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Bilag 1.1: Projektgrundlag 
 
 

Opgave og fokus: 
Opgaven og fokusset i dette projekt er at gå i dybden med data fra Danske Spil om ludomani og spilleadfærd. I projektet vil der blive kigget 
på en AI-model Danske Spil har designet, hvor der vil blive set på hvordan man kan identificere spillere og deres adfærd til at fange eventuelt 
ludomaner inden det bliver for alvorligt. I denne sammenhæng vil der også blive kigget på hele processen der foregår fra spilscanneren tages i 
brug til at kunden får den nødvendige rådgivning. 
 

Vores bidrag til projektet:  
- Viden om fx kunstig intelligens og programmering 
- Interesse i AI-modeller og Danske Spil 
- Modellering af arbejdsproces 
- Udførelsen af et projekt på baggrund af problemet 

med kunder der udvikler problematisk spilleadfærd  
 
Kontakt oplysninger:  

-  Peter Lindgreen, peli@ruc.dk 
- Sandra Buch-Larsen, saolbu@ruc.dk 
- Derya Gür, Dgur@ruc.dk 
 

Organisationens bidrag:  
- Selve organisationen der kan lavet et projekt over 
- Kontakt person med relevant viden om organisationen  
- To interviewpersoner med relevant om AI-model og 

arbejdsprocessen  
 
Kontaktoplysninger:  

- Astrid Enslev Vestergård, asev@danskespil.dk 
- Elisabeth Crone Lindin, elli@danskespil.dk 

 

Metoder:  
- Interviewmetoden  
- MUST-metoden  
- Projektgrundlag  
- Interessentanalyse  
- Forretningsmodel  
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Bilag 2.1: Interviewguides  
Interviewguide til interview med Elisabeth Crone Linding 

Interviewer: 

  

Peter Lindgreen 

Interviewpersoner: 

  

Elisabeth Crone Linding, fra CSR-afdeling hos Danske Spil 

Dato for interview: 

  

6 maj 2021 kl. 14  

Præsentation og information: 

- Hvad er formålet med interviewet 

Formålet med dette interview er at få relevant viden om hvordan Danske Spil og deres 

omsorgspersoner håndterer brugere med en problematisk spilleadfærd, eksempelvis brugere 

der lider af ludomani.  

- Præsentation af eget projekt 

Vores projekt omhandler at undersøge hvordan virksomheden Danske Spil identificerer 

brugerens spilleadfærd ved brug af AI. Hertil vil vi undersøge hvordan virksomheden 

håndterer eventuelt problematisk spilleadfærd hos deres brugere, eksempelvis hvis de lider af 

ludomani.  

- Hvor lang tid tager interviewet 

Maks en time 

- Hvordan vil svarene blive anvendt 

Svarene på interviewet vil blive anvendt til en it-forundersøgelse og til andet relevant i 

fagmodulprojektet 

- Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data 

opbevaret, fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige 

datapræsentation) 

Interviewet vil blive fortaget over videochat og dermed blive optaget, så alle vigtige pointer 

bliver noteret 
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Tema 1: Overordnet  Notér 

følgespørgsmål til 

det åbne indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons 

svar til 

spørgsmålene 

Spørgsmål 1: Hvad er din baggrund? 

 

Hvordan er du endt 

med den stilling du 

har nu? 

 

Spørgsmål 2: Hvordan ser en normal 

arbejdsdag ud for dig? 

 

Hvad er dine 

primære 

arbejdsopgaver? 

 

 

Spørgsmål 3: Kan du forklare hvilket 

arbejde CSR laver hos Danske Spil? 

  

Tema 2: Omsorgsopkald  

  

Notér 

følgespørgsmål til 

det åbne 

indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons 

svar til 

spørgsmålene 

Spørgsmål 4: Hvordan hjælper i kunden 

med tegn på problematisk spilleadfærd? 

 

 

Hvilke muligheder 

(behandling, forløb, 

andet) har i når I 

ringer ud til en 

person, med tegn på 

problematisk 

spilleadfærd, eks. en 

med ludomani? 

 

Spørgsmål 5: Hvordan håndterer i 

samtalerne? 

Hvem står for 

samtalerne? Hvordan 

forbereder i dem som 

står for opkaldene? 

 

Spørgsmål 6: Hvad gør i med hensyn til at 

kunden selv bestemmer om de vil hjælpes 

mod deres problematiske spilleadfærd? 

Er der nogle 

konsekvenser ved at 
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takke nej til jeres 

hjælp? 

Spørgsmål 7: Efter behandler i dataene 

eller følger op på kunden og deres 

spillevaner efter I har haft en snak med 

kunden? 

Hvad er et typisk 

forløb og 

arbejdsgangene efter 

I har snakket med 

kunden? 

 

 

Tema 3: Samarbejdet med AI-

programmet 

Notér 

følgespørgsmål til 

det åbne 

indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons 

svar til 

spørgsmålene 

Spørgsmål 8: Hvordan får i melding om at 

der er en kunde der har brug for hjælp med 

dens spilleadfærd? 

 

Kan du forklare hele 

processen for os? 

 

Spørgsmål 9: Hvad er det for nogle 

mønstre i kundernes spilleadfærd I især 

kigger efter, der identificerer ludomani? 

Hvordan har I fundet 

frem til disse 

mønstre? Nogle i 

ikke har fundet frem 

til endnu? Sker der 

ny forskning løbende 

inden for feltet? 

 

 

Spørgsmål 10: Er der nogle funktioner eller 

data du mangler i jeres nuværende system 

med AI der ville effektivisere dit arbejde 

eller på anden hvis være nyttige for dig? 

 

Nogle konkrete 

eksempler?  

Ser du dem blive 

udført i fremtiden? 

 

Spørgsmål 11: Er I tilfredse med 

spilscanneren og de resultaterne de giver 

Nogle konkrete 

eksempler? 

 



Peter Lindgreen, Derya Gür,                    S2125230970    RUC, 2 juni 2021          
Sandra Buch-Larsen 

eller er der funktioner i har brug for bliver 

forbedret eller tilføjet? 

