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Abstract 
This project is about how Danske Spil exploits artificial technology to identify and prevent 

problematic betting behaviour. We have been in direct contact with two employees from 

Danske Spil to collect the necessary data to answer the problem definition. One of them is the 

actual developer of the model, the other one is the person who is responsible for “Responsible 

Gaming” - The problem definition sounds as follows: 

How can Danske Spil use an AI- model to identify problematic betting behaviour within their 

customer base and use this information to follow up on them? 

The first interview with the developer gave us an understanding of how the model works in 

practice, with a technological perspective. The second interview gave us a more, business wise 

understanding of the technology and how it is used in practice. 

In the theoretical part of this project, we examined in-depth how AI works, and found out that 

Danske Spil uses Supervised learning to optimise their model. This model gives an output that 

scores the customers and allows Danske Spil to decide whether to act on this information or 

not. If they do decide to act, then they have a structured procedure, that includes caregivers and 

phycologist to help in these situations.   
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Projektets opbygning  
Dette projekt beskæftiger sig med den AI-model, Danske Spil bruger til at identificere kunder 

med problematisk spilleadfærd. Denne rapport er udrettet i en kronologisk rækkefølge, efter 

forløbet i arbejdsprocessen. Der startes med at problemet bliver præsenteret i indledningen, 

problemfeltet, og problemstilling samt arbejdsspørgsmål. Vi vil afgrænse vores emne for at 

tydeliggøre, hvilke overvejelser der er blevet gjort i forhold til vores fokus i projektet. I et 

redegørende afsnit, vil der blive berørt emner om selve organisationen, deres kunder, spilscan-

neren og problematisk spilleadfærd. Dernæst kommer der et afsnit om organisationen, på bag-

grund af nogle udvalgte metoder fra kurset brugerdrevet analyse og design af it-systemer. Dette 

skal give et overblik over hvilken, organisation vi arbejder med, hvad den indeholder og hvilke 

aftaler vi indgår i, i forhold til samarbejdet over dette projekt. Efterfølgende kommer der et 

metodeafsnit og teoriafsnit, hvor der bliver beskrevet, hvilke metoder og teorier der bruges i 

det videre arbejde. Vi har skrevet et empiriafsnit, hvor der opsummeres på de to interviews vi 

har fortaget os med organisationens repræsentanter. I analyseafsnittet, bliver de fem arbejds-

spørgsmål fra problemformuleringen besvaret i en kronologisk rækkefølge. Afslutningsvis, 

kommer vores modellering, som er et Rich Picture. Efter analyseafsnittet vil der blive diskute-

ret emner og sættes spørgsmålstegn ved identificeringen af problematisk spilleadfærd og mang-

ler, ved spilscanneren. Til sidst i projektet bliver der konkluderet på hele projektet med en 

konklusion, der besvarer problemstillingen.  
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Indledning 
Som gruppe har vi, i fagmodulet informatik, valgt at fokusere på kunstig intelligens. I den 

anledning, finder vi det interessant at undersøge, hvordan Danske Spil anvender denne tekno-

logi til at identificere problematisk spiladfærd. Studieordningen stiller krav om at komme i 

kontakt med en organisation, som kan hjælpe med at indsamle relevant viden. I vores tilfælde 

er dette, hvordan en model for kunstig intelligens anvendes og udvikles i praksis.  

Vores motivation bærer præg af at undersøge, hvordan en AI-model identificerer problematisk 

spilleadfærd, som senere kan udvikle sig til ludomani samt, hvordan de håndterer disse situa-

tioner.  

Da den seneste forskning viser at ca. 10.000 danskere lider af ludomani, hvilket svarer til 0,3 

procent af den danske befolkning, finder vi det relevant samt motiverende at undersøge spille-

verdenen og håndteringen af den (Fridberg, T. & Birkelund, J, 2016).  

 

Problemfelt 
Danske Spil er en organisation, der er ejet af staten og danske idrætsorganisationer. Det er en 

organisation der udbyder pengespil så som Lotto, Oddset, online kasino og meget andet (Dan-

ske Spil, 2020). Denne spilleform kan udvikle en problematisk spilleadfærd hos visse brugere 

og kan endda påvirke så alvorligt, at der i nogle tilfælde bliver udviklet ludomani. Ludomani 

kan medvirke til spilleafhængighed, en psykisk lidelse, som kan dominere personernes liv. Det 

kan have en negativ påvirkning på den ramtes sociale liv og arbejdsmæssige værdier og for-

pligtelse, samt i værste tilfælde belaste økonomien (Danske Spil, 2020).   

Dette problem har Danske Spil som krav at løse da organisationen, som skrevet tidligere, er en 

spiludbyder der er ejet af staten og skal følge spilmyndighedernes retningslinjer. Organisatio-

nens værktøj til at løse problemet, er en spilscanner baseret på marchine learning, som hører 

under statistisk kunstig intelligens (Bilag 3.1, afsnit 10). Den kunstige intelligens skal hjælpe 

med at opfange de kunder, der har tegn på problematisk spilleadfærd, og derefter giver en om-

sorgsperson besked, som vil tage kontakt til kunden og udføre et omsorgsopkald med kunden. 

På den måde kan de blive hjulpet ud af den dårlige adfærd og tilbage i en sund spilgang, eller 

helt stoppe med at spille (Bilag 3.1, afsnit 13). Det er ikke mange af Danske Spils ca. 1,3  



Peter Lindgreen  Roskilde Universitet  d. 02. juni 2021 
Derya Gür Hum-Tek Bach 4. Semester  
Sandra Olivia Buch-Larsen Informatik  

  Side 7 af 55 

 

millioner registreret kunder, der udvikler problematisk spilleadfærd. For eksempel i 2019 op-

fangede spilscanneren 798 kunder, der havde tegn på problematisk spilleadfærd (Bilag 3.1, 

afsnit 52-54). Men organisationen har stadig et hvis ansvar, da problematisk spilleadfærd er en 

mulighed hos deres kunder. Derfor er det et område Danske Spil går meget op i, og disse 798 

kunder blev også kontaktet af en omsorgsperson, der kunne tage en samtale med dem og råd-

give dem videre til den nødvendige hjælp, de kunne have behov for (Bilag 3.1, afsnit 52-54). 

 

Problemformulering 
Hvordan kan man ved hjælp af en AI-model identificere problematisk spilleadfærd hos Dan-

ske Spils kunder samt have en opfølgende kontakt til dem? 

Arbejdsspørgsmål 

1.     Hvilken organisation er Danske Spil?  

2.     Hvad er problematisk spilleadfærd?  

3.     Hvilken AI-model bruger Danske spil til at identificere problematisk spilleadfærd? 

4.     Hvilke spillemønstre lægges der særlig vægt på?  

5.   Hvordan bruges kunstig intelligens i praksis hos Danske Spil?  

 

Afgrænsning  
Da vi gerne vil undersøge, hvordan AI-modellen identificerer problematisk spilleadfærd, har 

vi løbende været i kontakt med udvikleren bag AI-modellen. Her fik vi lov til at interviewe 

Astrid Vestergård, for at stille spørgsmål til modellens formål og dens opbygning. Vi ville 

gerne indsamle empiri, til at kunne svare på følgende arbejdsspørgsmål:  

• Hvilke mønstre kigges der på, hos kundens spilleadfærd? 

• Hvordan bruges kunstig intelligens i praksis, hos Danske Spil? 

• Hvilken proces er det Danske Spil udfører, ved brug af en AI-model? 
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Derudover fik Astrid os i kontakt med Elisabeth Crone Linding, omsorgspersonen som er an-

svarlig for problematisk spilleadfærd. Formålet med interviewet var at få mere information om, 

hvordan rådgiverne (omsorgspersonen) processerer outputtet af modellen samt give indblik i, 

hvordan modellen i praksis bliver brugt til at identificere fremtidige potentielle ludomaner. Da 

der i dette projekt bliver stillet krav om at visualisere en model, vil vi gerne bruge udvikleren 

til at vise processen, hvor modellen optræder. Dernæst hvordan modellen bliver benyttet, til at 

håndtere disse ludomaner. Dette skal give et overblik over start til slutfasen, i den arbejdsproces 

der sker når organisationen bruger spilscanneren. 

Vores formål med interviewene var at, få en afklaring på: Hvordan modellen er bygget op, og 

hvordan omsorgspersonerne håndterer potentielle ludomaner. Interviewene gav os empiri som 

vi kunne bruge, til at besvare projektets arbejdsspørgsmål. Ved at besvare arbejdsspørgsmå-

lene, understøtter vi vores endelige problemformulering.  

Da projektet har et begrænset omfang, samt tid, har det ikke været muligt at inddrage flere 

aktører som optræder i processen. Her er der f.eks. tale om forskerne fra Aarhus Universitet, 

som har til- og frasorteret, hvilke tendenser AI-modellen skal indeholde for at vise tidlige tegn 

på problematisk spilleadfærd.  
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Redegørelse  
I redegørelsen vil der blive redegjort for organisationen Danske Spil, hvor historien vil udspe-

cificeres og fakta om organisationen. Udover det, vil der blive redegjort for Danske Spils kun-

der, så vi får kortlagt hvem de specifikt er. Der vil også blive redegjort for spilscanneren, med 

henblik på at give et overblik over hvordan den fungere, og hvordan den er blevet arbejdet på 

i løbet af årene. 

Til sidst i redegørelsen vil der blive redegjort for, hvad problematisk spilleadfærd er, for at give 

indsigt i hvilke tegn spilscanneren kigger efter når den skal identificere kunder med problema-

tisk spilleadfærd. I det afsnit vil der blive berørt hvad ludomani er, hvilke konsekvenser det 

har, kendetegn ved ludomani og hvordan det behandles. 

 

Organisationen, Danske Spil 

Danske Spil, er en spilorganisation der startede op i 1949. Det første Danske Spil var udbyder 

af, var at danskerne kunne for første gang tippe på udfaldet af en række fodboldkampe på en 

tipskupon. Efterhånden som organisationen blev mere udbredt og mere populær blandt dan-

skerne, kom der mere reklame, flere forskellige spilmuligheder, mere ansvarlighed og det sid-

ste nye som er fokus på sikkert spil, gennem blandt andet organisationens Spilscanner. Af spil 

der kan spilles hos Danske Spil er for eksempel Lotto, Tips, Oddset, skrabespil, online spil og 

meget andet (Hansen, 2014).  

Danske Spil er en organisation, hvor staten ejer 80% af den og Danmarks Idrætsforbund og 

Danske Gymnastik-& Idrætsforeninger, hver deler de resterende 20 % ligeligt. Derfor bliver 

pengene der spilles med, også i Danmark og der gives omkring 2,5 milliarder kroner tilbage til 

samfundet via udlodningsmidlerne, skatter og afgifter. Disse udlodningsmidler er overskud fra 

Danske Spils lotterier, som så fordeles ud til forskellige modtagere. Som for eksempel er de 

store idrætsorganisationer de to største enkeltstående modtagere af udlodningsmidlerne, da de-

res foreninger modtager omkring 250 millioner kroner årligt hver (Danske Spil, 2020).    
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Danske Spils kunder 

Vi har i samarbejde med Danske Spil, fundet frem til at de har en bred kunde skare. Men med 

hensyn til aldersbegrænsningen der er sat på diverse af de spil organisationen udbyder, så star-

ter Danske Spils kunder i alderen af 16 år, da der her kan spilles blandt andet Lotto, Keno, 

Quick osv. Men andre spil som for eksempel Tips, Oddset kræver en alder på minimum 18 år 

(dsk.dk, 2018). Derfor er det forskelligt, hvilken alder kunden har når de starter hos Danske 

Spil, afhængig af hvad de skal spille hos organisationen, men de yngste kunder kan være mi-

nimum 16 år og der er ingen begrænsning på, hvor gamle kunderne kan være.  

 

Spilscanneren  

Spilscanneren har været i brug med en “light” version siden år 2017, og har hjulpet med at 

forebygge problematisk spilleadfærd og specielt ludomani hos Danske Spils kunder (Danske 

spil, 2020). Mere specifikt bruger Danske spil, machine learning i sammenhængen med under-

genen, statistisk kunstig intelligens (Bilag 3.1, afsnit 10).  

Spilscanneren fungerer ved at online spildata hos Danske Spil, bliver kørt gennem spilscanne-

rens algoritme og analyserer derigennem kundernes spilmønstre for tendenser på problematisk 

spilleadfærd (Danske Spil, 2020). For at spilscanneren skal have adgang til data om kunderne, 

kræver det, at der gives tilladelse til at Danske Spil kan overvåge kundens spille aktivitet (Dan-

ske Spil, 2020).  

AI-modellen, har været under produktion siden år 2019. Processen startede med, at der blev 

indsamlet viden om ludomani fra behandlere. CSR-afdelingen, rådgivere og samarbejdspart-

neren MindWork, er en behandlings klinik for ludomaner. De blev inddraget for at give inputs 

til, hvilke tendenser der er nødvendige for modellen, samt hvilket output den skal give. 

