
 

 

Implementeringer af Random Reward 

Mechanisms 
 

3. semester - Efteråret 2020 

Eksamensgruppenr.: V2024809869 

  

Projekt(arbejds)titel: Implementeringer af Random Reward Mechanisms 

  

Gruppens medlemmer: 

 

Ibrahim Mohammad Lone  

Mathias Nielsen 

Aleksander Czerminski 

Alex Eriksen                                                  

Vejleder: 

Ole Monrad 

Hold: Hum-Tek B 

Dato: 05/01/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Abstract 

The goal of this paper is to examine the feature of Random Reward Mechanisms (focused on 

loot boxes as an artifact) in video games and hopes to spark more discussions and 

investigations into the topic. Our focus was set on examining the consequences of loot boxes 

on certain social elements such as individuals and game developers/publishers. We have 

collected theories and methods from various scientific areas such as Actor-Network theory, 

Social Construction of Technology and Nudging. We have put them to use by analyzing the 

current situation from the perspective of an individual consumer and the market. In addition, 

we have decided to look on the legal side of the topic and wrote a discussion piece about the 

ethics of nudging in the context of Random Reward Mechanisms and its consequences on 

society.  

 

After our work, we are able to conclude that implementations of Random Reward 

Mechanisms do have consequences on the society in various ways - individuals can certainly 

be affected by the design of the product and game companies are incentivized to search for 

new ways to make additional profit as the game market becomes bigger and more 

competitive. This proves to be a challenge as it can introduce unforeseen consequences into 

an area that was previously not associated with things like gambling. However, it is crucial to 

state that Random Reward Mechanisms aren’t inherently bad, as they can have a positive 

impact on the entertainment factor of the player, and do not necessarily have to be involved 

with gambling. Regardless, this is a complex problem where it is difficult to draw a line, 

since the line separating these two subjects is getting blurrier.  
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Forord 

Vi er en gruppe på fire personer, og hver af os har en stor fritidsinteresse inden for 

computerspil. Mange af os har hørt om implementeringer af såkaldte ”loot boxes”, som bliver 

mere udbredt i alle genrer. Med disse nyheder i vores tanker, og den viden som vi har opnået 

indtil videre på universitetet, har vi sat os sammen og bestemte os at skrive om et emne, som 

hver af os finder spændende og relevant. På trods af lignede tankegange, har vi som 

individuelle gået på forskellige fag igennem den tredje semester, men det blev faktisk til en 

fordel – vores emne har flere forskellige aspekter i sig, som er tæt knyttet til hinanden. Der er 

noget psykologi, marked, design, teknologi og selvfølgeligt vores personlig erfaring og 

kendskab af computerspil som underholdnings middel. Udover personlige interesse i emnet 

har vi også haft en mulighed for, at kombinere vores viden fra forskellige retninger mod et 

fælles mål – derfor har vi valgt dette emne. 

Denne rapport indeholder den viden, som vi har opnået gennem vores projektarbejde samt 

med analyse af spil ved hjælp af nogle teorier og metoder fra både STS og DnK dimensioner. 

Derudover har vi også en længere diskussion, mens vi forsøger at finde et svar til dette 

komplekse problem, som kan potentielt påvirke en stigende mængde af mennesker. 

Vi vil også sige tak til Pawel Grabarczyk fra IT Universitetet i København for det spændende 

og indsigtsfulde interview, som gav os mange tanker til diskussionen, og det hjalp os at vælge 

en retning til vores projekt. 

Vi håber, at denne rapport kan være med til at skabe mere diskussion, og kan lede til flere 

videnskabelige projekter relateret til vores emne. 
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Kapitel 1 - Indledende afsnit 

 

Motivation 

 

Motivationen for projektet til at starte med var at kigge på konsekvenserne af loot boxes og 

hvordan det har været med til at påvirke computerspil generelt, men efter at vi gravede 

dybere ned i emnet fandt vi hurtigt ud af at loot boxes var bare et underemne af et større 

problem. computerspil bliver lavet efter et behov, dog er det ubevidst, om det er spillernes 

behov som er førsteprioriteten eller om det er profitten der kommer af det.  

 

Vi har hørt argumentationer for at implementering af loot boxes,dlcs og former for 

efterbetalinger er en nødvendighed for computerspil virksomheder, som er ment til at dække 

de øget omkostninger af computerspilsproduktion. Dog har det været med til at skabe 

debatter omkring selve implementering af mekanismerne, og den vi har valgt at sætte fokus 

på er loot boxes og de mekanismer som gør det til en effektivt måde at genere indkomst på.  
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Begrebsafklaring 

 

Random Reward Mechanisms (RRM) 

Random Reward Mechanisms er en betegnelse, som beskriver mekanismen bag chance 

baseret belønninger, som f.eks. loot boxes og genstande som falder ud af monstre efter du har 

dræbt den. 

 

Loot boxes 

Loot boxes: En fælles betegnelse for en spilmekanik hvor man har et chance for at “vinde” en 

item (genstand) eller valuta i spil. loot boxes skal ofte købes fra spillets interne marked, og 

forekommer i form af en virtuel kasse. (Spillemyndigheden, 2017) 

 

Indledning / Problemfelt 

 

I 2017 kom loot boxes op til diskussion i hele verden, da det blev højlyst, hvordan 

computerspil-virksomheden bag spillet havde designet loot boxerne til at give spillerne en 

kæmpe fordel i spillet, hvor spillerne kunne købe sig frem til værdifulde genstande gennem 

disse loot boxes. Tricket bag dette var, at hvad man fik ud af disse loot boxes var tilfældig, og 

man kunne risikere at få den samme genstand igen. Disse genstande havde en stor indflydelse 

på spillet, og hvis man var heldigt nok, så gjorde det spillet ubalanceret mellem dem, som har 

brugt rigtige penge, og dem som ikke gjorde. 

 

Efter dette blev højlyst, så begyndte forældre i hele verden, at blive bekymret for om det var 

gambling, da der er et element af chance, der bestemte om, hvad for en genstand spilleren får 

ud af disse loot boxes, som hovedsageligt blev solgt til unge. Siden det kom frem, er loot 

boxes blevet et vidt diskuteret emne internationalt, mange blev bange for, hvilken 

påvirkninger dette kan have på unge og udsatte grupper, og det stiller spørgsmålet om, 

hvorfor disse spilvirksomheder vælger at implementere disse loot boxes, selvom der er en 

uvished om, hvor etiske korrekte de er. 

 

I England rapporterer BBC at Jonathan Peniket brugte flere tusind pund på at FIFA Ultimate 

Team (Andrews og Hannah, 2020), som er en game mode i den populære spilserie FIFA. I 

artiklen fortæller Jonathan, hvordan han brugte penge på spillet, som en slags trøst for at hans 
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mor var blevet konstateret med kræft. Eksemplet viser hvordan unge, og udsatte personer kan 

komme ud i et kæmpe pengeforbrug uden at forstå omhandlingerne af deres handlinger. 

 

Loot boxes er et meget bredt begreb, derfor har vi valgt at tage et kig på Random Reward 

Mechanisms begrebet, som er et udtryk, som kommer fra Pawel Grabarczyk og Rune Kristian 

Lundedal Nielsen videnskabelige artikel “Are Loot Boxes Gambling? Random Reward 

Mechanisms in video games”. 

 

Ligesom Pawel og Rune beskriver loot boxes, og fænomenet som det dækker, er det ikke 

præcist nok til akademisk brug, vælger vi at anvende RRM, som kan kategorisere 

mekanismer som findes sted i loot boxes. Efter grundigere undersøgelse omkring betegnelsen 

findes der også andre former for RRM implementeringer, som ikke er i form af en boks eller 

pakke. Samt giver det en indfaldsvinkel på, om mekanismerne i RRM er dårlig til at starte 

med, eller om det er fordi implementeringen af RRM er dårlig i sig selv. 

 

Vores projekt vil gerne have fokus på Random Reward Mechanisms, og hvordan de bruges i 

computerspils verden. Vi ønsker at undersøge, hvilke aktører som spiller en stor rolle inden 

for teknologien, og hvordan de enkelte aktører påvirker teknologien. Ud fra disse overvejelser 

er vi kommet frem til følgende problemformulering. 

Problemformulering  

 

Hvordan har implementeringen af Random Reward Mechanisms inden for computerspil 

været med til at påvirke samfundet? 

Problemafgrænsning 

Dette projekt fokuserer på teknologiens betydning for samfundet, som hvordan det påvirker 

de enkelte aktanter, hermed hvordan designet af RRM. Derfor har vi valgt 

semesterbindingerne Design og Konstruktion som den ene semesterbinding, og Subjektivitet, 

teknologi og samfund som den anden semesterbinding. 

Vi har begrænset os selv til primært at fokusere på konsol- og PC computerspil. Vi har 

udelukket os selv fra mobile spil, da det er et stort emne og det kan være et projekt for sig 

selv. 
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Arbejdsspørgsmål 

 

Vi har udarbejdet disse arbejdsspørgsmål for at bedst at kunne svare på vores 

problemformulering. 

 

1. Hvad er Random Reward Mechanisms?  

Ved dette arbejdsspørgsmål vil vi gerne forklare emnet Random Reward Mechanisms 

(RRM), og se hvordan disse forskellige typer af RRM skiller sig af hinanden. 

 

2. Hvilke aktanter bliver påvirket ved implementeringen af RRM i computerspil? 

I dette arbejdsspørgsmål ville vi gerne kigge på forbindelsen mellem de valgte aktører 

inden for vores ANT-model for at se, hvordan de er med til at påvirke og ændre på 

hvordan loot boxes design ser ud, samt hvordan de er med til at påvirke hinanden. 

3. Hvad for nogle salgsstrategier er med til at tiltrække folk til  Random Reward 

Mechanisms? 

I dette arbejdsspørgsmål vil vi kigge på de forskellige strategier, som kan være med til 

at tiltrække folk til selve købet af RRMs. 

4. Hvilke designelementer indgår i Random Reward Mechanisms, for at overbevise 

folk til at bruge penge på dem? 

 

Her kigger vi på nogle overordnede designelementer, og metoder som bliver benyttet 

inden for computerspil og RRM. Disse designelementer kan omhandle det visuelle, 

lyd og de mekaniske overvejelser. Med det arbejdsspørgsmål fokuserer vi på RRM, 

men mange af de nævnte metoder bliver også benyttet i spil uden mikrotransaktioner. 

  

5. Hvorfor blev RRM en vigtig del af finansieringsmodellen i computerspil? 

 

I det her arbejdsspørgsmål vil der være fokus på en historisk analyse af, hvordan 

finansieringsmodellen har udviklede sig gennem tiden, og derefter hvordan RRM er 
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blevet en vigtig del af finansieringsmodellen i dag for computerspil virksomhederne. 

Til sidst vil der være en gennemgang af fordele og ulemper af RRM.  

6. Hvordan ser den eksisterende lovgivning i Danmark og Europa på Random 

Reward Mechanisms i computerspil, og hvordan kan det eventuelt forbedres? 

Her vil vi undersøge eksisterende relevante love om RRM i computerspil, og 

begrunde hvorfor disse love blev vedtaget. Derudover har vi en intention til at se på 

lovgivninger rundt om verden og undersøge, om der er et behov for at vedtage noget 

lignende i Danmark 
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Kapitel 2 - Semesterbinding, Teori og Metode 

Afsnit 

Semesterbinding 

Dimensionen Design og Konstruktion er forankret i en design-videnskabelig tradition.  

I Design og Konstruktion fokus på at se på udvikling og evaluering af systemer, processer og 

artefakter. Design og Konstruktion fokuserer på teorier og begreber inden for design samt 

videnskabsteoretiske problemstillinger, man fokuserer på at anvende værktøjer og metoder 

til, at analyse, organisere og understøtte en designproces. Vi anvender Design og 

Konstruktion til at analysere, hvordan EA anvender deres design i FIFA både selve spillet og 

loot boxes til at påvirke spillerne og transformere dem fra spillere til betalende kunder. 

 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfundet er forankret i en humanvidenskabelige 

tradition, hvilket har fokus på relationer mellem teknologier, mennesket og samfundet. 

Dimensionen trækker på problemstillinger knyttede til humanvidenskabelige teorier, som 

fokuserer på metoder og værktøjer til at analysere og forstå af historiske, kulturelle, 

subjektive og samfundsmæssige sammenhænge. Her ser man på de samfundsmæssige 

drivkræfter bag teknologiudviklingen, altså hvordan samspillet mellem samfundet og 

mennesket har været med til at indflyde den teknologiudviklingen. 

 

Videnskabsteori introducerer forskellige videnskabsteoretiske begreber og problemstilling 

samt deres konsekvenser, hvor vi i projektarbejde anvender de mest relevante teorier til studie 

af design og teknologi. I vores projekt bruger vi ANT-modellen og SCOT-modellen, idet 

disse to modeller har to forskellige tilgange til teknologien. ANT-modellen undersøger 

relationerne mellem aktører, altså det netværkets aktører går ind i, det betyder, at aktører kun 

har kræfter, når de indgår i et netværk. Derimod fokuserer SCOT-modellen på hvordan 

sociale grupper har påvirkning på teknologien, altså her er teknologien en social konstruktion, 

det er her brugerne finder på, hvad den skal være. Begge modeller anvendes her til at få en 

dybere forståelse mellem relationerne mellem aktører, samt hvordan målgrupperne af 

teknologien anvender det. 
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Anvendte teorier 

Kvale og Brinkmann’s Interview Teori 

 

Vi bruger metoder fra Kvale og Brinkmann’s “Interview”, fordi vi planlægger at lave et 

interview med en ekspert. Vi anvender metoden til at fokusere på nogen kvalitativt metode 

frem for kvantitativ, fordi mange tidligere rapporter med lign. tematik fokuserer på empiri, og 

det besvarer spørgsmålet “er der et problem.” Vi tænkte, at det ville være til fordel for os at 

benytte sig af teorien, da vi skrev spørgsmålene - på denne måde kan vi sikre os, at vi får 

bedre svar, og interviewet kan bruges i højere grad til rapporten. 

 

Et interview er en kvalitativ metode, som handler om at opnå viden ved at skabe dialog med 

en relevant person eller gruppe, som deler interviewerens interesse. ”Interview” af Svend 

Brinkmann og Steinar Kvale tilbyder flere nyttige råd og teknikker, som kan benyttes til at 

udføre et godt interview – dog skal det understreges, at interviews er relative. Intervieweren, 

interviewpersonerne, tid, miljø og selve tema af et interview er de store varierende aspekter. 

Derfor er det helt afgørende at forberede sig for at lave et godt interview -og de første få 

sætninger har en indflydelse på, hvor brugbart interviewet bliver til sidst.  

 

Interview burde være mere eller mindre struktureret – der skal være et klar og tydeligt mål til 

interviewet, og det kan opnås ved, at have en liste af emner som skal dækkes. Et script kan 

indeholde forslag til spørgsmål eller i tilfælde af en strammere struktur, et omhyggeligt 

formuleret og gennemtænkt række af spørgsmål. En mere eller mindre stram tilgang til 

interviewstruktur burde vælges afhængigt af, hvad ville passe bedst til situationen.  

Som regel er det vigtigt, at intervieweren er god til at lytte og have interesse, forståelse og 

respekt for, hvad interviewpersonen siger til de spørgsmål, som bliver stillet. Spørgsmål 

burde være korte, klare og præcise, og intervieweren skal ikke tale så meget som 

interviewpersonen. Man burde undgå at forstyrre interviewpersonen ved at bekræfte eller 

afbryde, før pointen er klart kommunikeret. 