 

Tema 4:  Afrunding  Notér 

følgespørgsmål til 

det åbne indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons 

svar til 

spørgsmålene 

Spørgsmål 12: Er der noget relevant du vil 

tilføje vi ikke har spurgt indtil? 
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Interviewguide til interview med Astrid Vestergård 

Interviewer: 

  

Peter Lindgreen, Sandra Buch-Larsen og Derya Gür 

Interviewperson: 

  

Astrid Vestergård 

Dato for interview: 

  

4/3-2021 

 

Præsentation og information: 

- Hvad er formålet med interviewet 

Formålet med interviewet er at få relevant viden omkring hvordan virksomheden bruger deres 

AI-program til at identificere kundernes spilleadfærd.  

- Præsentation af eget projekt  

Vores projekt handler om at undersøge hvordan Danske Spil identificerer problematisk 

spilleadfærd ved brug af AI. Hertil vil vi undersøge hvordan Danske Spil håndterer eventuelt 

usund spilleadfærd hos deres brugere, eksempelvis hvis de har tendenser for ludomani.  

- Hvor lang tid tager interviewet 

Maks en time 

- Hvordan vil svarene blive anvendt 

Svarene på interviewet vil blive anvendt til en it-forundersøgelse og ellers til andet 

relevant i fagmodulprojektet 

- Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data 

opbevaret, fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige 

datapræsentation) 

Interviewet vil blive fortaget over videochat og dermed blive optaget, så alle vigtige pointer 

bliver noteret.  
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Tema 1: Generelt Notér følgespørgsmål til 

det åbne indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons svar 

til spørgsmålene 

Spørgsmål 1: Hvis du har mulighed for at forklare 

med egne ord, hvad dit job er og din jobbeskrivelse? 

 

Hvordan foregår en 

normal arbejdsdag for 

dig? 

Hvad er dine primære 

arbejdsopgaver? 

 

Spørgsmål 2: Hvordan arbejder du med AI i praksis? Hvordan kommer man til 

at arbejde med AI? 

Hvilken baggrund har du 

og hvilken anden erfaring 

har du med AI? 

 

Spørgsmål 3: Hvilke overvejelser gør I jer, når I 

udvikler en AI model som identificere problematisk 

spilleadfærd?  

Hvordan inddrages 

psykologien i 

udviklingsprocessen? 

 

Spørgsmål 4: Hvordan stilles kravene til AI-

modellen og hvilke interessenter er involveret i 

udviklingen? 

Hvilken dialog har i med 

spillemyndighederne som 

stiller kravene? 

 

Spørgsmål 5: Hvordan har i fundet frem til de træk 

der kritiserer at man bliver ludoman?  

Har i brugt AI til at finde 

frem til disse træk? 

 

Tema 2: Selve AI-programmet  

  

Notér følgespørgsmål 

til det åbne indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons svar 

til spørgsmålene 

Spørgsmål 6: Hvilket fokus har AI-modellen? Hvorfor er det lige netop 

AI der er brugt i 

 



Peter Lindgreen, Derya Gür,                    S2125230970    RUC, 2 juni 2021          
Sandra Buch-Larsen 

 programmet? - kunne det 

have været andre 

modeller/overvejede i 

andre muligheder inden i 

besluttede jer for AI? 

Spørgsmål 7: Bliver alle spil i udbyder registeret af 

denne model eller er det kun et udpluk af dem? 

Kan man se en tendens til 

at det er specifikke spil 

der sker flest tilfælde for 

usund spilleadfærd? 

 

Spørgsmål 8: Hvor sikker er modellens visninger?  Lære den selv mere jo 

flere data der bliver 

tilgængelig for modellen? 

 

Spørgsmål 9: Er der funktioner i programmet der har 

været en stor udfordring at implementere eller slet 

ikke muligt, som I ville ønske var muligt? 

Nogle konkrete 

eksempler? Tror du de vil 

kunne blive 

implementeret på et 

senere tidspunkt?  

 

Spørgsmål 10: Hvilke værktøjer bruger i til at 

programmere jeres AI-model? 

Nogle specifikke 

programpakker? 

 

Tema 3: Identificering af ludomani Notér følgespørgsmål 

til det åbne indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons svar 

til spørgsmålene 

Spørgsmål 11: Hvor mange spillere, har modellen 

identificeret som ludoman?  

Er der i nogle tilfælde 

hvor modellen har taget 

fejl? 
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Spørgsmål 12: Tror du at modellen finder alle der 

bare har en lille risiko for at blive ludomaner?  

Mener du at modellen 

indtil videre er en succes 

og udfundet den rolle den 

skal? 

 

Tema 4:  Afrunding Notér følgespørgsmål til 

det åbne indledende 

spørgsmål 

Interviewpersons svar 

til spørgsmålene 

Spørgsmål 13: Har i andre projekter i, i øjeblikket 

arbejder på? Enten med dette AI program eller andre 

modeller der har med usund spilleadfærd at gøre? 

Hvilke andre AI-

modeller, gør I brug af i 

virksomheden?  

 

 

Spørgsmål 14: Har du noget relevant du vil tilføje vi 

ikke har spurgt indtil? 
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Bilag 3.1: Transskription af interview 
med Astrid Enslev Vestergård 
 

Transskription af interviewet med Astrid Enslev Vestergård 

I = Interviewer 1 (Peter) 

I1 = Interviewer 2 (Sandra) 

I2 = Interviewer 3 (Derya) 

I3 = Den interviewede (Astrid Vestergård fra Danske Spil) 

Interviewet: 

1. I1: Er det muligt hvis du kan starte med at præsentere hvad det er du laver hos Danske 

Spil og hvad dine arbejdsopgaver er? 

2. I3: Ja... jeg har været hos Danske Spil i 3 år og arbejdet som Data scientist, og jeg har 

forskellige opgaver, jeg har både lavet, ja hvad kan man sige, jeg har haft forskellige 

projekter hvor den ene er spilscanneren, som er den vi skulle tale om i dag som jo er en 

algoritme der identificerer et muligt spilproblem. Så har jeg arbejdet med, det er ikke 

så meget AI, men det er matematisk modellering i forhold til at lægge data klar i forhold 

til hvidvask, hvis man bruger vores produkter til at vaske penge hvide. Så har jeg været 

inde over nogle projekter, som har været mere analyseprojekter til at identificere mulige 

turn of tension, hvor turn er når man forventer kunden stopper med at bruge et produkt 

fx vores lotto-abonnement. Det er meget almindeligt at lave sådan nogle Turn-analyser, 

specielt på sådan nogle abonnementsløsninger. Ja, så er der genialt bare, masser af 

mindre projekter hvor vi forholder os til data og hvordan vi kan bruge det. Til daglig 

arbejder jeg både hands-on med kode og programmere, men jeg har også en del møder 

der består af at kordinere projekter. Enten med dem der skal være modtageren eller 

brugeren af projekterne eller det kan også være at koordinere med vores BE-hold som 

laver data klar, data Warehouse, eller andre fra organisationen som på en eller anden 

måde jeg skal give input til eller de skal have input fra mig. 
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3. I1: Så du snakker både med dem der skal bruge produktet i sidste ende eller programmet 

også går du også videre tilbage og programmere selve det program? 