Derefter blev der hentet tidligere data til brug i AI-modellen og der blev undersøgt omkring ny 

data, der skulle bruges til at modernisere modellen.  

Midt i året 2019 blev der besluttet for en model og modellen blev sat i produktion, hvilket 

inkluderer at få data stillet til rådighed af BI data Warehouse. Senere hen blev der stillet nye 

krav til spilscanneren og YouBet, samt Tivoli Casino, som også skulle også inkluderes i spil-

scanneres algoritme.  
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Seneste opdatering på spilscanneren har været i 2020, hvor den blev valideret af forskere fra 

Aarhus Universitet. Her var formålet at se hvordan, modellen rammer i forhold til hvad eksper-

ter på området vil forvente af den og om der eventuelt var nogle svagheder i datasættet, som 

skulle ændres på.  

I 2021 er målet at få opdateret datasættet, så det lever op til den nye udvikling af kundernes 

spilleadfærd og kan kører mere automatisk (Bilag 3.1, afsnit 64).  

Til sidst vil der blive arbejdet på at implementere et early warning-system, som skal kunne 

opfange kunder der på kort tid mister kontrollen om sit spil, og dermed give rådgiverne mulig-

heden for at handle hurtigere end de gør i dag (Danske Spil, 2020).      

Figur 2: Model over spilscannerens udvikling (Designet af Astrid Vestergård) 

 

Problematisk spilleadfærd (Ludomani) 

Problematisk spilleadfærd er, når en person viser tegn på ikke at have kontrol over sit spilfor-

brug. Ludomani er en diagnose man kan sætte på en person, der lider af problematik spillead-

færd. En ludoman er afhængig af pengespil og kan oftest ikke begrænse sit spil, selvom perso-

nen er klar over at spilaktiviteten ikke er hensigtsmæssig (Center for ludomani, u.å). Ludomani 

er en psykisk lidelse, som dominerer personens liv (Danske Spil, 2020). Den seneste forskning 

viser at ca. 10.000 danskere lider af ludomani, hvilket svarer til 0,3 % af den danske befolkning 

(Fridberg, T. & Birkelund, J, 2016). Udviklingen til ludomani tager oftest flere år, og der findes 

forskellige stadier inden man ender med diagnosen, ludoman.  

Stadiet, ‘Risikospilleren’, er en person der bliver mere og mere optaget af spil og bruger flere 

penge på spil. Personen er optaget af muligheden for at vinde gevinsten og har førhen prøvet  
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det, hvilket giver en større optimisme og lysten til at spille. Men spillet er stadig overvejet, 

planlagt og kontrollerende.  

Næste stadie kaldes problemspilleren, hvilket er hvor personen bruger flere penge på spil, per-

sonen begynder at dyrke spillet og oftest ses der ændringer i personens opførsel. Der er stadig 

kontrol over spillet, og i en hvis omfang kan personen stadig skjule det, men økonomien bliver 

ramt hårdt.  

Sidste stadie er ludomani, hvor personen der lider af dette, er afhængig af spil. Spillet er det 

højeste prioriteret i hverdagen og dermed er det sociale liv, arbejde osv. nedprioriteret. Her 

rammes økonomien rigtig hårdt, gælden vokser og der er risiko for vedkommende isolerer sig 

(Center for ludomani, u.å).  

Konsekvenser af ludomani er der mange af, og de kan være alvorlige og kan både påvirke 

spilleren selv og de pårørende. For hver ludoman er der 8-10 personer, hvis liv bliver påvirket. 

Grunden til dette er at den ludomane bruger rigtig meget tid og tankekraft på at spille og plan-

lægge spil, hvilket gør at man indelukker sig og er fraværende i andres selskab (Center for 

ludomani, u.å). Ludomani kaldes et skjult misbrug og der er en række fysiske, psykiske og 

adfærdsmæssige kendetegn, som kan hjælpe med at identificere en person der lider af ludo-

mani. De fysiske kendetegn kan for eksempel være stress, hovedpine, hjertebanken og meget 

andet. Af psykiske kendetegn er der søvnproblemer, koncentrationsbesvær, rastløshed og me-

get mere. Til sidst er der de adfærdsmæssige kendetegn, hvilket kan være aftalebrud, social 

isolation, mentalt fraværende osv. Hovedsageligt er kendetegnet for en spilleafhængig at per-

sonen er meget optaget af spil, og der prales med gevinsterne uden at nævne tabene (Center for 

ludomani, u.å).I forhold til behandling af ludomani, så prøves der her at hjælpe spilleren med 

at forstå sin ludomani og sine motiver for at spille. I behandlingen udarbejdes der mål og stra-

tegier, der kan hjælpe med at modvirke lysten til at fortsætte med at spille. Der forsøges også 

at afklare sociale, økonomiske og familiemæssige problemer ved at være spilleafhængig. Des-

uden lægges der også særligt vægt på at forbygge tilbagefald (Center for ludomani, u.å).  

 

Delkonklusion 

Danske Spil er en spilorganisation der startede op i år 1949, som i dag udbyder en lang række 

forskellige spil til Danskerne. Spillene er gennem tiden blevet udviklet, ligesom teknologierne 

bag. I år 2017 udviklede Danske Spil deres første version af Spilscanneren, der havde til formål  
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at forebygge problematisk spilleadfærd. I år 2019 kom denne i produktion og der blev også 

besluttet nye krav, til modellen i år 2019. I år 2021 vil denne model igen blive modificeret, så 

den lever op til de nye spillemønstre kunderne har.  

Ludomani er en diagnose, der indebærer behovet for at spille om penge og ikke kan styre dette 

behov. Dette kan ende i en stor gæld hos den person, som kan have svært ved at komme ud af 

ludomanien, hvis ikke det bliver behandlet. Ludomani er en psykisk lidelse, som kan optage 

meget af personens liv. De seneste tal viser at 10.000 danskere, lider af ludomani. 

 

Om Danske spil 
Dette afsnit er en opstart til it-forundersøgelsen, der skal laves i dette projekt. I afsnittet vil der 

blive givet et indblik i, hvilken organisation Danske Spil er og hvordan vi vil arbejde med 

organisationen på baggrund af forskellige metoder fra Informatikkurset Brugerdrevet analyse 

og design af it-systemer. De metoder der vil blive præsenteret og arbejdet med er, Projekt-

grundlag, interessentanalyse og forretningsmodel.  

 

It-forundersøgelse 

Først og fremmest fik vi defineret, hvad en it-forundersøgelse går ud på, ved at læse bogen 

“Professionel it-forundersøgelse - grundlag for brugerdrevet innovation”. I denne bog giver 

forfatterne Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen en definition på en it-

forundersøgelse. Denne definition lyder: En it-forundersøgelse er et målafklarende, 

problemformulerende og løsningsangivende projekt, der gennemføres i en virksomhed med 

sigte på at designe bæredygtige it-anvendelser ud fra en problemstilling i virksomheden. 

Formålet med en it-forundersøgelse er at producerer et beslutningsgrundlag for virksomheden, 

om potentialer og muligheder for at implementere it-anvendelser, som indfrier 

problemstillingen (Bødker, K., Simonsen, J., & Kensing, F., 2008, s. 29).  
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Projektgrundlag 

Projektgrundlaget er udfaldet af forberedelsesfasen i MUST-metoden, da man her præciserer 

forundersøgelsens kommissorium. Et projektgrundlag indeholder den skriftlige dokumentation 

for alle væsentlige beslutninger, fortaget under forberedelsesfasen (Bødker et al, 2008, 130). I 

projektgrundlaget indgår for eksempel, skriftlig dokumentation for opgaver og fokus i 

forundersøgelsen, bidraget fra dem som udfører forundersøgelsen, virksomhedens bidrag, 

kontaktoplysninger og valgte metoder samt underskrifter så aftalerne er bindende (Mønsted, 

2021).  

Vi har i samarbejde med vores interviewpersoner indgået forskellige aftaler, så der er enighed 

omkring beslutninger omhandlende udførelsen af projektet og hvordan, alle parter bidrager til 

denne proces. Dette er skrevet ned i et dokument, så alle er klar over aftalerne. I et projekt-

grundlag, skal der skrives under af alle parter, hvilket ikke er gjort i denne sammenhæng, fordi 

vi sidder på afstand og derfor har det ikke været muligt. Derfor er aftalerne bindende, ved at vi 

mundtligt har lovet at overholde alle fælles aftaler og i fællesskab, har udformet projektgrund-

laget. Den skriftlige dokumentation for projektgrundlaget kan ses i bilag 1.1. 

 

Opgaven og fokus   

Opgaven i dette projekt, er at gå i dybden med data fra Danske Spil, om ludomani og spillead-

færd. I projektet vil der blive kigget på den AI-model Danske Spil har designet, hvor der vil 

blive set på, hvordan man kan identificere spillere og deres adfærd til at fange eventuelt ludo-

maner inden det bliver for alvorligt. Derfor er fokusset i projektet at tage kontakt til den afde-

ling i virksomheden, som har med AI-modellen at gøre, for at indsamle viden omkring det og 

se på, hvad vi kan lære af det og ud fra det redegøre, analysere og diskutere på problemet med 

henblik på Danske Spils brug af deres AI-model. Udover det er der også fokus på at tage kon-

takt til en omsorgsperson, der rådgiver de kunder der bliver identificeret med problematisk 

spilleadfærd, så vi kan se på hele den proces brugeren gennemgår fra de sidder og spiller på 

Danske Spil, til de bliver opfanget af AI-modellen og sendt videre til en omsorgsperson (Lind-

green, P., Larsen, S. & Gür, D, 2021).   
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Vores bidrag  

Vi bidrager selv blandt andet med viden om kunstig intelligens, programmering og interesse i, 

hvordan deres AI-model fungerer og i det hele taget interesse i, hvordan organisationen arbej-

der. Udover dette bidrager vi med at vi vil modellere selve processen, der sker når spilscanneren 

er i brug. Vi bidrager også med at udforme et projekt, hvor der bliver redegjort, analyseret og 

diskuteret på det problem AI-modellen og de andre parter i Danske Spil forsøger at løse (Lind-

green et al, 2021).  

 

Organisationens bidrag   

Til dette projekt bidrager organisationen Danske Spil, med relevant viden indenfor spilscanne-

ren. Gennem en kontaktperson bidrager organisationen med relevant viden omkring, blandt 

andet, organisationens arbejdsgang. Organisationen bidrager også med to interviewpersoner, 

så vi kan få indblik i den AI-model de benytter til at opfange deres brugers spilleadfærd og, 

hvordan de videre hjælper brugerne ud af den problematiske spilleadfærd (Lindgreen et al, 

2021).  

 

Metoder  

De metoder der vil blive taget i brug i dette projekt, er Interviewmetoden, udvalgte værktøjer 

fra MUST-metoden, Projektgrundlag, Interessentanalyse og forretningsmodel. Disse metoder 

skal bidrage til det arbejde vi udfører, med organisationen og deres spilscanner. 

 

Interessentanalyse 

En interessant kan være enkeltpersoner, grupper af personer, organisatoriske enheder i virk-

somheden, kunder, leverandører, strategiske partnere eller lignende som bliver påvirket af for-

undersøgelsens resultat og har en interesse i forundersøgelsens forløb og resultater. 

Interessenter kan have flere forskellige interesser at pleje, i forhold til forundersøgelsen og vil 

derfor gerne følge med, så de har mulighed for at påvirke forløb og resultater. Interessenter kan 

også være dem, som stiller krav til forundersøgelsen. Selve projektgruppen, som udarbejder 

forundersøgelsen kan også være afhængig af interessenter og deres viden og ydelser for at  
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kunne udarbejde forundersøgelsen optimalt, så alles behov imødekommes (Bødker et al, 2008, 

s. 127).  

Kortlægning af interessenter kan give et overblik over, hvordan interessenterne for 

forundersøgelsen medvirker i processen og, hvor meget de har indflydelse på processen. 

Interessentanalysen fungerer ved at de enkelte interessenter i forundersøgelsen, beskrives som 

enten gidsel, resurse-person, andre interessenter eller grå eminence. De får påsat en titel alt 

efter, hvor høj nødvendighed deres medvirke er og, hvor stor indflydelse de har på 

forundersøgelsen. Se grafen i figur 2. I denne sammenhæng er et gidsel de interessenter der 

selv medvirker i forundersøgelsen, men har ikke særlig stor indflydelse. Andre interessenter er 

dem, hvor det ikke er så nødvendigt at de medvirker til forundersøgelsen samt, heller ikke har 

en stor indflydelse. Resurse-personer er de interessenter der både medvirker i forundersøgelsen, 

og har stor indflydelse på den. Til sidst er der grå eminence, hvilket er de interessenter der ikke 

medvirker særlig meget i forundersøgelsen, men de har allivel stor indflydelse (Jeppesen, M., 

Henriksen, L. & Routhe, H, u.å).   

