 
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Ur tabell 4 avläses att modellen med lägst AIC är modell 3, men denna har ett lägre 

prediktionsmått än modellerna 4 - 5. Då prediktionsmåttet mellan modell 4 och 5 inte skiljer sig 

nämnvärt, väljs modellen med lägst AIC av dessa två, modell 5, då den ger ett bättre mått på den 

statistiska signifikansen av förklaringsvariablerna. 

  Observerade resultatet 

  1 X 2 

Predikterade 

resultatet 

1 75 27 27 

X 14 23 13 

2 17 18 35 

Tabell 5: De observerade matchresultaten (lodrätt) samt de matchresultat som predikteras av modell 5 (vågrätt). 

Tabell 5 jämför de predikterade resultaten med de observerade. För respektive kolumn anges i 

varje rad antalet observerade utfall för respektive kategori som blev korrekt eller felaktigt 

klassificerade av modellen. Exempelvis utläses resultaten i kolumn 1 som att 75 observerade 

hemmavinster var korrekt klassificerade av modellen, 14 stycken var felaktigt klassificerade som 

oavgjort och 17 stycken felaktigt klassificerade som bortavinst. Övriga kolumner utläses på 

samma sätt. I diagonalen anges antal utfall som blev korrekt klassificerade av modellen och 

övriga värden representerar felaktiga klassificeringar. Med hjälp av detta erhålls 

prediktionsmåttet som: 

                                          

                            
 

Den utvalda modellen från den multinomiala logistiska regressionen sammanfattas i figur 8 och 

har ett prediktionsmått på 53.4 %. Med kategori 1 (hemmavinst) som referenskategori beräknas 

log-oddsen (2.1) och (2.2) som följande:  

   
     |  

     |  
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     |  

     |  
                                                    

                                                  

                      

Med hjälp av log-oddsen beräknas sannolikheten för de olika utfallen med ekvationerna  

(2.3) - (2.5). 

4.2 Ordinal logistisk modell 

Grundmodellerna för regressionerna med respektive utan interaktioner sammanfattas i figurerna 

nedan, samt de slutgiltiga modellerna för respektive regression.  

 

Figur 9: Sammanfattning av grundmodellen 1.2. 

 

 

 

 

Figur 10: Sammanfattning efter samtliga genomförda 

regressioner på grundmodellen 1.2. 

 

Figur 11: Sammanfattning av grundmodellen 1.2, då 

interaktioner inkluderas i utgångsmodellen. 

 

 

 

Figur 12: Sammanfattning av den slutgiltiga modellen efter 

samtliga genomförda regressioner. 
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Som framgår av figur 11, bör HO exkluderas från modellen, men i samverkan med BV har HO en 

statistisk signifikant påverkan, varför den behålls i modellen. Då R fungerar på så sätt att den inte 

kan inkludera en interaktion utan att variablerna finns med enskilt, och ett χ
2
-test indikerar att 

interaktion ska inkluderas i modellen, behålls HO och BV i tabellen även då de inte klarar Wald-

testet i förra undersökningen. 

De modeller som erhålls under den ordinala logistiska regressionen sammanställs i tabell 6.  

 Modell p-värde AIC Prediktionsmått  

1 (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, HSK. 

BSK, IHV, IO) 

3,241*10
-05

 

 

523,3152 

 

0,4497992 

2 (HV, BO, BGMS, PS) 4,97*10
-07

 514,709 0,437751 

3 (HV, BO, PS, BGMS, BO*PS) 2,06*10
-07

 512,259 0,437751 

4 (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, HSK. 

BSK, IHV, IO, HV*BV, HV*BO, HO*BV, 

HO*BO, HGMS*BGMS, HSK*BSK, HV*PS, 

HO*PS, BV*PS, BO*PS) 

0,0001122 529,951 0,4257028 

5 (HV, HO, HGMS, BV, BO, BGMS, PS, IHV, IO, 

HO*BV, PS*HO, BO*PS) 

1,582*10
-06

 515,8738 0,4297189 

Tabell 6: Modeller som erhålls under regressionernas gång, deras p-värde vid test om alla variabler är insignifikanta, deras AIC-

värde samt prediktionsmått. 

Ur tabell 6 avläses att modell 3 har lägst AIC, samtidigt som prediktionsmåttet inte anses vara 

nämnvärt sämre än för de andra modellerna, varför denna modell väljs som den slutgiltiga 

versionen för den ordinala logistiska regressionen. 

  Observerade resultatet 

  1 X 2 

Predikterade 

resultatet 

1 80 39 35 

X 0 0 0 

2 26 29 40 

Tabell 7: De observerande matchresultaten (lodrätt) samt de matchresultat som predikteras av modell 3 (vågrätt). 

Den utvalda modellen från den ordinala logistiska regressionen sammanfattas i figur 10 och har 

ett prediktionsmått på 43.8 %. Log-oddsen för den här modellen beräknas enligt R som:  

   
     |  

     |  
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     |  

     |  
                                               

Då den använda funktionen i R beräknar de inverterande log-oddsen till (2.7) - (2.8) beräknas 

respektive sannolikhet som:  
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5 Diskussion  

5.1 Analys av resultat och modell 

5.1.1 Val av metoder och variabler 

Syftet med detta arbete var att undersöka prediktionsförmågan av fotbollsresultat med statistiska 

modeller. Valet av den ordinala logistiska modellen grundar sig i den naturliga ordningen hos 

responsvariabeln, medan den multinomiala logistiska modellen valts i syfte att undersöka om 

ordnade variabler kan behandlas som nominala samt om resultatet skiljer sig i förhållande till den 

ordinala modellen. Vidare har logit-versionen av dessa metoder valts framför probit-versionen, 

då det vid undersökning av tidigare studier visat sig att mer fokus lagts på den sistnämnda.  

Jämförs de utvalda förklaringsvariablerna i detta arbete med förklaringsvariablerna i Ian Hales 

studie, [6] upptäcks att variabeln skillnad i världsrankning motsvaras av skillnad i tabellposition i 

en enstaka liga. Vidare är alla spelade matcher ligamatcher, varför en uppdelning av matchtyp 

likt Hales inte är nödvändig. Den variabel som utelämnats i det här arbetet är geografiskt avstånd, 

då alla matcher spelas i ett land. Detta tycks dock vara en betydande faktor, ty den även 

inkluderats i studien som utförts av Forrest et al. [9] Exkluderingen av denna förklaringsvariabel 

kan ha påverkat resultatet i detta arbete negativt. 

5.1.2 Analys av resultat 

I första hand observeras att prediktionsmåttet för den multinomiala modellen är ca 10 % bättre än 

för den ordinala modellen, vilket indikerar att den multinomiala modellen lämpar sig bättre för 

den här typen av prediktion och med detta dataunderlag. Vidare uppmärksammas att den ordinala 

modellen aldrig predikterar X som matchens utfall. Den dåliga prediktionen av oavgjort kan vara 

en av de största anledningarna till att den multinomiala modellen presterar bättre. Då den ordinala 

modellen avviker kraftigt från den multinomiala modellen, utelämnas den ur fortsatt analys.  

Vidare observeras att hemmavinst  är det mest frekventa resultatet, då 106 av de observerade 

matcher slutade med detta resultat. Detta indikerar på att hemmaplan bör inkluderas i modellen 

då det ökar sannolikheten för hemmavinst. Att spela på hemmaplan anses kunna vara en fördel ty 

laget är bekant med fotbollsplanen, hemmapubliken ger mer stöd och trötthet orsakat av resande 

undviks. 
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5.1.2.1 Prediktionsmått 

Prediktionsmåttet erhålls som andel matcher som modellen predikterar korrekt i förhållande till 

det verkliga utfallet av matcherna. Modellerna testas på samma data som används vid 

konstruktion av dessa, vilket kan resultera i överanpassning. Detta kan ha en negativ inverkan på 

prediktionsmåttet då modellen kan vara känslig för små förändringar i den underliggande datan. 

Anledningen till att regressionen genomförs på den senaste säsongen är att data från äldre 

säsonger är svårtillgänglig och nyare data saknas, varför test på samma data bedömts som det 

lämpligaste alternativet.  

Prediktionsmåtten för de olika modellerna (53.4 % för den multinomiala och 43.8 % för den 

ordinala) indikerar att en utgångspunkt i historisk data är en bra grund, men anses begränsa 

precisionen. Jämförs prediktionsmåtten med resultaten i Blundells studie, [26] där syftet var att 

prediktera matchutfallet i amerikansk fotboll med logistisk regression, upptäcks att det uppnåddes 

ett prediktionsmått till ett värde av 65 %. Detta indikerar att prediktionsmåtten begränsas av 

matematiska modeller med endast historisk data som underlag och behöver kompletteras med 

andra aspekter.  

Det förekommer en rad matchspecifika faktorer som påverkar resultatet, men som på grund av 

svårigheten att kvantifieras på lämpligt sätt utesluts ur den matematiska modellen. Vid 

oddssättning kan spelbolagen i efterhand modifiera sina underliggande modeller med hänsyn till 

denna typ av variabler. Ett exempel är expertutlåtanden kring nyckelspelares skador. Vidare är 

möjliga matchspecifika faktorer som inverkar väderförhållanden som kan påverka hur blöt 

spelplanen är och lagens erfarenheter kring spel på konst- och vanligt gräs. Dessutom kan rytmen 

i matchen störas av avblåsningar och leda till att lagen är ofokuserade och underpresterar. Även 

skador som uppkommer under matchens gång påverkar matchresultatet. Tidigare studier har visat 

att risken att förlora en match ökar med 10 % om man drabbas av en skada under matchens 

förlopp. [27] Andra tänkbara faktorer kan vara vilken tid på dygnet matchen spelas, hur många 

matcher laget har spelat under veckan som gått samt psykologiska faktorer som resulterar i att 

man underskattar respektive överskattar motståndarlaget. Detta fenomen är mest framträdande i 

de matcher där ett så kallat storlag möter ett mindre lag. Nämnvärt är även att vissa matchresultat 

uppstår till följd av tursamma förhållanden. 
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5.1.2.2 Förklaringsvariabler 

Det är viktigt att uppmärksamma att de estimerade α- och β-värdena bör tolkas i förhållande till 

referenskategorin i den multinomiala modellen. Kategori 1 väljs som referenskategori, vilket 

innebär att sannolikheten för de övriga två utfallen alltid ges i förhållande till hemmavinst.  