4. I3: Ja. 

5. I1: Okay 

 

6. I: Hvordan arbejder du så med AI i praksis? 

7. I3: Ja, det var nok også et af det spørgsmål hvor jeg ville spørge om hvad i tænker på 

når i siger AI? 

 

8. I1: Der tænker vi på det her program der identificerer problematiske spilleadfærd som 

du snakkede om, hvordan du arbejder med og det. Og om du bruger nogle specielle 

metoder som I benytter jer af? 

9. I3: Ja, så vi bruger den del af AI der hedder machine learning, i hvert fald til 

spilscanneren. Der findes jo også andre grene af AI, så det vi laver, hedder statistisk AI 

som machine learning falder indenunder. Jeg ved ikke hvor konkrete i gerne vil have 

det, 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. Og det der jo er meget vigtigt for os i denne her sammenhæng der er, 

også vigtigt for mig at sige, vi diagnosticere ikke ludomaner. Vi identificerer folk vi 

gerne vil i kontakt med i forholdt il deres spillevaner fordi det er bekymrende, men det 

kan sagtens være de har det hele under kontrol og ikke er ludomaner. Det kan også være 

de har et problem, det kan vi ikke vide ved kun at kigge på deres tal. Der skal en 

psykolog ind over og en samtale før man kan diagnosticere. 

 

10. I1: Så diagnosticere i også hvis I har en samtale med en der også virker som om de godt 

kunne være ludoman? Tager I så andre tiltag? 

11. I3: Nej, men vi har en masse rådgivere, som er psykologistuderende som er blevet 

ekstra klædt på, af nogle samarbejdspartnere som vi har, så de kan foretage de her 

omsorgskald som vi kalder dem og de taler så med vores kunder om deres spilleadfærd 

og hvordan det påvirker deres hverdag og sådan nogle ting. Og hvis kunderne mener at 

de selv har brug for hjælp, så hjælper vi dem med at henvise dem til behandlingssteder. 
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Hvor de så kan komme hen og få behandlinger og de bliver også oplysninger om 

hvordan man fx kan udelukke sig selv fra at spille, både lokalt hos Danske Spils 

hjemmesider, men også i det register der hedder ROFUS, som er “register for frivillige 

udelukkelse af spil” (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere, Red.), tror jeg det 

står for. Så det er egentlig ikke som sådan diagnosticering men, vi hjælper dem på vej 

videre hvis de har anerkendt at de har brug for det. Man kan sige at målet med denne 

model er egentlig ikke... Det er at få fat i dolk inden de udvikler ludomani, så på den 

måde er det egentlig okay at vi har kontakt med mange der egentlig ikke mener at de er 

ludomaner. For vi til egentlig gerne snakke med dem inden deres spilleforbrug kommer 

helt derud hvor, at det faktisk er en afhængighed. Så de har en selvindsigt og har 

mulighed for at skrue lidt ned, for deres spilforbrug. 

 

12. I1: Ja, så I kan ikke, hvad kan man sige, gå ind og ligge en limit på de her personer. 

Det er noget de selv aktivt skal gå ind og gøre? 

13. I3: Ja, det kan godt ske at, rådgiverne skal gøre det kan vi godt men det er som oftest 

kunderne der skal gå ind og gøre det og selv sætte en begrænsning. 

 

14. I1: Og hvilken, hvad skal man sige, de krav I har til modellen, hvordan bliver de stillet? 

Og hvilke interesser er der i det når man skal til at programmere der her program? 

15. I3: Måske lidt baggrunds historik omkring hvordan den her model. Den blev udviklet 

til at startet med for 5 år siden af en forsker fra Aarhus universitet, som fik en bunke af 

kunders spille adfærd og mønstre, hvor der så har været nogle psykologer der har kigget 

dem igennem for mønstre som så kan sige, det her kunne godt ligne ludomani måske 

og det her er slet ikke ludomanisk adfærd. Så man ligesom for sat de her labels eller 

"targets” på for bestemte kunders adfærd. Nu har jeg ingen ide om hvor meget i selv 

har beskæftiget jer med sådan noget machine learning, men jeg forstiller mig I i hvert 

fald har haft et enkelt fag med det.  Men det vi skal have vi skal have noget data fordi 

vi laver supervisor maskiner, så vi skal have noget data hvor vi siger, denne her type 

eksempler er det vi gerne vil genfinde i denne data eller denne type spilmønstre vil vi 

gerne kunne finde blandt alle vores kunders spilleadfærd. Det har psykologerne så 

kigget igennem og sagt dem her skal I kigge efter og dem her skal man ikke kontakte. 

Og den har så været oppe og køre, også i 2018 ændrede vi så hele systemet i Danske 
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Spil, det bagvedliggende system og datastrukturen, så derfor blev vi nødt til at ændre i 

modellen så den kunne tage højde for de nye data kan komme ind. Det var jo ser der 

hvor den her version to som vi kører i dag, blev lavet af mig og min kollega. Så de 

tartges som vi har brugt er egentlig de kunder som vi tideligere har ringet til, det her 

hvor vi siger denne her type spillemønstre, er også dem vi gerne vil finde i fremtiden. 