 

Figur 1: Interessentanalyse (Mønsted, 2021). 

De interessenter der påvirker det it-system, der arbejdes med i dette projekt, er udvikleren bag 

AI-modellen, omsorgspersonerne, vores kontaktperson fra Business Intelligence afdelingen, 

staten, de danske idrætsforeninger og spilmyndighederne.   

Den interessent som påvirker it-systemet mest, er udviklerne bag AI-modellen, da det er dem 

som arbejder direkte på AI-modellen. Dermed er det dem som styrer selve it-systemet, vi ar-

bejder med. Andre interessenter som har en vigtig rolle, er omsorgspersonerne, da de har vigtigt  
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arbejde efter AI-modellen har identificeret en kunde. Det er disse personer som skal sørge for 

at kunderne får den nødvendige rådgivning, og dermed stopper deres problematiske spillead-

færd. Staten og de danske idrætsforeninger er også en del af vores interessenter, da det er dem 

som ejer Danske Spil.  

Endnu en interessent er spilmyndighederne, da det er dem som har bestemt at bettingselskaber 

skal håndtere deres kunders spilforbrug. Derfor påvirker det it-systemet, da det er designet ud 

fra at skulle indordne disse regler.  

Vi har lavet en interessent analyse med henblik på, hvordan de forskellige interessenter påvir-

ker it-systemet. Vi har givet interessenterne en titel efter, hvor nødvendige deres medvirken er, 

i forhold til at få it-systemet til at fungere optimalt og hvor stor indflydelse de har på it-syste-

met.   

 

Andre interessenter   

Da AI-modellen er i stand til at gennemskue bestemte tendenser via algoritmer, er formålet at 

identificere de enkeltpersoner, som vurderes for værende i risiko at blive ludomaner. Håndte-

ring af dette, sker internt hos virksomheden, Danske Spil, hvor afdelingen med omsorgsperso-

ner skal håndtere problemet indenfor ludomani. Disse personer optræder som andre interes-

senter, da de ikke er udvikleren bag AI-modellen, men derimod interessenterne som håndterer 

problematikken indenfor ludomani. Derfor har omsorgspersonerne kun en lille indflydelse på 

it-systemet og har ikke en nødvendig medvirken for at it-systemet skal kun fungere (Lindgreen 

et al, 2021).  

 

Gidsler   

Betting selskaber er forpligtet af spillemyndighederne, til at håndtere problematisk spillead-

færd hos deres kunder. Danske Spil har derfor, en Data Analytics afdeling som har ansvaret for 

at udvikle en AI-model, via store datasæt, som anvendes til at lave algoritmer baseret på spil-

lernes spillemønstre. Dette udviklingsteam, anses for at være gidsler, da de har ansvaret for at 

håndtere spillemyndighedens krav om håndtering af ludomani (Lindgreen et al, 2021). 
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Grå eminence  

Danske Spil er ejet af staten og danske idrætsforeninger. Dette gør at niveauet indenfor sikker-

hed sættes op og prioriteret i højere grad, end hos private organisationer. Da staten ikke er 

interesseret i at borgere udvikler symptomer for ludomani, sættes der krav om at virksomheden 

er forpligtet til at håndtere problematiske spilleadfærd. Derfor har staten og de danske idræts-

foreninger stor indflydelse på it-systemet, men deres medvirken i it-systemet er ikke nødvendig 

for at det skal kunne fungere (Lindgreen et al, 2021).  Udover dem er selve kunden og dem 

som bliver identificeret med problematisk spilleadfærd, også placeret under Grå eminence. 

Dette er de fordi deres medvirken ikke er nødvendig til at udvikle it-systemet, og den eneste 

indflydelse de har, er at man bruger dem til at måle på, hvilke parametre it-systemet skal ud-

styres med for at kunne arbejde optimalt og opfange kunder med tegn på problematisk spille-

adfærd. 

 

Ressource personer   

Årsagen til at AI-modellen er udviklet, skyldes at spillemyndighederne kræver at organisatio-

ner der udbyder betting, skal være i stand til at håndtere problematisk spiladfærd og ludomani. 

Kunderne som kan være på vej til at udvikle ludomani, er årsagen til at modellen er udviklet. 

Hvis mistænkelig spilleadfærd ikke havde været et aktuelt problem, ville denne model ikke 

være udviklet. Modellen er derfor afhængig af konstante sporing af tendenser, for at identifi-

cere mistænkelig spilleadfærd.  Spilmyndighederne har derfor stor indflydelse på it-systemet 

og deres medvirken er nødvendig, da de skal forsikre at deres regler overholdes (Lindgreen et 

al, 2021).  

 

Forretningsmodel (Business model canvas) 

En forretningsmodel er en model der beskriver processer og rationalet for, hvordan en organi-

sation skaber værdi. En forretningsmodel skal være en dynamisk model, som guider vejen og 

ikke være en statisk plan. En forretningsmodel skal skabes gennem input, fra interessenter og 

eksperter på området (Osterwalder & Pigneur, 2009). En Business model canvas er en forret-

ningsmodel, der kan give et overblik over en virksomhed og hvordan den fungerer i forhold til  

 



Peter Lindgreen  Roskilde Universitet  d. 02. juni 2021 
Derya Gür Hum-Tek Bach 4. Semester  
Sandra Olivia Buch-Larsen Informatik  

  Side 19 af 55 

 

værdier, kunder, kommunikation, relationer, indtjening, ressourcer, omkostninger og forret-

ningspartnere (Osterwalder & Pigneur, 2009). Til at få en overordnet forståelse for Danske 

Spils forretningsstrategi, er der blevet brugt business model canvas som skabelon, til at give et 

overblik over Danske spils værdier, kunder, kommunikation, relationer, indtjening, ressourcer, 

omkostninger og forretningspartnere. Forretningsmodellen er udfyldt med hjælp fra vores kon-

taktperson fra Business Intelligence afdelingen, hos Danske Spil.   

 

Customer Segment   

Danske Spil har to spillesegmenter, Lottospil (DLO) og sportspil (DLI). DLI-delen af Danske 

Spil har monopol, på det danske marked. Det betyder at organisationen er de eneste udbydere, 

i Danmark, som har rettigheden til at levere lottospil til deres kunder. DLI er et produkt som 

udbydes af flere betting selskaber, herunder Bet365, Cashpoint m.m.   

Danske Spil skaber en tættere relation til sine kunder via transaktions data, som giver et over-

blik over forbrugsadfærden. Disse data analyseres og der kigges på trends og tendenser for at 

vurdere, hvad kunderne foretrækker derudover segmentere Danske Spil også deres kunder i 

nogle kategorier, så de nemmere kan målrette kampagner imod dem (Lindgreen et al, 2021).  

 

Value Proposition   

Danske Spil ser sin forretning, som værende forsøger at sigte efter et Mass Market, for at nå 

ud til flere kunder med et større produkt, ved at performe og levere bedre produkter end deres 

konkurrenter. Dette opnås blandt andet ved customising og design. Der sættes fokus på co-

creation, ved at skræddersy specifikke produkter gennem designet. Dette skaber værdi og til-

fredshed mellem organisationen og kunden (Lindgreen et al, 2021).   

 

Channels   

For at nå ud til at kunderne, bestræber Danske Spil sig efter at skabe et stort samarbejdsnetværk, 

så kunderne konstant har en kort distance til deres produkter. Produkterne forhandles i de nær-

meste supermarkeder, kiosker og via. nettet som kan tilgås når som helst uanset lokation via. 

diverse teknologiske apparater, så som computer, smartphone osv. (Lindgreen et al, 2021).   
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Customer relationship  

Alle produkter hos Danske Spil, er selvbetjeningsprodukter. Organisationen har udviklet et 

spillekort for blandt andet at bekræfte alder, da det er et krav at kunderne er +18 år. Udadtil 

kan dette image, give indtryk af at organisationen ønsker at skabe loyalitet, ved at kræve om 

menige borgers id. Spillekortet kan oprettes online, hvor kunden har mulighed for at bede om 

et fysisk- eller online spillekort, afhængig af præference (Lindgreen et al, 2021).    

 

Revenue Streams  

Danske Spil tjener penge på at lave odds, der er attraktive for spillere at satse på. Der er en 

risikofaktor forbundet med at have odds, da der også er risiko for at Danske Spil taber vædde-

målet. Kunderne kan selv bestemme, hvor meget de vil satse. Dog hvis kunderne taber vædde-

målet, får Danske Spil, det beløb der er satset. En anden måde Danske Spil tjener penge på er 

at tilbyde en abonnementstjeneste, hvor kunderne automatisk får lottorækker der fornyes hver 

uge, måned eller andet (Danske Spil, 2020) (Lindgreen et al, 2021).   

 

Key ressources  

Et af Danske Spils vigtigste ressourcer, er deres aftale om at være i de fleste kiosker og daglig-

varer butikker. Som en af de få spiludbydere i Danmark har de historisk set, stor tilstedeværelse 

i de fysiske butikker.  

Derudover er det, er det også vigtigt at Danske spil har oddssættere der kan lave attraktive odds, 

der giver et positivt resultat på bundlinjen. Ikke nok med at oddssætterne skal lave attraktive 

odds for kunderne, er det vigtigt ikke at lave odds der har lav risiko. Disse oddssættere skal 

have et godt kendskab til sportsmarkedet, og især fodbold da det er vigtigt at kunne forudsige 

resultaterne af kampene. Uden dette kendskab, ville Danske Spil ikke være i stand til at give 

realistiske odds.  

Til sidst bruger Danske Spil rigtig meget energi på deres online platforme, med apps og hjem-

mesider, samt produktudvikling. De har for nyligt udviklet en lottoapp der har vundet flere 

priser, som indikerer et fokus og vigtigt strategisk element for dem (Lindgreen et al, 2021).  
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Key activities  

De aktiviteter der er vigtigst for at organisationen kan holde på deres kunder og bliver ved med 

at være en attraktiv platform, er hele tiden at udvikle nye og spændende pengespil, og ved at 

lave attraktive præmier i deres spil. En konstant udvikling og opdatering af deres spil samt stor 

sandsynlighed for at man vinder penge, vil gøre at kunderne bliver og spiller, fordi det hele 

tiden er nyt og spændende og chancen for at vinde er mulig. Ved at lade kunderne vinde små 

beløb nogle gange, gør også at kunderne bliver bidt af spillet.   

 

Key partnerships 

Danske Spils forretningspartnere er blandt andet dem, som udbyder deres spil. Det kan være 

supermarkeder, kiosker osv. Disse er med til at de spil Danske Spil laver, som ikke er online, 

kommer ud til deres kunder. Udover det er der forskellige forretningspartnere, for hver af af-

delingerne hos Danske Spil. For eksempel i forhold til spilscanneren har de forskere på Århus 

universitet som forretningspartnere, da de sørger for at spilscanneren er opdateret med den 

nyeste viden om ludomani. 

 

Cost structure   

De omkostninger Danske Spil har, er når der skal udvikles nye spil, pengepræmier i de forskel-

lige spil og til udvikling af spilscannerne og andre indsatser der holder organisationen kørende. 

Disse omkostninger har ikke nogen virkning på organisationen, de har stadig en stabil økonomi. 

Grunden til dette er også at organisationen er ejet af staten og de danske idrætsforeninger, 

hvilket gør at pengene bliver i Danmark.   

 

Delkonklusion 
Ud fra analyserne, har vi fået de nødvendige informationer og forståelse for Danske Spil. Med 

disse er det nu muligt at se på, og designe en løsning der passer ind i deres nuværende forret-

ningsstrategi og deres interessenter.  

Danske Spil, har et stort ønske om at passe på kunderne. Dette ses b.la. når man skal bekræfte 

med identifikation, at man er fyldt 18 år, og når organisationen laver spilscanneren mere præcis 

end lovgivningen stiller til krav. 
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Interessentanalysen giver en forståelse for, hvem der bliver påvirket af Spilscanneren, samt 

hvem der har interesse i den. Ved at have denne forståelse og få kortlagt dem, kan man tage 

højde for interessenterne i højere grad i designprocessen.  
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Metode 

I dette afsnit, vil der blive redegjort for den metodiske tilgang som vi har gjort brug af. I dette 

afsnit vil der kommes omkring kvalitativ metode, semistruktureret interview, kvalitativ me-

tode, og forhold til interviewmetoderne vil der blive beskrevet om validitet og reliabilitet. Til 

slut vil der også blive beskrevet om modelleringsteknikken Rich Picture, som bruges til at op-

fylde kravet om at projektet skal indeholde en modellering. 

Projektet indeholder to interviews. Derfor gør vi brug af interview værktøjer af Stainer Kvale 

og Svend Brinkmann til at kunne danne overblik over, hvilken type interview vi skal foretage 

og hvilke rammer, der skal sættes i start processen. Dette kaldes ifølge Kvale og Brinkman, 

interviewvariationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Den kvalitative metode  

Med den kvalitative interviewteknik bliver der taget udgangspunkt i, en interviewguide med 

spørgsmål og idéer til opfølgende spørgsmål der er inddelt i temaer. Disse spørgsmål kan der 

afviges fra og er kun et udgangspunkt for interviewet, som giver mulighed for at styre inter-

viewet i en bestemt retning og hele tiden kunne komme tilbage på rette spor.  