αj tolkas som log-oddsen av att utfallet faller under kategori j jämfört med referenskategorin då 

samtliga förklaringsvariabler x = 0. Vidare tolkas β-värdena som: för varje enhet som en viss 

förklaringsvariabel xi ökar, ceteris paribus, ökar log-oddsen av att vara i kategori j jämfört med 

referenskategorin med värdet β. Vidare beräknas odds-ratio med e
β
. Ett odds-ratio > 1 innebär att 

sannolikheten för att utfallet faller under den jämförande kategorin istället för under 

referenskategorin är större. Tvärtom, innebär ett oddsratio < 1 att sannolikheten för att utfallet 

faller under den jämförande kategorin är mindre jämfört med referenskategorin. [28] [29] 

Resultat i de 5 senaste matcher 

För att beskriva lagens form har resultaten i de fem senaste matcherna observerats, vilket i 

genomsnitt motsvarar lagets prestation den senaste månaden. På grund av förekomsten av ett 

linjärt samband mellan de fem senaste matchernas resultat, har antal förluster reducerats ur 

regressionen då det resultatet även påvisade en stark korrelation med genomsnittliga 

målskillnaden. 

I den multinomiala modellen inkluderas antal tidigare vinster för båda lagen. Antal matcher som 

hemmalaget vunnit ökar sannolikheten för oavgjort respektive bortavinst i förhållande till 

hemmavinst. Antal matcher som bortalaget vunnit inkluderas även i interaktion med antal 

matcher som hemmalaget spelat oavgjort. Om hemmalaget spelat samtliga (5) matcher oavgjort 

kommer antalet matcher bortalaget vunnit öka sannolikheten för bortavinst i förhållande till 

hemmavinst. I övriga fall ökar sannolikheten för hemmavinst i förhållande till oavgjort respektive 

bortavinst då antalet bortavinster ökar. Denna observation är orimlig, ty en bra spelform hos 

bortalaget bör öka sannolikheten för bortavinst. Det avvikande resultatet kan till viss del förklaras 

av korta winning streaks som observerats ur datan. I de fall där det maximala antalet matcher har 

vunnits (5 stycken), har den sjätte matchen resulterat i oavgjort eller förlust för laget i fråga. 

Konsekvensen av detta blir att den skattade modellen vid ett stort antal tidigare vunna matcher 

reducerar vinstchanserna.  
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Genomsnittliga skillnaden i de 5 senaste matcherna 

I den multinomiala modellen ingår den genomsnittliga målskillnaden för respektive lag. 

Respektive lags genomsnittliga målskillnad ökar sannolikheten för vinst i förhållande till förlust, 

men samtidigt ökar sannolikheten för oavgjort i förhållande till vinst. Den första observationen är 

att vänta ty ett målfarligt lag har en större sannolikhet att vinna, men den andra kan vara till följd 

av det faktum att om båda lagen presterat bra, ökar sannolikheten för oavgjort.  

Skillnad i tabellposition och poäng 

Dessa två förklaringsvariabler påvisade en stark korrelation till varandra, varför endast en av 

dessa valdes. En enkel regression visade att poängskillnaden hade en bättre statistisk signifikans. 

Anledningen till detta kan tänkas vara att poängskillnad på ett bättre sätt beskriver lagens 

prestation i förhållande till varandra, då det i vissa fall kan skilja ett antal tabellpositioner men 

inte förekomma någon skillnad i poängen. I dessa fall kan målskillnaden avgöra vilket lag som 

får en högre tabellposition.  

Det uppmärksammas att den här variabeln tycks ha en relativt liten negativ påverkan på 

sannolikheterna för oavgjort och bortavinst, men den är statistiskt signifikant. Vidare 

uppmärksammas att den här variabeln inkluderas i interaktioner med antal matcher som 

hemmalaget spelat oavgjort och antal matcher som bortalaget vunnit samt spelat oavgjort. De 

flesta kombinationer av dessa resultat ökar sannolikheten för hemmavinst i förhållande till 

oavgjort. För stort antal oavgjorda matcher för respektive lag ökar sannolikheten för bortavinst i 

förhållande till hemmavinst, men minskar för små värden på dessa variabler. Detta beror på att 

poängskillnad anges som hemmalagets totala poäng - bortalagets totala poäng. Om 

poängskillnaden ökar innebär det att hemmalaget presterat betydligt bättre än bortalaget, varför 

sannolikheten för hemmavinst kommer att öka.  

Antal skador i laget 

I den multinomiala modellen anses både hemma- och bortalagets antal skador vara signifikanta 

variabler, även i interaktion med varandra. Om antal skador i något av laget överstiger fyra 

stycken kommer sannolikheten för hemmavinst att öka i förhållande till oavgjort. Är skadorna 

mindre än fyra stycken gäller motsatsen. Skador i respektive lag ökar sannolikheten för 

hemmavinst i förhållande till bortavinst. Det faktum att antal skador i hemmalaget har en positiv 
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inverkan på sannolikheten för hemmavinst är oväntat och kan vara en indikation på att 

inkluderingen av totala antalet skador som förklaringsvariabel ger missvisande resultat.  

Resultatet av de fem senaste inbördes mötena 

I den multinomiala modellen inkluderas antal inbördes matcher som bortalaget har vunnit och 

dessa ökar sannolikheten för oavgjort i förhållande till hemmavinst samt ökar sannolikheten för 

hemmavinst i förhållande till bortavinst.  En viktig observation är att Premier League 2015/2016 

resulterat i många överraskande resultat, där smålag överraskat och storlag skrällt i relativt många 

matcher. Ett exempel på detta är att årets mästare Leicester förra året slutade på fjortonde plats 

och före detta mästare Chelsea i år slutade på nionde plats. Till följd av detta kan vissa variabler 

ha fått oväntade estimeringar. De variabler detta kan ha haft störst inverkan på är de som 

representerar inbördes spelade matcher.  

Förutom de förklaringar som har nämnts under respektive kategori, kan de missvisande resultaten 

vara en konsekvens av överanpassning. 

5.1.3 Förbättringsmöjligheter och framtida undersökningar 

Ett av modellfelen är multikollinearitet som i det här arbetet har åtgärdats genom att utelämna 

vissa av de korrelerade variablerna. Den kanske vanligaste åtgärden är att öka antal 

observationer. Därför skulle ett större antal observationer behövas i syfte att undersöka om 

modellens precision förbättras, exempelvis fler säsonger. I detta arbete har endast en säsong valts 

då det i den multinomiala logistiska regressionen rekommenderas ett minimum av tio 

observationer per förklaringsvariabel, vilket uppnåtts i detta arbete. [13] För ett mer generellt 

resultat krävs dock fler säsonger då precisionen bör öka med antal datapunkter.   

Likt en rad tidigare studier skulle arbetet kunna vidareutvecklas genom att addera en jämförelse 

mellan de predikterade utfallen i denna studie och spelbolagens predikterade utfall. Spelbolagens 

odds anses representera ett relativt högt prediktionsmått, varför jämförelsen kan tänkas indikera 

hur högt prediktionsmått som är att eftersträva. Dock bör det has i åtanke att andra faktorer kan 

påverka oddsen, så som efterfrågan (om många spelar på ett alternativ sänks oddsen på detta).  

Att beräkna prediktionsmåttet med hjälp av samma data som används vid konstruktionen av 

modellen, kan resultera i överanpassning. Ett alternativt tillvägagångssätt är att utföra 

beräkningarna på halva säsongen och använda den resterande säsongen som testdata i beräkning 



27 
 

av prediktionsmått. Om möjligheten ges är det optimala att konstruera en modell byggd på ett par 

äldre säsonger och testa dess prediktionsförmåga på efterföljande säsong.  

Vidare rekommenderas att undersöka om prediktionsmåttet ökar om målskillnaden används som 

responsvariabel. Detta tillvägagångssätt kan tänkas ge en mer rättvis bild av hur väl ett lag 

presterar, då exempelvis en vinst med 1-0 kan vara en följd av tursamma omständigheter, medan 

en vinst med 3-0 indikerar på ett lag i bra form. En positiv målskillnad innebär hemmavinst, 

oavgjort har ingen målskillnad och en negativ målskillnad är detsamma som bortavinst. Vid den 

här undersökningen kan exempelvis ordinal logistisk regression tillämpas då:  

                    

                    

                    

Där Y representerar matchens resultat och M målskillnaden i matchen.  

I denna undersökning framkom att den ordinala logistiska modellen aldrig predikterar X som 

resultat. Inom ramen för det här arbetet har det inte analyserats djupare inom förklaringen till 

detta, men i syfte att förbättra användningen av den ordinala modellen bör detta undersökas i 

eventuella framtida arbeten.  

5.2 Slutsats 

Inom ramen för detta arbete har frågeställningarna Hur bra prediktionsförmåga uppnås då 

multinomial respektive ordinal logistisk regression används för att modellera utfallen i 

fotbollsmatcher? samt Vilken av dessa modeller genererar en bättre prediktionsförmåga?  

undersökts och besvarats. Det har framkommit att den multinomiala modellen med ett 

prediktionsmått på 53.4 % presterar betydligt bättre än den ordinala modellen med ett 

prediktionsmått på 43.8 %. En anledning till att den ordinala modellen presterar sämre kan vara 

dess underprestation vid prediktion av oavgjort som matchens utfall. På grund av detta har den 

ordinala modellen utelämnats ur diskussionen.  

Resultatet av den multinomiala modellen har analyserats, signifikanta förklaringsvariabler har 

identifierats och något oväntade resultat har noterats. Den första observationen är en tydlig 

tendens av bättre prestation på hemmaplan ty 106 av de 250 observerade matcherna resulterade i 
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hemmavinst. Med dessa matcher som dataunderlag erhålls vidare att de signifikanta 

förklaringsvariablerna är antal matcher som respektive lag vunnit, deras genomsnittliga 

målskillnad och antal skador i laget, samt poängskillnaden lagen emellan och antal av de fem 

senaste inbördesmatcher som bortalaget vunnit. Vidare beaktas det faktum att vissa variabler i sig 

själva inte påverkar resultatet, men kan göra det i interaktion med andra. De signifikanta 

interaktionerna som inkluderas i slutmodellen identifieras som antal matcher bortalaget vunnit i 

interaktion med antal matcher som hemmalaget spelat oavgjort, antal skador i respektive lag, 

samt poängskillnad i samspel med antal matcher hemmalaget spelat oavgjort, antal matcher 

bortalaget vunnit samt antal matcher bortalaget spelat oavgjort.  