Så kravne til vores model, har været at vi i hvert fald skal finde de samme kunder, men 

det er okay hvis vi finder andre kunder, fordi vi tilføjede flere datakilder til modellen, 

og det gør jo at vi finder nogle nye mønstre i dataene og vi identificere nogle andre 

kunder vi ikke havde identificeret før. Og det gør ikke at modellen er minde god, vi 

mener den er bedre, hvis den finder flere og de her rådgivere der ringer ud, er enige i at 

det var nogle man skulle ringet til. Så på den måde har kravene til modellen været at vi 

i hvert fald skal kunne finde de samme kunder som før, med det nye data-setup. Og det 

er generelt noget vi arbejder ret meget med det her med hvordan vi kan være sikre på 

vi finder de rigtige kunder, det tror jeg også i har skrevet i et af spørgsmålene, for det 

er jo et lidt svært spørgsmål. Man kan i hvert fald sige vi har ramt rigtigt, hvis vi ringer 

til en kunde der siger; ja jeg har et problem eller det var rigtig godt i ringede jeg var på 

vej til at have et problem. Men mange af vores kunder vil ikke mene at de har et problem 

eller måske ikke have et problem eller have benægtelse omkring det. Og så kan man så 

diskutere om det så er rigtigt vi ringer, hvis de siger de ikke har et problem, er det så 

rigtigt vi ringer alligevel? Og det mener vi at det er, for det kan være man planter et frø 

hos kunden så de fremadrettet er opmærksomme på deres spilleadfærd og måske sænker 

det. Vi kan i hvert fald se på de kunder vi har kontaktet, at de generelt har et lavere 

spilforbrug efter de har haft en samtale med vores rådgivere. Så på den måde kan man 

sige, vi synes det virker, men det er svært at måle på om det var det rigtige opkald. 

 

16. I1: Så I har noget statistik på at de generelt spiller mindre eller måske holder helt op 

med at spile efterfølgende? 

17. I3: Ja største delen af dem. Øm jeg kan måske også tilføje at vi er i gang med, eller her 

i efteråret har vi kørt sådan en vi kalder valideringsproces, hvor vi har taget vores 

spillemønstre fra vores kunder og givet dem til nogle psykologer der også behandler 

for ludomani og forsker i det på Aarhus universitet. Og de har så kigget de her kunder 

adfærd igennem også ratede dem om de mener man skal tage kontakt til dem eller hvor 

slemt de tror de har et problem og dem kan vi så holde op imod vores egen score og på 
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den måde kan vi så hvor vi rammer godt og hvor vi måske ikke rammer så godt, også 

kan vi tage deres vurderinger med in di næste runde af bentræningen af modellen, for 

på den måde at lukke de gap der måske er. 

 

18. I1: Så det er generelt psykologistuderende til både de her opkald og til at identificere 

de udfordringer der er? 

19. I3: Nej, til at identificere udfordringerne er det uddannet psykologer der også forker i 

det og behandler. Så dem der ringer ud, er psykologistuderende. 

 

20. I1: Spillemyndighederne har jo også sat nogle krav op for jer i forhold til hvad I skal 

kunne med den her model har i så en løbende dialog med dem i forhold til hvilke krav 

der er til modellen og på den måde for den lavet anderledes? 

21. I3: Det er hovedsageligt vores CSR-ansvarlige der hedder Elisabeth Krone som har den 

dialog. Men spilscanneren har vi jo haft, hvad kan man sige, vi jo i produktion brugt et 

godt stykke tid på før spillemyndighederne kom med anbefalingerne og retningslinjer 

på området. Og de retningslinjer der kom minder meget om den måde vi har lavet vores 

model på. Så indtil videre, mig bekendt, har der ikke været så meget dialog omkring 

kigge på den. Vi har selvfølgelig set den igennem og set at vores model opfylder 

kravene og sådan noget, men man mp ikke kun kigge på tab, man skal se på flere 

variabler på samme tid, så man kan ikke bare sætte sådan nogle forretningsregler eller 

grænser for kunderne. Og det gør vi i forhold til at vi bruger en statistiskmodel, med 

flere variabler i, der ser vi jo en vægtning på tværs af flere inputs. 

 

22. I1: Nu når I skulle lave det her AI program, havde I andre teknologier oppe og vende 

som eventuelt kunne have potentiale i at udføre den identificering I gerne vil opnå? 

23. I3: Vi har ikke haft andre former af teknologier oppe og vende. Vi har dog kigget på 

forskellige metoder indenfor machine learning og algoritmer som man kan bruge. Vi 

har testet 3 tre forskellige metoder op mod hinanden og valgt den som virkede bedst. 

Vi valgte den metode som gav os mulighed for at putte forklaring ovenpå. Vores 

rådgiver ønskede nemlig at modellen kunne forklare hvorfor en spiller har fået en 

bestemt scorer. Derfor valgte vi, i sin tid deep noural netværks fører (16:23) fra, fordi 
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det var svært at sige hvorfor spilleren præcis havde fået den scorer. Med den nuværende 

model vi har gjort brug af, kan vi lægge en lineær model ovenpå til at forklare hvordan 

de enkelte variable har påvirket de endelige brugere. Men generelt har vi meget 

teknologi inde over til at kunne hente data, og det er noget af det største arbejde med 

AI. Det forestiller jeg mig nok også at I har haft bekendt skab med. Det er nok omkring 

de 80% af arbejdet med data, som man skal bruge for at finde frem til hvordan data skal 

formes for at kunne komme inde i en model. 

 

24. I1: Og i forhold til det data I så får, altså det som kommer ind i den her model, er det 

fra alle jeres spil, eller det kun et udpluk af jeres spil som bliver gemt i det her data. 

25. I3: Det er fra alle vores spil. Danske spil har sådan set, 2 datterselskaber. YouBet og 

Tivolikasino. Disse data indgår også i modellen som vi kan bruge til at få et samlet 

overblik over kunden. 

 

26. I1: Okay. Er det så stadigvæk jer som ringer ud til spillerne hvis I opdager problematisk 

spilleadfærd? 

27. I3: Ja, det er det. 

 

28. I1: Ved I noget om hvor sikker visningen af modellen er? Altså jeg tænker i forhold til 

om modellen kan have en tendens til at ramme helt skævt. 

29. I3: Det er meget sjældent at vi rammer helt skævt vil jeg sige. Det er meget sjældent at 

rådgiveren vender tilbage og siger at de ikke forstår de givne data. Jeg tror vi har oplevet 

det 1 eller 2 gange. Men det er jo netop derfor vi også har kigget på den her validering 

med de jer psykologer for at se på, hvor godt vi rammer. Generelt, dem vi scorer højt 

på, er dem som har de højeste scorer, er dem som har en mellem scorer. Det er derfor 

vi samarbejder med de her psykologer for at genkende. 