Med den kvalitative metode, kan der kræves uddybning og opfølgning på interviewpersonens 

svar, med henblik på at få den relevante viden ud af interviewet. I denne sammenhæng giver 

denne metode også mulighed for, undervejs i interviewet, at strukturere hvorledes interview-

personen skal gå i dybden med nogle områder og lettere henover andre alt efter, hvordan de 

besvarer spørgsmålene og hvad der er mest interessant samt relevant.  

Den kvalitative metode foregår oftest kun med en enkelt interviewperson ad gangen og med 

denne metode, forsøges der at blive dykket ned i et specifikt område. Der kan med fordel bruges 

det semistruktureret interview, hvis der kun er mulighed for at interviewe deltageren en gang 

og derfor vil sikre at alle relevante emner berøres (Kvale & Brinkmann, 2009.143-161), 

(Aarhus universitet, u.å) 
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Da projektet var afhængigt af at indsamle informationer om AI-modellen og dens proces, fandt 

vi det relevant at interviewe to medarbejder med metoden, semistruktureret interview. Medar-

bejderne er fra to forskellige afdelinger og arbejder for organisationen, Danske spil. De vedrø-

rer projektet ‘identificering af problematisk spilleadfærd’, og arbejder med det til dagligt.  

Den første medarbejder, Astrid Vestergård, som arbejder med Data Scientist, har siddet med 

forskellige projekter indenfor b.la. AI. Vi har valgt at kontakte Astrid Vestergård, da hun er 

udvikleren bag AI-modellen. Formålet med interviewet, var at spørge ind til modellens opbyg-

ning, og hvordan man på baggrund af forskellige tendenser, kan forudsige om en kunde udvik-

ler ludomani.  

Den anden medarbejder, Elisabeth Crone Linding, sidder i CSR-afdelingen og er ansvarlig for 

sikkert spil. Efter at have indsamlet empiri om modellens opbygning, fandt vi det relevant for 

vores projekt at få et overblik over, hvordan man behandler problemet ud fra modellens forud-

sigelser. Formålet med dette interview, var at få et overblik over, hvordan man på baggrund af 

modellens output, kan lave en risikovurdering samt, hvordan dette håndteres.  

 

Semistruktureret interview 

I den kvalitative metode vil vi benytte semistruktureret interview, for at åbne muligheden for 

nye perspektiver på det forhånd fastlagte interviewguide. Vi forudser, at ved et semistruktureret 

interview har vores respondenter muligheden for nye overraskende informationer, som ellers 

ikke har været overvejet.  

Da vi i dette projekt, har haft fokus på at være i kontakt med en organisation, for at undersøge 

et specifikt område, har vi gjort brug af semistruktureret interview. Vi fandt det relevant at 

komme i kontakt med udvikleren bag AI-modellen, identificering af spilleadfærd, for at forstå 

blandt andet processen mellem modellen og omsorgspersonerne som gør brug af modellen. 

Udover processen mellem modellen og omsorgspersonerne, har vi interviewet udvikleren for 

at forstå, hvordan modellen er sat op, så det muliggør den at identificere problematisk spille-

adfærd. Da vi forudså, at nye indtryk kunne blive dannet under interviewet, gjorde vi ikke brug 

af struktureret interview. Dette gjorde vi for at undgå specifikke svar og et kontrolleret inter-

view. 
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Vi har gjort brug af det klassiske værktøj, semistruktureret interview, for at danne nogle på 

forhånd fastlagte rammer og temaer, som giver os muligheden for nye synspunkter på området 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 144). Efter at have dannet rammer og temaer for interviewet, 

gjorde vi brug af den fænomologiske tilgang. Med denne fremgangsmåde, fik vi muligheden 

for at ændre formuleringen, samt rækkefølgen, af interviewet. Intervieweren og respondenten 

har derfor muligheden for at danne en åben relation (Kvale & Brinkmann: 144) 

 

Interview fremgangsmåde   

“[...] Det er samtidigt præget af åbenhed, hvad angår forandringer i rækkefølgen 

og formuleringen af spørgsmål, så man kan forfølge de specifikke svar, der gives, 

og de historier, interviewerpersonerne fortæller” (Kvale & Brinkmann, 2009: 

144).  

Ved overstående citat skal det forstås som at et semistruktureret interview, er en interviewguide 

som på forhånd er fastlagt (Kvale & Brinkmann, 2009: 144). Dette skal forstås som at ram-

merne og temaet på forhånd er overvejet af gruppens medlemmer.  

Inden interviewet fik vi skabt perspektivet af, hvordan vores interview skulle opstilles. Vi over-

vejede, hvad den indsamlede empiri skulle bruges til og hvilket resultat empirien gav af værdi 

til projektet. For vores gruppe, skabte det mest værdi at benytte den semistruktureret interview-

guide, da vi ikke har et internt kendskab af organisationen Danske Spil. Vi forudså at nye og 

overraskende informationer kunne forekomme, da vi ikke har eksisterende viden på området. 

Dog var vi opmærksomme på, at vores interviewguide skulle rumme flere temaer. Formålet 

med dette var at give vores respondenter muligheden for, at afvige svar fra deres synspunkt.  

 

Begreber inden for videnskabsteori  

I dette afsnit, vil der vurderes om den indsamlede empiri har været brugbar. Vi vil fremlægge 

en diskussion af metode, for at vurdere kvaliteten af den indsamlede empiri med følgende 

emne: Validitet. Formålet med dette afsnit er at danne en diskussion om empiriens gyldighed 

og nøjagtighed (Aadahl, M., Lund, H., fysio: 2003).  
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Validitet  

“Validitet refererer i almindelig sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af udsagn” 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 

Vores tilgang til de anvendte metoder gennem projektet, skal undersøges for, om empirien er i 

stand til at besvare projektets problemstilling og de tilhørende arbejdsspørgsmål. Indholdet i 

undersøgelsen har gyldighed, er velbegrundet, fornuftig og overbevisende (Kvale & Brink-

mann, 2009: 271).   

For at øge validiteten af vores tilgang til interviewene, vil dette afsnit indebærer en undersø-

gelse af fremgangsmåden og om den ses værende gennemsigtig. Hvis undersøgelsen eksplicit 

er fremlagt, vil interviewene være gennemskuelige og man kan se hvordan de er foregået (Lotz, 

K., 2013: 77). Denne form for undersøgelse, kaldes for transparens.  

Efter at have lagt faste rammer og temaer for fremgangsmåden til begge interviews, valgte vi 

at lydoptage interviewet. Dette gjorde at vi havde mulighed for at vende tilbage, samt spole i 

lydoptagelsen, efter behov. Måden, hvorpå det ses om empirien er gennemsigtig kan b.la. ses 

på transskriberingen. Som det ses i bilag 3.1 og 4.1, er der transskriberet ord som “øhh” etc. 

for at give et billede, af udførelsen at interviewet. Formålet med dette er at, skabe et neutralt 

perspektiv på empirien, således at der skabes tillid til den indsamlede empiri ved at se det nøj-

agtige resultat.  

En anden tilgang til at undersøge om, hvorvidt vores empiri er validt, kan undersøges ifm. Om 

interviewpersonens svar er dækkende ift. De spørgsmål vi stiller respondenten. Som det ses i 

bilag 3.1 og 4.1 afviger respondenten ikke, fra at svare på vores spørgsmål. Der gives et klart 

og tydeligt samt detaljeret svar, på de spørgsmål der bliver stillet. Vi anser derfor empirien for 

at være dækkende.  

 

Rich Picture  

Et Rich Picture har til formål at skabe struktur og overblik over konkrete indsigter i brugsdo-

mænet, hvilket giver et grundlag for de beslutninger der skal tages omkring it-systemet der 

udvikles til organisationen. Rich Picture giver et overblik over, hvordan arbejdsprocessen vil 

se ud når it-systemet bliver implementeret. Modelteknikken bruges til at lave en model der skal 

organisere brugerne og it-systemet, hvilket er med til at give indsigt i hvordan disse påvirker 
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hinanden. Dermed gives der en idé om, hvordan it-systemet og dens brugere vil kunne samar-

bejde i en samlet arbejdsproces, eller om der vil medfølge for mange komplikationer mellem 

dem (Monk, A., & Howard, S., 1998). 

 

Delkonklusion  

Vi har i dette afsnit belyst, hvilke tilgange vi har gjort brug af til at indsamle empiri. Dette har 

vi gjort for at give indblik i hvilke fremgangsmåder vi har benyttet os af.  

Vi har i metodeafsnittet, valgt at fordybe os i kvalitativ metode. Da projektet går ud på at un-

dersøge om, hvorvidt ‘identificering af spilleadfærd’ er til gavn for dens formål. I denne sam-

menhæng har vi interviewet de personer, der til dagligt gør brug af AI-modellen. Ved en kva-

litativ tilgang, fik vi muligheden for at gøre dialogen levende og nøjagtig, samt afvige fra de 

rammer og temaer der ellers var sat for interviewtilgangen. Til slut i afsnittet blev metoden 

Rich Picture også præsenteret, så vi har et grundlag for vores modellering.  
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Teori 
I dette afsnit vil vi afdække hvad kunstig intelligens er og hvordan Danske Spil bruger dette. 

AI er et stort område med mange grene, algoritmer og forståelser. Vores fokus i dette afsnit, er 

baseret på hvilke grene Danske spil bruger i AI-modellen. Gennem et interview, har vi valgt at 

udpensle hvordan kunstig intelligens skal forstås i praksis, machine learning, SG-Boost og år-

sagen til fravalget af Artificiel Neural Network (ANN). 

 

Kunstig intelligens 
Artificiel Intelligens (AI) er teorien om at skabe en model/computer, som er i stand til at kunne 

træffe beslutninger, handle og agere som hvis det var et menneske der gjorde det. Modellen 

bliver programmeret til at kunne nogle bestemte ting, i vores tilfælde identificere problematisk 

spilleadfærd. Det er derfor ikke nødvendigt at et menneske skal finde mønstre i dataene, da 

modellen nu kan gøre dette. Ved benyttelsen af AI, fjerner man den usikkerhed der er ved 

mennesket, hvor det er muligt at fejle og overse mønstre. 

Traditionelt set, skelner man mellem to paradigmer når man ser på AI. Disse er symbolsk kun-

stig intelligens (regelbaseret) og subsymbolsk (eller connectionist) kunstig intelligens (Bolan-

der, 2019; Sun, 2015).  

Den symbolske AI kan opdeles i fire forskellige kategorier Alt efter om den er sat til at tage 

beslutninger kan det inddeles i, tænke og agere på disse fire er, thinking humanly, acting 

mumanly, thinking rationally og acting rationally. (Russel & Norvig, 2010; s.1- 2). 

Når man kigger på den rationelle handling, menes der at modellen/maskinen altid vil agere ud 

fra at opnå det bedst muligt udfald i en hver situation (Russel og Norvig, 2010; s. 1). Når 

modellen er programmeret til dette, vil den være i stand til at finde og udnytte den optimale 

løsning, ude fra de oplysninger og data modellen har til rådighed. For at kunne gøre dette, skal 

den have en forståelse for, hvorfor en given handling er retfærdiggjort, dette skal den gøre ud 

fra et logisk argument for sin beslutningstagen (Russel & Norvig, 2010; s. 4).  

Den subsymbolsk AI lærer fra data og de observationer der er lavet i en kompleks sammen-

hæng. Det kan være svært at opstille faste eksplicitte regler da det kan skabe for stor usikker-

hed. Fokusset er derfor her ikke ved den abstrakt videns repræsentation. Den viden der opstår  
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ved den subsymbolsk AI, er altså bestemt og implicit af de algoritmer som bliver lært i model-

len. Maskinlæring (machine learning) kan være et eksempel på subsymbolsk AI (Hansen, J. U., 

2021, s. 5).  

Et eksempel på forskellen af disse paradigmer kan være følgende: en model kan med den rette 

mængde data og læring kende forskellen på en dinosaurer og en bus, altså hvis den bliver vist 

et billede af en dinosaur kan den sige “dette er en dinosaur” og hvis den ser et billede af en bus, 

siger den “dette er en bus”. Den kan altså sige/gøre dette helt uden at have fået forklaret, hvor-

dan eller hvad en bus eller en dinosaur er og ser ud. Dette er subsymbolsk AI. Hvor ved sym-

bolsk AI skal den gennem regler, fortælle hvordan en dinosaur ser ud og hvordan en bus ser 

ud, så modellen på denne måde kan kende forskellen på dem.  