Av ovannämnda förklaringsvariabler resulterade endast poängskillnaden i den väntade effekten, 

medan övriga förklaringsvariabler påvisade något oväntade effekter. Dessa resultat kan till viss 

del förklaras med den något annorlunda säsong som spelats 2015/2016 och bör förbättras med 

fler observationer (matcher), men kan även vara en konsekvens av överanpassning.  

Med de erhållna prediktionsmåtten för respektive modell dras slutsatsen att enbart historisk data 

begränsar prediktionsförmågan, men anses vara en bra utgångspunkt och en nödvändig del av 

prediktionsprocessen. I syfte att förbättra prediktionsmåttet skulle det rimligtvis krävas en 

komplettering av matchspecifika faktorer som bedöms svåra att kvantifiera, större datamängd 

samt en testdata som skiljer sig från utgångsdatan för att undvika överanpassning.   
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6 Industriell ekonomisk tillämpning 

6.1 Inledning 

6.1.1 Spelmarknaden 

Vadslagning grundar sig i att försöka förutspå utfall av olika händelser och har förekommit i flera 

tusen år. I det antika Grekland slog man vad om vem som kunde prestera bäst i de Olympiska 

spelen och i det antika Rom satsade man pengar på utfallen av gladiatorspelen. [30] Under årens 

gång har vadslagning utvecklats till att omfatta allt fler evenemang och samlingsordet för dessa är 

idag betting. Den kanske mest kända formen av betting är sportsbetting, det vill säga vadslagning 

om utfallen i olika sportevenemang.  

Verksamheter som erbjuder betting av diverse spels utfall baserat på odds (sannolikheter) 

benämns här spelbolag och dessa är verksamma inom spelbranschen. Betting i 

fotbollssammanhang introducerades år 1923 i England, vilket direkt blev en succé. [31] Sedan 

dess har intresset för sportsbetting stadigt ökat och idag värderas spelbranschen till ca 700 

miljarder USD. Sportbetting utgör ca 13 % av den globala spelmarknaden och vinsten från detta 

segment beräknades 2012 till 15.5 miljarder USD, där fotboll står för 70 % av den totala 

inkomsten från sportbetting. [31] Det segment som ökat kraftigt de senaste åren är online-betting 

som redan 2012 stod för 50 % av vinsterna från spelbolag. [32]  

Online-betting fick sitt stora genombrott med digitaliseringen och har sedan dess haft en snabb 

och stadig tillväxt. Den goda tillväxten förväntas hålla i sig och beräknas uppgå till 56.05 

miljarder USD fram till 2018. [33] De goda framtidsprognoserna har lockat allt fler investerare 

och entreprenörer till branschen. Den svenska spelmarknaden har främst lockat utländska 

nätaktörer som kringgår restriktionerna då de har säten utomlands och använder digitala 

distributionskanaler för att sprida sitt varumärke. Då branschen befinner sig i en tillväxtfas, 

bedöms den vara ett attraktivt investeringsalternativ vilket lockar många aktörer, varför vikten av 

att förstå de strategier som möjliggör att man lyckas på marknaden ökar. 
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Figur 13: Den observerade tillväxten av online-betting från 2009 - 2013 och den förväntade tillväxten från 2014 - 2018. [33] 

6.1.2 Problemdiskussion  

Den tekniska frågeställningen i arbetet lyder Hur bra prediktionsförmåga uppnås då multinomial 

respektive ordinal logistisk regression används för att modellera utfallen i fotbollsmatcher? Detta 

teknikprojekt har valts med utgångspunkt i det faktum att matematiska modelleringar av denna 

typ är vanligt förekommande inom spelbolag som erbjuder betting, där spel på fotbollsodds utgör 

en populär del av produktportföljen. Detta arbete ämnar således reflektera spelbranschens 

underlag vid framtagandet av fotbollsodds, vilket anses kunna vara till nytta för nya aktörer som 

har för avsikt att träda in i branschen men saknar kunskap om just oddssättning. 

Den matematiska kompetensen utgör dock endast en bråkdel av kunskapen som krävs för att ha 

möjlighet att etablera sig inom spelbranschen. Därutöver krävs en förståelse för branschen som 

helhet, för att vara medveten om konkurrensen och eventuella hot. Den rådande branschen och 

dess befintliga aktörer bör därför kartläggas med hjälp av en branschanalys. Dessutom är det 

viktigt att ta i beaktande hur framtida tillväxttakten ser ut. För att tillgodose potentiella nya 

aktörer med kunskaper om dessa faktorer, kompletteras studien av det matematiska verktyget 

med en branschanalys. Vidare undersöks vilka etableringsstrategier med fokus på marknadsföring 

som ett nytt företag kan använda sig av. Denna avgränsning har gjorts, då det blir alltför 

omfattande att inkludera samtliga aspekter som bör tas i beaktning vid eventuell etablering. Det 

är därför viktigt att ha i åtanke att den framtagna strategin endast utgör en del av en 

etableringsstrategi.  
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Det är en högst aktuell undersökning då avregleringen av det svenska spelmonopolet diskuterats 

flitigt under de senaste åren. Ett råd har tillsatts för att utreda frågan närmare, varför en 

avreglering kan komma att bli aktuell inom framtiden. [34] Ett sådant scenario skulle öppna 

möjligheten för nya inhemska aktörer att träda in på den svenska spelmarknaden. I dagsläget är 

det främst utländska företag som utgör konkurrensen på den svenska spelmarknaden, då främst 

på internet. I och med att Svenska spel tappar marknadsandelar samtidigt som de utländska 

nätaktörerna ökar sina marknadsandelar och antas fortsätta på samma spår tack vare online-

betting, [35] finns goda möjligheter för utländska nätaktörer att etablera sig.  

 

Figur 14: Online-betting på den svenska spelmarknaden 1992 - 2012. [36] 

6.1.3 Syfte 

Syftet med den industriell ekonomiska tillämpningen är att analysera den svenska spelmarknaden 

genom en branschanalys för att utvärdera den rådande marknadssituationen. Vidare ska detta 

agera som underlag vid val av strategier som möjliggör att företaget kan positionera sig 

konkurrenskraftigt gentemot sina nuvarande och potentiella konkurrenter. 

6.2 Teori 

6.2.1 Porters femkraftsmodell 

Michael Porter, professor vid Harvard Business School, har skrivit boken “Competitive strategy 

Techniques for analyzing Industries and competitors” i syfte att tillgodose med verktyg för att 
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analysera en bransch. Han menar att analysen ska vara en utgångspunkt för företag i deras 

utformning av en konkurrenskraftig strategi. [37, s. XXII] I den första delen av boken presenteras 

femkraftsmodellen, vilken är ett generellt verktyg som används för att kartlägga branschens 

struktur och konkurrenter. [37, s. XXII] I detta arbete används femkraftsmodellen ur en potentiell 

ny aktörs perspektiv. Bilden nedanför presenterar krafterna som tillsammans bestämmer 

vinstpotentialen i branschen. [37, s. 4]  

 

Figur 15: Porters fem krafter. [38]  

I en bransch där det råder perfekt konkurrens är konkurrensen mellan företag otyglad då deras 

produkter är likadana, inträdet på marknaden är oreglerat och företagen saknar förhandlingsstyrka 

gentemot leverantörer och kunder. [37, s. 6] I verkligheten är det sällan så, varför en djupare 

analys av de fem krafterna behövs.  

Förutom de fem krafterna betonar Porter att staten influerar en stor del av branschens struktur. 

[37, s. 28]. Regeringens roll i branschen kan analyseras antingen som en sjätte kraft eller hur den 

influerar konkurrensen genom de fem krafterna, vilken ofta bestäms av snarare politiska än 

ekonomiska incitament. [37, s. 29] Regeringen har förmåga att påverka hela strukturen, varav en 

viktig aspekt är inträdesbarriärer på marknaden. Vidare agerar regeringen i många fall som 

köpare eller leverantör och kan med sina riktlinjer begränsa företags möjligheter att konkurrera. 

[37, s. 29] 
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Konkurrens från nya aktörer 

Det potentiella hotet befintliga aktörer ställs inför då nya aktörer avser träda in på marknaden 

beror på inträdesbarriärerna för branschen. En möjlig barriär är hög grad av 

produktdifferentiering som tenderar att ge befintliga aktörer brand identification och 

kundlojalitet. För att uppnå en konkurrenskraftig styrka kring sitt varumärke måste således de nya 

aktörerna arbeta hårt. Vidare är det möjligt att nya aktörer exkluderas från distributionskanaler 

där befintliga aktörer har långvariga, exklusiva relationer och erbjuder service av hög kvalitet. 

Det förekommer att den exkluderande effekten är så pass hög att den nya aktören blir tvungen att 

skapa nya distributionskanaler. Därtill är det viktigt att analysera inträdets investeringsbehov 

kring exempelvis riskabel marknadsföring och R&D. Övriga faktorer som ger fördel åt befintliga 

aktörer är patent, gynnsamma geografiska placeringar, statliga subventioner och riktlinjer samt 

kostnadsminskningar som medföljer ökad erfarenhet enligt learning and experience curve.  