 

30. I1: Altså du mener så det bliver mere præciseret? 

31. I3: Jo, lige præcis. Det gør man blandt andet ved at hive noget nyt data med ind fordi 

de har også haft adgang til lidt mere data. Danske spils grundlag er blevet mere forfinet 
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siden vi startede på modellen så det er noget vi skal have med i næste runde. Det gør vi 

ved at tilføje nogle datakilder. 

 

32. I1: Okay, det giver mening. Så I giver en masse data til modellen også lære den at blive 

bedre og bedre til at identificere. Så nu hvor vi snakker, bliver den så ikke bedre og 

bedre af sig selv eller skal I selv ind og give den forskellige nye datasæt? 

33. I3: Modellen kan ikke selv trænes automatisk. Det er den ikke sat op til. Det skyldes 

blandt andet at der en manual proces hvor vi rådgiveren er med til at ringe til kunderne 

og identificere for dem. De kører så ved hjælp af deres registrering og hvem de skal 

ringe til og hvad outputtet er. Disse data putter de så ind i nogle Excel ark og det skal 

vi så implementere. Så derfor har det ikke været muligt at sætte modellen op til 

automatisk forbedring af algoritmer. Så derfor er det noget vi selv bliver nødt til at gøre 

en gang imellem så vi kan gentræne modellen med de her kunder. 

 

34. I: Kan man egentlig se en tendens til det specifikke spil hvor det er mest usund 

spilleadfærd, eller er det bare sådan generelt? 

35. I3: Der findes i alle vores brands. Der er generelt en overvægt i kasino spil, som er 

hurtige spil og live betting hvor det går hurtigt fra at sætte sin penge ind til at man har 

tabt. Der er typisk ikke så mange på lotto, hvor man skal vente til trækning før man har 

vundet. 

 

36. I1: Jeg ved ikke hvor meget du er inde i det her jeg spørger om nu, men er det noget I 

ikke overvejer at udbyde hvis nu det er der den problematiske spilleadfærd finder sted? 

Altså i stedet for de her hurtige spil. 

37. I3: Det er i hvert fald noget der bliver diskuteret. Men det er nogle internt politisk 

spørgsmål. Der er jo nok nogle som er for og imod. For nogle synes jo at det er sjovt at 

spille det og som godt kan styre det. 

 

38. I1: Ja, det er helt i orden. Det var også et stort og svært spørgsmål at svare på. 

39. I3: Ja det er det. 
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40. I1: Her i AI modellen, har I så haft nogle store udfordringer i forhold til at 

implementere. Altså har der været nogle specielle funktioner som har været svære- eller 

slet ikke være muligt at implementere? 

41. I3: Ja det har det været. Da vi skulle træne modellen her sidst eller lave den nye model, 

startede vi med at tale med nogle behandlere og psykologer for at finde frem til hvad 

der karaktisere en ludoman og hvad er det de oftest trickes af. Og de sagde at typisk vil 

personen tænke meget på spillene og det vil fylde meget i ens hverdag. Ludomanen vil 

komme ind i en bobbel og sætte penge ind hele tiden uden rigtigt at opdage at tiden går. 

Og så er der selvfølgelig også mange som bliver påvirket at store tab. Det kan man sige 

er en konsekvens men end et symptom. Mange spiller for at spille det fortabte tilbage. 

Så der er forskellige parametre som eksperterne oftest kendetegner dem ved at være 

ludomaner. Vi er så gået tilbage til vores data for at se om hvad vi kan finde. Vi kan jo 

godt se hvornår folk sætter penge ind på deres konto, hvor meget de taber eller hvor 

mange spil de spiller. Men f.eks. kan vi ikke se på hvor længe man går og overvejer at 

hvilket sportspil man skal sætte sin penge på. Altså vi kan ikke se tankeprocessen og 

hvor meget det fylder i hovedet. Så der er nogle til som simpelthen ikke kan 

implementeres. Vi kan heller ikke se om de spiller på andre kontoer hos andre 

organisationer. Så det er en begrænsning vi ikke kan. Udfordringen ligger mere i at 

finde den rigtige data. Vi kan jo ikke se om folk har et problem. Vi ved nødvendigvis 

ikke alle de kunder som melder sig ind i ROFUS også selvom de ikke er blevet 

kontaktet. Man kan sagtens melde sig ind i det her register. Det kunne være godt for 

modellen at vide hvornår de har meldt sig ind, for så kan modellen se at op til at kunden 

har meldt sig ind, så har spilleren det her problem. Så kunne man jo se på den specifikke 

adfærd. Men den information kan vi ikke få. 

 

42. I1: Nå det kan I ikke? Har I ikke mulighed for det? 

43. I3: Nej det må vi ikke. 

 

44. I1: Okay. For et andet spørgsmål vi havde, var om i prøver at få fremskaffet data på 

den ene eller anden måde. Så I kan ikke få data før de har meldt sig helt ud af den? 
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45. I3: Nej. 

 

46. I1: Men de andre data som du snakkede om. Det her med om de har tabt penge. Er det 

noget I arbejder på at få eller det 

47. I3: Ja altså det med at spille, for at spille det tabte hjem igen det er noget vi kan prøve 

at modulere os frem til. Altså lave nogle beregninger på når man har tabt penge hvornår 

spiller man så lige efter. Ja, det er noget vi kan prøve at få med ind i modellen. 

 

48. I1: Hvilket program bruger I til at bygge modellen AI op i? 

49. I3: Vi programmerer meget med sproget SQL, Microsoft SQL. Og i selve machine 

learning delen kører vi i Python og i Microsoft Azure. 

 

50. I1: Har du nogle tal på hvor mange i identificere enten på daglig basis eller om året 

eller hvad du har? 

51. I3: Hver gang vi kører spil scanneren får alle kunder en score, men halvdelen af 

kunderne får en score på nul i hvert fald. De får så en sandsynlighed mellem nul og en. 