 

Machine learning 

En undergren til AI er, Machine learning, hvilket også er det som Danske Spil benytter sig af i 

deres spilscanner (bilag 3.1, afsnit 10).  

Machine learning handler om at man ud fra den given data kan lære af disse. Ud fra machine 

learning skelner man typisk mellem superviseret læring (supervised learning), ikke-supervise-

ret læring (unsupervised learning) og reinforcement learning (Hansen, J. U., 2021, s. 7).  

Supervised learning er udtrykket for når data indeholder den klassificering eller forudsigelse 

som den bliver sat til at f.eks. forudsige specifikke hændelser. Dette kan gøre at vi kan “guide” 

vores læring, forstået på den måde at vi herved kan teste hvor godt modellen har klassificeret 

eller forudsagt det vi ønsker. Man kan herefter inddrage nyt data og se om dette bliver klassi-

ficeret eller forudsagt korrekt. Ved at forsætte vores eksempel fra før ville dette betyde at den 

kunstige intelligens ved billederne af en bus eller dinosaur gav information om hvad der er 

hvad og på den måde, ville det blive supervised learning (Hansen, J. U., 2021, s. 7). Dette er 

også den metode som Danske Spil gør brug af. De gentræner deres model med data der bliver 

kørt igennem maskinen igen så den på den måde bliver klogere for hver gang den bliver trænet 

(bilag 4.1, afsnit 14) 

Unsupervised learning er det samme som supervised learning dog uden disse data-eksempler, 

det vil sige bare den rå data, som vi ikke har givet den klassificering eller forudsigelse som vi  
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ønsker. Selvom vi ikke har denne information, kan en Unsupervised learning algoritme stadig 

gruppere disse data, ud fra den data der er givet (Hansen, J. U., 2021, s. 7).  

Reinforcement learning er en del anderledes end de to foregående. Ved denne type handler det 

om at algoritmerne er som aktører, som skal lære hvordan der skal handles alt efter hvilken 

feedback der bliver givet. Ved dette skal algoritmerne altså lære, hvilke handlinger der fører til 

den bedste/største feedback/belønning (Hansen, J. U., 2021, s. 7-8). 

 

SG-boost  

SG-Boost er algoritmen som Danske Spil benytter sig af i deres spilscanner. Astrid Enslev 

Vestergård, som er en af udvikleren bag denne model, beskriver denne algoritme således: “... 

vi bruger en algoritme der hedder SG boost, som er den her beslutningstræs model på speed, 

kan man sige som identificere om man er i høj risiko for at have et muligt problem” (Bilag 3.1, 

afsnit 9).  

For at forstå hvad en SG-Boost er og kan, skal vi først have på plads, hvilken funktion en 

algoritme har. En algoritme er, forsimplet sagt, en liste af instruktioner og regler en computer 

skal bruge til at løse en opgave. En algoritme kan også have til opgave at manipulere bestemte 

data. Ud fra dette kan algoritmen skabe et bestemt output som man ønsker. En algoritme kan 

og bliver brugt i stort set alle steder i vores samfund (thinkautomation.com, u.å.). Hos Danske 

Spil bliver algoritmen brugt til identifikationen af kunder med problematisk spilleadfærd (bilag 

3.1, afsnit 9).  

SG er en af Danske Spils leverandører af forskellige ydelser. Derfor vil vi her forklare nærmere 

om hvad en Boost algoritme er.  

Boosting er et meget komplekst emne og form for algoritme, derfor vil der blive forklaret i en 

simplificeret udgave.  

Boosting har til formål at gøre machine learning mere præcis i sine outputs og på den måde 

give resultater der er troværdige og i langt de fleste tilfælde korrekt. Den gængse definition på 

boosting er som følgende “The term ‘Boosting’ refers to a family of algorithms which converts 

weak learner to strong learners” (analyticsvidhya.com, 2015) weak learner er en række af kri-

terier der kan bruges til at identificere, det som modellen er sat til, hvis vi tager et span filter  
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som et eksempel. Der er nogle kriterier for dette, for eksempel hvis mailen kommer fra et uof-

ficielt domæne, er det spam. Dette kriterie er i sig selv svagt, da der godt kan være en mail der 

ikke er spam der kommer fra et uofficielt domæne. Derved weak learner.  

For at lave en weak learner om til en strong learner, for at gøre den mere præcis, bliver hver 

weak learner kombineret med en antagelse. På den måde med forskellige komponenter bliver 

det til en strong learner. Det er derved muligt for boosteren at træffe præcise beslutninger. Der 

er altså flere modeller efter hinanden der bliver gentaget for at få en præcis.   

Denne funktion benyttes også som et beslutningstræ hvor systemet kigger på alle mulige be-

slutninger for til sidst at komme frem til den bedste løsning. Da dette sker, er det muligt for 

modellen at forklare hvor de er kommet frem til en given beslutning.  

Derudover lægges der en lineær model på det enkelte variabler der påvirker kunden, ud fra 

dette kan der gives en bestemt score der så kan bestemme om der er et problematisk spillead-

færd (Bilag 3.1, afsnit 23-24). 

 

Fravalget af Artifical Neural Network (ANN) 

Danske Spil har fravalgt at gøre brug af Artificial Neural Network, også kaldet ANN. I dette 

afsnit vil vi komme nærmere ind på hvad ANN er og kan og hvorfor denne gren inden for AI 

er blevet fravalgt.  

ANN er blevet en meget populær gren inden. AI da har til formål at “efterligne” hjernen, heraf 

kommer navnet; Kunstige neurale netværk. Hjernen er et komplekst system, hvor mange ting 

sker på en og samme tid, den kan observere, efterligne, glemme, huske, lære og reagere på 

omgivelserne. Formålet med ANN er at efterligne dette i en model. ANN skiller sig ud i forhold 

til andre netværker, fordi den kan analysere, huske og genkende samtidig med at den bruger 

inputs til at lære og forstå (Anderson & McNeill, 1992 s.12). ANN kan blandt andet bruges til 

at analysere billeder, hvilket for eksempel ses i en automatiseret bil, hvor ANN skal kunne 

analysere, for eksempel et vejskilt.  

ANN virker kort sagt ved at modellen modtager nogle input, disse input bliver behandlet, og 

output data-sættene bliver sendt videre til en sekundær computer som her gør hvad ANN har 

sagt. (Anderson & McNeill, 1992, s. 8). 
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ANN bruger ikke beslutningstræ som en del af den måde læringen forgår på, dette betyder også 

at det ved ANN ikke er muligt at bevise hvordan et given udfald er kommet. Dette er grunden 

til at Danske Spil har fravalgt ANN (Bilag 3.1, afsnit 23-24). 

 

Delkonklusion  
Kunstig intelligens (AI) er et meget komplekst emne, som mange forskellige modeller, metoder 

og teorier hører inde under. Vi har valgt et udpluk af disse som er relevante for spilscanneren. 

AI er teorien om at en model/computer kan tænke og træffe egne beslutninger. Under dette ser 

vi forskellige grene, herunder supervised learning. Danske Spil gør brug af denne supervised 

learning hvor de beskriver deres givende data, som maskinen lærer af. Jo flere gange maskinen 

bliver trænet, jo bedre og mere præcis vil den virke, også kaldet machine learning.  

Dansk Spil har valgt at fravælge sig brugen af ANN (Artificial Neural Network), denne beslut-

ning er træffet da det ikke er muligt for ANN af begrunde de beslutninger den kommer frem 

til, hvilket har været et ønske fra interessenternes side.  
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Empiri 
I dette kapitel vil vi give en informativ beskrivelse, af vores interviews. Beskrivelsen skal give 

et overblik over indholdet, af vores interview. Vi vil først give en beskrivelse af interviewet 

med udvikleren bag AI-modellen, Astrid Vestergård, og dernæst med Elisabeth som er leder 

for ansvarligt spil. 

Astrid Enslev Vestergård, Data Scientist hos Danske Spil  

I dette afsnit, er formålet at give et overblik over de vigtigste pointer af det foretaget interview 

med Astrid Enslev Vestergård, som er udvikleren bag modellen der identificerer problematisk 

spilleadfærd. Ved denne analyse er det til henseende at give et overblik over, hvilke krav der 

stilles samt hendes erfaring med modellen. Interviewet er udført med en interviewguide som 

kan ses i bilag 2.1 og transskriptionen af interviewet kan ses i bilag 3.1. 

Vi har fortaget et interview med Astrid Vestergård, som med sit team arbejder med spilscan-

neren hos Danske Spil. I teamet er der Astrid selv og en anden kollega, der begge har læst 

matematisk modellering og computing. Udover det, er der en kollega der har læst matematik 

og økonomi, samt en fysiker. Sidste medlem af teamet er en studentermedhjælper der læser 

datalogi (Bilag 3.1, afsnit 61-62). Astrids rolle med spillescanneren, er at programmere den. 

Den gren indenfor kunstige intelligens der bruges til spilscanneren, er machine Learning hvil-

ket hører under statistisk AI, og her fortæller Astrid at de bruger Python og Microsoft Azure til 

at programmere denne, og databasen der bruges, er en SQL-database. Den specifikke algoritme 

der bruges til spilscanneren, hedder SG boot, som er en beslutningstræs model på speed, der 

kan identificere om kunden er ved at udvikle problematisk spilleadfærd (Bilag 3.1, afsnit 7-

10). Inden valget af AI blev besluttet, har der været flere metoder oppe at vende. Der blev testet 

tre forskellige, ved at de blev sat op mod hinanden. Astrid fortæller at de valgte den AI de 

bruger, da den putter en forklaring ovenpå dens indsamlede data. Der lægges en lineær model 

ovenpå til at forklare, hvordan hver enkelt variabel påvirker kunden, og hvorfor kunden har 

fået en bestemt score. Derfor valgte de deep Neural Network (ANN) fra, fordi den ikke er i 

stand til at komme med en forklaring på kundens score (Bilag 3.1, afsnit 23-24).   

Astrid oplyser nogle af de forskellige krav, der er blevet sat til modellen. I denne sammenhæng 

er AI-modellen blevet indlært med hvilke tendenser, en ludoman har så den kan udplukke 

denne type fra systemet. Dette sikrer at modellen ikke tager fejl og der ikke bliver taget kontakt,  
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til de forkerte kunder. Det er ikke altid at kunden vil kendes ved sit problem, men så mener 

Astrid at der er plantet et frø hos kunden og så kan det være de alligevel søger hjælp, efter de 

har vurderet situationen (Bilag 3.1, afsnit 15-16).  

Astrid påpeger at de ikke diagnosticerer deres kunder, men identificerer kunder der har tegn på 

problematisk spilleadfærd (Bilag 3.1, afsnit 10). Når kunden er identificeret med et problem af 

scanneren, sendes den videre til rådgivere, som er psykologstuderende, der kan rådgive dem 

omkring hvor de kan søge hjælp. Astrid tydeliggør at spilscannerens formål er at identificere 

kunder med problematisk spilleadfærd og på den måde gør kunden opmærksom på det, inden 

der udvikles ludomani og ellers henvises der til hjælp (Bilag 3.1, afsnit 11-14). Astrid fortæller 

at den problematiske spilleadfærd hos kunderne ses hos alle spil, men der er en tendens til at 

der er flere der rammes i kasino spil, hurtige spil og live beting, fordi det går hurtigt fra at der 

sættes penge ind, til at man får svar og eventuelt har tabt eller vundet pengene. Der er typisk 

ikke så mange der rammes i for eksempel lotto, fordi der skal ventes til trækning, før man kan 

se om man har vundet (Bilag 3.1, afsnit 35-36). Spilscanneren skal kunne følge med de nyeste 

tendenser hos kunderne, derfor skal de holdes opdateret, men dette gøres manuelt, da rådgi-

verne skal melde tilbage med den data de får indsamlet når de kontakter kunderne, hvorefter 

Astrid og hendes kollegaer skal implementere de nye data og gentræne modellen manuelt (Bi-

lag 3.1, afsnit 33-34).  

Spilscanneren er hele tiden i udvikling, så den kan følge med nye retningslinjer, nye måder 

spilafhængighed identificeres på og meget andet. I denne sammenhæng er det CSR-området 

hos Danske Spil der har dialog med spilmyndighederne og deres samarbejdspartner Minds-

works, for at de kan yde det bedste for deres kunder (Bilag 3.1, afsnit 22). Hver gang spilscan-

neren kører, så får alle kunder en score, hvor man ud fra denne score kan se om kunden har 

tegn på problematisk spilleadfærd (Bilag 3.1, afsnit 51-52). Astrid henviser også til CSR-rap-

port fra 2019, hvor der skrives at der var 798 kunder der blev identificeret med problematisk 

spilleadfærd. Astrid mener ikke dette er mange, da der er omkring 1,3 millioner registreret 

kunder (Bilag 3.1, afsnit 52-.54). Det kan dog også, til tider, være en længere proces at komme 

i kontakt med kunden. Det kan tage flere opkald, og hvis kunden afviser dem, så gås der over 

til e-mail og i værste tilfælde hvis disse heller ikke bliver besvaret, så lukkes kundens spille-

profil på ubestemt tid, indtil de svarer tilbage (Bilag 3.1, afsnit 51-52). Astrid fortæller at det 

er meningen i fremtiden, at spilscanneren skal blive endnu mere præcis og kunne identificere  
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kunder med problematisk spilleadfærd hurtigere i forhold til udviklingen af ludomani, så de 

kan hjælpes i god tid. I forhold til scannerens færdigheder, så køres spilscanneren igennem en 

gang om måneden lige nu. Spilscanneren kan se tre måneder tilbage fra den bliver kørt, og 

derfor kan give et indblik i kundens udvikling i den periode (Bilag 3.1, afsnit 57-58).   