 

En god iscenesættelse burde opfordre interviewpersonen til at fortælle om deres synspunkter, 

oplevelser, følelser og viden. Før interviewet endeligt starter, er det vigtigt at lave en briefing 

– kort monolog, hvor intervieweren beskriver situationen og formålet med interviewet. Det er 
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også der, hvor interviewpersonen kan stille nogle spørgsmål til intervieweren. Formålet ved 

en briefing er at skabe tillid mellem parterne og godt miljø for spørgsmål til at blive stillet og 

svaret. 

 

Der er flere typer af spørgsmål, som man kan stille: Indledende, opfølgende, sonderende, 

specificerende, direkte, indirekte, strukturerende og fortolkende. Det kan være en god ide at 

have flere forskellige typer af spørgsmål i et interview, da nogle typer kan fungere bedre eller 

værre afhængigt af situationen.  

 

Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein’s Nudging Teori 

 

Vi benytter os af nudging teori fra Thaler og Sunstein, fordi nudging handler om at påvirke 

folks adfærd, og derfor er det særlig relevant for vores projekt, da nudging anvendes hyppigt i 

computerspil. Vi synes, at det ville være interessant at kigge på situationen fra et mere 

design-orienteret synspunkt, fordi  nudging og dimensionen STS konvergeres ,da mange af 

såkaldt “nudges” gør brug af det menneskelige psykologi og samfundsmæssigt miljø.  

 

Nudging er en designmetode, som bruges til at påvirke brugerens adfærd og beslutninger. 

Dette kan ske ved små ændringer i miljøet, som burde være let at implementere. En måde at 

foretage nudging er, at implementere en forudindstillet valgmulighed (default) – altså en 

handling som sker uden, at brugeren foretager ekstra beslutninger. For eksempel kunne det 

være at spildesign opfordrer brugere til at købe loot boxes ved, at gøre dem den ”default” 

mulighed for at modtage nye items.  
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Bruno Latour, Michel Callon og John Law’s Aktør-Netværksteori 

 

For at redegøre for denne teori har vi kigget nærmere på et udsnit fra teksterne Lotte Huniche 

og Finn Olesens “Teknologi i sundhedspraksis” og Torben Elgaard Jensen “Aktør-

Netværksteori - en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger”.    

ANT er en tilgang til at beskrive de enkelte relationer mellem mennesker, teknologier og 

samfundet. Tilgangen blev opfundet af Bruno Latour og Michel Callon samt John Law, og 

regnes for at ligge helt centralt inde for STS-feltet. Tilgangen som modellen tager er meget 

direkte egnet til at studere, og forklarer komplicerede og mangeartede relationer mellem 

mennesker, teknologier og samfund. 

 

“ANT kan således give et sammenhængende blik på de komplicerede udviklingsdynamikker, 

der indgår i at få ting og organisationer til at virke sammen, UDEN at der laves uproduktive 

skel mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktørers bidrag til processen (Olesen, 

2014)” 

 

ANT har tre nøglebegreber: Aktanter/Aktør, Black Box og Translation. 

 

Aktanter / Aktør: 

En aktør i ANT er et semiotisk begreb, hvilket betyder at en aktør ikke nødvendigvis behøver 

at være en person. En semiotisk aktør er det, der tilskrives handling, og det kan være alting. 

En neutron, et organ, en person, en organisation, et hul i ozonlaget - altså hvad som helst. 

Fordi de fleste andre teorier bruger aktør-begrebet som en menneskelige enkeltindivider, 

bruger ANT ofte de alternative termer til at beskrive de knudepunkter, som tilskrives 

handling.  

 

Black Box 

 

I aktør-netværksteorien er en af central begreberne blackbox. 

“Når teknologi først fungerer og er stabiliseret i arbejdsprocesser, kan det være svært at få 

øje på alt det blandede arbejde, der har været involveret i at udvikle teknologien og gøre den 

stabil i et arbejdssammenhæng (Olesen, 2014)” 

I designprocessen af teknologier har der været mange aktører på spil til at designe og forme 

teknologien til den version det er nu i dag. Arbejdet og de relationer mellem aktørerne er 
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gledet i baggrunden. Det er derfor blevet svært for os at få et overblik eller syn på de kæder 

og relationer mellem mennesker, ting, organisationer, procedurer og politikker der har været 

med til at designe teknologien i det tilfælde loot boxes. 

 

Translation 

 

I aktør-netværksteori bruger man translation i en bredere forstand om processer, hvormed en 

aktør opnår en form for indflydelse ved, at associere sig med andre. Den indflydelse af en 

aktør opnås, ved at aktør indtager en position, hvor den kan tale eller virke på vegne af en 

anden. Dette kan f.eks. være et ur, som viser klokken, eller en videnskabelig artikel som 

rapporterer noget gennembrydende. Når artiklen og uret kan træde frem med en nogenlunde 

stabil troværdighed, så er det i kraft af, at de er det sidste led i en lang kæde af translationer. I 

analysen kommer man ind på, hvordan aktører går ind, og påvirker hinanden, som f.eks. 

Hvordan man får nogle aktører til at holde deres plads, eller får dem til at tage en omvej for at 

gavne en selv. I generelle termer beskrives ANTs analysestrategi simpelthen at følge 

translationerne, og finde ud af hvordan det lykkes det på et konkret og praktisk niveau, at 

noget kommer til at tale på vegne af en anden.   
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Trevor J. Pinch og Wiebe E. Bijker’s Social Construction of 

Technology 

 

For at redegøre for denne teori har vi kigget nærmere på et udsnit fra teksten af Trevor J. 

Pinch og Wiebe E. Bijker’s “The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the 

Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other,1984”.    

SCOT-modellen som er en forkortelse af Social Construction of Technology, bygger af at 

forskellige sociale grupper kan tillægge en teknologi forskellige betydninger. Hovedpointen 

med SCOT er at en teknologi, kommer til at blive flertydig, da forskellige sociale grupper 

ligger forskellige betydninger ind i teknologien, og dermed kommer spørgsmålet om, hvad 

teknologien skal kunne. 

 

SCOT sætter særligt fokus på de sociale grupper, som gør brug af teknologien, og viser 

hvordan designet kan ændre sig ud fra socialgrupperne. De fleste teknologier kommer til en 

lukning med tiden, da der altid vil være et design som er mere dominerende - dette kaldes for 

“closure”. Hvis man f.eks. kigger på væltepeteren, som Bijker har studeret udviklingen af, 

kan man se, at særligt ældre kvinder og turister mente, at der var en sikkerhedsrisiko for at 

cykle på dem, dette betød blandt andet, at man ændrede forhjulet til at være lavere. Dog ved 

at ændre på størrelsen af forhjulet kom det til at skabe andre problemer, som fart- og 

vibrationsproblemer der kom til at betyde, at man skulle finde nye løsninger, som i dette 

tilfælde var indirekte baghjulstræk og lufthjul/fjedre. 
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Metode afsnit 

Ekspertinterview 

Et ekspertinterview er et kvalitativt interview, hvor en person med en særlig viden eller 

erfaring inden for et konkret emne interviewes. Når man ønsker at lave et interview med en 

ekspert indenfor et felt, er det vigtigt, at man sætter sig ordentligt ind i det udvalgte emne 

forud for interviewet. Dette gøres både for interviewere og for den person som bliver 

interviewet, så man ikke stiller spørgsmål, som nemt kan slås op på nettet forud for 

interviewet. For at være sikre på dette har vi anvendt Kvale og Brinkmann’s Interview teori 

ved at strukturere vores interview således at forud læse de artikler, som eksperterne har lavet, 

inden for det relevante emner, og udarbejdet spørgsmål som dykker dybere ned i emnet, eller 

uddyber pointer lavet i artiklerne. Ved projektstart havde vi fire institutioner, som vi 

henvendte os til: Spillemyndigheden, IT-Universitetet, Ludomaniforeningen og 

Psykiatrifonden. 

 

Vi henvendte os først til Spillemyndigheden, da de i 2017 udtalte sig, at loot boxes hørte ind 

under spilleloven, og derfor blev vi nysgerrige omkring hvilke psykologiske aspekter, som de 

havde taget med i deres overvejelser, da de kom med deres udtalelse tilbage i 2017. 

Spillemyndigheden takkede nej til et interview, da de i deres egne ord kun administrerer den 

aktuelle spillelovgivning, og derfor ikke havde meget at byde på i forhold til den mentale 

påvirkning. Spillemyndigheden foreslog, at vi kontaktede Ludomaniforeningen, IT-

universitet, og anviste os særligt til Rune Kristian Lundedal Nielsen, som er lektor i 

spilpsykologi ved IT-universitetet.  

Ludomaniforeningen og Psykiatrifonden søgte vi også tidligt ud i vores projektforløb, da vi 

ville høre om de psykologiske konsekvenser, som loot boxes kan have på folk. Særligt ville 

vi tale med Ludomaniforeningen for at bekræfte, eller modbevise vores antagelse om at loot 

boxes havde et direkte link til gambling. Desværre har vi ikke fået et svar tilbage på vores 

henvendelse.  

 

Psykiatrifonden svarede, at de desværre ikke havde mulighed for at stille op til et interview 

eller svare på vores spørgsmål, men foreslog at vi henvendte os til Ludomaniforeningen, hvis 

vi ikke allerede havde gjort det. 
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Til sidst henvendte vi os til IT-Universitetet, dette gjorde vi for at prøve at få fat på en ekspert 

i loot boxes, som kunne hjælpe os med at forstå loot boxes som helhed, altså hvilke mindre 

mekanismer som får den til at fungere, hvordan virker den på spilleren, og er der tegn på at 

det ligner gambling. Her fik vi et hurtigt svar, hvor vi blev anvist til Pawel Grabarczyk, som 

er ekspert indenfor emnet loot boxes(bilag 2)og som havde sagt ja til at lave et online 

interview, hvis vi tog kontakt til ham gennem email. Vi skrev lidt frem, og tilbage før vi fik 

en endelig dato på vores interview. 

 

Efter lidt forarbejde som gik på at læse hans artikler omkring loot boxes, som han har skrevet 

sammen med Rune Kristian Lundedal Nielsen (Teoretikeren som vi blev anvist til af 

spillemyndigheden), og begyndte at forberede os på spørgsmål til interviewet ifølge Kvale og 

Brinkmann’s Interview Teori, så vi havde et struktureret interview. Interviewet med Pawel 

Grabarczyk d. 18. nov. 2020, blev lavet på engelsk og varede ca. 83 minutter. Interviewet 

kom til at spille en hovedrolle i vores struktur af vores projekt, da det hjalp os med at 

kategorisere de tilfældige mekanismer som spil bruger.  

Hele interviewet kan findes på bilag(2) 

 

Aktant analyserings metoder 

De metoder som vi primært har brugt, som et analyseringsværktøj er aktør analyserings 

metoder - SCOT-modellen og ANT-modellen. Grunden til at vi primært har valgt disse 

metoder er, at der er mange aktører, som er relevante, når det kommer til det teknologiske 

aspekt af RRM og det psykologiske aspekt af implementering af RRM. Dette giver os en 

mulighed for at undersøge perspektiver fra en bred samling af aktører, som er relevant inden 

for RRM. ANT-modellens funktion i vores projekt, er først og fremmest at synliggøre de 

aktører, herunder både mekanismer og menneskelige aktører, som får RRM (f.eks. loot 

boxes) til at fungere, og forklare hvilke forhold der er imellem disse aktører. 

SCOT-modellens funktion i vores projekt, er at vise hvordan forskellige sociale gruppers 

input på en iteration af RRM (f.eks. FIFA Ultimate Pack) 
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Kapitel 3 - Substantielt afsnit 

Arbejdsspørgsmål 1 - Random Reward Mechanisms 

I dette arbejdsspørgsmål vil vi gerne forklare, hvad der menes med ordet Random Reward 

Mechanisms. 

En af de mest drøftede og kontroversielle emner inden for computerspil er loot boxes. loot 

boxes og lignende implementeringer er en designmetode, hvor elementet af tilfældighed 

bliver sat i centrum. Disse mekanismer bliver brugt af spiludvikler til, at genere indtægt, og 

holde spillerne engagerede i spille, ved at introducere en chance baseret belønningssystem 

(Nielsen, Grabarczyk, 2019) og det underemne som nok er mest diskuterede er, om et 

belønningssystem som dette burde blive set som gambling, og derfor burde lovgivninger og 

restriktioner vedrørende gambling også gælde for det, nogle enkelte lande som Kina og loot 

boxes har lovgivninger for loot boxes (Tang, 2018). Denne stigende debat om loot boxes har 

bidraget til en større interesse i emnet både indenfor akademier og politik, men for at få en 

god og klar debat om emnet, bliver vi nødt til, at definerer hvad det endeligt er, vi snakker 

om, når vi bruger ordet ”loot boxes”. I Nielsens og Grabarczyk (2019) diskussion om loot 

boxes burde anses værende gambling, bruger de udtrykket ”Random Reward Mechanisms 

(RRM)” og differentiere det i fire forskellige kategorier. De bliver differentieret på om de 

ressourcer, der er nødvendige for at få belønningen, eller om belønningen er isoleret, eller 

kan blive til en del af den rigtig verdens økonomi. altså om der er penge i det, og om 

belønningen kan sælges for rigtige penge. Her bruger de udtrykket ”eligible condition” til at 

beskrive det (Nielsen, Grabarczyk, 2019) 

De konkluderer så, at kategorien hvorpå spilleren har mulighed for at bruge rigtige penge på 

at få belønningen og belønningen kan sælges for rigtige penge, er det som ligner gambling 

mest. Samtidigt har de også observeret at de spil som har været med til at tænde op på denne 

heftige diskussion om emnet er ikke den samme kategori som set værende den som ligner 

gambling mest (Nielsen, Grabarczyk, 2019). 
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(Figur fra Nielsen, R. K. L., & Grabarczyk, P. (2019). Are Loot Boxes Gambling? Random 

Reward Mechanisms in Video Games. pp.196)  

Det er dog korrekt at E-E i tabellen er den der ligner gambling mest. Det er ikke 

ensbetydende at det er en eneste form for RRM som kan skabe problemer. 

Isolated-Isolated RRM 

Isolated-Isolated RRM mekanismer er spil mekanismer som er gratis for spillerne til at lege 

med, og de belønninger som kommer, har ikke nogen reelt værdi. Selvom spillet kan være et 

virtual kasino, bliver det umiddelbart ikke set som gambling, fordi penge ikke er involveret i 

det, det bliver set som en harmløs, og sjov aktivitet som spilleren kan hygge sig med, dog kan 

dette bare være indgangen til de andre former for RRM, da der findes spil som gør brug af 

forskellige RRM, hvis en spiller synes, at denne aktivitet er sjov, kan der være potentielle 

risiko for, at det er med til at føre spilleren hen mod de andre former for RRM med bedre 

gevinster, som dog stadigvæk ikke har nogen aktuelle værdi. 
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Isolated-Embedded RRM 

Denne form for RRM-mekanisme er gratis for spilleren at deltage, men samtidigt er det 

muligt for spilleren, at forvandle den virtuelle belønning til rigtige penge. F.eks. I spillet 

World Of Warcraft er der et auktionshus, hvor spillerne har mulighed for at bytte deres 

belønninger med hinanden, og dermed kan spillerne misbruge denne mulighed ved at kræve 

rigtige penge for det eksterne uden om spillet. Dette er kendt som RWT (Real World 

Trading), og eksisterer i mange forskellige spil. Dette er dog i strid mod spillets regler, men 

det er de færreste, som bliver taget af det, idet det svært at fange dem. Det giver spilleren 

muligheden for at tjene rigtige penge på deres belønning, uanset om deres ”eligible 

condition” er isoleret eller ej. 