På den måde kan man sige at alle kunder for en form for sandsynlighed. Der er så en 

tærskel, for hvornår vi siger vi kontakter en kunde og det er så dem der er over 

tærskelværdien. Ifølge en CSR-rapport fra 2019 ringende vi ud til 798 kunder, som vi 

havde identificeret med problematisk spilleadfærd. Jeg synes ikke det lyder af så meget, 

men ofte er processen når de skal ringe også lang Det tager oftest 3-4 opkald før målet 

med opkaldet er nået. Rådgiverne ringer i tidspunkter, hvor det ikke passer kunden, så 

der skal ringes igen på et andet tidspunkt osv. Hvis ikke de får kontakt til kunderne 

telefonisk skrives en mail, og hvis den også ignoreres, bliver kundens konto lukket ned 

indtil de besvarer os. 

 

52. I1:Ved du ud af hvor mange det er, eventuelt en procentdel? 

53. I3: Nej ikke præcist. Men vi har omkring 1,3 millioner registreret kunder. Det er så 

ikke alle der er aktive og spiller spil. 
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54. I1: Mener du at den model i bruger indtil videre har været en succes og udfundet den 

rolle den skal? 

55. I3: Ja det synes jeg den har. Den kan stadig godt blive bedre. Men den hjælper 

rådgiverne rigtig meget og vi har et rigtig godt samarbejde hvor de løbende har kontakt 

til os, hvor de fortæller hvis kunder ser underlige ud, hvor vi så måske kan forklare 

hvorfor. Rådgiverne bruger den meget aktivt, så vil helt sikkert sige den gør sit formål. 

 

56. I1: Noget jeg glemte at spørger om. Når I kører maskinen igennem så ringende i ud. 

Hvor tit kører i maskinen igennem? 

57. I3: Lige nu kører vi den igennem en gang om måneden. Spil scanneren kigger jo på om 

man er ved at udvikle ludomani og det sker jo ikke “over night”, så derfor ser vi på en 

lidt længere periode og længere træk hvor man har risiko for at udvikle problematisk 

spilleadfærd. Vi har også andre systemer der kigger på lidt mindre tidsperioder. Lige 

nu kører vi den en gang om måneden på grund af forskellige tekniske årsager. Hvor i 

fremtiden bliver det nok en gang om ugen. Selve spil scanneren ser på de seneste tre 

måneders spil aktivitet. Så det giver ikke mening af kører scanneren igennem på dags 

niveau, da hvis man kører den en gang i timen, så ændre gårsdagens aktivitet sig ikke, 

så derfor er det unødvendigt. Men når der kigges på de 90 dages spilaktivitet vi bruger 

nu, så kan man få et større indblik på kundens spilleadfærd i den periode. 

 

58. I1: Bruger i andre AI løsninger hos Danske Spil? 

59. I3: Ja vi har blandt andet en kunde segmenterings algoritme, som segmenterer vores 

kunder i nogle grupper, alt efter hvilket interesse de har. Dette bruges i forbindelse med 

marketing, fx med mail omkring hvem man skal sende Lotto mails ud til og hvem man 

skal sende Oddset mails ud til. Da det ikke er nødvendigvis de samme kunder der er 

interesseret i de samme mails. 

 

60. I1: Hvilken baggrund har du? Hvilken uddannelse? 

61. I3: Jeg er uddannet ude på DTU i matematisk modellering og computing. I mit team 

har vi så også min kollega Pia som har læst matematik og økonomi. Der er også min 

kollega Jacob som har læst matematisk modellering og computing ligesom mig. VI har 
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også en der hedder Kristian med i teamet, som er fysiker og har en Ph.d. i sorte huller 

– noget astrofysik. Vi har også en studentermedhjælper med i teamet som læser 

datalogi. 

 

62. I1: Et sidste spørgsmål er om du har noget du vil tilføje vi ikke har spurgt ind til? 

63. I3: Jeg kan skitsere selve processen for vi går i gang med at arbejde på modellen til at 

vi står med det resultat vi har i dag. Dataene ændrer sig i 2018 og der havde man kørt 

med en light version indtil i 2019 hvor Pia og jeg begyndte på denne her model. Der 

startede vi med at tale med Elisabeth, som er chef for det her CSR-område om hvad de 

havde brug for. Vi snakkede også med vores samarbejdspartnere, som hedder 

Mindworks, som er en behandlings klinik for ludomaner, som ligger inde på Vesterbro. 

Derefter gik vi tilbage med den indsamlede data og kiggede på hvad vi kunne finde 

frem og efter det gik vi i gang med at arbejde med datasættet til en model. Modellen 

var oppe og kører i august 2019. Der er løbende kommet krav til modellen, fx at vi 

skulle inkludere YouBet og Tivoli kasino i modellen. Så her har der været arbejdet med 

at få indsamlet den data og immigreret ind i spil scanneren, så vi kan se det samlet set 

og vi kan se på tværs af selskaberne. Her i efteråret 2020 har vi kørt en validerings 

proces med psykologerne og forskerne fra Århus universitet, for at se hvor godt vores 

model rammer i forhold til hvad eksperter på området vil sige og kan vi eventuelt 

identificere nogle huller vi kan prøve at fylde ud. Her mangler vi så at træne modellen 

på baggrund af de nye observationer. I år har vi også været hele kodebasen igennem og 

lavet det man kalder en refakturering hvor vi har sat den op i et nyt produktionsflow, så 

den kører mere automatisk. Dette vil sige at projektet for i år går ud på at udfylde disse 

huller vi har fundet i modellen og opdatere spil scanneren. 

64. *Interviewet slutter og vi takker alle af 
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Bilag 4.1: Transskription af interview 
med Elisabeth Crone Linding  
 

Tilstede var 2 personer. 1 interviewer og 1 interviewperson fra Danske Spil. 