Astrid mener selv at modellen er en succes, da den opfylder det den er programmeret til, og på 

den måde, gør det nemmere for rådgiverne at udføre deres arbejde (Bilag 3.1, afsnit 55-56). 

Det kan også ses på de kunder der er blevet kontaktet, at de generelt har et lavere spilforbrug 

efter en samtale med en rådgiver (Bilag, 3.1 afsnit 16). Spilscanneren bruges nu ikke kun hos 

Danske Spil men, også hos selskaberne YouBet og Tivoli Kasino (Bilag 3.1, afsnit 64). Der 

nævnes dog at der er og har været nogle udfordringer i forhold til, at implementere forskellige 

data i AI-modellen. Modellen kan godt følge med i kundens aktivitet der foregår hos Danske 

Spil, men den bliver begrænset når det omhandler kundens tankeproces inden de sætter penge 

ind og vælger spil, og det vides heller ikke om kunden spiller hos andre organisationer også. 

Dette kan godt være et problem, da ludomaner for eksempel har som kendetegn, at de tænker 

på spil hele tiden og de gør meget i at vælge det rigtige spil osv. Men ludomaner har også en 

tendens til at sætte penge ind rigtig ofte og dette kan Danske Spil godt følge med i, så der 

arbejdes på at lave nogle beregninger på, hvornår kunden har tabt et spil og hvor længe der så 

går før de så spiller igen (Bilag 3.1, afsnit 41-42). 

 

Elisabeth Crone Linding – Leder for ansvarligt spil 

I dette følgende afsnit, er formålet at give et overblik over de vigtigste pointer af det foretaget 

interview med, Elisabeth Crone Linding, som er den ansvarlige i CSR-afdelingen hos Danske 

Spil. Ved denne analyse, er det til henseende at give et overblik over, hvordan omsorgsperso-

nerne håndtere de kunder spilscanneren har identificeret med problematisk spilleadfærd. Inter-

viewet er udført med en interviewguide som kan ses i bilag 2.1 Og transskriptionen af inter-

viewet kan ses i bilag 4.1. 

Vi har fortaget et interview med Elisabeth Crone Linding, som er den ansvarlige i CSR-afde-

lingen hos Danske Spil. Hun har været i Danske Spil i snart 4 år, hvor hun har arbejdet med 

lidt forskelligt men, hovedsageligt med Danske Spils’ samfundsansvar og kunder der udvikler 

problematisk spilleadfærd. I hendes arbejde bruger hun spilscanneren som et værktøj, da det er 

outputtet den kommer med, som hun og hendes team skal arbejde med. Elisabeth er egentligt  
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bare CBS-uddannet, og derfor går hun meget op i at pointere og fortælle folk, at Danske Spil 

ikke er eksperter på området, men har et godt kendskab ud fra erfaringer.  De samarbejder med 

dem som forsker i emnet, og dem som sidder med patienterne til dagligt. I denne sammenhæng 

pointere Elisabeth at hendes team, i stedet er eksperter på Danske Spils kunder, og hvilken 

adfærd de udviser samt prøver at blive klogere på hvad det er for en adfærd de kan agere på 

(Bilag 4.1, afsnit 1-2). 

Elisabeth fortæller til interviewet at de hjælper kunderne med tegn på problematisk spillead-

færd, ved at spilscannerens output er en prioriteret liste af kunder, som hver især har fået en 

risiko score mellem et og nul. Hermed har de nogle grænseværdier for, hvornår de gør hvad for 

kunderne, og kunderne er inddelt i nogle segmenter alt efter hvilken adfærd de udviser og der-

med hvor meget de har brug for hjælp. Toppen af den prioriteret liste er det røde segment, da 

det er her de kunder med den højeste risiko score er placeret. Det er disse, hvor spilscanneren 

er mest sikker på at der udvises tegn på problematisk spilleadfærd på baggrund af de parametre 

spilscannerens algoritme er udstyret med. Det er efter spilscanneren er blevet kørt igennem, 

Elisabeth og hendes team tager over. De starter deres arbejde ved at oprette en sag, og kigge 

på kundens spilleadfærd. Efter det er gjort, forberedes der til en samtale med kunden. Elisabeth 

fortæller at dette kan lade sig gøre, grundet når en kunde registrerer sig hos Danske Spil, skal 

de opgive deres telefonnummer og e-mailadresse samt give samtykke til at de må blive kon-

taktet af Danske Spil hvis det bliver nødvendigt. Elisabeth og hendes team ringer op til kun-

derne ud fra meget detaljeret manualer, så der ikke udføres nogle krænkende adfærd og kun-

derne ikke får påduttet at de har et problem, samt sikre at kunderne føler sig trygge ved opkal-

det. Opkaldet startes med at de fortæller, hvad de ser ud fra den data, spilscanneren har givet 

og hvad de selv har set på kundens konto aktivitet. Under opkaldet vil der blive stillet åbne 

spørgsmål og opkaldet bliver brugt på en dialog mellem omsorgsperson og kunden (Bilag 4.1, 

afsnit 5-6).  

Elisabeth fortæller at efter opkaldet med kunden laves der endnu en risikovurdering ud fra 

hvordan kunden har reageret på opkaldet, og hvilke data der er indsamlet under samtalen. Eli-

sabeth mener, at en samtale med kunden er en god ting, fordi det kan ske, til tider, at man 

ændrer opfattelse af kunden enten til at der intet problem er hos kunden, eller at problemet er 

meget alvorligt. Formålet med opkaldene er at plante et frø hos kunden, så de ved at der sker 

en udvikling i deres spilleadfærd, som måske er på vej i den forkerte retning. Elisabeth pointere  
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også at opkaldene er med til at berige deres risikovurdering, fordi de kan lave den på baggrund 

af mere data, end kun den objektive data fra spilscanneren. I forhold til kundernes reaktion på 

opkaldet, kan det være meget forskelligt. Der er kunder der kendes ved deres problem og aktivt 

selv søger hjælp, for eksempel ved at vi lukker deres konto i en periode eller rådgiver dem 

videre til mere professionel hjælp. Der er også de kunder som ikke vil kendes ved deres pro-

blem, men under opkaldende kan det godt fornemmes at der er et problem, og derfor har Eli-

sabeth og hendes team retten til at lukke for kundens konto, på baggrund af deres faglige viden. 

Der er ikke tid til at ringe til alle kunderne på den prioriteret liste fra spilscanneren, derfor 

bliver de lavtliggende oftest kontaktet på mail med oplysninger omkring nyttige værktøjer de 

kan bruge til at holde kontrol med deres spil (Bilag 4.1, afsnit 5-6). 

I forhold til spørgsmålet omkring hvad de gør med hensyn til at kunder selv bestemmer om de 

vil tage imod hjælpen de får tilbudt, svarer Elisabeth at det er psykologer der ringer til kunderne 

og de er trænet til at opfange hvis der er noget galt, selvom kunden ikke selv indrømmer det. 

Nogle af de tegn de kigger efter, er om kunden er usammenhængende at høre på, ikke kender 

til deres tab, ikke har styr på hvad de bruger af penge eller har vrangforestillinger. I denne 

sammenhæng fortæller Elisabeth, at de har forpligtelse til at gå ind og hjælpe kunden. Hvis en 

kunde ikke vil lade sig blive kontaktet af os, så kan vi vælge at sætte begrænsninger på deres 

spil alligevel. Elisabeth pointere at de er udmærket klar over at man ikke kan tvinge folk til at 

blive hjulpet, men som spiludbyder har Danske Spil en forpligtelse for at forsøge, og dermed 

beskytte deres forretning og overholde spilmyndighedernes regler. Den hjælp der udføres, ud-

føres velvidende om at det ikke nødvendigvis hjælper kunden, da de har muligheder for at gå 

til en anden spiludbyder og fortsætte deres problematiske spilleadfærd (Bilag 4.1, afsnit 7-8). 

Der er mange forskellige mønstre der kigges på, når en kunde skal identificeres med proble-

matisk spilleadfærd. Spilscanneren er udstyret med nogle forskellige variabler, som er med til 

at identificere kunderne og placere dem på den prioriteret liste. Udover det kigges der på kun-

dens relative udvikling, i egen adfærd over en periode. Der kigges på hvor meget og hvor 

længe, kunden bruger på spil. Der kigges på om der er tendens til at kunden går fra at spille 

lidt, til meget. Der kigges også på kundens alder, i forhold til deres adfærd. Der kigges på om 

kunden er nyregistreret, eller om det er en kunde der tidligere har modtaget et opkald fra Dan-

ske Spil. Der kigges på hvilke beløb der bliver indbetalt på kontoen og i den sammenhæng,  
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også om betalingen går igennem eller bliver afvist. Elisabeth fortæller at alle disse faktorer er 

med til at give en idé, om kunden har brug for hjælp eller ej. (Bilag 4.1, afsnit 9-10).  

I forhold til samarbejdet mellem spilscanneren og omsorgspersonerne, så er de hele tiden i 

dialog med hinanden. Spilscannerens algoritme gentrænes engang i mellem med nye variabler, 

som er blevet udarbejdet i samarbejde med Astrid og hendes team, Elisabeth og hendes team, 

og deres samarbejdspartnere (Bilag 4.1, afsnit 11-12). Lige nu arbejdes der med supervised 

learning, hvilket skal gøre at den data der bliver indsamlet ud fra det output der bliver givet af 

spilscanneren, gennem blandt andet med samtalerne, også ryger tilbage i spilscanneren, så den 

gentræner sig selv (Bilag 4.1, afsnit 13-14). Elisabeth kunne godt tænke sig at spilscanneren 

blev udviklet med nogle nye variabler, som vil gavne hendes arbejde. Hun synes der mangler 

variabler der kigger på kundens alder, om kunden selv har udelukket sig fra spil før, antal 

indbetalinger, sammenhængende timer kunden har brugt på spil, og hvornår på døgnet kunden 

spiller (Bilag 4.1, afsnit 11-12). 
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Analyse  
I dette afsnit, vil vi på baggrund af vores indsamlede empiri og teori, analysere os frem til, 

hvordan problemformuleringen kan besvares fyldestgørende, ved hjælp af arbejdsspørgsmå-

lene. Analysen vil kronologisk følge arbejdsspørgsmålene.  

Afsnittet vil b.la. indeholde anvendte teorier samt metoder, som vi i forrige afsnit, har redegjort 

for. Da vi har indsamlet to semistruktureret interviews, vil analysen også indeholde citater fra 

disse. Dette gør vi ved at bruge citeringer, hvor vi afslutningsvis henviser til bilagene.  

Efter analysen af teori og metode, er formålet at give et visuelt billede af processen ‘identifi-

cering af problematisk spilleadfærd’. Ved hjælp af modellen, skabes der et overordnet overblik 

over processens forløb. Modellen vil indeholde fasen fra, hvordan AI-modellen identificerer 

spilleadfærd via. Specifikke tendenser til håndteringen af potentielle ludomaner. 

 

Forskerne fra Aarhus universitet  
I dette afsnit vil arbejdsspørgsmålet: Hvad er problematisk spilleadfærd? blive besvaret, ved 

at der bliver analyseret på, hvilke tendenser der anses for at være tegn på ludomani, og hvordan 

Danske Spil håndterer dette. 

Spilmyndighederne har sat nogle krav om håndtering af ludomani til spiludbydere, som for 

eksempel Danske Spil (Bilag 3.1, afsnit 20-21). Det er blandt andet et krav at man ikke kun må 

lave en risikovurdering ud fra en variabel, men der skal kigges på flere variabler, så man kan 

få et større billede af kundens spilleadfærd (Bilag 3.1, afsnit 20-21). 

Retningslinjerne har Danske Spil krav på at overholde, da de er ejet af staten, hvilket betyder 

at de har en anden form for forpligtelse over for deres kunder end et privatejet firma (Danske 

Spil, 2020). Derfor er det vigtigt at spilscanneren og omsorgspersonerne arbejder ud fra de 

angivet krav for håndtering af ludomani, hvilket de i forvejen gør (Bilag 3.1, afsnit 20-21). 