[37, s. 9-11]  

Hot från substitut 

Porter menar att substitut i andra branscher kan utgöra ett hot för branschens lönsamhet om 

konkurrensen ger upphov till ett pristak. Dessutom kan utvecklingar inom branscher med höga 

vinstmarginaler medföra lägre priser eller förbättrad prestation, vilket utgör ett hot mot övriga 

branscher som måste ta ställning till förändringarna.[37, s. 23-24] För att undersöka hotets 

begränsningar bör därutöver byteskostnaden mellan substitut analyseras. [39]  Exempel på 

åtgärder som kan vidtas för att motstå konkurrerande substitut är förbättringar av produkters 

tillgänglighet och kvalité. Därutöver har branschen möjlighet att stärka sin kollektiva position 

genom att samtliga aktörer investerar i marknadsföring. [37, s. 24] 

Kunders förhandlingsstyrka 

Enskilda konsumenter eller köpgrupper kan påverka branschen genom att tvinga ner priser, kräva 

högre kvalité, bättre service och spela företag emot varandra. Förhandlingsstyrkan beror på en rad 

olika faktorer och företag kan strategiskt välja den köpgrupp som de anser har minst potential att 

påverka företaget negativt. En köpgrupp erhåller i regel mycket makt om produkterna utgör en 

stor del av köpgruppens kostnader och köp eftersom det innebär att den är priskänslig och kan 

överväga att övergå till andra aktörer. Enskilda konsumenter tenderar att vara priskänsliga om 

deras konsumtion utgörs av produkter som är odifferentierade, dyra i förhållande till inkomst 
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eller produkter vars kvalitet är obetydlig. Vidare underlättar låga byteskostnader och 

standardiserade produkter byten mellan företag och produkter, vilket kan innebära att mer makt 

ges åt den berörda köpgruppen, då företagen inte vill förlora den. Generellt gäller att en köpgrupp 

är mer benägen att förhandla då den har full marknadsinformation gällande efterfrågan, verkliga 

marknadspriser och leverantörskostnader. Då kan den försäkra sig om att det är fördelaktiga 

priser den erbjuds. [37, s. 24-25] 

Konkurrens mellan befintliga aktörer 

Konkurrensen mellan befintliga aktörer kan vara mer eller mindre intensiv i olika branscher. Är 

branschens tillväxt långsam, är konkurrensen om marknadsandelar mer labil än i branscher med 

hög tillväxttakt där företag kan förbättra sina resultat i takt med tillväxten. På grund av att 

konkurrenter skiljer sig åt vad gäller strategier, mål, härkomster, personligheter och relationer till 

moderbolag, kan det vara svårt att avläsa varandras intentioner. Konkurrens uppstår antingen då 

möjligheter för att förbättra positionen på marknaden identifieras av någon aktör eller då pressen 

för förändring är hög. Det handlar i hög grad om priser, marknadsföring, introduktion av nya 

produkter, ökad kundservice och garantier. Priskonkurrens kan resultera i sämre lönsamhet för 

hela branschen då företag är inbördes beroende av varandra och en prissänkning från en aktör inte 

lämnar andra aktörers priser orörda. Den kollektiva prisminskningen leder till att intäkterna och 

således lönsamheten minskar, såvida inte priselasticiteten för efterfrågan är hög. Genom price 

leadership kan även prisnivån bestämmas av ett eller få dominerande företag i branschen. 

Ledarna fungerar i det fall som en koordinator som skapar disciplin på marknaden. Vidare kan 

konkurrens kring marknadsföring vara gynnsamt för alla aktörer, då det leder till ökad 

produktdifferentiering och efterfrågan. [37, s. 17-20] 

Leverantörers förhandlingsstyrka 

Leverantörer har möjlighet att utöva makt genom att hota med att höja priser och sänka kvalitet 

på varor eller tjänster. De är generellt kraftfulla om de är få i branschen och inte måste hävda sig 

med sina produkter gentemot substitut. Verkar leverantörerna i en enda bransch måste de dock 

värna mer om relationen till sina köpare. För att behålla sin position, krävs att leverantörerna har 

en rimlig prissättning och att de stödjer med exempelvis R&D. Vidare har leverantörerna makt att 

påverka om deras bidrag är viktigt för slutproduktens kvalitet, deras produkter är differentierade 

eller då de har byggt upp byteskostnader för köparna. I extrema fall kan leverantörerna hota med 
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en framåt integrering av värdekedjan.[37, s. 27-28] Vidare bör kvalitetskraven från köparen och 

leverantörernas lönsamhet analyseras i frågan om vilken makt leverantörerna kan utöva. [39]   

6.2.2 Konsumentbeteende 

Förståelse av konsumentbeteendet är hjärtat i effektiv marknadsföring. En djup förståelse av 

konsumentens beteende möjliggör en konsumentanpassad marknadsföring vilket resulterar i en 

ökad chans att tillgodose konsumenternas behov. Genom att kartlägga de faktorer som påverkar 

konsumentens köp, ökar förmågan att påverka konsumenten. I en värld där förändringar sker allt 

snabbare och mer frekvent ökar vikten av att förstå konsumentbeteendet. [40] 

6.2.2.1 Köpbeslutsprocessen  

Vid etableringsbeslut är det viktigt att förstå vad som avgör en konsuments val av produkt. För att 

få en ökad förståelse för konsumentens beteende bör köpbeslutsprocessen hos konsumenten 

studeras. En bra utgångspunkt är stimulans-respons modellen som presenteras i bilden nedan.[41]  

 

Figur 16: Stimulans-respons modellen. [42] 

Kotler menar att förståelse för konsumentbeteende grundar sig i att förstå mellansteget från det 

att stimuli från omvärlden uppfattas till att ett köpbeslut tas. De stimuli som företaget själva kan 

kontrollera är marknadsstimuli i form av sin marknadsföringsmix som består av de så kallade 

4P:n: pris, produkt, plats och påverkan. Dessutom förekommer andra stimuli som är utom 

företagets kontroll och dessa kan vara ekonomiska, teknologiska, politiska samt kulturella. 

Vidare menar Kotler att konsumentbeteendet influeras av kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer. Kulturella faktorer kan vara nationalitet, religion eller geografiska 

områden. Influens från familj, vänner och idoler faller under sociala faktorer som påverkar oss. 
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Till personliga faktorer hör kön, ålder och sysselsättning. Motivation, uppfattning och 

trosföreställningar hör till psykologiska faktorer. [41]  

6.2.2.2 Graden av kundengagemang 

Ytterligare ett redskap som används för att förstå konsumentens beteende och psykologin bakom 

ett köpbeslut är graden av kundengagemang som beskriver hur mycket tid, energi och resurser 

som investeras i ett beslut. Dyra, riskfyllda engångsköp kräver ofta högt engagemang från 

konsumenten. Konsumenter studerar ingående vilka alternativ som erbjuds, utvecklar tankar och 

åsikter kring detta för att sedan fatta ett beslut. Lågt engagemang förekommer bland annat i de 

fall då produkten är billig eller köps på en vardaglig basis. [41, s.96] 

Vid lågt engagemang av köpbeslut sker ingen eller ytterst lite undersökning om produkten och 

varumärket bakom. I många av dessa fall väljs produkten efter priset eller bekantskap. På grund 

av det låga engagemanget i köpbeslutsprocessen är transaktionsmarknadsföring att föredra. Vid 

högre engagemang diskuteras köpet med bekanta, alternativ undersöks och recensioner läses. I 

dessa beslut tas andra faktorer förutom pris i beaktning. Dessa kan vara service, säkerhet och 

företagets rykte. Då kunskapen om företaget och produkten i dessa fall i större grad sprides 

genom utbyte av erfarenheter och rekommendationer är det viktigt för företaget att bygga upp 

goda och långsiktiga relationer med sina kunder för att skapa ett starkt varumärke. Av den 

anledningen är i dessa situationer relationsmarknadsföring att föredra. [41] 

6.2.3 Marknadsföring 

Marknadsföring grundar sig i att identifiera och tillgodose kundens behov och kan vara 

avgörande för ett företags öde. Marknadsförare ansvarar för efterfrågan av företagets tjänster och 

produkter och har som uppgift att skapa ett begär hos kunden. Några av de frågor som 

marknadsförare ställs inför är: [41] 

 Hur kan vi identifiera och välja rätt marknadssegment? 

 Hur kan vi differentiera oss?  

 Hur hanterar vi en efterfrågan om lägre pris?  

 Hur mycket kan vi kundanpassa våra produkter?  

 Hur kan vår verksamhet växa och hur kan vi bygga ett starkt varumärke?  
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För nya aktörer i branschen är det viktigt att analysera branschen för att identifiera de segment 

där möjligheter för nya verksamheter finns. Utifrån detta väljs en kundgrupp då man inte kan 

tillgodose allas behov. Därefter söker man identifiera kundgruppens behov och krav samt 

undersöker hur dessa kan mötas. Detta används som underlag vid val av 

marknadsföringsstrategier som ska hjälpa verksamheten växa och bygga upp ett varumärke. [41] 

Vid val av marknadsföringsstrategier måste följande tre faktorer tas i beaktning: globalisering, 

teknologiska utvecklingar och ekonomiska avregleringar då dessa har förändrat vårt sätt att se på 

marknadsföring. Dessa omvärldsförändringar har resulterat i nytt köpbeteende hos kunderna och 

utmaningar för företagen. Internets genomslag har resulterat i att kunderna har tillgång till ett 

större utbud, varför priskänsligheten ökat. Vidare visar kunderna på lägre lojalitet och förväntar 

sig i högre grad en kundanpassad produkt med hög kvalitet och service. Ur företags perspektiv 

innebär det en ökad internationell konkurrens, som medför högre marknadsföringskostnader och 

lägre vinstmarginaler. Även återförsäljare drabbas av globalisering då digitala 

distributionskanaler vinner allt mer mark och allt mer produkter går att köpa online. 

Globaliseringen och de teknologiska utvecklingarna har resulterat i att företag i större grad väljer 

att övergå från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring. [41]  

6.2.3.1 Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring innefattar ett utbyte av värde mellan två parter. Detta kan vara ett 

utbyte av varor mot pengar, men innefattar även ett utbyte av varor mot andra varor. [41] I 

transaktionsmarknadsföring ligger fokus ej på långsiktiga relationer och återköp, utan 

transaktionerna är oberoende av tidigare utbyten och drivkraften bakom dessa kännetecknas 

främst av individuella intressen. [43]   

En modell som kan användas inom transaktionsmarknadsföring är McCarthys 4P - produkt, pris, 

plats och påverkan - som utvecklades under 1950-talet. Produktens egenskaper som kvalité, 

design och märke ska stå i fokus samtidigt som produktens pris är en annan faktor att ta i 

beaktande. När det gäller plats bör bland annat tillgängliga distributionskanaler, bevakning och 

transport analyseras. Därutöver bör företaget fokusera på vilken påverkan det har på kunden med 

hjälp av exempelvis marknadsföring, reklam och public relations. [41, s. 10]  
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6.2.3.2 Relationsmarknadsföring 

Syftet med relationsmarknadsföring är att bygga långsiktiga gynnsamma relationer med alla 

inblandade parter: kunder, leverantörer och distributörer, [41] genom att identifiera, utveckla och 

avsluta transaktioner i syfte att förbättra prestandan. [44, s. 3] Vidare ökar vikten av att förstå 

konsumenten varför kundprofilen bör studeras ingående med fokus på kundernas köpmönster. 