  

Embedded-Isolated RRM 

Denne form for RRM er populær inden for computerspil, da det er umuligt for ”huset” af 

tabe. Spilleren skal betale penge for at få adgang til at få en chance for at få en god 

belønning. Den gode belønning er subjektiv, og det er spil designeren som implementerer 

dette, ved hjælp af farvekodning altså at der er nogle farver, som er bedre end andre. 

Samtidigt med er der en speciel animation, eller lyd som bliver afspillet, når spilleren rammer 

den gode belønning. Selvom spilleren ikke har mulighed for at få gevinst ud af dette, kan det 

stadigvæk have en potentiel negativ effekt på spilleren, og udsætte dem for gambling 

relaterede fare. 
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Embedded-Embedded RRM 

Som nævnt tidligere argumenterer Nielsen og Grabarczyk for, at denne form for RRM er 

gambling på grundlaget af, at det koster spilleren penge for at deltage, og samtidigt har den 

gevinst de får ud af dette også en værdi, en af de lande som har reguleret denne form for 

RRM er Belgien, som vi kommer til at drøfte længere nede i vores rapport 

Nielsen og Grabarczyks teori blev udviklet på deres forskningsinteresse i at forklare 

relationen mellem spil, som indeholder RRM og gambling, hvorimod vores interesse hælder 

mere til, hvorvidt og hvordan RRM er blevet så stort en del af computerspilsindustriens 

indtægtskilde og kigge på relationerne mellem aktørerne. Samtidigt vil vi også gerne kigge 

på, hvordan implementeringen af RRM ser ud i forskellige spil, og hvad for nogle 

lovgivninger indenfor EU's grænse, er der omkring RRM. 

For at opsummere afsnittet her så findes der fire forskellige slags Random Reward 

Mechanisms, hvor forskellen mellem dem er om, det kræver rigtige penge for at kvalificere 

sig til belønningen, og om belønningen kan sælges for rigtige penge.  
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Arbejdsspørgsmål 2 – ANT-modellen 

 

 



23 

I dette arbejdsspørgsmål ville vi gerne kigge på forbindelsen mellem de valgte aktører inden 

for vores ANT-model. Hvordan de er med til at påvirke, og ændre på hvordan loot boxes 

design ser ud, samt hvordan de er med til at påvirke hinanden. Vi har valgt at lave en ANT 

model for at analysere, hvordan de forskellige aktører går ind, og påvirker design af loot 

boxes. De stiplede linjer er aktører, der går ind og påvirker med de andre aktører, mens de 

linjer der er hele, er aktører der reagerer på DOI. Når man har defineret alle aktørerne, så skal 

man udvælge og anvende den som foretager sig for at være DOI over alle de andre aktør. 

Formålet med at udvælge og anvende en DOI er, at samle alle aktørerne omkring den 

udvalgte DOI, hvilket i vores tilfælde er loot boxes. Efter man har valgt en DOI, så skal man 

vurdere de enkelte aktører enkeltvist for at få en bedre forståelse for, hvordan de enkelte led 

hænger sammen med den valgte DOI. 

Forbrugerne  

 

Forbrugerne er den mest betydningsfulde aktør i forhold til økonomi, idet det er den aktør 

loot boxes har fokus på at tjene penge fra primært. Forbrugerne påvirker loot boxes på mange 

forskellige måder, idet loot boxes er designet til at tiltrække forbrugerne, så forbrugerne kan 

anvende flere penge på loot boxes. Forbrugernes påvirkning på loot boxes kunne være f.eks. 

hvilken farver der skal anvendes på loot boxes, hvordan skin designet skal se ud, eller 

hvordan de skal promovere loot boxes på osv. Forbrugernes rolle er i forhold til loot boxes, at 

anvende så mange penge som muligt på loot boxes, det gør, at loot boxes kan eksistere 

længere. Dette gør loot boxes ved, at have fokus på hvordan de kan tiltrække forbrugerne.  

   

Spiludviklere    

 

Spiludviklere har en vigtig rolle, idet det er spiludviklerne der skaber og udvikler loot boxes. 

Spiludviklerne har den vigtigste magt i forhold til loot boxes, siden de kan bestemme, 

hvordan loot boxes skal fungere, design og hvad den skal indeholde. De har også magten til 

at fjerne loot boxes, hvis det er at loot boxes ikke længere giver en optimal økonomisk 

indkomst, hvilket kan ses i eksempelvis hvordan arkadespil blev erstattede af computer og 

konsoller i midt 90’erne. (Stock, 2019), (Stegelmann, Englev, 2012) loot boxes har stadigvæk 

en vigtig betydning for spiludviklere, siden loot boxes er en vigtig komponent for, at 

spiludviklerne kan tjene penge på deres spil. (Mcvuk, 2018), (Busby, 2019). 
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Spildesign 

 

Spildesign spiller en stor rolle for adfærden af deres spillere, da man gennem spildesign kan 

få spilleren til at tage en ønsket rute gennem det. Spildesign skal til gengæld være rette efter 

spillerens behov, hvis man vil holde spilleren underholdt, så de vender tilbage til spillet. 

Spildesign kan bruges som et værktøj af manipulation på at få en ønsket adfærd fra ens 

spillere, ved f.eks. at man gør noget svært for spilleren, at komme igennem som f.eks. et 

grind af materialer i spiller eller en svær bane i et spil, men at man kan undgå disse ting, hvis 

man køber sig igennem, og derved undgår spilleren problemer, hvor de ellers ville sidde 

fast(vg247,2017). 

 

Aktionærer/publisher (Stockholder)    

En af de første ting som man burde kigge på i ANT, er interessenterne, Vi vil gerne kigge på 

relationen mellem interessenterne og loot boxes( RRMs), til at starte med vil vi tage belyse 

relationen mellem aktionærerne og loot boxes, og for at gøre dette, kigger vi på denne aktørs 

interesse, hæmninger og initiativstagninger for deres rolle i netværket. 

Aktionerne er ejerne af selskabet, der kan være mange forskellige ”ejer” af et selskab. Hvis 

man har en aktie i et selskab, er man teknisk set en medejer af selskabet, magtfordelingen 

fungerer på den måde, at dem med mest aktier har mest magt i selskabet, som en aktionær vil 

man gerne se selskabet blomster, og nå nye højder når det gælder finansiel vækst og 

overskud, dog er der ikke altid overensstemmelse omkring de forskellige beslutninger, som 

selskabet foretager sig, en aktionær har retten til at få informationer om selskabet som vækst, 

og nettoindkomst. De har ret til at stemme omkring beslutninger, og hvem der skal være 

direktør, eller bestyrelsesmedlem. primære interesse hos en aktionær er vækst, og i et selskab 

som handler med computerspil, har en stemme i, hvordan det kan bedst muligt lade sig gøre. 

Konsekvenserne af dette er loot boxes, da der er meget store potentiale for at skabe finansiel 

vækst (Juniper Research,2018). Rollen for aktionærer i netværket er, at sørge for at 

mekanismerne bag loot boxes bliver implementeret, så det kan generere indkomst.  
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Influencers  

 

Influencerne spiller en vigtig rolle i forhold til promotion af spil og loot boxes, idet 

influencerne bliver mere og mere anvendt fra spiludviklerens side til, at promovere deres spil 

og Loot boxes. Dette skyldes at man kan antage, at når en influencer promoverer et produkt, 

så vil der være flere forbrugere, der vil anvende det promoverede produkt. (Bassett, 2017), 

(Mediakix, 2016) Influencerne har en form for magt over deres fans, idet influencerne prøver 

på en måde at skabe en form for bånd med deres fan. Det ud fra dette bånd at influencerne får 

skabt et form for magt, idet fans vil give mere tillid og støtte til deres favorit influencer, det er 

derfor influencerne har en vigtig i forhold til promotion af spil og loot boxes. 

 

Random Reward Mechanisms 

Relationen mellem RRM og loot boxes er meget ligetil. aktantens rolle i netværket er vigtigt, 

det er en af de mekanismer, som har gjort loot boxes så populært, samtidigt er den også med at 

have en effekt på, hvordan en spil skal designes, samt hvordan loot boxes i sig selv bliver 

designet. f.eks. med animationer som viser at de lige var tæt på at ramme jackpotten. RRM 

bliver optimeret meget med hjælpemotorer i form af designet af oplevelsen, loot boxes, og 

spillet i sig selv. 

Pity mechanics 

Pity mechanics er vigtig aktant ift loot boxes, f.eks. kan det komme i form af gratis loot boxes, 

hvis du ikke har fået en sjælden ting efter noget tid, eller at ved hver 30 loot boxes har man 

100% chance for at få en ting af det højeste sjældenhedsgrad, dette mekanismer er vigtige til, 

at engagere spillerne til, at bruge flere penge loot boxes. samtidigt har nogle spil også indført 

et valutasystem, f.eks. hvis spilleren får en kopi af den samme ting, bliver det forvandlet til 

spillets valuta, som kun kan tjenes ved at åbne loot boxes, og give spilleren adgang til at direkte 

købe den ting de er ude efter(Bilag 2).  
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Lovgivning  

 

Lovgivningen er en direkte løsning på nogle af de konsekvenser, som de RRM kommer med, 

en kraftig reaktion var lovgivningen, kan betyde, at nogle af de konsekvenser som 

forbrugerne kommer til at lide af, ikke kommer til at have den ønskede effekt. Lovgivningen i 

dette tilfælde ville primært være Spillemyndighedens ansvar her i Danmark. 

Danmark har særligt haft fokus på at omsætningen mellem spilgenstandene og rigtige penge, 

dette er fordi ligesom mange andre lande ser den danske spillelov, at medmindre der er en 

omsætning til rigtige penge, kræver det ikke en tilladelse. 

I et senere afsnit længere nede, vil vi gå i dybde med, de mere specifikke detaljer for, hvordan 

lovgivningen er her i Danmark og andre steder i verden, og hvad som har fået de enkelte 

regeringer til at tage direkte. 
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Marked 

 

I dette segment skriver vi om relationer mellem loot boxes og det eksterne/interne 

spilmarked. Med ekstern spilmarked menes der et rum hvor flere produkter konkurrerer med 

hinanden (for eksempel FIFA vs PES, eller Call of Duty vs Battlefield). Med internet 

spilmarked menes der alt fra sanktionerede markedspladser hvor der handles med genstande 

(skins, uåbnede loot boxes, kort, osv.) til grå markeder hvor spillerne handler med hinanden.  

 

Det interne Marked (skinhandel/trading osv.)  

 

Dette gælder kun for spil, som har en intern økonomi – eksempler kan være CSGO og TF2. I 

disse spil, loot boxes er den primære måde at skabe ”nye” effekter i økonomien – og 

samtidigt en primær indkomstkilde for spiludbydere (da begge spil er gratis). Gevinster af 

loot boxes kan derefter enten sælges til rigtige penge på Steam markedsplads (det skal 

markeres af penge opnået ved salg af effekter kan udelukkende bruges i Steam-økosystem) 

eller kan det blive brugt i handel med andre spillere. Hvis man står som en spiller, som vil 

opnå adgang til en kosmetisk genstand af vis kvalitet, loot box kan ses som en attraktiv måde 

at gøre det på. Nogle genstande opnår meget høje priser på markedet, for det er ikke 

ualmindeligt at se genstande med værdi over 60 euro. Til gengæld koster det kun 2.50 euro 

for at åbne en loot box i TF2, som giver en chance til at opnå den effekt man ønsker. 

Af de nævnte grunde, loot boxes spiller en vital rolle i det tilfælde, og derfor er relationen 

mellem de to aktører så vigtigt. Uden loot boxes ville den interne marked sådan-set ikke 

eksistere. 

Spil Marked (spilplatform - Steam/Epic/osv.)  

Implementeringen af betalte RRM i form af loot boxes kan have store konsekvenser for 

spilmarkedet, men det er afhængigt af segmentet, som spillet vil ramme. Er spillet egnet mest 

til den enelige spiller (singleplayer) eller er den mere fokuseret på online kampe med flere 

spillere (multiplayer)? Hvis man ser på traditionelle computerspil solgt til fuld pris (50 eller 

60 euro), så er loot boxes en forholdsvis ny funktionalitet. En af de første computerspil med 

betalte loot boxes til den enlige spiller er Middle-earth: Shadow of War fra 2017. Det 

fungerede ved at tilbyde spilleren en køb loot boxes med højere chancer for gode gevinster 

for en valuta som kunne eksklusivt opnås ved brug af rigtige penge. Funktionaliteten var 

fjernet i 2018, (Eurogamer, 2018) og derfor stilles der et spørgsmål om, implementeringen af 
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loot boxes i singleplayer spil er en forsvarlig beslutning. Det er til en økonomisk fordel for 

spiludbyderen, da loot boxes og mikrotransaktioner kan være en ekstra finansieringsmetode 

udover den traditionelle produkt betaling. Til gengæld har dette beslutning skabt en større 

kontrovers i spilfælleskabe, og det kan derfor fungere som en anti-reklame. Siden 

kontroversen har der ikke været mange singleplayer spil med en implementering af betalte 

RRM i form af loot boxes – det kan godt være, at udbydere har bedømt at de potentielle 

finansielle fordele ikke kan opveje en risiko af negativ offentlig opfattelse af produktet. 

Alligevel var Shadow of War en finansiel succes på trods af kontroversen. (VGChartz, 2017), 

og salg blev næsten ikke påvirket - dog skal det markeres, at VGchartz måler kun fysiske salg 

og spil bliver solgt digitale i stigende grad. Øvrige former for mikrotransaktioner i 

singleplayer computerspil er en anden sag, da de er brugt mere hyppigt i nyere titler – de 

bliver ikke taget i betragtningen, da de behøver ikke at have et element af tilfældighed i sig. 

Alligevel skal det nævnes, at spiludbydere bliver ved med at undersøge ekstra indkomstkilder 

udover det traditionelle beløb for at få adgang til spillet. Dette sker grundet de stigende 

omkostninger som gælder for produktionen af moderne computerspil. Forventninger bliver 

større, og derfor skal spiludbyderne forsøge at møde de forventninger med flere medarbejdere 

og større budget. Det kan derfor ikke udelukkes, at loot boxes ikke finder sit sted også i 

computerspil egnet til den ene spiller. 

Af det samme finansielle grunde, har betalte RRM fundet sin fast plads i online computerspil 

– både i dem, som koster penge for at spille og dem, som er gratis. I begge tilfælde er det 

grundet behovet for at finde ekstra indkomstkilder til spillet, men det er også nemmere fra 

spil designernes synspunkt at implementere betalte RRM i online spil i forhold til 

singleplayer spil. Finansieringen af spillet ved salg af loot boxes og andre mikrotransaktioner 

som kun påvirker kosmetikken er bredt accepteret på markedet. Loot boxes er i så høj grad 

integreret i visse online computerspil, at de er blevet til en separat spil-tilstand i sig selv – der 

er flere streamers og YouTube kanaler som tilbyder underholdning ved at vise åbningen af 

loot boxes. En høj interesse af dette aspekt af spillet påvirker markedet, da konkurrenter vil 

også være med på det. Det er både en indkomstkilde og endnu en funktionalitet som man kan 

reklamere spillet med. 
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Arbejdsspørgsmål 3 - Implementering af salgsstrategier 

I dette afsnit vil vi belyse en af de farlige implementeringer af Random Reward Mechanisms, 

det som har været hjertet af kontroverset loot boxes og de forskellige strategier som er med at 

amplificere effekten af gambling. Denne tekst vil gøre rede for arbejdsspørgsmål 4. 