 

I = Interviewer 1 (Peter) 

I1 = Den interviewede (Elisabeth Crone Linding fra Danske Spil) 

  

Interviewet: 

*Der startes med at blive præsenteret hvad vi vil have ud af projektet og der bliver gennemgået 

en generel procedure inden interviewet rigtigt går i gang* 

  

1.     I: Hvad er din baggrund? 

2.     I1: Jeg har været ansat i Danske Spil i 4 år og har fra starten af arbejdet med CSR, så det 

er alt det der omhandler Danske Spil samfundsansvar. Det jeg har arbejdet med, er mest 

det der vedrører ludomani, fordi det fylder rigtig meget i forhold til omverdens 

forventninger til vores virksomhed. Jeg har tidligere siddet med lidt bredere CSR-tiltag, 

hvor jeg nu udelukkende nu sidder med Ludomani forebyggelse, fordi det efterhånden 

fylder så meget i den her sikring af forsvarligt spil. Dette omhandler hvordan vi tilgår 

kunderne, og i forhold til vores produkter er skruet sammen og hvordan vi markedsfører 

dem og hvordan vi arrangere os med vores leverandør og hvilke tiltag vi laver mod 

kunderne hvis vi er bekymret. Det er meget det jeg beskæftiger mig med. Der hvor 

spilscanneren kommer ind i billede, er som et stykke værktøj, hvor jeg bruger outputtet i 

mit arbejde. Jeg er selvfølgelig også interesseret i hvilke parametre der bruges i 

spilscannerne, og her har jeg løbende en dialog med udviklerne bag scanneren, så vi ved 

hvad vi hver især har gavn af i spilscanneren. Jeg er egentligt CBS uddannet og egentligt 

hverken psykolog eller nødvendigvis ludomani ekspert, men jeg har så arbejdet med det 

her felt i nogle år og suget til mig hvad jeg kan omkring viden om feltet. Hos Danske Spil 

går vi også meget op i at fortælle vi ikke er eksperter på området, men at det har dem som 
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forsker i det og sidder med patienterne til dagligt, og det er dem vi samarbejder med. Vi er 

eksperter i vores kunder og hvilken adfærd de udviser og prøver at blive klogere på hvad 

det er for en adfærd vi kan agere på. 

  

3.     I: Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig? 

4.     I1: Min arbejdsdag er meget forskellig. Jeg er teamleder for et lille hold af syv rådgivere, 

som er dem der laver risikovurderingerne af kunderne og omsorgsopkaldene. Altså det er 

dem som har samtalerne med kunderne omkring hvad vi mener kan være problematisk 

spilleadfærd. En del af min dag går med at lede det hold i deres opgaver og sikre at der er 

gode og klare processer for hvordan det foregår i forhold til hvordan vi integrere med 

kunderne og hvordan vi vælger at rådgive dem. Jeg bruger også rigtig meget tid på projekter 

og videreudvikling af de tiltag vi allerede har og eksterne samarbejder vi har. Lige nu er vi 

konkret også i gang med noget strategi udvikling, hvor mit arbejde går ud på at fortælle 

hvordan kundernes spilleadfærd påvirkes har mulige tiltag hos Danske Spil. Jeg arbejder 

også meget på tværs af organisationen, da Danske Spil er organiseret på den måde at vi har 

et moderselskab, som hedder Danske Spil A/S, og så har vi nogle datterselskaber under, 

som er dem der sælger produkterne til spillerne, hvor jeg sidder i moderselskabet og har til 

job at hjælpe datterselskaberne med at sælge deres produkter på en ansvarlig måde. 

  

5.     I: Hvordan hjælper i kunden med tegn på problematisk spilleadfærd? 

6.     I1: Det output der kommer ud af spilscanneren er en prioriteret liste af alle vores kunder, 

som får en risiko score, mellem 1 og 0. Vi har nogle grænseværdier for hvornår vi gør hvad 

for kunderne og vi har inddelt kunderne i nogle segmenter. Der hvor vi starter er i toppen 

af listen, det røde segment, som er det felt med kunder der har fået den højeste risikoscore 

i spilscanneren. Det er der hvor spilscannerens algoritme er mest sikker på at der er en 

kunde der giver tegn på problematisk spilleadfærd ud fra de parametre den forholder sig til. 

Vi tager over på den måde, at vi opretter en sag og kigger på kundens spilleadfærd, og 

dermed forbereder os til en samtale. Vi tjekker efter hvilke tegn for problematisk 

spilleadfærd. I de fleste tilfælde vi vil udføre et opkald til kunden. Når kunder registrerer 

sig hos Danske Spil, skal de opgive deres telefonnummer og e-mailadresse, og give 

samtykke for at vi må kontakte dem. Vi ringer til kunderne ud fra ret detaljeret manualer 
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for hvad vi skal sige og gøre, hvor vi også beder om kundens samtykke til at vi må snakke 

med dem og eventuelt optage opkaldet, så vi kan bruge det til at blive bedre. Vi præsenterer 

vi hvorfor vi ringer og vi oplyser om hvilke data vi ser. Ludomani er et anerkendt problem, 

så ved bare at fortælle dem hvor mange penge de har brugt eller hvor meget tid de bruger 

på spil, er nogle gange en øjenåbner for kunderne. Under opkaldet stiller vi også nogle åbne 

spørgsmål til kunden, for at finde ud af hvad kunden synes om det, om der er nogle 

udfordringer og om vi kan hjælpe. Vi er meget påpasselige omkring ikke at pådutte kunden 

at de har et problem, vi går ydmyg til opgaven, da der kan være mange gode forklaringer 

på alt muligt. Efter opkaldet laver vi igen en risikovurdering ud fra hvordan kunden har 

reageret og hvilke oplysninger vi har fået. Det kan ske at opkaldet ændrer opfattelsen af 

kunden, enten til at der intet problem er eller at problemet er alvorligt. Formålet med 

opkaldene er at plante et frø hos kunden, så de ved at der sker en udvikling i deres spil, der 

måske er på vej i den forkerte retning. Opkaldene er også med til at berige vores 

risikovurdering, så vi ikke kun tager udgangspunkt i den objektive spildata fra 

spilscanneren. Der er nogle kunder der er meget åbne og godt ved den er gal, hvor vi her 

hjælper med at spærre kundens konto og hjælpe dem med hvordan de kan komme videre. 

Der er også nogle kunder der ikke indrømmer at der er noget galt, men hvor vi godt kan 

høre at der ikke er noget der er helt som det skal være alligevel. Her har vi retten til at 

vurdere på baggrund af vores faglige viden omkring problematisk spilleadfærd og i nogle 

tilfælde udelukker vi stadig kunden fra Danske Spil i en periode eller holde øje med deres 

spilmønster, selvom de ikke vil kendes ved deres forkerte spilleadfærd. Der er også de 

kunder som ligger lavt nede på den prioriteret liste fra spilscanneren. De kunder skriver vi 

oftest bare en mail til med oplysninger omkring nyttige værktøjer de kan bruge til at holde 

kontrol med deres spil. 