Via detta bygger man upp lojalitet till den enskilde kunden och vinner kundens förtroende. [41] 

Som en konsekvens av omvärldsförändringar fokuserar allt fler företag på uppbyggnaden av 

långsiktiga kundrelationer genom att fokusera på de mest intäktdrivande kunderna, produkterna 

samt marknadsföringskanalerna. [41]  

Då kunden inom relationsmarknadsföring sätts i centrum blir det allt viktigare att utveckla 

helhetslösningar med utgångspunkt i 4C - kundlösning, kundkostnad, bekvämlighet och 

kommunikation - eftersom konsumenterna i allt större utsträckning utvärderar slutvärdet snarare 

än inköpspriset. Som en konsekvens av detta investeras mer i andra avdelningar förutom enbart 

produktutvecklingen, exempelvis för att utveckla bättre service för kunderna samt ett system som 

ökar lättillgängligheten och kommunikationen med kunderna.    

6.2.4 Marknadsföringskanaler  

Marknadsföringskanaler omfattar de metoder och verktyg med vilka företaget presenterar sig för 

kunden. Det är en kundcentrerad aktivitet vars syfte är att bygga upp en dialog som resulterar i ett 

köp. [43] För att lyckas i en konkurrensutsatt marknad är det viktigt för enskilda aktörer att slå 

samman sina resurser för att uppnå gemensamma mål. [45, s.1/1] Marknadsföringskanaler 

samarbetar som ett team som delar risker och resurser för att transportera produkten från 

tillverkning, till slutkund. [45, s. ½] För att transportera slutprodukten till kunden utnyttjas tre 

olika marknadskanaler: kommunikations-, distributions- och försäljningskanaler. 

Kommunikationskanaler innefattar hur man förmedlar ett budskap till den utvalda kundgruppen. 

Detta kan ske genom monologa kanaler i form av annonser i tidningar, radio och TV. På senare 

tid har det dock blivit allt vanligare med dialoga kanaler i form av e-mail och kundtjänst. [41] 

Distributionskanaler innefattar de metoder och verktyg som utnyttjas för att leverera 

produkten/tjänsten till kunden. Dessa inkluderar fysiska distributionskanaler såsom lager och 

transport samt distributörer och återförsäljare. [41] 
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Försäljningskanaler beskriver de tjänster som utnyttjas vid försäljning av produkter och här 

inkluderas distributörer och återförsäljare samt banker och försäkringsbolag som är inkluderade i 

köpet. [41] 

6.2.5 Porters tre generiska basstrategier 

Porter har utvecklat tre generiska basstrategier som kan användas antingen enskilt eller i 

kombination med varandra. Han påpekar dock att det optimala är att utveckla en strategi anpassad 

till det specifika företagets omständigheter. [37, s. 34] De tre strategierna är kostnadsledarskap, 

differentiering och fokusering. Kostnadsledarskap genomsyras av lågt pris i förhållande till 

konkurrenterna, samtidigt som vikten av kvalité och service inte kan förbises. Denna strategi 

kräver strikt kontroll av kostnaderna i företaget som bör fokuseras på att minimera kostnader 

kring exempelvis R&D, service, säljstyrka och marknadsföring. [37, s. 35] Strategin kräver ofta 

att företaget utgör en stor del av marknaden eller har andra fördelar. För att erhålla 

marknadsandelar kan det dock krävas tunga etableringsförluster. [37, s. 36]  

Vidare handlar differentiering om att ha en unik och överlägsen produkt eller tjänst. 

Differentieringen kan röra exempelvis design, varumärket, teknologi, särdrag eller kundservice. 

[37, s. 37] Den kan ge upphov till märkeslojalitet av kunder vilket i sin tur leder till mindre 

priskänslighet. [37, s. 38] Vidare är målet med differentiering ofta att uppnå exklusivitet, vilket 

kan vara oförenligt med hög marknadsandel. Denna strategi kan dessutom kräva en kompromiss 

med högre kostnader. Kostnaderna kan beröra områden som design, intensiv kundsupport, 

omfattande forskning eller högkvalitativt material [37, s. 38] vilket innebär att högre priser bör 

krävas. Porter menar dock att det trots differentiering, i en del branscher är möjligt att 

upprätthålla låga kostnader och liknande prisnivå som konkurrenter. [37, s. 38] 

Slutligen handlar den tredje strategin om att fokusera på ett smalt segment av en produktlinje, 

alternativt en särskild kundgrupp eller geografisk marknad. [37, s. 38] Strategin kan tillämpas i 

segment präglade av svag konkurrens eller litet hot från substitut. Vidare genomsyras strategin av 

att de som valt att verka i ett smalare segment ska kunna göra det mer effektivt än konkurrenter 

som konkurrerar på en bredare marknad. [37, s. 38] Strategin kan resultera i antingen lägre 

kostnader eller differentiering, eller båda, relativt det valda marknadssegmentet. [37, s. 38] 

Vidare kan strategin kräva en kompromiss mellan lönsamhet och säljvolym och i vissa fall 

rörande kostnader. [37, s. 40] 
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6.3 Metodologisk diskussion 

Syftet med den industriell ekonomiska tillämpningen är dels att analysera den svenska 

spelmarknaden, varför en modell som kan ge en generell kartläggning av branschen söktes. 

Porters femkraftsmodell är en av de mest använda modellerna vid branschanalys, och har 

dessutom varit en återkommande modell i flertalet kurser inom utbildningen på industriell 

ekonomi, vilket ansågs legitimera en del av modellens användning i detta arbetes sammanhang. 

Därutöver söktes information gällande vilka specifika användningsområden modellen har och det 

ansågs att den var tillämpbar i arbetet. I jämförande syfte utforskades en del alternativa modeller 

översiktligt och kritik mot den valda modellen. Dessa källor är webbsidor som erbjuder konkreta 

strategitips eller akademiska rapporter. För att få en grundlig redogörelse för de fem krafterna 

användes Michael Porters bok “Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors” som huvudkälla. Denna källa valdes då det ansågs tillförlitligt att få en redogörelse 

för modellen av den ursprungliga författaren. Vidare användes boken vid information om de tre 

generiska strategierna. Boken tillgodoser med ytterligare strategiverktyg, men i detta arbete 

valdes att istället inkludera marknadsföringsteorier ur andras aspekter för att få en mer nyanserad 

översikt. 

En stor del av arbetet fokuserar på marknadsföring, då det ur branschanalysen framkom som en 

viktig aspekt. Marknadsföring grundar sig i grova drag på förståelse av kundbeteende och 

köpbeslutsprocessen. Inom tidsramen för detta arbete var det ej möjligt att utföra en egen 

undersökning av kundbeteende, varför resultat från tidigare enkätundersökningar i tidigare studier 

användes som grundunderlag. Huvudmålet med arbetet är inte att utforska kundbeteendet, utan 

behövs endast som underlag för fortsatt analys, varför detta tillvägagångssätt ansågs rimligt. För 

att öka trovärdigheten användes resultatet från tre olika studier från olika geografiska områden i 

Sverige, då dessa ger en bättre helhetsbild av den svenska konsumenten. Kundbeteendet inom 

den svenska spelbranschen är ett relativt outforskat område, varför tillgången till data är 

begränsad. För en ökad precision bör ett större urval av respondenter inkluderas i framtida 

enkätundersökningar. 

Med enkätundersökningarna som grund diskuterades och identifierades möjliga 

marknadsföringsstrategier. Teorin för dessa hämtades främst från Kotlers bok “Marketing 

Management, Millenium Edition”, då Kotler är en av de mest framträdande personerna inom 
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detta forskningsområde. Dock kompletterades det med andra studier och analyser i de fall där 

Kotlers teori ansågs vara bristfällig. All sekundärdata som samlades in, valdes i den mån det var 

möjligt, med hänsyn till ursprungskällan. Dessa var bland annat Svenska spels hemsida och 

akademiska rapporter, vilket ansågs öka trovärdigheten. Viss kritik bör dock tas i åtanke gällande 

Svenska spel som källa. Det finns en möjlighet att källan är riktad, men då de även presenterar 

information som visar på sämre prestation för företaget i förhållande till konkurrensen, bedöms 

källan vara användbar, vilket även styrks med det faktum att bolaget är statligt ägt.    

6.3.1 Val av teori  

Femkraftsmodellen valdes som en utgångspunkt för branschanalysen då det är en väletablerad 

och omdiskuterad modell. Den är tillämpbar i de flesta branscher i syfte att få en uppfattning om 

hur attraktiva de är att verka i. [46] I Aktoufs studie [47, s. 1] beskrivs att Porter är den mest 

citerade författaren inom området strategisk styrning.  

Utöver Porters femkraftsmodell finns ytterligare väletablerade analysverktyg att vidta som 

utgångspunkt i den strategiska planeringen. I boken PESTLE-analysis presenteras att den så 

kallade PESTLE-analysen är ett verktyg för att analysera den externa miljön och att Boston Box 

är ett verktyg som tillämpas för att analysera företagets interna miljö. [48, s. 5] Denna rapport 

fokuserar i det första skedet av strategiplaneringen på den externa analysen eftersom det anses 

viktigt att nya aktörer får en översiktlig bild av branschen, för att avgöra vad ett eventuellt inträde 

skulle innebära.  

Vidare kan PESTLE anses som ett alternativ till Porters femkraftsmodell och i den analysen 

identifieras de politiska, ekonomiska, teknologiska, legala och miljömässiga faktorer som 

påverkar organisationen. [48, s. 6] I likhet med Porters femkraftsmodell bör den användas som 

endast en del av den strategiska analysprocessen. [48, s. 7] Den största skillnaden mellan de två 

modellerna är att femkraftsmodellen analyserar branschens konkurrens i förhållande till 

vinstpotentialen genom att undersöka de grundläggande faktorerna som påverkar företaget ur ett 

mikroperspektiv, medan PESTLE ur ett makroperspektiv, analyserar i synnerhet de faktorer som 

påverkar konsumenter. [49] Porters femkraftsmodell valdes framför PESTLE-analysen, då 

utgångspunkten är utländska nätoperatörer och framför allt politiska och ekonomiska faktorer kan 

vara annorlunda i landet där företaget har säte och i landet där målgruppen befinner sig. På grund 

av säten utomlands begränsas den nödvändiga informationstillgången.  
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Vidare uppmärksammades det att femkraftsmodellen rekommenderas för användning av såväl 

existerande som nya aktörer. Porter uttrycker att modellen ur ett företags perspektiv kan tillämpas 

för att bedöma vilken position på marknaden som ger företaget möjlighet att antingen motstå eller 

influera de konkurrerande krafterna. [37, s. 4] Vidare kan modellen utnyttjas av befintliga aktörer 

som avser undersöka sina framtidsutsikter samt av nystartade företag som vill få en inblick i den 

rådande konkurrensen. [50] Förståelsen för den rådande konkurrensen är av största vikt då 

nystartade företag utvecklar sin affärsplan, vilken kan uppnås genom de fem krafterna som 

påverkar alla företag i branschen. [51] Mplans menar att femkraftsmodellen är användbar för 

nystartade företag för att de måste avgöra vilka möjligheter de har att lyckas inom branschen.[52]  

6.3.1.1 Kritik mot vald teori 

Porters olika ramverk, däribland femkraftsmodellen, har genom åren kritiserats från flera olika 

håll. En av de vanligaste frågorna är huruvida modellen är applicerbar på dagens branscher. 