Loot boxes har været en af de primære bekymringer spiller, eksperter og regeringer. I dette 

afsnit vil vi beskrive de mekanismer og problematisk spildesign som er med til at påvirke 

spilleren psykologisk og hvad konsekvenserne af dette kan være. 

Der findes utallige akademiske artikler om emnet loot boxes og psykologiske effekter af 

spildesign, som finder sammenhæng mellem betaling for loot boxes og problem gambling, 

men samtidigt er de ikke i stand til at konkludere at loot boxes kan være en årsag til gambling 

problemer. F.eks. I Zendles og Cairns’ analyse viser det at ”non problem gamblers” bruger 

cirka $11 på loot boxes, mens folk som klassificeres som problem gambler bruger cirka 

$38(Zendle , Cairns 2018), Det viser at der en sammenhæng mellem loot boxes og gambling, 

men de er ikke i stand til at opnå en tilfredsstillende konklusion. De er ikke i stand til at 

etablere om det er om det er loot boxes, som fører til problem gambling for spillerne, eller om 

at spiller med allerede eksisterende gambling problemer er tiltrukket til  loot boxes, selvom 

der mangler evidens for hvorvidt loot boxes fører til gambling, kan det muligvis være en god 

ide at regulere loot boxes til børn og unge. En undersøgelse fra Gambling Health Alliance at 

15% af unge spillere har brugt deres forældres penge på loot boxes uden deres tilladelse 

(RSPH, 2020), og 24% af de unge spillere mener at de har følt sig afhængige af loot boxes, 

men det er ikke kun unge der føler sig afhængige af loot boxes, der er nogle problematiske 

design omkring dem som kan være med til at påvirke deres adfærd. 
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Priser og tilbud 

Online spil førhen tjente penge på, at man kun skulle betale en gang for at få fuld adgang til 

spillet. Denne model har ændret sig til, at spillerne nu til dags får adgang til spillet, hvor 

efterhånden spiludviklerne tilføjer nye elementer i spillet, som er låst bag en transaktion eller 

flere mikrotransaktioner, dette kan være nye våben, skins el lign, dette kan være et problem 

hvis de nye elementer har våben som er stærkere end dem der er i spillet naturligt, det kan 

medføre at en spiller føler sig tvunget, til at spendere penge på disse mikrotransaktioner for at 

få en konkurrencemæssig fordel. De gør brug af adfærdsmæssige bias til at designe og 

promovere deres produkt (Perks, 2016). 

Spillere bliver også nogle gange tilbudt loot boxes i en begrænset tidsperiode, perioden kan 

være kort f.eks. få timer eller op til en måned, disse tilbud er ofte forbundet med spillets tema 

eller en begivenhed som f.eks. påske, jul og nytår. Når en ting er begrænset, antydes det for at 

det er sjældent, næsten udsolgt, eller meget værdifuld, og kan dermed være med til at skabe 

følelsen af at man går glip af noget (Perks, 2016) (fear of missing out). Dette er dog en meget 

kendt markedsføringsstrategi hvor man kunstigt løfter værdien af en genstand hos 

forbrugeren, ved at sige at tilbuddet er tidsbegrænset, genstanden er begrænset eller en 

kombination af dem begge to, formålet ved dette er at motivere forbrugeren eller i dette 

tilfælde spilleren til at købe produktet, da produktet er begrænset, er kan frygten for at gå glip 

af en vare være med til at overskrive skyldfølelsen bag købet. Dette kan medføre at spilleren i 

sidste ende bruger flere penge end hvad de havde tænkt sig.  
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Virtuelle valuta 

Loot boxes kan købes med rigtige penge men i nogle tilfælde er spillerne i stand til at købe 

virtuelle valuta, som oftest også købes med rigtige penge, der eksisterer mange forskellige 

virtuelle valutaer, har mange navne, f.eks. coins, gold coins, credits eller gems. Dette kan 

være problematisk for spillere, Der spillene har en fast kurs for deres virtuelle valuta, f.eks. 

kan en spiller konvertere rigtige penge til virtuel valuta, men spillet tilbyder kun at man kan 

veksle 150 kr. for 320 af det virtuelle. Men priserne for loot boxes koster 340 kr. dette kan få 

spillerne til at spendere flere penge end de faktisk havde lyst til. 

Bundter 

En velbrugt prissætningsmetode er at sælge i bundter eller en pakkeløsning for spillerne. 

F.eks. ved at tilbyde spillerne en speciel titel, eller dobbelt exp (experience points) i en 

begrænset periode, hvis en spiller er utilfreds med loot boxes, kan de bruge penge på bundter 

i stedet for som har tingen som spiller søger efter. Udover giver bundter ligesom med 

begrænset tilbud en form for øget værdi, selvom nogle af tingene i bundtet er værdiløs. For at 

opsummere dette afsnit så er Random Reward Mechanisms i sig selv ikke farligt men når det 

bliver kombineret med markedsføringsstrategier og nudging tiltag kan det ændre sig til at 

være et større problem. 
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Arbejdsspørgsmål 4 - Designovervejelser bag  Random 

Reward Mechanisms  

Farvepsykologi og visuelle aspekter 

Farvepsykologi og visuelle aspekter segmentet handler om at beskrive nogle af de universelle 

metoder indenfor visuelt design som gør stort brug af farve og specielle effekter. Vi valgte at 

gøre brug af dette fordi alt visuelt er en essentielt element af computerspil og hasardspil, og 

det er interessant at analysere det man ser og forsøge at finde noget “skjult” som kan knyttes 

videre til de psykologiske aspekter.  

Produkter som tilbydes som en del af de  Random Reward Mechanisms kan i høj grad benytte 

sig af farvepsykologi og farvekodning. Gevinst fra loot box er meget ofte fordelt i forskellige 

kvaliteter, som plejer at være rangeret efter deres sjældenhed. Dette er selvfølgeligt ikke 

eksklusivt til betalte loot boxes, fordi mange andre spil som har hverken en online komponent 

eller mikrotransaktioner benytter sig af en lignede farveskala. Som regel bliver de mest 

almindelige gevinster være tildelt en ”kedelig”, nedtonet farve som grå. Mindre 

konventionelle farver, som dømmes opmærksomheds-gribende – dvs. orange, lyserød, lilla, 

rød, guld er ofte tildelt til de mere sjældne gevinster (Giant Bomb, 2020) (TV-Tropes, 2020). 

Det er fordi udviklere vil have spilleren til at fokusere på de sjældne genstande, fange deres 

opmærksomhed og forhåbentligt skabe behov hos dem. Et eksempel på det kan være en 

farveskala som CSGO benytter sig. Skalaen går fra grå, lyseblå, blå, lilla, lyserød, rød, gul, 

og guld. Overwatch benytter sig af en lignede farveskala, og det samme kan være sagt for 

mange andre spil: Team Fortress 2, Destiny, Apex Legends, men også single-player spil som 

Borderlands, Diablo, og The Witcher 3. 

Tildeling af farverne til gevinster fra loot boxes er som sagt ikke tilfældigt. Udover det 

visuelle, farverne kan have en betydning – dog skal det understreges, at farvepsykologi og 

kodning er kontroversielt fordi de samme farver kan have en fuldstændigt anden betydning 

afhængigt af kultur eller land, hvor det samme spil skal sælges. Varme farver står for at 

fremkalde de aggressive, aktive følelser mens kolde farver står for det modsatte – passivitet, 

stabilitet og rolighed.  For eksempel – Orange betyder spænding, Rød betyder magt, Lilla 

betyder autoritet og repræsentere det kongelige, det royale. Til sidst de gule farver står for 

glæde og lys.(London Image Institute, 2020) 
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FIFA Ultimate Team benytter sig af en anden farveskala. Fordi det er er en sport spil, 

benytter den sig af bronze-sølv-guld skala for spillekort. Fordelen ved det er, at det er en 

universelt anerkendt farveskala i hele verden – bronze er 3. pladsen, sølv er andenplads og 

guld er selvfølgeligt vinderen – det bedste som man kan få, det som man sigter efter. Det er 

også derfor udviklerne bag FIFA vælger netop denne farveskala og klassificerer de bedste, 

mest sjælden spiller kort som gyldne – ikke kun fordi det giver mening inde i temaets 

rammer, men også fordi det er enkelt at forstå og implementere. Guld er også en dyrere fysisk 

materielle end sølv, bronze, kobber og stål i den virkelige verden, hvilket forstærker den 

generelle forståelse og ønske for de gyldne genstande frem for de andre. 

Udover selve farverne, der er også et andet visuelt aspekt tæt tilknyttet til oplevelsen – 

handling af åbning af loot boxes viser forskellige effekter som f.eks. gnister eller blændende 

lys. Meningen med de effekter er det samme som overvejelserne ved valg af farve – det skal 

skabes opmærksomhed, at selve ”kassen” indeholder effekter af god kvalitet og energi. 

Åbningen af loot boxes skal altid være en spændende oplevelse og må aldrig været set som en 

kedelig handling. Det visuelle aspekt af loot boxes fungerer godt sammen med de mekaniske 

regler som loot boxes benytter sig af – i princippet man ved aldrig hvad man får, og den 

audio-visuel feedback kan skabe en underholdende oplevelse på trods af en skuffende 

gevinst. (European Parliament, 2020) Det er ikke en tilfældighed at spil som CSGO benytter 

sig af en visuel repræsentation som minder meget om en slotmaskine/lykkehjulet – det er en 

gammel og afprøvet koncept flyttet ind til en anden industri. Sådan en koncept kan tydeligvis 

signalere, at spilleren var meget tæt på en god gevinst – enten ved at nålen næsten rammer 

den ”gode” felt, eller at en sjælden gevinst kunne være set i kort tid. Fysiske reaktioner som 

forhøjet puls kan også være med til at skabe et minde af en god oplevelse. På en måde, er 

selve oplevelsen en sekundær gevinst i sig selv. Denne sekundære gevinst er en konstant, da 

som regel animationer og visuelle effekter afspilles uændret uanset hvilken kvalitet gevinsten 

tilhører til. Dette kan få spilleren til at glemme om fortidens ”tab” og blive ved med at spille 

da selve handlingen føles bare godt at opleve i momentet.  
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Lyd 

Følgende afsnit handler om lyden i computerspil, og hvordan kan de påvirke oplevelsen af 

åbningen af loot boxes og tilføje en anden dimension til de visuelle aspekter.  

Lyd er en vigtig del af spil, både inden for de traditionelle hasardspil og computerspil. Når vi 

kigger tilbage på traditionelle hasardspil som slotmaskiner, de fleste kan komme i tanke om 

en bestemt lyd, som spiller mens maskinen kører og viser resultaterne – enten den gode eller 

dårlig. Den mekaniske lyd af den kørende slotmaskine samt med den højt tonede lyd af en 

gevinst har en bestemt grund til at være der – lyde er både psykologisk og fysisk stimulerende 

for spilleren (Dixon, M.J., Harrigan, K.A., Santesso, D.L. et al., 2014). Forskellige 

lydeffekter kan blive associeret til forskellige handlinger, og er derfor med til at opbygge en 

konsekvent oplevelse med klare signaler til spilleren. Spilleren tager derfor beslutninger 

baseret på det feedback, som man får fra de audio-visuelle signaler. 

Brug af lydeffekter og deres associationer med handlinger er bestemt ikke noget nyt indenfor 

design generelt, og derfor findes de også indenfor computerspil og Random Reward 

Mechanisms. Som sagt før, loot boxes benytter sig af mange forskellige designelementer som 

får handlingen af loot box-åbningen til at føle godt til spilleren. Alle disse elementer og 

aspekter skal minde spilleren om følelsen af gevinst, som spilleren har fået før. Derfor 

bestemte lydeffekter som åbningen af en loot box, den drejende lykkehjul og eksplosiv effekt 

af en objekt/genstand som popper op på spillerens computerskærm – deres formål er til at 

minde spilleren om de gode og give spilleren netop det spark, så man går ud og får mere af 

den samme oplevelse. Audio-visuelt feedback i Random Reward Mechanisms skal forberede 

spilleren til at få en gevinst, og det gøres ved at afspille de effekter, som spilleren associeret 

med noget godt. 

Hvis vi tager forskellige computerspil med loot boxes og sammenligne deres lydeffekter af en 

åbnende loot box, man kan lægge mærke til nogle interessante ligheder, selvom disse effekter 

er fuldstændig anderledes. Mange af disse lydeffekter er opbygget af nogle distinkte trin, som 

minder meget om en bakke – der er en start, et toppunkt og en slutning. På start-trinnet kan 

man ofte høre nogle stigende, taktile lydeffekter som kan f.eks. simulere en åbning af en 

fysisk kasse. Disse effekter bruges også som en slags trommehvirvel. Alt her har en formål til 

at opbygge en spænding, forventning og forberede spilleren på en bombe – den store 

begivenhed, som er selvfølgeligt afsløringen af loot boxes indhold. Dette er vores toppunkt – 
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og kan karakteriseres af høje, eksplosive og dominerende lydeffekter. Disse lydeffekter 

begynder langsomt at træde tilbage og falder i lydniveau, mens selve gevinsten tager fokus, 

samt med en eventuel kort lyd som er associeret med gevinstens kvalitet og sjældenhed. 

Eksempler af spil som benytter sig af en lignede struktur: Overwatch, TF2, CSGO, og mangle 

flere. Mønstret kan spottes på trods af mindre variationer i forskellige spil, da nogle spil har 

andre former for loot boxes pga. anden tema eller at gevinster kræver en manuel afsløring fra 

spillerens side.  

Spildesign 

I dette segment har vi valgt at gå dybere ind i de mekaniske aspekter af computerspil for at se 

på sammenhængen mellem det tydelige aspekter (visuelle, lyd) og det, som definerer genrer 

af spillet. Ændringer i spildesign kan åbne døre for nye måder til at tjene penge på produktet. 

Vi vælger at skrive om det i opgaven fordi det kan ses som en ekstra dimension hvor nudging 

kan tage sted.  

Kernekomponenten af et computerspil er spildesign og mekanikker, som spilleren gør brug af 

imens man interagerer med produktet og bliver underholdt. Der er blevet sagt flere gange, at 

design skal være rettet efter behov og derfor er spildesign også en middel til at skabe behov 

for  Random Reward Mechanisms. 

En måde at tilrette spildesign til  RRM er role-play-game mechanics (altså kaldt for RPG 

mekanikker). (Technopedia,, i.d., A)  

Ved det menes der mekaniker som XP (experience points), spillerniveau (levelling), 

attributter, evner (skills) og selvfølgeligt loot/inventarsystemer. Der kan være flere RPG-

elementer men de som nævnte findes mest hyppigt blandt computerspil. Traditionelt var disse 

mekanikker egnet til RPG-spil som er en meget varieret genre – dog fokus ligger i 

udviklingen af spillerkarakter og fleksibilitet i spillestil. I vores tider kan man observere en 

trend i implementeringen af ovennævnte RPG-mekanikker i genrer som i fortiden ikke havde 

dem – og dette resulterer i en delvis ændring af genren. Et eksempel på det kan være serien 

Assassin’s Creed: spil serien startede som en repræsentant af ”stealth”-genren og havde klare 

spilleregler som man skulle følge hvis man ville gennemføre historien. I senere tider har 

serien begyndt at præsentere sig som en RPG spil – det er stadig muligt at beholde den 

gammel spillestil hvis man havde lyst til det, men nu var spillet åben for andre spillestile og 

der har været sat større fokus på tilpasningen af spillerkarakter – der var langt flere genstande 
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som våben og rustning med forskellige statistikker, samt med mulighed for tilpasningen af 

spiller karakterens attributter. 