Dermed er det også vigtigt for organisationen at det kun er et mindre tal af deres kunder der 

udviser tegn på ukontrolleret spilforbrug, eller organisationen har i hvert fald en forpligtelse 

for at hjælpe de kunder der lider af spilafhængighed (Bilag 4.1, afsnit 7-8), (Center for ludo-

mani, u.å).  
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Da omsorgspersonerne og dem som udvikler spilscanneren, kun er eksperter på deres kunder 

og ikke ludomani, har de måtte gå i et samarbejde med eksterne partnere (Bilag 4.1, afsnit 1-

2). Spilscannerens algoritme er udstyret med en masse data omkring problematisk spilleadfærd, 

hvilket gør at den kan identificere de kunder der udviser tegn på ludomani i deres spilmønster 

(Bilag 3.1, afsnit 14-15). Den data, spilscanneren bliver trænet med, bliver indsamlet sammen 

med organisationens samarbejdspartnere, som er en gruppe forskere på Aarhus Universitet, 

som er eksperter på området (Bilag 3.1, afsnit 14-15).  

Der samarbejdes ved at organisationen udleverer data til forskerne. Fra stadiet hvor spilscan-

neren er kørt igennem, undersøger de, hvilke adfærdsmønstre der udviser tegn på problematisk 

spilleadfærd. På den måde ses der på, hvordan kundernes adfærdsmønstre udvikler sig, og om 

der er nogle af de dårlige adfærdsmønstre der går igen, hvilket giver et indblik i hvilke tegn der 

skal holdes øje med, i forhold til udvikling af problematisk spilleadfærd. Dette gøres over en 

længere periode, da spilscanneren kun køres igennem en gang om måneden, og ludomani ud-

vikles over en længere periode (Bilag 3.1, afsnit 56-57), (Center for ludomani, u.å).  

Forskerne har også til opgave at indsamle ny viden om problematisk spilleadfærd, og give det 

videre til udviklerne af spilscanneren og omsorgspersonerne. Dette gør at spilscanneren og 

omsorgspersonernes procedure hele tiden er opdateret med den nyeste viden om problematisk 

spilleadfærd, og dermed har større mulighed for at kunne identificere alle kunder med tegn på 

ludomani (Bilag 3.1, afsnit 14-15).   

 

Identificering af problematisk spilleadfærd 

I dette afsnit, vil vi besvare arbejdsspørgsmålet: Hvilken AI-model bruger Danske spil til at 

identificere problematisk spilleadfærd? Vi vil bruge citater fra vores interview samt teorier 

som vi har skrevet om, i afsnittet: Teori.  

I et interview med Astrid Vestergård, fortalte hun at modellen er bygget med den del af AI der 

hedder machine learning. Mere specifikt, er spilscanneren lavet ved statistisk AI, som machine 

learning falder indenunder (bilag 3.1, afsnit 9). Hun nævner at modellen er bygget op med 

algoritmer til at identificere om en potentiel ludoman er i ‘høj risiko’ som er en indikation om 

et muligt problem:  
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“[..], men vi bruger en algoritme der hedder SG boost, som er den her beslutningstræs model. 

på speed, kan man sige som identificere om man er i høj risiko for at have et muligt problem” 

(bilag 3.1, afsnit 9). 

SG-boost, er en algoritme i AI-modellen. Algoritmen er et beslutningstræ på “speed” som gen-

nem flere kørsler af algoritmen finder frem til identifikationen af kunder med problematisk 

spilleadfærd. Her ser modellen på alle de tendenser der er på problematisk spilleadfærd og 

giver en score ud fra dette.   

Når modellen kategoriserer en kunde i en “rød” zone, betyder det, at modellen giver indikation 

via. Targets. Med disse Targets kan modellen identificere om en kunde mistænkes grundet 

bestemte adfærdsmønstre (bilag 4.1, afsnit). Disse targets, er ifølge assistant professor of Com-

puter Science fra RUC, Jens Ulrik Hansen, subsymbolsk AI.  

“Den viden der opstår ved den subsymbolsk AI, er altså bestemt og implicit af de algoritmer 

som bliver lært i modellen. Maskinlæring (machine learning) kan være et eksempel på subsym-

bolsk AI” (Hansen, J. U., 2021, s. 5). 

Måden, Danske spil benytter subsymbolsk AI, er gennem SG-boost. Hvis modellen giver et 

output på at en kunde viser tegn på ludomani, vil der foretages en proces af omsorgspersonerne 

som er rådgivere (psykologistuderende) (bilag 3.1, afsnit 13). Mere information om SG-boost 

er skrevet i afsnittet: Teori, SG-Boost.  

En anden gren i machine learning, som Danske spil benytter i AI-modellen er: Supervised lear-

ning. Nærmere information om dette i afsnittet: Teori, Machine learning.  

“Vi arbejder på at den data vi indsamler af outputtet af spilscanneren og 

samtalerne med kunderne også ryger tilbage til spilscanneren, så den gentræner 

sig selv. Det er det man kalder supervised learning, altså det man kalder machine 

learning, hvor den lære at tænke selv” (bilag 4.1, afsnit 14). 

Elisabeth, som er ansvarlig for sikkert spil (CSR), nævner i interviewet at, modellen løbende 

bliver udviklet, med henblik på at gentræne algoritmerne (bilag 4.1, afsnit 14). Det betyder at 

modellen bliver opdateret for f.eks. nye observationer, hvilket gør modellen i bedre stand til at 

forudsige mulige problematiske spillemønstrer (Hansen, J. U., 2021, s. 7). 
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Med denne analyse er vi derfor kommet frem til at, Danske spil identificerer problematisk 

spilleadfærd ved hjælp af machine learning. Under machine learning, er der undergrene som er  

valgt ud fra de behov der er for at identificering af problematisk spilleadfærd fungerer optimalt. 

Her er der b.la. brugt supervised learning til at gentræne modellen, for at følge op på f.eks. nye 

observationer. En anden gren, som har en vigtig funktion i AI-modellen, er SG-boost. SG-

boostene er brugt til at identificere om mulige spillemønstre indikere om en kunde er i en 

risikozone. 

 

Modellens spillemønstre 

I dette afsnit vil vi bruge vores indsamlede empiri og redegørelse, til at besvare arbejdsspørgs-

målet: Hvilke spillemønstre lægges der særlig vægt på?  

Vi vil fokusere på de faktorer som der er blevet identificeret, som værende grundlaget muligt 

problematisk spilleadfærd. Vi vil analysere modellen, på baggrund af dens mangler.  

I interviewet med Elisabeth, som er ansvarlig for sikkert spil (CSR), nævner hun flere faktorer, 

der spiller en rolle for identificeringen af problematisk spilleadfærd. Disse faktorer bliver vur-

deret til et samlet output hvor kunden får en risikocore mellem 1 og 0. Her er der så grænsefla-

der der beslutter hvad der efterfølgende skal se med kunden, hvor det røde segment er toppen 

og dem der har den mest problematisk spilleadfærd (bilag 4.1, afsnit 6). De faktorer som Dan-

ske Spil har for øje, dækker et bredt område som til sammen giver et godt billede af den spil-

leadfærd som kunden har.  

Danske Spil kigger på den relative udvikling kunden har i sin egen adfærd over en given peri-

ode, som viser hvordan kundens spilleadfærd udvikler sig. De ser på hvor meget og hvor længe 

en kunde bruger på at spille. Her ses der på om kunden har en tendens til at spille lidt for meget. 

Modellen er lavet til at se på om kunden er en ny registret kunde eller om det er en kunde 

Danske Spil tidligere har snakket med, altså om kunden så er faldet tilbage til at have proble-

matisk spilleadfærd eller hvordan kunden ellers udvikler sig. Udover dette kigger de også på 

de indbetalinger der bliver lavet i forbindelse med indbetaling. Modellen kigger b.la. på beløbet 

af indbetaling, antal af det eller om de indbetaler mens de spiller. I denne sammenhæng ser de 

også på om indbetalingerne går igennem eller om de bliver afvist. Det kan have en indikation  
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på hvor mange penge kunden har på sin bankkonto (bilag 4.1, afsnit 6) Spilscanneren viser 

antal spilledage og en given periode (bilag 4.1, afsnit 12). 

Disse tendenser, er alle vigtige faktorer der tilsammen udgør det som kunderne bliver vurderet 

på, i spilscanneren. Tendenserne er er blevet dannet i samarbejde med forskere fra Aarhus uni-

versitet (bilag 3.1, afsnit 15).  

Spilscanneren dækker det lovkrav der er om, at man ikke kun må vurdere på et parametre og 

danne sin konklusion ud fra dette (bilag 4.1, afsnit 16). Selvom spilscanneren er langt over 

dette niveau, mener Elisabeth dog stadig, at der er plads til forbedringer i forhold til hvilke 

parameter spilscanneren vurderer på.  

Blandt andet mener hun at alder kunne komme i betragtning, når det gælder om problematisk 

spilleadfærd. Dette er i øjeblikket ikke et tendens modellen ser efter. Modellen ser heller ikke 

på om kunden tidligere selv har udelukket sig for spil, eller hvor mange indbetalinger kunden 

har lavet. Derudover bliver det heller ikke vurderet hvor mange sammenhængende timer en 

kunde bruger på et spil. (bilag 4.1, afsnit 12) 

Med disse tendenser, vil det være muligt at gøre modellen endnu mere præcis og give flere 

begrundelser for hvorfor, modellen har vurderet kunden til at have en problematisk spillead-

færd.  

 

Håndtering af problematisk spilleadfærd  

I dette afsnit vil arbejdsspørgsmålet: Hvordan bruges kunstig intelligens i praksis hos Danske 

Spil?  blive besvaret, ved at der bliver analyseret på selve arbejdsprocessen, hvor spilscanneren 

indgår.  

Det starter med at kunden registrerer sig som bruger hos Danske Spil, og giver samtykke til at 

organisationen må kontakte dem, hvis det bliver nødvendigt (Bilag 4.1, afsnit 6). Herfra starter 

kunden med at spille diverse spil, som organisationen tilbyder. Over en længere periode udvik-

ler kundens spilforbrug sig til at, udvise tegn på problematisk spilleadfærd. Dette opfanger 

Danske Spils, spilscanner under sin månedlige kørsel, hvor den registrerer kundernes spilakti-

vitet over de seneste tre måneder (Bilag 3.1, afsnit 57). Spilscanneren opfanger kunderne med 

problematisk spilleadfærd, på baggrund af de parametre dens algoritme er blevet udstyret med,  
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og på baggrund af dem får kunderne en risikoscore mellem 0 og 1 ud fra, hvor alvorlige de 

tegn de udviser er (Bilag 4.1, afsnit 6). Når spilscanneren er færdig med at blive kørt igennem, 

laver den en prioriteret liste over de kunder der er blevet identificeret med problematisk spille-

adfærd (Bilag 4.1, afsnit 6). Den liste får omsorgspersonerne udleveret og herfra tager de over 

og opretter en sag om kunden, samt forbereder sig på samtaler med kunderne (Bilag 4.1, afsnit 

6). Omsorgspersonerne tager kontakt til kunderne i en prioriteret rækkefølge, efter hvem der 

har fået højst risikoscore af spilscanneren, og dermed er i det røde segment (Bilag 4.1, afsnit 

6).  

Der forsøges først med telefonsamtaler, hvis de ignoreres, forsøges der med mailkorrespon-

dance, og hvis dette også ignoreres, udelukkes brugeres fra spil (Bilag 3.1, afsnit 51). Det er 

kun de kunder med den højeste risikoscore, som ligger i det røde segment, der bliver kontaktet 

telefonisk, dem der ligger lavere på listen får en e-mail med oplysninger om værktøjer der vil 

kunne hjælpe dem, til at komme på rette vej igen (Bilag 4.1, afsnit 6). 

Der kan risikeres at spilscanneren har fejlfortolket på nogle af de tegn kunden udviser, så efter 

en telefonsamtale kan der vurderes at kunden har kontrol over sin adfærd, og derfor stoppes 

sagen om den kunde med det samme (Bilag 3.1, afsnit 6). Hvis der bliver taget imod den hjælp 

omsorgspersonerne tilbyder, kan de gå ind og hjælpe ved at begrænse kundens spillemulighe-

der, og ellers skal kunden selv aktivt tage handling for sin spilleadfærd (Bilag 3.1, afsnit 6). 

Herfra kan det blandt andet resultere i at kunden kommer på rette vej og får en god spilleadfærd 

igen, eller kunden går til et andet selskab og fortsætter sin spilleadfærd hos dem, eller kunden 

fuldstændig stopper med at spille (Bilag 4.1, afsnit 8).  