Dälken beskriver i sin rapport att den gamla ekonomin som låg till grund för utformandet av 

modellen då den introducerades år 1979, inte är jämförbar med dagens ekonomiska situation. 

Detta beror i huvudsak på de tre faktorerna digitalisering, globalisering och avregleringar.  

[53, s.1] I rapporten ”Hold or fold” beskrivs att dessa faktorer ständigt förändrar 

branschstrukturen och att företag måste kunna anpassa sig till ändrade konkurrensförhållanden. 

[54, s. 8] 

Digitaliseringen medför att nya affärsmodeller växer fram till följd av att graden av asymmetrisk 

information minskar. [53, s. 2] Vidare kräver elektroniska marknader andra affärslogiker och 

strategier relativt de traditionella fysiska marknaderna. [54, s. 8] En del av digitaliseringen är 

informationsteknologin, vilken Porter tar i beaktande på sättet den influerar de fem krafterna, 

snarare än som en enskild kraft. IT blir allt viktigare på den konkurrensutsatta marknaden[53, s.2] 

och är idag mer än ett verktyg för förändringar, varför Porters applicering kritiseras.  

Vidare medför globaliseringen att marknaden utvidgas och att antalet aktörer ökar samtidigt som 

barriärerna för nystartade företag minskar. Ur Dälkens rapport har det framkommit att Porter 

bygger sina teorier på mikroekonomiska aspekter, där digitalisering, globalisering och 

avreglering leder till en instabil, utvidgad och dynamisk marknad. Trots ovannämnda kritiken 

drar Dälken slutsatsen att idén om att företag agerar i nätverk sammankopplat av de fem krafterna 

gäller för alla konkurrensekonomier idag. [53, s. 7] 
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Likt Dälken beskrivs i rapporten “De sju konkurrensfaktorerna” av Busk att användningen av 

Porters femkraftsmodell i syfte att utveckla strategier bör betvivlas i instabila branscher. Vidare 

nämns i rapporten att Grant menar att Porter utelämnar det faktum att många företags produkter 

kompletterar varandra och därför inte beaktar den dynamiska konkurrensen mellan företag.  

[55, s. 10]  

Vidare finns de som ifrågasätter Porters utgångspunkt i företagens externa miljöer och istället 

menar att fokus bör ligga på interna resurser och kompetenser. I det så kallade resursbaserade 

synsättet betonas vikten av kärnkompetenser inom företaget, i form av kollektivt lärande, hur 

produktionsfärdigheter koordineras och integreringen av multipla teknikströmmar. Prahalad och 

Hamel menar att Porters femkraftsmodell inte är tillräckligt effektiv för de nya 

konkurrenssituationerna. [47, s. 82] Aktouf beskriver vidare att Stalk, Evans and Schulman 

(1992) menar att fokus bör skifta från Porters perspektiv “att positionera sig”. Detta fungerade i 

stabila ekonomier med tåliga varor, oföränderliga konsumentkrav, väldefinierade konkurrenter 

och marknader som var nationellt och regionalt begränsade. I dagens ekonomier handlar det 

istället om att förutspå marknadstrender och att besvara ändrade kundkrav snabbt. [47, s. 82] 

Trots femkraftsmodellens begränsningar anses den ge en överblick över de externa krafter som 

påverkar alla företag i en bransch. I detta arbete anses den mer lämplig än exempelvis ett 

resursbaserat synsätt, då det riktar sig åt potentiella nya aktörer som ännu inte byggt upp en 

fungerande verksamhet. 

Vid val av marknadsföringsstrategi valdes mellan transaktions- och relationsmarknadsföring som 

representerar det extrema i båda fall. I verkligheten förekommer dock en kombination av dessa, 

då företag har en portfolio med olika typer av marknadsföring och utbyten. [43] Robert 

Lauterborn, menar att försäljarens 4P som transaktionsmarknadsföring utgår ifrån, motsvaras av 

kundens 4C - kundlösning, kundkostnad, bekvämlighet och kommunikation. [41, s. 10] Det är 

inte längre fokus på produkten, utan fokus ska ligga på vad kunden vill ha och behöver, då 

förmågan att sälja vad som helst minskat. Vidare bör kundens totala kostnad kring köpet tas i 

beaktande, vilket inkluderar exempelvis transportkostnader. Dessutom ska kundens bekvämlighet 

ersätta plats, vilket innebär att distributionskanalerna bör analyseras ur kundens perspektiv. 

Slutligen, betonas att kommunikationen mellan företaget och kunden måste vara viktigare än 

företagets påverkan inifrån och ut, då han anser det vara manipulativt. [56] För företagen gäller 
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det att ekonomiskt, bekvämt och med effektiv kommunikation bemöta kundernas behov.  

[41, s. 10] 

6.4 Analys och diskussion 

6.4.1 Branschanalys med Porters femkraftsmodell 

I nuläget befinner sig spelbranschen i en tillväxtfas där plattformar online, tack vare 

digitaliseringen, har övertagit klientel från fysiska spelplatser som kasinon och spelombud. 

Spelbranschen är en riskfylld bransch och det var inte förrän under mitten av 1900-talet som 

vadslagning i syfte att tjäna pengar legaliserades. Förbudet råder fortfarande i en del 

Amerikanska stater och i Sverige är det statligt ägda bolaget Svenska spel en av få auktoriserade 

aktörer. [57] Svenska spel är den enda svenska aktören samt den största som erbjuder betting och 

dessutom har statens stöd vilket resulterar i fördelar gentemot konkurrenter. Därav kommer 

analysen dels att fokuseras kring deras inblandning, dels på konkurrenskrafterna i branschen som 

helhet.  

Regeringens makt i spelbranschen 

Regeringens makt skiljer sig åt mellan olika länder, men generellt sett är branschen reglerad. I 

Sverige är hela marknaden strängt kontrollerad av staten som är direkt involverad som ägare för 

Svenska spel. Lagstiftningen är utformad på så sätt att Svenska spel är den enda legaliserade 

aktören. Det existerar å andra sidan aktörer som ATG, Folkspel och Postkodlotteriet, vilka även 

de är lagligt godkända, men i denna analys behandlas dessa som aktörer i en något annorlunda 

bransch, på grund av deras smalare och annorlunda produktportföljer. [58] Vidare kontrollerar 

regeringen via Lotteriinspektionen att spelbranschen är laglig, säker och tillförlitlig. Myndigheten 

verkar förebyggande mot sociala skador orsakat av spelande, vilket är ett incitament för en 

reglerad bransch. [59] Därutöver är ett ekonomiskt incitament för en reglerad spelbransch där 

Svenska spel har monopol, bidraget till statens intäkter och den svenska idrotten.  

Konkurrens från nya aktörer i spelbranschen 

Inträdesbarriärerna på den svenska spelmarknaden är höga och utesluter i själva verket 

fullständigt svenska aktörer förutom Svenska spel. Således anses hot från nya svenska aktörer i 

nuläget obefintligt. Utländska aktörer har däremot potential att träda in på den svenska 

marknaden genom distributionskanaler som internet och marknadsföring via kanaler som tv3 och 
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kanal5, vilka har säten utomlands. På senare tid har det uppmärksammas att nya utländska aktörer 

med differentierade produkter lyckats etablera sig på enskilda marknader. [2] 

År 2015 påbörjade regeringen en diskussion kring ett eventuellt licenssystem på marknaden, 

vilket skulle resultera i en friare marknad. En anledning till diskussionen är möjligtvis att Sverige 

vill gå i linje med EUs visioner om fri marknad och rättvis konkurrens. [60] Om ett licenssystem 

införs på den svenska spelmarknaden, är det viktigt att fokus kring konsumentskydd och säkerhet 

bevaras. [61] 

Vidare lockas investerare till branschen på grund av dess höga tillväxttakt, men den legala risken 

är en faktor som tas i beaktning. Det är avgörande att förstå den legala risken och de investerare 

som gör det har fördelar gentemot de som på grund av mindre insikt avfärdar branschen.[2] 

Investeringsbehovet för inträdet berör i stor utsträckning marknadsföring och utveckling av 

tekniska plattformar. Vidare är R&D ett investeringsområde som fram tills nyligen generellt sett 

inte prioriterats. Trenden har dock brutits av Svenska spel som tillsatt ett forskningsråd rörande 

spelberoendeproblem. [62] Eftersom Svenska spel är statligt ägt innehar de resurser för detta 

ändamål, men nya aktörer prioriterar troligtvis exempelvis marknadsföring, då det kan vara 

avgörande för chansen att konkurrera med de över hundra aktörerna som finns tillgängliga för 

svenska konsumenter. [60] 

Till skillnad från nya utländska aktörer gynnas Svenska spel av möjligheten att distribuera 

produkter via fysiska ombud, statliga finansieringar och av att branschens riktlinjer utformats i 

anknytning till företaget. Gynnsamt för samtliga aktörer som verkat i branschen under en längre 

tid är effekter från learning och experience curve. De är medvetna om marknadsföringen som 

krävs för att differentiera sig, vilka spel kunderna efterfrågar och hur verksamheten ska förhålla 

sig till de stränga regleringarna. Vidare kan det tänkas att i synnerhet Svenska spel har brand 

identification och hög kundlojalitet, då varumärket representerar en bred produktportfölj, ansvar, 

över 5 miljoner kundrelationer och därutöver ett partnerskap med svensk idrott. [63] Å andra 

sidan växer antalet aktörer på internet för varje år som går och då kunders utforskande av olika 

spelerbjudanden förenklas genom internet, utmanas Svenska spels styrka och kundrelationer. [60] 

Hot från substitut i spelbranschen 

Antalet produkter som fyller samma funktion som bettingspel anses vara litet på grund av 

rådande regleringar som grundar sig i risken för spelmissbruk och fusk när det gäller spel om 
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pengar. Det är möjligt att betrakta andra spel om pengar som substitut, exempelvis Bingolotto, 

Postkodlotteriet samt kasinospel. Det anses dock förekomma så pass stora skillnader mellan 

produkterna, i form av vilken grad spelaren kan påverka utfallet samt spelens uppbyggnad, att 

dessa ses som produkter på en annorlunda marknad snarare än substitut. Inom betting satsar 

spelaren pengar där vinstmöjligheterna tros vara störst, medan det är slumpen som avgör i 

Bingolotto, Postkodlotteriet och casinospel. Följaktligen anses det inte existera något perfekt 

substitut till betting.  