Dette burde ikke være så overraskende – spil og spilgenrer udvikler sig gennem tiden og 

inklusionen af RPG-mekaniker kan få spillet til at være attraktiv for en bredere gruppe af 

forbrugere. Det skal klart og tydeligt markeres at selve tilstedeværelse af RPG-mekanikker 

betyder ikke, at de er eksklusivt brugt til finansiering modellens formål. (IGN, 2018) 

 Dog skal der markeres, at trenden blev stærkere mens mikrotransaktioner og  RRM blev 

mere populære hos spiludviklere. RPG-mekanikker tilbyder nemlig større muligheder og 

mere fleksibilitet for inklusionen af  Random Reward Mechanisms. Med fokus på tilpasning 

af spillerkarakter (Philips, 2017A), kan man forsøge at tilbyde genstande af særlig god 

kvalitet, som kan lede til at spille karakteren ser bedre ud og har bedre statistikker – hvilket 

kan have en direkte indflydelse på spilmekanikker og underholdningsfaktor. Dør man for 

hurtigt? I stedet for at lære at undgå de angreb, kan man få adgang til bedre rustning som øger 

spille karakterens chancer for at overleve. RPG-mekanikker formindsker nemlig 

afhængigheden af spillerens evner ved forøget brug af statistik. 

Med dette redskab i værktøjskassen, har man flere muligheder for at nudge spillere til 

eventuelle loot boxes og  Random Reward Mechanisms. ”Grinding” – såkaldt repetitive, 

meniale opgaver i computerspil, opstår i mange RPG-spil. (Technopedia,  i.d., B) 

 Grinding kan bruges til forskellige formål – og ikke altid leder til negative resultater. Der er 

spillere som nyder grinding, men der er også mange som synes at det er en tegn på uinspireret 

spildesign og kunstigt forlængelse af spilletiden. Sagen bliver mere interessant når man kaster  

RRM samt med grinding – i det tilfælde kan  RRM præsenteres som en nemmere alternativ til 

langvarig grinding, en genvej til ønsket resultat. Eksempel på det kunne igen ses i ”Shadow 

of War”, hvor loot boxes krævede repetitiv udførelse af opgaver i spillet – eller kunne de 

købes direkte med reel valuta. (Philips, 2017B) 

Derfor kan det ses, at ”grinding” kan bruges til at nudge folk på vejen til loot boxes; hvorfor 

bruge så meget tid og indsats på noget, som kan ellers fås med blot et par taster? Effekten kan 

også øges ved brug af User-Interface design, hvor man kan putte reklamer eller bruge mange 

af de samme regler som beskrevet før i rapporten. 
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Fokus på online-interaktioner kan også bruges som en middel til målet. I online-spilleverden 

har man adgang til andres spillerkarakterer og man kan se på deres udseende. Det samme 

gælder for selve spilleren – alle andre kan se, hvilke kosmetiske genstande er brugt. I 

Counter-Strike Global Offensive findes der mange kosmetiske genstande som erstatter den 

forudsatte udseende af våben. På den samme tid, er dette spil meget fokuseret på evner og 

færdigheder af selve spilleren. Selvom de kosmetiske genstande har ingen påvirkning på 

våbens statistikker, alligevel kan en pænt ”skin” i hånden af en god spiller have en 

inspirerende følelse. Det er alligevel en anekdote, som nogle bekræfter men kan ikke bevise 

videnskabeligt. Dette kan ses i rapporten, som analyserer nogle kommentarer af spillere på 

Steam Community og Reddit. (Tamir, 2020) 

Det kan være måske være værd at undersøge, om andre spillere kan blive misundelige og vil 

også have adgang til kosmetiske genstande af god kvalitet - så man kan vise andre at man 

sætter seriøs indsats på spillet. Nogle psykologiske effekter kan være i spil og derfor burde 

man måske skabe en større diskussion om der er noget mere til de kosmetiske effekter i spil 

end det, man ser på skærmen. 
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Arbejdsspørgsmål 5 - Finansieringsmodellen  

 

Inden vi kan analysere, hvorfor RRM blev til en vigtig del af finansieringsmodellen, så vil det 

være bedre at beskrive og analyse den historiske udvikling, altså hvordan 

computerspilvirksomhedernes finansieringsmodel har udviklede sig siden starten af 70’erne i 

arkadetiderne. Hvordan er man kommet fra arkadetiderne til RRM, og hvorfor er RRM blevet 

så vigtig for finansieringsmodellen inden for computerspil virksomhederne. Dette 

arbejdsspørgsmål vil svare på arbejdsspørgsmål 5. 

  

De første computerspil blev skabt i 60’erne, men det er først i 70’erne, at computerspil blev 

udbredt til befolkning igennem arkaderne, hvilket typisk bliver kaldt for arkadetiderne. Den 

måde computerspil virksomhederne tjente penge på igennem arkader var at folk skulle betale 

typisk et lille beløb for at kunne spille forskellige former for arkadespil på arkademaskinerne, 

hvor hver arkademaskine var designet specielt til deres specifikke spil. Arkademaskinernes 

design var ofte baseret på, hvad for en type spil arkademaskinen skulle promovere over for 

folk. Designet kunne f.eks. være hvad for nogle farver og lys der skulle anvendes, det kunne 

også være hvordan kontrollen på arkademaskinen skulle fungere og se ud osv. Det skyldes at 

man kan antage, at arkademaskinerne skulle prøve at tiltrække de unge og børn til at spille på 

arkademaskinerne. Unge og børn kunne spille på arkademaskinerne indtil de tabte, hvor de 

derefter igen skulle betale for at spille videre eller igen. (Stegelmann, Englev, 2012), (Stock 

2019), (Vibe,2019). Dette var smart i forhold til, at jo flere gange de unge og børn tabte, jo 

mere penge skulle de anvende for at fortsætte med at spille på arkademaskinen, hvilket er 

med til at skabe Sunk Cost Fallacy. Sunk Cost Fallacy er en term, man anvender inden for 

økonomi, hvor Sunk Cost Fallacy beskriver vores tendens til at følge op på noget, hvis vi 

allerede har investeret tid, kræfter og penge i, uanset om det værd for os både fysisk, 

statusmæssigt eller rent økonomisk. (Behavioraleconomics, 2020) Man kan antage, at det var 

en arkademaskinernes formål nemlig at holde på de unge og børn så lang tid som muligt, så 

de kunne anvende flere penge på at spille på arkademaskinen. Arkademaskinernes primære 

succes lå på kreativitet, kunstnerisk og højteknologisk innovation på daværende tidspunkt, 

hvilket havde specielt ramt børn og unge. (Vibe, 2019) 
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I midten af 90’erne gik arkademaskinerne voldsomt ned, det skyldes at den stigende 

udvikling i kreativitet, kunstnerisk og højteknologiske havde nu medført på daværende 

tidspunkt, at det nu var muligt at have kraftigere computere og spilkonsoller som Playstation 

og Xbox, som kunne overgå arkademaskinerne. (Stegelmann, Englev, 2012) (Stock, 2019) En 

stor fordel som computere og spilkonsoller havde over arkademaskinerne var, at de unge og 

børn ikke længere behøvede at tag ud til arkademaskinerne, det var nu muligt for de unge og 

børn at sidde derhjemme og spille. En anden fordel lå også på, at man ikke skulle hele tiden 

betale, hvis det var man tabte et spil, i stedet var det nu muligt, at man kunne købe et helt spil 

for en samlet pris i stedet for, at man hele tiden skulle betale for at spille arkadespillende 

dengang. Arkademaskinerne voldsomme fald antages også, at det skyldes et samspil af 

faktorer på det politiske, det forretningsmæssige, det kulturelle, unge og børns udvikling og 

behov ændret sig. Dette gjorde, at de traditionelle spilvirksomheder som havde fokus på 

arkademaskinerne blev nødt til, at ændre deres finansieringsmodel til at tjene penge på, idet 

arkademaskinerne ikke længere var optimalt nok til at tjene penge på. (Stegelmann, Englev, 

2012), (Stock, 2019), (Vibe, 2019) Computer og spillekonsoller var nu den nye fremtid inden 

for computerspil. 

  

I midten af 90'erne og frem til i dag er en af de typiske måder at tjene penge på for 

spilvirksomhederne at sælge så mange kopier af et spil som muligt igennem spilplatforme 

som Playstation, Xbox og computerspil til en fast pris, idet disse spil platforme har mest 

succes i forhold til at køre spil. Spilvirksomhederne laver også ekspansions og DLC i dag, 

hvilket er yderligere digitalt indhold, som man kan installere oven på et komplet spil. Det 

koster penge at købe ekspansions og DLCs, som også er en måde spilvirksomhederne tjener 

penge på i dag. RRM spiller i dag en vigtig rolle inden for de største spilvirksomheder og 

mest populær spils finansiering.  

 

Eksempelvis tjener EA en velkendt spilvirksomhed omkring 2.835 billion dollars af deres 

totale indkomst om året på udelukkende af salg af loot boxes igennem alle deres online 

lanceret spil samlet, mens Blizzard endnu en velkendt spilvirksomhed tjener omkring 1.2 

billion dollars på salg af loot boxes om året igennem alle deres online lanceret spil samlet. 

(Narayan, 2020), (Bitner, 2020) RRM er blevet vigtig for spilvirksomhederne, på grund af det 

er den vigtigste komponent, som skaber loot boxes, mens loot boxes samtidige også er skabt 

af flere forskellige andre komponenter, som sammen med RRM skaber loot boxes. RRM er 

derfor blevet en vigtig faktor for spilvirksomhederne, idet loot boxes er effektiv til at 
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tiltrække folk til at købe loot boxes, hvilket kan ses i forhold til, hvor stor en succes loot 

boxes er blevet. (Mcvuk, 2018), (Busby, 2019) Selvom RRM har været en økonomisk 

succesfuld for spilvirksomhederne, så har loot boxes også haft negative effekter. De primære 

negative effekter loot boxes har skabt er store debatter angående om gambling for unge 

personer og børn, hvilket har gjorde at EU måtte tag nogle magt rettede mod loot boxes. 

(Barton, 2020) En anden negative effekt har været, at loot boxes også kan give økonomisk 

konsekvenser i forhold til nogle mennesker ikke har en stopknap, (Andrews, F. Andrews H, 

Andrews, J 2020) samt kan loot boxes også skabe social udstødelse fra venner, idet loot 

boxes er blevet mere og mere en del af vores liv specielt for unge og børn. (Sinclair, 2019) 

Overordnet set så kan man antage, at loot boxes har en større positiv effekt end der har været 

negativ effekt i forhold til, at spilvirksomhederne stadig gerne vil investere i loot boxes, og at 

de største spilvirksomheder stadigvæk tjener en god procentdel på at sælge loot boxes 

igennem deres online stores. (Mcvuk, 2018) Dette viser, at spilvirksomhederne dem selv 

viser, at loot boxes er en vigtig indtægtskilde, idet spilvirksomhederne også prøver, at følge 

efter EU's rådgivning for at få lov til at fortsætte sælge loot boxes. (Barton, 2020).   
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Arbejdsspørgsmål 6 - Lovgivning  

 

Dette kommende afsnit kommer til at belyse, hvilke reguleringer som er blevet lavet rundt 

omkring i verden, for at passe på forbrugerne. Reguleringerne varierer meget fra land til land, 

og fordi det er et udviklende emne, da landene stadig til den dag i dag(06-01-2021), er i gang 

med at lave undersøgelser, som skal determinere om det er i konflikt med hvert individuelle 

lands spillelove/gamblingelove. Specifikt kommer dette afsnit til at svare på 

arbejdsspørgsmål 6. 

Lovgivningen i Danmark 

For at kigge på lovgivningen her i Danmark, har vi kigget på Spillemyndighedens ”Udtalelse 

om loot boxes/loot crates” fra d. 29. november 2017. Udtagelsen blev lavet efter et stigende 

antal henvendelser fra bekymrede borger, som kom efter Star Wars Battlefront 2 loot box/loot 

crate skandalen (Spillemyndigheden, 2017). 

Skandalen omhandlede computerspillet Star Wars Battlefront 2, som tilbød en betalt form for 

Random Reward Mechanisms, som gav spilleren kæmpe fordele i spillet, som ellers ville tage 

flere 100 timer for at få fat på, hvis man ikke brugte penge i spillet, derfor fik dem som 

brugte penge en kæmpe fordel. Skandalen fik international omtale, og startede flere 

bevægelser i flere lande, som krævede strammere regler når det gjaldt gambling i spil. Efter 

den internationale omtale, valgte firmaet bag Star Wars Battlefront 2, at stoppe alle køb af 

deres  RRM, indtil de kunne præsentere et mere fair system (Gamespot,2017). 

Spillemyndigheden har lavet 3 kriterier, som ligesom alle andre spil, skal have en tilladelse 

hvis de bliver opfyldt. De 3 kriterier er følgende: 

- Der skal være et indskud 

- Der skal være et element af tilfældighed 

- Der skal være en gevinst (hvis gevinsten er en virtuel genstand, skal denne kunne omsættes 

til økonomiske midler) 

Dette betyder altså at medmindre de virtuelle gevinster kan omsættes til penge, er de ikke 

omfattet af spilleloven. Et spil som Star Wars Battlefront 2 er derfor ikke dækket af 
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spilleloven, for selv om det er en kæmpe genvej til at få tingene hurtigere, er der ikke en 

omsætning til rigtige penge. Hvis man i stedet kigger på et spil som Counter Strike Global 

Offensive, er det omfattet af den danske spillelov, da der er en omsætning, enten gennem 

forskellige hjemmesider eller Valve’s (udgiverne af Counter Strike Global Offensive) egen 

platform Steam, hvor de virtuelle genstande sælges for flere tusind danske kroner 

(VG247,2017). 

Lovgivning i Europa 

Hvis man kigger på det bredere billede her i Europa, har det været op til hvert enkelt land, 

hvordan de ville håndtere loot boxes i forhold til hvert enkelt land gambling kriterier. Et af de 

første lande som reageret hurtigt til Star Wars Battlefront 2 skandalen var Belgien. Som følge 

af skandalen, valgte Belgien at lave undersøgelser på 4 forskellige spil, for at se om de 

overtrådte Belgiske spille love. De 4 spil som blev undersøgt, var følgende: FIFA 18, 

Overwatch, Counter Strike: Global Offensive og Star Wars Battlefront 2. Hele 3 ud af de 4 

spil var i overtrædelse af Belgiens gambling love, hvor Star Wars Battlefront 2 som havde 

startet hele diskussionen, var det eneste som ikke overtrådte gambling loven. Det skal dog 

pointeres at under denne undersøgelse, havde EA DICE, udgiveren af Star Wars Battlefront 

2, deaktiveret køb fra shoppen, mens de arbejdede på at reformere deres shop (BBC, 2018). 