 

Modellering 

Til at visualisere arbejdsprocessen, hvor spilscanneren indgår, har vi gjort brug af modelle-

ringsteknikken Rich Picture. I dette Rich Picture indgår de kunder der spiller hos Danske Spil, 

Spilscanneren og omsorgspersonerne. Vi har valgt at bruge denne modelteknik for at give et 

visuelt indblik i arbejdsprocessen, fra når kunden starter med at spille hos Danske Spil, til at 

der bliver udviklet problematisk spilleadfærd, hvilket bliver identificeret af spilscanneren og 

til slut bliver kunden videresendt til omsorgspersonerne der skal rådgive om mulig hjælp til 

kunden. Efterfølgende vil der blive opremset en liste af tolv mulige udfordringer, der kan 

komme med it-systemet, baseret på den arbejdsgang Rich Picture illustrerer.  
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Figur 3: Rich Picture over arbejdsprocessen 

 

Mulige udfordringer ved spilscanneren: 

1. Spilscanneren kan ikke se om kunden er aktiv hos andre spiludbydere, og derfor ikke 

kan se en helhed af kundens spilaktivitet.  

2. Spilscanneren kørers kun hver 3 måned og derfor kan komme ud for at kunden med 

problematisk spilleadfærd først bliver fundet sent i udviklingen.   

3. Spilscanneren skal have menneskelig hjælp for at kunne virke.  

4. Spilscanneren kan ikke registrere om der er flere der benytter sig af samme registreret 

bruger.  
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Mulige udfordringer ved omsorgspersonerne: 

5. Omsorgspersonerne der kontakter kunderne telefonisk, kan være ude for ikke at kunne 

få fat på dem.  

6. Omsorgspersonerne der kontakter kunderne på mail kan også være ude for at de heller 

ikke få svar fra kunderne der.  

7. Omsorgspersonerne kan være nødsaget til at helt udelukke kunden fra Danske Spil ind-

til de besvarer dem.  

8. Omsorgspersonerne får fat på en kunde der ikke udviser tegn på problematisk spillead-

færd alligevel og derfor har spildt tiden.  

Mulige udfordringer ved kunden: 

9. Kunden går til en anden spiludbyder og fortsætter sin problematiske spilleadfærd.   

10. Kunden tager ikke imod den hjælp omsorgspersonerne tilbyder.   

11. Efter kunden har fået sin hjælp, kan det ske at den vender tilbage til at spille og udvikler 

problematisk spilleadfærd igen.  

12. Efter kunden har haft en samtale med en omsorgsperson skal kunden selv aktivt søge 

videre hjælp.  

 

Delkonklusion 
I dette afsnit har vi fået svaret på arbejdsspørgsmålene der går fra, hvad ludomani er, til hvilke 

værktøjer der bliver brugt til at identificere dette. Ved hjælp af vores interview med Astrid, har 

det været muligt for at dykke helt ned i AI modellen og udforske, hvilke teknologier de bruger, 

og hvilken betydning det har for resultaterne af modellen. Her ser vi at brugen af deres SG-

boost algoritmen, gør modellen mere præcis i identificeringen.  

Når identificeringen er sket, bliver kunderne sendt videre til omsorgspersonerne der har til op-

gave at rådgive kunderne ud af deres problematiske spilleadfærd. Omsorgspersonerne ringer 

kunderne op, og føre en samtale med vedkommende. Elisabeth som er leder af CSR-afdelingen, 

fortæller i interviewet med hende, hvordan disse kan forgå. 
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For at visualisere denne proces, der sker hos Danske Spil, har vi valgt at lave et “Rich Picture”, 

denne metode giver det samlede overblik over processen, og hvordan forbindelserne er til hin-

anden.  
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Diskussion 
I dette kapitel vil der blive diskuteret og sættes spørgsmålstegn ved identificering af problema-

tisk spilleadfærd og udover, dette vil der også blive diskuteret om de mangler der er ved spil-

scanneren. 

 

Identificering af problematisk spilleadfærd  

Spilscanneren har til opgave at identificere de kunder, der udviser tegn på problematisk spille-

adfærd. I denne sammenhæng sætter vi spørgsmålstegn til, hvorfor Danske Spil udfører denne 

opgave, når de måske vil tjene flest penge på at lade kunderne udvikle den problematiske spil-

leadfærd? og hvordan kan det være Danske Spil bruger så mange ressourcer på spilscanneren, 

når det faktisk er dem selv der skaber de ludomaner den identificerer? 

En spilorganisation har nogle forskellige lovkrav fra spilmyndighederne, de skal overholde, for 

at kunne have deres organisation kørerende lovligt (Bilag 3.1, afsnit 20-21). Da Danske Spil er 

ejet af staten og danske idrætsorganisationer, gør at det er rigtig vigtigt de overholder de givet 

retningslinjer. Disse forudsætninger er grunden til at Danske Spil gør brug af spilscanneren, 

også selvom at de vil kunne udnytte sig af de kunder med problematiske spilleadfærd og der-

med måske tjene flere penge på deres bekostning. Man kan dog undre sig over om det egentligt 

alligevel gavner organisationen, at de hjælper kunderne ud af deres problematiske spilleadfærd, 

da kunden godt kan komme tilbage og spille hos Danske Spil, efter de er blevet behandlet for 

ludomani (Bilag 4.1, afsnit 8). Dette gør at de holder længere på kunderne, end hvis de ender 

med at blive alvorligt syge og pengene løber op hos kunden der er har haft ludomani i en læn-

gere periode og vedkommende er så alvorligt ramt at der til sidst ikke kan spilles mere (Center 

for Ludomani, u.å). Dog vil en ludoman nok bruge flere penge hos organisationen, end en 

kunde der har en god spilleadfærd.  

Det er også selv Danske Spil der gør at nogle af deres kunder udvikler ludomani, specielt når 

de spiller de spil, hvor man får hurtigt svar, så som kasino og enarmet tyveknægt (Bilag 3.1, 

afsnit 35-36). Det er konsekvensen ved at være en organisation der udbyder pengespil. Men da 

det er en måde at tjene penge på, og der er et marked indenfor dette felt, på grund af stor 

interesse, så er det det der er i fokus, og så må der tiltænkes midler til de konsekvenser der 

medfølger, som for eksempel spilscanneren. Dette kan sammenlignes med cigaret producenter,  
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som godt ved de producere et produkt, der udvikler blandt andet nikotin afhængighed hos deres 

kunder, hvilket er usundt. Men der er stor interesse for produktet og derfor producerer de det 

alligevel, og så må der tiltænkes midler til de konsekvenser produktet medfører.  

 

Mangler ved spilscanneren  
Spilscanneren er en af de bedste på markedet, men den er stadig under udvikling og har nogle 

mangler, som gør at det kan ske at den tager fejl. Dermed mangler spilscanneren nogle para-

metre, der vil gøre dens identificering af kundernes adfærd, endnu mere præcis (Bilag 4.1, 

afsnit 16). Dog er det en sjældenhed, at den tager fejl (Bilag 3.1, afsnit 29).  

De mangler der er ved spilscanneren, er at den ikke kan se på kundens adfærd udover de hand-

linger de udfører på deres konto hos Danske Spil (Bilag 3.1, afsnit 41). Derfor er begrundelsen 

for at en kunde bliver identificeret med problematisk spilleadfærd bygget på baggrund af kun-

dens adfærd på deres konto. Det er ikke alt der er muligt at tage i betragtning, da det er en AI-

model der har til opgave at identificere kunderne. Derfor er en af manglerne at kundens tanke-

proces inden de blandt andet sætter penge ind på deres konto, ikke kan tages i betragtning under 

vurderingen af kunden (Bilag 3.1, afsnit 41). Det er her omsorgspersonerne er med til at give 

mere viden om kunden til risikovurderingen, da de under telefonsamtalerne kan spørger ind til 

det spilscannerens algoritme ikke kan registrere. Dermed kan der gives en bedre idé om kunden 

har udviklet ludomani, når der kommer ord på tanker og handlinger ude fra deres konto hos 

Danske Spil (Bilag 4.1, afsnit 6). I denne sammenhæng er det også en mangel at spilscanneren 

ikke kan se, om kunden har en spilaktivitet hos andre spiludbydere (Bilag 3.1, afsnit 41). Den 

kan heller ikke se, hvordan kunden er økonomisk stillet, hvilket kan misvise risikovurderingen. 

Grunden til kunden spiller med høje beløb hos Danske Spil, kan være fordi vedkommende har 

mange penge at gøre brug af, og ikke er ensbetydende med at det er et tegn på problematisk 

spilleadfærd (Bilag 3.1, afsnit 41). Der er mange af de personer der lider af ludomani der ihær-

digt forsøger at vinde de tabte penge tilbage, hvilket der måske er muligt at modulere sig frem 

til, så spilscanneren kan tage det i betragtning. Der kan laves nogle beregninger på hvornår 

kunden har tabt pengene, og hvornår kunden spiller igen (Bilag 3.1, afsnit 47).  
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Delkonklusion  

I dette afsnit er der blevet diskuteret om grunden til, hvorfor Danske Spil gør brug af spilscan-

neren, når de måske vil tjene flest penge på at lade kunderne udvikle den problematiske spille-

adfærd? Dette skyldes at spilmyndighederne har sat nogle lovkrav, som alle spilorganisationer 

skal overholde, og da Danske Spil er ejet af staten, er det især vigtigt de tager hensyn til de 

retningslinjer der er blevet sat. I denne sammenhæng er der også blevet diskuteret om, hvorvidt 

Danske Spil har mest gavn af at hjælpe de kunder der udvikler problematisk spilleadfærd, da 

det kan resultere i at de kan holde længere på kunderne, eller om de vil have mest gavn af at 

lade dem være, da en ludoman oftest vil bruge rigtig mange penge hos spiludbyderen.   

I dette afsnit er der også blevet diskuteret om, hvorfor Danske Spil bruger ressourcer på spil-

scanneren, når de faktisk selv er dem som skaber de ludomaner den identificerer? Dette skyldes 

at der er stor interesse for det, og der er et marked inden for feltet, hvilket resulterer i mange 

penge. Derfor er det det der er i fokus hos organisationen, og så må der tiltænkes midler efter 

de konsekvenser der medfølger.  

Til slut i diskussionen, er der blevet diskuteret de mangler der er ved spilscanneren. Dette er 

gjort på baggrund af interviewet med Astrid Vestergård, hvor hun fortæller at det ville være 

optimalt hvis spilscanneren kunne have kundens tankeproces med i risikovurderingen. Men her 

er det omsorgspersonerne, der er med til at spørge ind til lige netop dette, når de holder en 

telefonsamtale med kunden. Udover dette kan spilscanneren ikke se om kunden har en konto 

hos andre spiludbydere, eller om hvordan kunden er økonomisk stillet. Spilscanneren kan kun 

give sin vurdering af kunden, på baggrund af den aktivitet der udføres på den spilkonto der er 

tilknyttet Danske Spil.  
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Konklusion 

Problemformulering: 

Hvordan kan man ved hjælp af en AI-model identificere problematisk spilleadfærd hos Dan-

ske Spils kunder samt have en opfølgende kontakt til dem? 

Med udgangspunkt i det valgte metoder, teorier vores redegørelse, analyse og diskussion, vil 

vi drage en konklusion der har til formål at besvare vores valgte problemformulering, som ses 

ovenfor.  

Danske Spil er en organisation der udbyder forskellige pengespil til deres kunder, dette inklu-

derer både kasino, oddset, lotteri og meget andet. Ud fra den lovgivning spillemyndighederne 

har gennemført, er det nu lovpligtigt at kunne identificere kunder der har mulig problematisk 

spilleadfærd.  

Ved hjælp af den såkaldte spilscanner har Danske Spil gjort det muligt at identificere proble-

matisk spilleadfærd gennem en AI-model. Ved samarbejdet med forskere fra Aarhus universi-

tet har det været muligt gennem spilmønstre, fra mange datasæt fra Danske Spils kunder, at 

finde de tendenser der kan tyde på en kunde, har et problematisk spilleadfærd. Disse tendenser 

er blandt andet; den relative udvikling i deres adfærd i en given periode, tidsforbrug på spil, 

om Danske Spil tidligere har snakket med kunden og deres indbetalinger.  

Ved hjælp af machine learning og SG-Boost algoritmen har det været muligt at lære AI-mo-

dellen disse spilmønstre og derved kunne give en risikocore fra 0-1 alt efter hvor mange, og 

hvor meget, kunden slår ud på de forskellige tendenser. Modellen giver en forklaring på hvorfor 

og hvilke tendenser kunden slår ud på, og ud fra dette ved omsorgspersonerne hvad de skal 

være særligt opmærksomme på ved kunden. Dette betyder at modellen nu har identificeret disse 

kunder, og modellen sender herefter disse data videre i en prioriteret liste til omsorgsperso-

nerne.  

Da omsorgspersonerne modtager disse data og ved hvilke tendenser kunden har til problema-

tisk spilleadfærd har de til opgave at kontakte kunden. Efterfølgende har de mulighed for at 

lukke deres konti eller rådgive om den bedste løsning i samarbejde med kunden.  
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Modellen bliver hele tiden bedre og klogere da dens data bliver kørt igennem igen og igen. 

Dette betyder at den lære fra de data den allerede har brugt, samt de forbedringer og udvidelser 

som Danske Spil foretager løbende.  
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