Kunders förhandlingsstyrka i spelbranschen 

Digitaliseringen i dagens samhälle medför att kunders krav på service ökar då de förväntar sig att 

få den direkt och på ett sätt som är mest bekvämt för dem. Dessutom förväntar de sig en 

integrering av möteshistoriken de har med företaget på fysiska och digitala plattformar. [64] 

Många aktörer har bemannad kundservice dygnet runt, vilket indikerar på att de är måna om 

kunderna och öppna för dialog. Från konsumenternas sida ställs även krav på att tjänsterna och 

applikationerna i mobil och surfplatta är lättförståeliga. Eftersom spelen som erbjuds ofta är 

riskfyllda förväntar sig kunderna dessutom direkt belöning. [61] Det är därför nödvändigt att 

företag är anpassningsbara och fokuserar på att utveckla tjänsternas kvalité på mobila plattformar. 

Vidare får frågor kring miljö och socialt ansvarstagande en ökad betydelse i dagens samhälle och 

kunder tenderar att välja bort de företag som inte uppfyller deras krav angående detta. [61] Det är 

ett indirekt krav som företagen måste vara medvetna om för att inte förlora kunder. 

När det gäller konsumenternas priskänslighet i spelbranschen, kan det handla om att spela där 

vinstutdelningen är störst eller oddsen bättre. För en konsument som inte missbrukar spelande är 

inte produkterna särskilt dyra i förhållande till inkomst, då konsumenten själv väljer insatsnivå, 

och kvalitén på tjänster samt kundservice kan vara av större vikt än maximal vinstutdelning. 

Byteskostnaden i branschen är generellt låg tack vare att digitaliseringen underlättar jämförelser 

mellan samtliga aktörers utbud. En del spel är dessutom odifferentierade och erbjuds hos flertalet 

aktörer, vilket ytterligare underlättar byte av aktör. 

Inom branschen identifieras ingen tydlig möjlighet att välja en smalare målgrupp, vilket delvis 

beror på att marknaden bortsett från åldersgränser är oreglerad för konsumenter. [65] Vidare kan 

konsumenters tillgång till information gällande efterfrågan och korrekt satta odds tänkas vara 

bristfällig, då marknaden är utspridd och aktörer verkar på olika villkor. En del aktörer har 
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komplicerade bonusvillkor och tenderar att vilseleda kunder, vilket innebär en ökad svårighet för 

kunder att bedöma rimligheten i spelerbjudanden.  

Allt fler företag expanderar sitt utbud med så kallade spelbörser och exchange-spel, där kunder 

själva står för oddssättningen. Det är ett område som tillåter kunderna att ha mer inflytande än i 

de traditionella spelen samtidigt som det från bolagen sida kan ses som outsourcing av en viss del 

av verksamheten. [66] 

Konkurrens mellan befintliga aktörer i spelbranschen 

Inom spelbranschen är konkurrensen intensiv mellan reglerade, oreglerade och illegala aktörer. 

Aktörerna har möjligheter att växa i takt med marknaden genom att utveckla produkter och 

tjänster på de digitala plattformarna där fokus ligger i dagsläget. I nuläget står Svenska spel för 

42% av marknadsandelarna, varav 20% är spel online där konkurrensen och tillväxten är som 

störst och utländska aktörer dominerar. Exempel på utländska aktörer är Betfaire, Pokerstars, 

Bet365, Betsson, Unibet och Ladbrokes. [67] 

Vidare är marknadsföring inom spelbranschen en omtalad aktivitet. Trots främjandeförbudet som 

råder mot oreglerade aktörer, har de under de senaste åren ökat sina medieinvesteringar markant. 

[68] Det visas ständigt att det är möjligt att kringgå restriktionerna och att branschens starka 

koppling till i synnerhet fotboll är förmånligt. Det är vanligt att fotbollsmatcher sponsras av 

utländska spelbolag och att fotbollsspelare står som frontfigurer i aktörernas reklamer. 

Förutom marknadsföring, konkurreras det kring priser som inom spelbranschen kan motsvaras av 

återbetalningsprocent, det vill säga andelen av de totala insatserna som delas ut till spelarna vid 

vinst. Återbetalningsprocenten måste anpassas till aktörens möjligheter att täcka sina 

omkostnader för att inte riskera försämrad lönsamhet. [69] Vidare är förekomst av price 

leadership svårt att identifiera, då det existerar en stor mängd aktörer och spelformer, samtidigt 

som konsumenten själv har en möjlighet att välja hur mycket pengar som ska investeras då det 

inte existerar något fast pris. 

Leverantörers förhandlingsstyrka i spelbranschen 

Vanliga leverantörer inom spelbranschen är de som erbjuder marknads- och IT-relaterade tjänster 

som hårdvara, mjukvara, IT-kommunikation och IT-konsulter. Dessa är tjänster som på grund av 

digitaliseringen behövs inom flertalet olika branscher och är vanligen inte beroende av 
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spelbranschen. Detta innebär att leverantörerna har möjlighet att förhandla med högre krav. Å 

andra sidan är utbudet av leverantörer inom IT stort och bara Svenska spel har 2500 leverantörer. 

[70] Därför kan det tänkas att inbördes konkurrensen är stor och att de därför inte tillåter sig 

förhandla i särskilt stor utsträckning, då aktörerna har stora möjligheter att övergå till andra 

leverantörer som kan tillgodose med liknande produkter. Bytet kan dock begränsas av höga 

byteskostnader som uppstår då tekniska system är byggda från grunden med en särskild 

leverantörs verktyg och icke kompatibla med andra system. I fall då företagen är så pass 

beroende av specifika leverantörer krävs en fortsatt god relation och dialog och leverantörerna 

bör få mer makt att förhandla. Eftersom marknadens fokus alltmer ligger på onlinespel är 

teknikrelaterade produkter och tjänster viktiga grundstenar, vilkas kvalitet är avgörande. Det 

indikerar på ytterligare makt hos leverantörerna. 

6.4.1.1 Slutsats  

På grund av regeringens regleringar är hotet från nya svenska aktörer i dagsläget obefintligt då 

det inte är möjligt att öppna en verksamhet som svenskt företag. Dock överväger regeringen i 

dagsläget att följa EUs riktlinjer och släppa på tyglarna, vilket innebär att det i framtiden kan bli 

aktuellt. Vidare förekommer inget nuvarande substitut till betting, vilket anses vara en fördel för 

aktörer inom branschen.  

I dagsläget består konkurrensen av Svenska Spel och utländska bolag som utnyttjar digitala 

distributionskanaler, det vill säga onlinemarknaden, för att nå ut till svenska kunder. Den rådande 

konkurrensen är intensiv, med över hundra rådande aktörer, varför investeringsbehovet för 

inträdet i stor utsträckning berör marknadsföring som krävs för differentiering samt utveckling av 

tekniska plattformar där fokus ligger i dagsläget.  

Tack vare digitalisering finns ett stort utbud av IT-leverantörer, varför nya aktörer kan jämföra 

priserna dessa emellan för att eventuellt välja det billigaste alternativet. Dock rekommenderas på 

grund av eventuella höga byteskostnader när ett system väl är implementerat, en välbevarad 

relation med leverantörerna.  

Kunderna anses ha en relativ liten förhandlingsstyrka, ty de har ofullständig 

marknadsinformation. Samtidigt har förhandlingsstyrkan ökat, då kunderna ställer högre krav på 

välfungerande aspekter runtom själva produkten. Av den anledningen ökar vikten av att utveckla 

helhetslösningar.  
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Baserat på marknadsläget idag, framtidsprognoserna samt resultatet av denna analys dras 

slutsatsen att spelmarknaden är en attraktiv bransch och vid eventuellt inträde på denna 

rekommenderas att utländska bolag utvecklar en etableringsstrategi för onlinemarknaden, med 

fokus på kundbeteende och marknadsföring. 

6.4.2 Etableringsstrategi  

Val av kundgrupp och basstrategi 

Inom ramen för detta arbete undersöks vilken etableringsstrategi som bör användas för att som en 

utländsk nätaktör kunna etablera sig på den svenska spelmarknaden. Vid nystart och inträde på en 

ny marknad, måste ett stort antal faktorer tas i beaktning. På grund av den stora omfattningen, 

väljs här att avgränsa etableringsstrategin till främst marknadsföring, då det från branschanalysen 

erhålls att denna faktor är av ytterst vikt. Av den anledningen är det viktigt att studera den 

svenska spelkonsumenten som i detta fal är slutkunden. Vidare bör man identifiera ett smalare 

urval av kundgrupp, då en alltför bred kundkrets för nystartade företag kan medföra negativa 

konsekvenser för företaget. För att åstadkomma detta är det viktigt att välja en kundgrupp vars 

krav och begär man kan möta med de begränsade resurser man besitter, då ett nystartat företag 

generellt har lägre kapital än de redan etablerade företagen. 

Utbetalningsbelopp i spelbranschen kan uppgå till stora summor då man handskas med 

storspelare och det kan tänkas att storspelare väljer redan etablerade företag på grund av 

utbetalningssäkerheten. Detta, tillsammans med det faktum att ett nystartat företag kan ha 

svårigheter att betala ut dessa belopp, resulterar i att nystartade företag bör fokusera på 

småspelare där inbetalningssummorna och därmed eventuella utbetalningssummor är betydligt 

lägre. För att öka förståelse för svenska småspelares agerande vid val av spelbolag, utnyttjas 

empiriskt resultat från tidigare studier inom detta område.  