Den belgiske spillelov som bliver nævnt ovenfor er ”The Gaming Act of 7 May 1999”. Loven 

hører under artikel 78 i Belgiens egen grundlov. Definitionen af hvad der hører under denne 

lov, bliver defineret under ”Act 2”, som detaljeret beskriver hvad der hører under. Hovedet 

fokusset på ”Act 2” er hasardspil, altså et chancespil, hvor udkommet er gennem 

tilfældigheder. Belgien definere det som: 

 “Games of chance: any game by which a stake of any kind is committed, the consequence of 

which is either loss of the stake by at least one of the players or a gain of any kind in favour 

of at least one of the players, or organisers of the game and in which chance is a factor, albeit 

ancillary, for the conduct of the game, determination of the winner or fixing of the gain” 

– Gaming commission BE 

Belgien mener derfor at de  RRM i computerspil, kan ses som et hasardspil under af den 

belgiske grundlov, og er derfor i strid med loven, da man skal have en tilladelse for at kunne 

fortsætte lovligt i Belgien (Act. 4 §1). Derudover har den dengang værende Justitsminister 

Koen Geens, været ude og pointere at blanding af hasard og computerspil kan være farligt for 
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de unges mentale sundhed, og hvordan de i april 2018 havde truffet adskillige 

foranstaltninger, for at beskytte mindreårige og voksne mod indflydelsen fra reklame for spil, 

så de ikke bliver konfronteret af hasardspil i computerspil (Koen Geens, 2018). Derudover 

var Peter Naessens, som var direktør for Belgien spillekomiteen, ude og sige hvordan spillere 

bliver forført og vildledt af reklamer inde i spillet for at deltage i hasardspillerne, særligt her 

tænkes der på mindreårige og sårbare mennesker som bliver konfronteret af disse hasardspil, 

og opfordre til sidst om at virksomheder burde stoppe denne praksis (Koen Geens, 2018). 

Holland fulgte meget hurtigt trop efter Belgiens forbud af  RRM i computerspil, bortset fra at 

de ikke ser alle  RRM i strid med deres egen spillelove, men snarere dem som kan omsættes 

til rigtige penge eller byttes med andre spil. Så for lige at definere hvad forskellen mellem 

den danske spillelov, og den hollandske er, at hvor vi her i Danmark kun ser virtuelle 

genstande som kan omsættes direkte til rigtige penge og som er optaget gennem  RRM er 

ulovligt medmindre de har en tilladelse, ser Holland det som at hvis du har optaget de 

virtuelle genstand gennem  RRM, og de enten kan byttes til andre spillere eller omsættes til 

rigtige penge er de ulovlige (Dutch Games Association, 2018). 

De forskellige former for  RRM har været et højt diskuteret emne i EU, hvor der har været 

mange samtaler om at forbyde salg af  RRM i EU. De er dog ikke kommet frem til nogen 

indtag endnu kan realiseres i EU. Birgitte Sand som er direktør for den danske 

spillemyndighed, siger at de er klar over de problematikker som findes i de  RRM, og at det 

er en stor gråzone, som de befinder sig i. Særligt gøre hun os opmærksom på at 

problematikken ligger i at de  RRM bliver mere og mere almindelige i computerspil, og da en 

af de udsatte grupper for  RRM er børn og unge, ser man det som 

problematisk(Spillemyndigheden,2018). Spillemyndigheden er gået sammen med 16 andre 

lande, for at analysere de stigende udfordringer som der opstår når man blander gambling 

elementer og computerspil sammen. Samarbejdet skal indgå i en samlet dialog med gaming-

industrien for at undersøge, hvilket løsninger som man kan realisere på tværs af hele EU. 

Hun siger sådan her: 

”Jeg ser en klar styrke i, at vi samarbejder på tværs af landene, siger Birgitte Sand. – Vi står 

naturligvis langt stærkere, når vi henvender os til industrien samlet. Det glæder mig meget, at 

vi har et internationalt samarbejde og kan dele viden på tværs af landegrænser. De uklare 

linjer mellem gaming og gambling er jo langt fra en problematik, der er isoleret til Danmark, 

men en fælles bekymring internationalt” – Birgitte Sand, 2018 
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Samarbejdet bliver uddybet som at munde ud i en øget bevidsthed omkring gråzonerne som 

de  RRM befinder sig i, både hos bekymret forældre, forbrugere og andre voksne tæt på børn 

og unge, som er særlig udsatte overfor de  RRM. 

Lovgivning i resten af verden 

Fra et internationalt perspektiv har mange taget samme stilling, som den vi har i Danmark, 

altså at det stadig er en stor gråzone, som der skal undersøges grundigere før man kan tage en 

endelig beslutning, som f.eks. USA. Dog er der lande som ligesom Belgien og Holland har 

lavet indtag for at beskytte forbrugerne. Et af disse lande er Japan, som er det første land der 

har taget en direkte handling mod RRM helt tilbage i 2012. Her dømte Japan’s Consumer 

Affair Agency at ”Kompu Gacha /complete gacha” var I strid med loven ”uberettiget 

præmier og vildledende repræsentation”. 

 

(Serkantoto.com) 

”Kompu Gacha” er en model, hvorpå spilleren skal samle nogle specifikke virtuelle 

genstande fra et bestemt sæt af virtuelle genstande i en betalt form af RRM, for at fuldføre et 

sæt, som gør at man får i nogle tilfælde en speciel gevinst. I eksemplet ovenover kan man se 

en ”kompu gacha” i et kortspils format, hvor spilleren modtager hurtigt nogle af de ting, han 

skal bruge, men jo længere ind man kommer jo sværere bliver det at fuldfører sættet, og 

derved få den ønskede gevinst. 
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Hovedpointen er at man ikke kan optage de her virtuelle genstand på en anden måde, og er 

derfor tvunget ud i bruge rigtige penge, for at få den sidste gevinst. ”kompu gacha” er direkte 

målrettet mod folk som bruger mange penge på computerspil gennem  RRM, og det er dem 

som Japan’s Consumer Affair Agency prøver at beskytte, ved at ulovliggøre ”kompu gacha”. 

Som mange andre steder startede diskussionen i Japan omkring ”kompu gacha”, da det kom 

frem at skolebørn, havde brugt kæmpe beløb for at fuldføre deres sæt. 

Kina har også lavet reguleringer, som tvinger virksomheder til at vise oddsene for at få de 

virtuelle genstande i de  RRM, hvis de vil sælge dem i Kina. Dette gør at forbrugeren kender 

oddsene på forhånd, og kan derfor tage stilling til om de vil tage chancen på at få de virtuelle 

genstande som de ønsker. 
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Kapitel 4 - Case study/SCOT 

Vi har valgt at anvende FIFA som en case for SCOT-Modellen for at analyse, dette er gjort 

da det er et eksempel på en RRM, hvor mange unge og udsatte mennesker har brugt mange 

penge på. Udgiveren af FIFA er virksomheden Electronic Arts (EA), som er placeret i toppen 

af vores SCOT-model. SCOT-modellen funktion er at vise et eksempel på hvordan vi har 

nogle sociale grupper, som interagerer med den valgte RRM, som i dette tilfælde kommer af 

FIFA Ultimate Packs (loot box). I dette eksempel har vi en udgiver, som gerne vil tjene flere 

penge på en af deres mere succesfulde serier. De finder en måde at implementere en RRM, 

som spillerne kan åbne via. at bruge rigtige penge(FIFA coins) eller at bruge en valuta i 

spillet(FIFA points). FIFA Ultimate Packs har dog to væsentlige problemer for to forskellige 

sociale grupper. På venstre side af har vi et problem, som hedder omsætning. Omsætningen 

er stadig et problem for udgiveren, da de altid søger at få en større omsætning, måden dette 

kan gøres er at optimering af packs, hvis oplevelsen for spilleren er sjovere, vil det resultere i 

flere salg. På den højre side har du forbruger siden af modellen, forbruger siden begynder at 

spendere en masse penge ind i spillet, og siden at man spiller på en chance i FIFA Ultimate 

Packs, kan det diskuteres at man normalisere gambling i form af disse Packs. Du har til 

gengæld forbrugerforeninger, som prøver at beskytte forbruger ved at tage stilling til om 

statens reguleringer ikke overtrædes. Modellen skal vise at RRM(i dette tilfælde loot boxes / 

FIFA Ultimate Packs) i modellen omdannes baseret på de sociale grupper som den påvirker. 

Det skal dog pointeres, at vi kun har valgt at gå i dybde med den valgte teknologi loot boxes, 

da det er den som er mest relevant for emnet, og derfor er vores træ meget fokuseret. De 

andre former for iterationer til at hjælpe på omsætningen har deres egen problemer, men fordi 

emnet er RRM, har vi valgt at gå videre med denne iteration. 
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Vores model skal læses på følgende måde: 

Cirklerne: Cirklerne i SCOT-modellen er de problematikker, som kan forekomme af 

socialgrupperne eller iterationerne/løsninger. De bliver også markeret med farven rød. 

Firkanterne: Firkanterne repræsentere de relevante sociale grupper, som bliver påvirket på en 

eller anden måde af teknologien. De bliver markeret med farven blå. 

Hexagonerne: Hexagonerne repræsentere nogle af de iterationer/løsninger, som er til stede i 

vores model. De bliver markeret med farven grøn. 

 

Season Pass / Season Ticket 

I vores Scot-model kan man se, at EA har lavede spillet FIFA, idet EA ikke generer nok 

penge, hvilket er et problem for EA. EA har derfor lavede flere forskellige iterationer i FIFA 

for at kunne løse deres penge problem. Disse iterationer har været Season Ticket, som senere 

blev lavet om til Season Objectives, nye iterationer af spillet hvert år og FIFA Packs (loot 

boxes). 

  

 

Illustration af FIFA 21 Store 

  

Season Ticket blev introduceret i 2011, hvilket kostede 130 kr., og den var kun tilbudt til 

spillekonsoller Playstation og Xbox. Season Ticket gav spilleren primært tre fordele, hvilket 
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det første var tre dage tidligere adgang til nye kommende FIFA spil, men efter de tre dage 

blev udløbet, skulle spillerne betale fuld pris for det nye FIFA spil. Det andet var, spillerne 

fik nogle gratis gevinster, jo længere de spillede på den nuværende FIFA, og den sidste er, at 

spillerne fik altid 20% discount, når de købte FIFA Packs. (Lopez, 2016), (Yin-Poole, 2014) 

 

Illustration af FIFA 15 Season Ticket 

Man kan allerede ud fra Season Ticket se, hvordan EA psykologisk  påvirker spillerne, idet 

EA prøver, at skabe forskellige former for værdier igennem Season Ticket, så spillerne bliver 

tiltrukket til at købe en Season Ticket. Season Ticket har også en anden effekt på spillerne, 

idet Season Ticket er med til at skabe og give mere motivation og investering for, at spillerne 

vil spille FIFA længere og anvende flere penge, hvilket er med til at skabe Sunk Cost Fallacy. 

Sunk Cost Fallacy kan man se i forhold til, at Season Ticket belønner spillerne, hvis spillerne 

spiller FIFA længere, hvor spillerne derefter får lov til at samle deres gratis gevinst. Desuden 

kan man også se Sunk Cost Fallacy, i forhold til at Season Ticket giver også rabat, når 

spillerne anvender penge på FIFA Packs, hvilket kan skabe motivation for at købe mere FIFA 

Packs, idet Season Ticket gør det mere billigere at købe FIFA Packs. Man kan antage, at 

Season Tickets formål handler ikke kun at få solgt så mange Season Tickets som muligt, men 

det handler også om at skabe en form for motivation, investering og afhængighed for, at 

spillerne vil spille FIFA længere og anvende flere penge på FIFA Packs, hvilket gør, at 

spillerne bliver mere investeret i FIFA. 
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Illustration af FIFA 21 Season Objectives 

 

Season Ticket blev stoppede i 2015 af ukendte årsager, men der har været finger der peger 

mod at det skyldes primært, at EA vil gerne tjene mere penge på FIFA, idet de fleste spiller 

antog Season Ticket gave en god fordel for dem i forhold til, at de kunne få meget økonomisk 

værdi for så lidt et beløb. (Yin-Poole, 2014), (FIFAaddiction, 2016) Season objectives blev 

introduceret efter Season Tickets blev udgået, hvor Season Objectives er gratis for alle 

spillerne. Det eneste spillerne får fra Season Objectives er, at spillerne får nogle gratis 

gevinster, jo længere de spiller på den nuværende FIFA. Det kræver dog længere tid at få 

nogle af de gratis gevinster i forhold til, hvis man sammenligner med Season Tickets gevinst 

system. Dette kan ses da vi har sammenlignet  FIFA 15 og FIFA 21 gevinst system inde i 

selve spillene. Man kan antage, at Season Objectives formål er, at skabe afhængighed, 

motivation og holde på spillerne, så de vil spille FIFA længere, hvilket minder meget om en 

af Season Tickets formål og Sunk Cost Fallacy.  

 

Men den store forskel mellem Season Objectives og Season Ticket er, at spillerne ikke får 

nogle former for økonomiske fordele, samt at Season Objectives er gratis. (FIFAuteam, 2021) 

Den økonomiske fordel som spillerne ikke længere har hos Season Objectives, er en fordel 

for EA i forhold til, at når spillerne skal åbne FIFA Packs, så får spillerne intet rabat ved køb 

af FIFA Packs. Dette gør, at når spillerne skal købe FIFA Packs, hvis de skal på jagt efter en 
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speciel spiller skal betale meget mere, end de gør med Season Tickets. Dette er en stor 

økonomisk fordele for EA i forhold til, at EA hvert år får en større og større omsætning, 

hvilket en af årsagerne skyldes, at man kan antage, at flere og flere FIFA Packs bliver åbnede 

gennem spillerne og influencers. (Kenmare, 2020), (Stroud, 2020) 

Nye iterationer 

Nye iterationer af spillet hvert år handler primært om, at spillerne skal købe den nye version 

af FIFA spillet hvert år, hvilket som regel koster 550 kr., hvor hver version af FIFA derefter 

vil falde ned i pris jo tættere på, vi kommer til den næste nye FIFA. Denne metode for at lave 

nye iterationer af spillet hvert år handler primært om at genere flere penge for EA. Dette har 

vist sig at være en succes for EA, idet man kan se, at FIFA har fået solgt flere kopier af FIFA 

i 2021 end de gjorde i 2020. (Dring, 2020), (Beckwith, 2020) Det der er interessant er, at hver 

gang der kommer en ny FIFA ud, så bliver spillerens købte FIFA Packs og gevinster ikke 

overført fra den gamle FIFA til den nye FIFA. Det betyder, at hver gang der kommer en ny 

FIFA, så skal spillerne igen fra starten bygge deres fodboldklub, hvilket kan skabe motivation 

for, at spillerne vil spille FIFA længere samtidige også anvender flere penge på FIFA. Packs. 

(FIFAuteam, 2020) 

 

  

Illustration af FIFA 21 FIFA Packs 
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Illustration af FIFA 21 FIFA Points 

  

I FIFA har en meget populær game mode, som hedder FIFA Ultimate Teams, hvilket handler 

primært om, at man bygger et fodboldhold, som man anvender til at spille mod andre online 

spillers fodboldhold. (EA Sports, 2020) Spillerne bygger deres fodboldhold igennem noget 

der hedder FIFA Packs, hvilket er der, hvor spillerne kan betale for at få nogle nye 

fodboldspiller. Man kan købe FIFA Packs på to måder, den ene måde er, at man spiller mod 

andre online spiller, hvor man derefter får en gratis virtuel valuta, som hedder FIFA Coins, 

hvilket man anvender til at købe FIFA Packs. Denne metode tager rigtige langtid at få nogen 

gode fodboldspiller på til ens fodboldhold, og det er svært med denne metode at købe nogle 

af de bedste FIFA Packs, som EA tilbyder i deres onlinebutik i spillet. Dette skyldes at EA 

har sat priserne høje, når spillerne anvender FIFA Coins, desuden får spillerne hellere ikke så 

mange FIFA Point, når de vinder kampe over andre online spiller. Den anden metode er, at 

spillerne kan købe FIFA Points, hvilket er en valuta, man køber inde i spillet, hvis spillerne 

anvender FIFA Points, er det nemmer at få både de billigst og dyrest FIFA Packs. 