  

7.     I: Hvad gør i med hensyn til at kunden selv bestemmer om de vil hjælpes mod deres 

problematiske spilleadfærd? 

8.     I1: Det er psykologer der ringer ud til kunderne og de er trænet til at kunne opfange om 

der er noget galt, selvom kunden ikke selv vil indrømme det. Nogle af tegnene kan være at 

kunden kan være meget usammenhængende at høre på de kender ikke til deres tab eller har 

styr på hvad de bruger af penge på at spille. De kan også give udtryk for at de har nogle 

vrangforestillinger, for eksempel med at de tror maskinen snyder dem, eller at næste gang 
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så vinder de. I denne sammenhæng har vi en forpligtelse til at gå ind og hjælpe kunden, 

selvom kunden ikke aktivt selv vil have det. Hvis vi ikke kan få fat i kunden, så regulerer 

vi også deres spilmuligheder på baggrund af de tegn på problematiske spilmønster vi ser 

hos kunden ud fra spilscanneren. Det sker til tider at de angivet telefonnumre er forældet 

eller at kunden bare ikke vil have kontakt med os både på telefon eller mail. Hvis vi sætter 

begrænsninger på kunden, informerer vi altid om det gennem mail eller hvilke 

kontaktmuligheder vi nu har. Ved at sætte en begrænsning for kunden, kan gøre at kunden 

vælger alligevel at lade sig blive kontaktet af os. Vi er godt klar over at man ikke kan hjælpe 

kunder der ikke vil hjælpes, man kan ikke tvinge dem til hjælp, men vi har en forpligtelse 

for at give det et forsøg og hjælpe på den måde vi nu kan, for at beskytte vores forretning 

mod kritiske sager og overholde reglerne. Vi udfører denne hjælp velvidende om at det ikke 

nødvendigvis hjælper kunden, da de har mulighed for at registrer sig hos en anden 

spiludbyder og fortsætte deres problematiske spilleadfærd hos dem.  

  

9.     I: Hvad er det for nogle mønstre i kundernes spilleadfærd I især kigger efter, der 

identificerer ludomani? 

10.  I1: Der er nogle variabler der ligger i spilscanneren, som er med til at identificere kunderne 

med problematisk spilleadfærd. Udover det kigger vi også på kundens relative udvikling i 

egen adfærd over en periode. Vi kigger på hvor meget og hvor længe kunden bruger på at 

spille. Der kigges på om der er tendens til at kunden går fra at spile lidt til meget. Vi er 

opmærksomme på kundens alder, i forhold til deres spilleadfærd. Vi kigger også på om det 

er en ny registreret kunde eller måske en vi tidligere har haft i tale, for at se om de falder 

tilbage på den eller hvordan de udvikler sig. Vi kigger også på om kunden før har været 

selvudelukket, eller er blevet udelukket for spil af os. Vi kigger på hvad de indbetaler på 

deres konto af penge, er det store beløb, mange beløb, indbetaler de imens de spiller osv. 

Vi kigger også på om de indbetalinger de laver går igennem eller fejler, hvilket har 

betydning for om de har penge på deres bankkonto eller ej. Så det vil sige at det er en samlet 

risikovurdering med forskellige faktorer, som vi bruger til at vurdere om en kunde har brug 

for hjælp eller ej. 
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11.  I: Er der nogle funktioner eller data du mangler i jeres nuværende system med AI der ville 

effektivisere dit arbejde eller på anden hvis være nyttige for dig? 

12.  I1: Vi gentræner spilscanneren engang i mellem, hvor vi havde eksperter indover, som 

skulle se på hvad der kunne gøres bedre. Vi kunne godt tænke os at teste spilscanneren med 

nogle nye variabler senere i år, for at se på hvilke effekt det har på risikoscoren på de 

forskellige kunder. Disse variabler er nogle af dem jeg nævnte før, da de mangler i 

spilscanneren datasæt. For eksempel vægter spilscanneren ikke for alder eller om kunden 

selv har udelukket sig fra spil før. Spilscanneren tjekker for indskud i spil, men den tjekker 

ikke for antal af indbetalinger hos kunden. Spilscanneren kigger på hvor mange spille dage 

en kunde har, men den kigger ikke på hvor mange sammenhængende timer en kunde bruger 

på et spil, hvilket er noget jeg meget gerne vil have den også kan kigge på når den køres 

igennem. Det vil også være behjælpeligt hvis spilscannerne kunne se på hvornår på døgnet 

kunderne spiller, fordi dette også har en effekt på hvordan ens spilleadfærd er. 

  

13.  I: Så i arbejder altid på at udvikle spilscanneren? 

14.  I1: Ja, det er noget vi gør løbende, når vi har data og viden til at kunne udvikle det. Med 

hensyn til at gentræne algoritmen, det er noget vi gør ofte, fordi det hjælper den med at 

holde den god. 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. 

  

15.  I: Er I tilfredse med spilscanneren og de resultaterne de giver? 

16.  I1: Jeg er overbevist om at det er en af den bedre på marked. Og tilbage i 2017 da vi 

begyndte at bruge spilscanneren var vi de eneste der havde sådan en, det var en ret unik 

ting. I dag er der flere udbydere der har det, fordi der kommer flere og flere lovkrav om 

opmærksomhedspligt på sårbare spillere. Der er sat krav om at man ikke på at vurdere 

kunderne på bare et parameter, men at der skal mere begrundelse for vurderingen af 

kunden. For eksempel kan man ikke bare udelukkende bruge det at en kunde taber mange 

penge, som en grund til at sige at en kunde lider af problematisk spilleadfærd. Jeg tror 

Danske Spil har det værktøj der er bedre end de flestes og jeg tror vi har den fordel at 
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udviklingsteamet har den under huden. Hvilket gør at vi har muligheden for at ændre og 

gøre ved, og skræddersy den efter vores behov. Dette er muligt fordi det ikke er en ekstern 

løsning, som vil have gjort at man skulle have kontakt med en partner ude fra hele tiden, 

der er ændringer eller spørgsmål. Dette gør også at det ikke koster så meget, som hvis den 

skulle købes ude fra. Derfor synes jeg der er mange fordele ved vores spilscanner og derfor 

synes jeg det er en succes. 

  

*Der rundes af og takkes for besvarelserne på interviewet 

 

 

 

 