Tidigare studier har visat att småspelare på onlinemarknaden väljer spelbolag utifrån högst 

återbetalning, det vill säga det företag som erbjuder högst odds. [71] [72] [73] Då det i betting 

vanligtvis inte förekommer bestämda priser, utan kunden själv väljer insatsnivå, är hög 

återbetalning ekvivalent med att i traditionell mening pressa ner priserna. En av Porters tre 

basstrategier är kostnadsledare, vilket i stora drag innebär att man konkurrerar om att erbjuda 

lägst pris på marknaden. Porter menar att detta kan uppnås genom att minimera kostnaderna i 

företaget samt att den här strategin främst är för företag som har höga marknadsandelar eller 
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andra fördelar, vilket ett nystartat företag saknar. För ett litet företag kan den här strategin på en 

priskänslig marknad vara riskfylld, då eventuella bakslag har större negativ inverkan på dessa än 

större företag. Dessutom medför för högt satta odds, allt för höga utbetalningar i jämförelse med 

inbetalningar, det vill säga negativa resultat för företaget. Av dessa anledningar bedöms att ett 

nystartat företag inom bettingbranschen inte bör sträva efter att bli kostnadsledare.  

En alternativ lösning är att utgå ifrån differentiering och fokusera på att utveckla statistiska 

modeller och metoder med ett bättre prediktionsmått än de nuvarande och på så sätt erhålla ett 

överlägset beräkningsinstrument. Om sannolikheterna för matchens utfall beräknas med större 

säkerhet, kommer detta avspegla sig i de satta oddsen, då dessa ökar, varför det kan komma att 

locka kunderna. Tidigare studier visar på att ett av storbolagen, Unibet, har ett prediktionsmått på 

51.8 %, [74, s. 16] vilket indikerar att det finns möjligheter till förbättring. Vidare har den 

erhållna modellen i detta arbete ett prediktionsmått på 53.4%, vilket tyder på att man kan 

åstadkomma förbättringar med relativt låga resurser, vilket är en fördel för nystartade företag. 

Genom att till en början fokusera på enbart fotbollsodds, erhålls en fördel gentemot större bolag 

som ofta erbjuder betting inom andra sporter, eftersom att man kan erbjuda bättre satta odds på 

ett smalare segment av sportbetting samt eventuellt fokusera på ett bredare spelutbud vad gäller 

de olika momenten i en fotbollsmatch. Här bör det även investeras i så kallat live-betting, då just 

det har blivit allt populärare på senaste tiden.  

Vidare kan utveckling av kundanpassade produkter medföra en fördel, varför fokus bör läggas på 

detta segment. Inom betting kan produkterna kundanpassas exempelvis genom att kunden får 

möjlighet att konstruera en egen ”spelportfölj”, bestående av flera matcher/spelalternativ likt 

Svenska spels Stryktipset. En spelportfölj kan bestå av exempelvis tio matcher som kunden kan 

kombinera från valfria ligor. Alternativt kan en spelportfölj konstrueras bestående av en enda 

match, med flera olika spelalternativ: utfall, antal mål, målskytt, antal hörnor, antal skador, antal 

skott på mål, m.m. För att få en återbetalning, inklusive en bonus på de redan satta oddsen, bör 90 

% av de valda spelalternativen vara rätt. I övriga fall erhålls ingen ersättning.  

Val av marknadsföringsstrategi 

Det valda kundsegmentet, svenska småspelare, kan identifieras som lågt engagerade, då det visats 

att kunden värdesätter hög återbetalningsgrad och bekvämlighet. Detta innebär att kunden söker 

lösningar som kräver låg resursförbrukning vid själva köpmomentet. Dock antas det att 
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engagemangen inför köpet är högre, då kunden kan tänkas jämföra olika aktörer för att se vilken 

som erbjuder högre återbetalning. Det finns idag hemsidor som sammanställer bonusar och odds 

från flertalet bolag, [75] [76] vilket underlättar för kundens utforskande. Vidare kan det tänkas att 

kunden är någon som följer fotboll och försöker prediktera utfallen själv. I dessa fall kommer 

kunden (med vinstmaximerande teori som utgångspunkt) att utgå ifrån en egen framtagen 

spelstrategi snarare än odds. Andra faktorer som skapar mindre värde för kunden är service, fin 

hemsida, erbjudande och bra information. [72, s. 22] I en ytterligare studie framkom att specifikt 

småspelare värdesatte tillgänglighet, trygghet och hög återbetalningsgrad (pris). [73, s. 32]. Sett 

till den stora betydelsen av priset skulle kunderna klassificeras som lågt engagerade, men baserat 

på att pålitlighet, marknadskännedom och tillgänglighet påvisats vara ytterligare faktorer av stor 

vikt, [72] kan förekomsten av högt engagerade kunder inte uteslutas.  

Förutom marknadsstimuli, påverkas konsumenterna av sociala faktorer vid köpbeslutsprocessen. 

Många av de tillfrågade konsumenterna svarade att de blev rekommenderade av bekanta vid val 

av spelbolag. [72, s. 24] Detta är en indikation på att aspekter från både transaktions- och 

relationsmarknadsföring bör tas i beaktande. Det anses dock vara viktigt att ett nystartat företag 

har tydliga riktlinjer, varför fokus bör läggas på en av dem. I verkligheten är det dock inte fullt så 

enkelt, utan aspekter från det andra området måste betänkas. Då priset visade sig vara viktigast 

för kunden, bör en transaktionsmarknadsföring användas gentemot kunden.  

Vid den direkta marknadsföringen lämpar sig således ett tankesätt med utgångspunkt i 

McCarthys 4P snarare än Lauterborns 4C. En indikation på att kunderna själva inte är 

intresserade av långa relationer med ett specifikt företag är det faktum att de är högt benägna att 

övergå till utländska bolag samt att de inte anser att deras befintliga bolag erbjuder exklusivt 

värde bortsett från pris, relativt konkurrenter. [72] Vidare anser småspelare inte det vara av stor 

vikt att företag erbjuder likvärdigt utbud, [73] vilket ytterligare påvisar att kunder inte är bundna 

till ett särskilt spelalternativ eller företag. Från detta följer att företaget bör inrikta sig på 

transaktionsmarknadsföring. Dessutom kan det tänkas att personlig kontakt och därmed 

relationsmarknadsföring är viktigare i branscher där det är fysiska produkter som säljs alternativt 

tjänster. De frågor och klagomål som kan tänkas uppkomma i den här branschen är sådana som 

berör teknikproblem. För att undvika detta är det av ytterst vikt att man har bra relationer och 

kontakt med IT-leverantörer och IT-support.  
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Vidare har även pålitlighet visats vara viktigt i den mening att utbetalningsbeloppen sker inom 

avsatta tider. För att möjliggöra detta är det viktigt att skapa bra långsiktiga relationer med 

leverantörer och distributörer för att eliminera eventuella hinder i flödet. För en nätoperatör är det 

viktigt att ha bra bakomliggande teknik på hemsidor och mobila plattformar, där det ska vara 

enkelt att spela utan onödiga mellansteg. Gentemot dessa aktörer är därav 

relationsmarknadsföring att föredra. 

Val av marknadskanaler 

På grund av de svenska spellagarna, kan utländska nätaktörer inte tillämpa marknadsföring i form 

av direkt tryckt reklam. Istället får fokus läggas på alternativa lösningar som möjliggjorts genom 

digitaliseringen. Idag är det inte ovanligt att spelbolag marknadsför sig i samband med 

fotbollssammanhang, där man agerar sponsor till lagen/matchen. Vidare investerar stora aktörer, 

exempelvis Unibet och Bet365 i reklaminlägg på TV, där sportstjärnor ofta är frontfigurer. Den 

här typen av marknadsföring kan anses vara mest lönsam, då den når stora folkmassor, men för 

ett nystartat företag kan det medföra allt för stora utgifter.   

Ett alternativ till viral marknadsföring genom TV-kanaler kan tänkas vara sponsorinlägg på 

sportbloggar där administratören använder ens produkter och utvärdera dessa. Detta kan ses som 

en billigare form utav annonsering, som når en relativt stor kundkrets då bloggar blivit allt 

populärare i vårt samhälle. Vidare kan marknadsföringen ske via sociala plattformar, samt spel- 

och diskussionsforum, där konsumenterna samlas för att diskutera, utvärdera olika företag, deras 

satta odds, samt de förväntade utfallet av matchen. Den här typen av spridning faller under viral 

marknadsföring. Hit hör även word of mouth vilket innebär att nöjda kunder sprider vidare 

information om företaget eller produkter genom diskussioner och rekommendationer. Den här 

typen av marknadsföring ingår även under entreprenöriell marknadsföring och anses som högst 

aktuellt för ett nystartat företag inom online-betting branschen, då det är ett kostnadsvänligt 

alternativ. Undersökningar visar att konsumenter diskuterar sitt val av spelbolag samt tar till sig 

rekommendationer [72, s. 24] vilket är nödvändigt i viral marknadsföring.  

6.4.2.1 Slutsats 

De frågor som marknadsföringsstrategier grundar sig i och ämnar besvara är:  

 Hur kan vi identifiera och välja rätt marknadssegment? 
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 Hur kan vi differentiera oss?  

 Hur hanterar vi en efterfrågan om lägre pris?  

 Hur mycket kan vi kundanpassa våra produkter?  

 Hur kan vår verksamhet växa och hur kan vi bygga ett starkt varumärke?  

Bakgrundsundersökningen av spelmarknaden tyder på att det är en attraktiv bransch med relativt 

låga inträdesbarriärer för utländska nätaktörer, varför det har lockat många aktörer. I Europa är 

intresset för fotboll stort, vilket ytterligare har ökat intresset för fotbollsbetting. I en bransch där 

konkurrensen ökar, ökar även vikten av att kunna differentiera sig från den rådande 

konkurrensen. Genom att fokusera på att utveckla och förbättra statistiska verktyg vid 

framtagning av odds, erhålls en fördel gentemot andra aktörer då eventuella förluster minimeras 

samtidigt som dessa förbättringar speglas i de satta oddsen, som blir något högre och därför 

atttraherar kunder. Ett nystartat företag bör till en början fokusera på småspelare då 

inbetalningsbeloppen hos dessa är mindre och därmed även eventuella utbetalningsbelopp. 

Vidare bör det investeras i live-betting, då detta segment blir allt populärare samt i att möjliggöra 

för konsumenterna att konstruera egna ”spelportföljer”. För att sprida verksamhet, bör viral 

transaktionsmarknadsföring gentemot kunden med hjälp av digitala distributionskanaler och word 

of mouth utnyttjas.   
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