(FIFAaddiction, 2020) 

  

Dette skyldes at man kan antage, at EA vil gerne motivere spillerne til at anvende rigtig 

penge på at købe pakkerne, idet det rent tidsmæssigt vil betale sig mere at købe pakkerne med 

rigtig penge end at spille for FIFA Coins. Denne form for metode som EA anvender bliver 

ofte kaldt for Pay to Progress, hvilket betyder, at spillerne kan købe sig frem til de bedste 
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genstande i spillet uden at have brugt rigtig tid på at spille spillet. (Enduins, 2020) Pay to 

Progress spiller en vigtig rolle i forhold til, at hvis spillerne ønsker at få de bedste rank 

(Competitive) inde i FIFA, så kræver det, at de har nogle af de bedste fodboldspillere inde i 

FIFA. EA prøver hele tiden at droppe nye spillere inde i deres pakker, som hele tiden ændre 

hvem er de bedste fodboldspillere. Dette gør, at spillerne som ønsker at få en større rank, hele 

tiden skal bruge rigtig penge for at købe FIFA Packs, idet det er den mest effektive måde at få 

skaffede nogle af de bedste fodboldspillere på. (FIFAaddiction, 2020). Der er store 

prisforskel, mellem de forskellige FIFA Packs EA tilbyder i deres onlinebutik, dette gælder 

både for FIFA Coins og f.eks. koster en Jumbo Premium Bronze packs kun 1.250 FIFA Coins 

eller 75 FIFA Points, hvilket er nogle af de billigste FIFA Packs man kan åbne, mens andre 

packs som Jumbo Premium Gold Pack koster 50.000 FIFA Coins eller 700 FIFA Points. 

Priserne på FIFA Packs er som regel baseret på, hvor værdifuld fodboldspiller man kan 

udpakke, og om FIFA Packen er begrænset. (Thomas. 2020) Så overordnet set handler FIFA 

Packs primært om at genere flere penge for EA, mens man også kan antage, at den samtidige 

prøver at tiltrække spillerne til at penge anvende rigtig penge. Dette har været en succes i 

forhold til at FIFA Ultimate Teams er meget populært, og at EA har fået større omsætning 

hvert år fra FIFA. (Kenmare, J. 2020) 

 

FIFA Ultimate Team Packs – Forbedring af 

oplevelsen/optimering af packs 

Dette segment går i dybde med en analyse af FIFA Ultimate Team ved brug af nogle af 

tidligere beskrevet design teorier og metoder - og tager udgangspunkt i flere iterationer af 

FIFA, hvor meget design og prioriteringer har ændret sig i forhold til nye teknologiske og 

markedsmæssige realiteter. 

Siden lanceringen af FIFA Ultimate Team (FUT) i FIFA 09, har det været muligt at opnå og 

åbne packs, som indeholder en vis mængde af fodboldspillere som man kan bruge til at bygge 

sin egen fodboldhold med. Disse fodboldspillere bliver klassificeret efter statistikker – jo 

bedre statistikker, jo højere range (0-100) og bedre kvalitet (bronze-sølv-guld). Gennem 

årene og spil iterationerne har der sket ændringer i åbningen af packs og klassificeringen af 

kort. 
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I FIFA Ultimate Teams første iteration i FIFA 09, åbningen af pakker foregik meget hurtigt, 

med simple animationer og hurtige overblik af kort, som man fik fra pakken. Et kort med 

højeste rang og statistik blev fremhævet med en animation og mild blitz. 

 

Efterfølgende FIFA-spil havde beholdt konceptet med åbningen af pakker, men selve 

animationer og effekter blev tilføjet og forbedret med tiden. Dette skyldes forbedringer inden 

for teknologi og user-interface design, men også fordi FIFA Ultimate Team spiltype blev 

mere populær, hvilket resulterede i større fokus og arbejdsindsats på FUT. FIFA 12’s version 

af FUT har tilføjet mere visuelle effekter til pakke åbningen – mens kort i pakken afsløres, så 

man blinkende lys og skinnende effekter på kort. FIFA 14 kom med en vigtig ændring – der 

gik mærkbart mere tid til, at alle kort fra pakken blev afsløret. Mens pakken åbnede, blev den 

dækket af gyldne sekskanter som formerede en fodbold – bagefter blev bolden splittet og 

sekskanter blev til afslørede kort. Det er interessant at notere, at FIFA 15 tog nogle skridt 

tilbage – animationer varede i kortere tid, og alle kort blev afsløret på en gang. FIFA 16 

vendte tilbage til FIFA 14’s mere ”spændende” visuel model, men der er sat mere fokus på 

den ”bedste” kort i pakken, som bliver sat i fokus og individuelle informationer bliver 

langsomt afsløret til at bygge spænding hos spilleren. Denne model fortsætter i næste 

iterationer af FIFA, men der bliver ændret i høj grad på det visuelle aspekt – den bedste kort 

bliver repræsenteret af en animeret model, og fodboldstadion får en mere aktiv rolle i 

oplevelsen – tydeligt lys, røg og konfetti bliver vist på skærmen efter pakken åbnes. Lyden af 

jublende publikum kan høres i baggrunden. Derudover tager det næsten 30 sekunder fra 

åbningen af pakken til en skærm, hvor alle kort i pakken kan ses. FIFA 20 og 21 er 

komplicerede, fordi spillet bruger flere forskellige effekter afhængigt af kvaliteten af pakke 

og gevinstet. I det bedste tilfælde, de nye animationer forlænger tiden endnu mere, da 

animationen bevæger sig langsomt langs tunnelen før den når til fodboldbanen med masser af 

fyrværkerier og lyseffekter – alt fokus ligger på den bedste kort. Den bliver introduceret 

langsomt og fordelt i elementer - i følgende rækkefølge: pakke farve, nationalitet, position på 

feltet, fodboldklub og til sidst kommer der kort med den dansende model.  Andre kort i 

pakken bliver først set på en separat skærm med få visuelle effekter. Jo værre kortet, jo 

kortere og mindre effektiv animationen er - de værste kort har få effekter og stadionet med 

den dansende model bliver aldrig vist. Elementer som døre og skærme har også færre detaljer 
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end animationer for de bedste kort - alligevel har man i alle tilfælde en blændende lys når 

døre til pakkens indhold bliver åbnet. 

 

 

Illustration: Indhold af åbent pakke vist i FIFA 12 (top), og i FIFA 20 (bund), hvor den bedste kort 

bliver fremhævet på forskellige måder. Det skal bemærkes at alle kort i pakken bliver også vist i FIFA 

20, men først efterfølgende “walk-out” af den bedste kort.  

Ude fra denne korte analyse af åbningen af pakker gennem flere FIFA-spil, kan man lægge 

mærke til nogle trends – for det første, fokus blev ændret fra hurtig afsløring af alle kort i de 

tidlige iterationer til meget effektiv og imponerende præsentation af den udvalgte kort i 

pakken – mens resten af pakken tager en mindre rolle og bliver næsten irrelevant. Gennem 

iterationerne blev animationer og effekter mere synlige, komplekse og langvarige – der går 

flere sekunder før brugeren får lov til at interagere med spillets interface efter initiering af 

pakkeåbningen. Disse ændringer sørger for, at brugeren ser med da sekvensen er 

opmærksomhedskrævende og oplevelsen føles som en kerne del af spillet. Levende modeller 

af fodboldspillere som bevæger sig på fodboldbanen, får pakkeåbningen til at føle som en 

stor begivenhed frem for en almindelig sekvens i computerspillets interface.  
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Relaterede til gambling 

En af problemerne som kan opstå ved disse FIFA packs, er jo at i sig selv, er det bare en loot 

box og en loot box er en kombination af Random Reward Mechanisms, og visuelle 

animationer som er med til at øge nydelsen af selve processen. Selvom i et spil som FIFA, 

hvor man ikke er i stand til at sælge, de virtuelle spilgenstande for rigtige penge, er det ikke 

ensbetydende med at det er værdiløst, det har værdi selvom transaktionen med rigtige penge 

er ensrettet fra spilleren til virksomheden. Spildesignerne har været i stand til at skabe værdi 

for spillerne, ved at opbygge et system til at understøtte og skabe værdi for disse FIFA packs, 

ved at: 

1.       Introduktion af virtuelle valuta 

2.      Tidsbegrænset events 

3.      Gratis FIFA packs og virtuel valuta i form af 

4.      Forskellige FIFA packs 

5.      Tidsbegrænset bedre versioner af fodboldspillerne i FIFA UT Pack 

Som tidligere nævnt, så findes der to forskellige slags valuta i FIFA, coins som kan fås ved at 

bare spille spillet, og FIFA points som kun kan fås ved at bruge rigtige penge på det, selve 

processen ligner at det ikke har en reel funktion udover at gøre købeprocessen længere for 

spillerne, men det er med til at ændre på hvordan spillerne ser på værdien, og tillader dem 

adskille sig fra tankerne at de har brugt rigtige penge på det i stedet for, når der snakkes 

indbyrdes mellem dem refererer det til pakkens værdi som det koster x antal FIFA points i 

stedet for at sige at det koster x kr, samtidigt er spillerne ikke i stand til at kun købe f.eks. 150 

FIFA points til at købe en pack, fordi der er en konstant rate som er sat af spiludviklerne, i 

stedet så er de kun i stand til at bruge rigtige penge på at købe 250 FIFA points, som giver 

dem 100 ekstra til overs. Som betyder de har været i stand til at få spillerne til at bruge flere 

penge end de reelt set vil havde investeret. Det skal dog siges at de også kan købe packs med 

spillets gratis valuta altså coins, men det tager længere tid at indsamle nok coins til at købe en 

pack, og det er op til at spillerne selv at vurdere hvad der er mere værdifuld for dem. Som 

nævnt tidligere så er konceptet af værdi handler ikke kun om rigtige penge, fordi indeholder 

af pakkerne bliver farvekodet, nogle af pakkens indhold kommer med eksklusive 
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animationer, som er med til at skabe øget værdi hos spilleren plus at indholdet af 

tidsbegrænset packs indeholder sjældne og bedre versioner af sjældne spiller men pakken 

koster stadigvæk 150 FIFA-points som igen er med til at give spilleren en følelse af det er 

værd at bruge penge på det.   
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FIFA ultimate spiller og Psykologiske konsekvenser 

Der er blevet diskuterede at FIFA packs kan psykologisk defineres som gambling(Australian 

Senate 2018 as cited in: Drummond,Sauer 2018) 

selvom det ikke matcher med den juridisk definition af gambling. Der er selvfølgelig nogle 

ligheder mellem risikotagning og gambling, dog er der nogle kriterier som bliver brugt til at 

identificere gambling. 

● ·         Veksling af penge eller værdifulde genstande 

● ·         En ukendt fremtidig begivenhed bestemmer resultatet 

● ·         Chance er et af mekanismerne som er med til at påvirke resultatet 

● ·         Hvis man ikke deltager, kan man ikke tabe 

● ·         Man kan kun vinde på bekostning af taberne 

Dr. James Sauer og Dr Andrew Drummond, forklarer i deres rapport at for at en loot box 

system skal være i stand til at opfylde disse kriterier skal loot boxen i det givne spil være 

tilgængelig til at købes med rigtige penge, og de får adgang til loot boxen når de har brugt 

penge på det, og at indeholdet af  boksen bliver influerede af en chance og til sidst skal det 

være valgfri for spilleren(Australian Senate 2018 as cited in: Drummond,Sauer 2018) altså at 

de selv kan vælge om de vil købe det eller ej. men i sig selv er jo ikke et problem hvis det er 

valgfrit, men der er dog nogle psykologiske mekanismer som bliver taget i brug til at få 

spillerens kreditkort ud af lommen 

● ·         Variabel belønning 

● ·         Sensorisk feedback 

● ·         Sunk cost fallacy, gamblers fallacy og andre mekanismer som er med til at øge    

chancen for at spillerne bruger penge igen 

● ·         Konstant tilgængelighed 

Det er dog som nævnt i tidligere punkter svært at drage konklusioner om de langsigtede 

effekter omkring loot boxes, men vi kan ved hjælp af en case kan vise konsekvenserne af 

disse punkter. 
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Case: En mand på 21 år har brugt lidt under 3000 britiske 

pund på loot boxes i FIFA. 

Casen kan findes i bilag 1. 

 

Forbrugerforeninger/Reguleringer/Staten 

Segmentet her fokusere på lovgivnings delen af FIFA Ultimate Pack, og hvilke reguleringer 

som de skal igennem for at kunne fungere i hvert land. Som vi diskuterede i lovgivnings 

afsnittet, er det meget op til hvert enkeltes land, om de er i strid med spilleloven, derfor har vi 

forholdt meget bredt til emnet, og ikke valgt at fokusere på et bestemt land, men snarere vise 

forbindelsen som er imellem dem. 

Den første fase af regulering/lovgivningen kommer til forbrugerforeninger som Danmarks 

Spillemyndigheden eller Hollands Games Association, som er den første fase i vores SCOT-

model. Som vi skrev tidligere i Lovgivnings afsnittet, uddybede vi hvordan Star Wars 

Battlefront 2 skandalen gjorte forældre urolig i hele landet, som fik Spillemyndigheden til at 

en stilling når det gjaldt loot boxes. En af den danske spillelovs hovedformål er ”at beskytte 

unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle 

afhængighed af spil”, og det var det som forældre var bange for med Star Wars Battlefront 2 

skandalen. 

Så for at bedre forstå linket mellem psykologiske konsekvenser og forbruger foreninger, skal 

man tænke på det som at samfundet er bange for hvad loot boxes kan gøre for det mentale 

helbred på unge og udsatte personer, og derved kommer forbrugerforeninger ind og tager 

stilling til om det skulle klassificeres som gambling. Staten rolle er at lave en spillelov, som 

sætter regler for om noget kan defineres som gambling eller ej. Disse reguleringer er så op til 

statsejet forbrugerforeninger som spillemyndigheden eller Hollands Games Association, at 

tage stilling til om loot boxes indgår under den satte spillelov af staten. Dette bliver typisk 

gjort  via. undersøgelser, og efter hvad man finder ud af bliver det reguleret efter, som f.eks. 

vi har her i Danmark, at hvis tingen kan omsættes til rigtige penge, skal de have en tilladelse.  

FIFA Ultimate Teams Packs er en af de mest kiggede RRM her i Europa. De har været i 

søgelyset i lande som Holland, England og Frankrig, hvor de er blevet beskyldt for at gemme 
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gambling elementer i spillet, hvor man spiller på chancer for at få noget godt. I de tre lande 

har man valgt at udfører undersøgelser som skal determinere, om de er i strid med de 

individuelle landes spillelove. I det engelske parlament forsvarede EA deres loot boxes i alle 

deres franchises i 2019, hvor loot boxes blev anklaget efter en lang række undersøgelser, for 

at være sammenkædet med problematisk gambling særligt på unge og udsatte personer i 

deres franchises(parlamentlive,2018). Her blev FIFA Ultimate Packs nævnt som en af de 

franchises som blev undersøgt. I parlament høringen bliver Kerry Hopkins (Vice President, 

Legal and Government Affairs) og Shaun Campbell (UK and Ireland Country manager) fra 

EA, spurgt om de betragter loot boxes er en etisk funktion i deres spil (15:43-15:50). Her 

svarer Kerry Hopkins at de ikke kalder dem for loot boxes, men snarer ”surprise mechanics” 

og sammenligner det med børnelegetøj som Kinderæg og Hatchimals, og siger at de er etiske 

korrekte og er sjove elementer i deres spil, og er enige UK Gambling Commission og de 

mange andre Kommissioner i verden som ikke mener at de ikke er gambling, samtidig med at 

de afviser de beviser som undersøgelserne har fundet frem til. Parlamentet spørger også ind 

til hvorfor Belgien og Holland har valgt at tage det syn, som vi har forklaret i 

lovgivningsafsnittet omkring Belgien og Holland, her svarer Kerry Hopkins at Belgien og 

Hollands interpretation er meget anderledes end Storbritannien, og at selvom de ikke har 

været enige med beslutningen, om at det bliver klassificeret som gambling, så har de løst 

problemet ved slå muligheden for at købe FIFA points med rigtige penge af i Belgien. Det 

har ikke været nødvendigt endnu at lave ændringer i Holland ifølge Kerry Hopkins, da man 

skal kunne bytte sine virtuelle gevinster, før det var i overtrædelse. 

Høringen viser tydeligt, at EA gerne ville se det de sælger som harmløse ting, som ikke er 

mere farligt for unge end børnelegetøj som Kinderæg eller Hatchimals. De vælger at kigge på 

det som om man sælger en overraskelse i en pakke, men glemmer lidt at nævne at der er 

forskellige niveauer til ens overraskelse som bliver bestemt af en chance, som er derfor de 

minder om gambling elementer. 
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Kapitel 5: Diskussion og Konklusion 

Kan random reward mechanisms reelt blive implementeret 

uden konsekvenser? 

Selvom vi beskriver Random Reward Mechanisms på en meget negativ måde gennem det 

meste af rapporten, er der tydeligvis noget underholdende ved oplevelsen. Trenden med at 

købe og åbne loot boxes er stadig populære til den dag i dag, som Pawel sagde i vores 

interview: 

“We like randomness, we like being surprised, and we like getting something from nothing.” 

Så der ligger noget fundamentalt i nogle af os, som elsker tilfældigheden i et spil og 

overraskelsen med hvad man kan tilfældigt få tildelt i spillet. Denne tilfældighed/overraskelse 

af det, som spilvirksomhederne har fundet ud, er sjovt for spillerne, og har anvendt dem i spil 

som FIFA Ultimate Team. Som Kerry Hopkins snakkede om i det britiske parlament høring, 

det sjove element for spillerne er at tjene pakkerne og åbne pakkerne (parliamentlive,2019). 

Så vi kan altså etablere at det er et element, som nogle spillere finder sjovt, kan Random 

Reward Mechanisms så bruges på en måde, hvor det ikke ligner gambling. 

Random Reward Mechanisms er ikke kun begrænset til loot boxes, men kan også integreret i 

andre dele af spillet, hvor man ikke skal betale for at få gevinster, og hvor gevinsterne ikke 

nødvendigvis har nogen reel værdi. Dette er hvad der bliver beskrevet som Isolated-Isolated 

RRM og Isolated-Embedded RRM ifølge Rune Nielsen og Pawel artikel. For at genopfriske 

hvad de to forskellige RRMs er, så er Isolated-Isolated gratis for spilleren at deltage i og 

gevinsterne har ikke nogen reel værdi, mens Isolated Embedded er stadig gratis for spilleren, 

men de kan bytte med andre spillere gennem auktionshuse, hvor man kan sælge/bytte sin 

gevinst til in-game valuta. I vores interview spurgte vi Pawel om loot boxes er anti forbruger, 

hvorefter han kom med et generelt svar omkring RRM, og om det er anti-forbruger, han 

sagde sådan her: 

“No, I don’t think that Random Reward Mechanisms are inherently anti-consumer. As I say 

in the paper, it really depends on what exactly is the payment (if there is any) and reward. 

The most problematic model is where you pay for the Random Reward Mechanisms with 

your own, real life money, and then you get something that you can sell for real world 
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money. In that case, they are inherently problematic, but that is because they are simply 

gambling. There is no difference between that type of Random Reward Mechanisms and 

traditional gambling. But if you take an example of a Random Reward Mechanism in a game 

like Borderlands, I don’t see any problematic aspect of this. This is just having fun with 

randomness, and randomness is inherently pleasurable for us”. 

Det vil sige, at Pawel ikke mener, at Random Reward Mechanics behøver at være anti-

forbruger, men måden man implementere RRM og hvilke forudsætningskrav, som skal 

opfyldes for at få fat på gevinsten, er betydende for om RRM er problematisk i spillet. Han 

nævner Borderlands serien som et eksempel for RRM uden problematikker. Borderlands 

følger Isolated-Isolated, da de gevinster du får fra spillet, ikke har en værdi, men det er stadig 

tilfældigt, hvad man får fra spillet. Man kan tænke på det som om man åbner en loot box, 

hver gang man dræber en fjende i Borderlands, det er tilfældigt hvad der kommer ud af 

fjenden, og de fleste gange er det ikke noget som vil fange spillerens opmærksomhed, men 

når der endeligt kommer en sjælden gevinst, bliver spilleren glædeligt overrasket. Dette er en 

måde at bruge RRM på en måde, som undgår konflikten af at spilleren skulle blive udsat for 

gambling i spil, da de ikke bruger rigtige penge. Her behøver RRM ikke at være dårlig for 

spilleren, men kan faktisk være grunden til, at man vil spille spillet til at starte med.  

Modellen som Pawel præsenterer er grundlæggende for at kategorisere de forskellige 

tilfældige mekanismer i spillet, er der beviser for, at selvom et spil starter med 

implementering af, hvad der er meningen der skal være sjove mekanismer som Isolated-

Isolated RRM, kan det udvikle sig til nogle af de andre kategorier som ligner gambling. Dog 

kræver det stadigvæk en længere diskurs omkring hvorvidt RRM er bare mere end en 

“surprise mechanic”, som skal være med til at skabe sjov for spilleren, ikke har nogle 

konsekvenser det kommer i forskellige former og implementeringer, men staten mener at det 

er kun når der er rigtige penge på spil at det bliver betegnet som et problem. 

F.eks. er det kun nogle få regeringer, som har restriktioner mod loot boxes som en helhed, 

hvorimod her i Danmark er kriterierne anderledes og det gælder kun spil som har en 

eftermarked eller skinbetting(Spillemyndigheden,2017). men et spil som har en strikt intern 

økonomi som tillader folk at bytte varer med hinanden kan misbruges til at tjene penge på 

dette. Som nævnt tidligere er det som ligner mest gambling ifølge Pawel (Nielsen, 

Grabarczyk, 2019). Uanset om loot boxes er klassificeret som gambling eller ej. Er man 

stadigvæk i stand til at stille spørgsmål til det, der kan stadigvæk være potentiel fare, der 
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findes mange tredjeparts hjemmesider som køber og sælger loot boxes og indholdet af det, 

selvom hvis virksomhederne som står bag spillet, ikke tillader disse transaktioner er det svært 

at spore og stoppe det. Ud over det selvom det ikke ligner gambling er der empiriske studier 

som viser at det har en effekt på unge (RSPH,2020) og kan danne afhængighed til det og 

danne usunde vaner. f.eks. så passer Isolated-Isolated RRM ikke under kriterierne for 

gambling juridisk eller psykologisk, men ligesom med de andre former for RRM har der ikke 

været nok studier og undersøgelse af dette, og folk med tendenser til at gamble kan muligvis 

blive påvirket af dette, samtidigt så er der stadigvæk potentiel fare for at Isolated-Isolated 

RRM kan være et problem, dog er der ikke litteratur eller undersøgelser som viser de 

langtidsvirkende effekter af dette, dog har psykologen Mark D. Griffiths, som er professor på 

Nottingham Trent Universitet, og som fokusere på adfærdsmæssig afhængelighed(bl.a. 

spilforstyrelser, spilafhængighed), konstateret at spil i sig selv kan blive set som gambling. 

Griffiths mener at gambling og gaming er begyndt at konvergerer, på den måde at i gambling 

og gaming vil man gerne have at spillerne fortsætter med at spillet og det samme gælder for 

gambling(Griffiths & King, 2015) F.eks. Med introduktion og innovation af de gamle 

spilmekanismer, som f.eks. Med deathrolling i World of Warcraft hvor spillerne kæmper om 

at være den sidste til at nå tallet 1 fra 1000, gennem en intern random-number-generator. 

Hvis den første spiller starter med at rulle tallet 420, skal spillernummer 2 rulle fra tallet 1-

420, hvor personen der rammer tallet 1 først taber spillet. 

De her nye konvergerende Spil med RRM elementer kan også udvikle sig fra Isoleret-Isoleret 

RRM til andre former med RRM, .f.eks. Med World of Warcraft og Old School Runescape.  

“Given these similarities, it has also been observed that over the last decade, gambling and 

gaming technologies have begun to converge, with video games featuring gambling-like 

elements and gambling games featuring video gaming-like elements. Many of the newer 

convergent gambling-gaming forms include such activities as online penny auctions and 

gambling-type activities on social networking sites (“i,e.,” “social gaming”). (Griffiths & 

King, 2015) 

Vi kan f.eks. tage et kig på Jagexs spil Old School Runescape(OSRS) den primære form for 

RRM inde i spillet er at spillerne kan dræbe monstre, og monstrene har en chance for at give 

spilleren en værdifuld genstand. Denne form for RRM klassificerer Pawel som en Isolated-

Isolated RRM, da spillerne ikke kan bruge rigtige penge for at få disse værdifulde genstande 

og genstande ikke har noget reelt værdi. Samtidigt har OSRS (Old school Runescape) også 
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deres egen valuta(gp), samt en auktionshus og tillader spiller at bytte ting med hinanden, 

selvom intentionen var, at ting der foregår i spillet holdes i spillet er realiteten ikke just sådan, 

nogle spillere har været kreative til at lave gambling bots, hvor spillerne kan bette spillets 

penge for at prøve at vinde. Desuden har OSRS et sted som spillerne referer som ”The Sand 

Casino” hvor spillerne kan kæmpe mod hinanden med samme odds og bette de værdifulde 

genstande og penge mod hinanden. Udover det har OSRS et abonnement system, hvor hvis 

du abonnerer har du adgang til alle spillets indhold, abonnementet kan fås som en genstand i 

spillet og sælges for spillets valuta til andre spiller. Ideen bag dette var at folk som var gode 

til at tjene penge inde i spillet, kunne behøve ikke at bruge penge på det, og dem som var 

mindre gode til at tjene penge kunne bruge dette til at få penge. Genstanden bliver kaldt for et 

”bond”, dette er dog blevet misbrugt på den måde nogle spiller har brugt det til at gamble i 

stedet(Colonello,2019) når de ikke har flere ting, at bette med vælger de at bruge penge på et 

bond, sælge det for guld, og derefter er det tilbage til gambling. Aldersgrænsen for OSRS er 

13 år og op. selv her hvor økonomien er isoleret, RRM været isoleret, har spillerne fundet en 

måde, hvorpå de kan gamble med hinanden. Det ligner ikke traditionelt gambling som vi 

kender det, men mere gambling med flere ekstra processer. Udover det har folk også solgt 

guld for rigtige penge selvom, det er ulovligt til en grad hvor folk kan leve af det, eller det er 

det eneste udvej for dem. Eksemplet her er folk fra Venezuela som ``farmer” guld i spillet, og 

videresælger det ulovligt for rigtige penge. 

Vi kan se her at OSRS har gennem tiden udviklet sig fra Isolated-isolated til embedded-

isolated, og har skabt problemer for folk med tendenser til at blive afhængige af dette, 

desuden har folk også været i stand til at tjene rigtige penge på dette(Ombler, 2020) ved at 

sælge gp og værdifulde genstande ekstern med hinanden, som indirekte gøre OSRS til en 

Embedded-Embedded spil.  
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Nudging - er det etisk? 

Nudging er en designmetode, men samtidige har den også mange elementer fra STS, som 

handler om at påvirke brugerens valg og adfærd ved ”nudges” – små, designelementer som 

ikke faktisk tvinger brugeren til at tage en bestemt retning, men blot lave en forslag. Nudges 

findes overalt i computerspil (Adrian L. J. Schneider, T.C. Nicholas Graham, 2017) – meget 

indsats er brugt til at få og beholde deres brugere på forudindstillede valg som spiludbyderne 

vil helst se dem bruge. Det kan lyde uskyldigt, da nudging kan bruges til at skabe den bedste 

mulige oplevelse for spilleren for at øge underholdningsfaktoren. Spildesign kan bruges til at 

guide spilleren på en bestemt måde, så sværhedsgraden er godt balanceret i forhold til 

spillerens erfaring og evner – dette kan sørge for, at spillet opleves hverken for let eller for 

svært. Et eksempel på dette kan findes i spillet ”The Witcher 3”, som markerer opgaver i 

grøn, rød eller hvid farve. Ved brug af denne farvekodning, kan spilleren opleve opgaver på 

det bedste mulige tidspunkt – sværhedsgraden er balanceret og spilleren får netop de 

gevinster, som vurderes mest brugbart på baggrund af spillerens nuværende niveau. Dette er 

tilfældet med ”grønne” opgaver. Når opgaver vurderes for svære, er de markeret som ”røde” 

– og gevinsten kan ikke nødvendigvis være særlig brugbart på tidspunktet. På den samme tid, 

spillet vil have spilleren til at ikke glemme om gamle opgaver – ellers bliver de markeret som 

”hvide”, og dette vil betyde at opgaven vurderes for let, og gevinsten vil være for dårlig – da 

indsatsen er lav. Spillet forhindrer ikke på nogen måde valget af svære eller lette opgaver, 

men der bliver sat fokus på de optimale valg. Dette er et godt eksempel af nudging i mine 

øjne, da den har de bedste intentioner for spilleren og kan derfor bruges til at forbedre 

oplevelsen.   

Nudging kan også ses i negativt lys, fordi det kan vurderes som en form af manipulation. Ved 

at sætte så meget fokus på det forudindstillede, kan man måske lave et argument for, at man 

tager valgmuligheder væk fra brugeren. Hvis valgmuligheder findes i spillet, men bliver nemt 

overset eller ignoreret af brugeren – har man så rigtigt et valg? Filosoferen Luc Bovens i hans 

kritik om Nudging-teori skriver dette: “Nudge is less desirable when it creates a people who 

have become incapable of taking their lives in their own hands and to make autonomous 

changes in their agency to make it fit in with their overall preference structure. “ (Luc 

Bovens, 2009) 

FIFA og mange andre spil med loot boxes sætter stort fokus på sunk-cost-fallacy og fear-of-

missing-out, samt med de andre designmetoder beskrevet tidligere i rapporten. Brugeren har 
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selvfølgeligt en mulighed for at lade være med at participere i loot boxes – men de er 

designet fra et mekanisk, og audio-visuelt perspektiv til at være tiltrækkende og attraktive til 

brugeren. FIFA Packs kommer i mange forskellige varianter, selvom at de indeholder mange 

af de samme spillere som i almindelige packs. Disse varianter kan være relateret til 

tidsbegrænsede events, som giver brugeren en fornemmelse af noget unikt, og der skal 

handles så hurtigt som muligt, hvis man vil opnå det – nu eller aldrig. Varianter kan også 

komme i forskellige farver – blot det kan afgøre, om en ting bliver købt eller ladt være af den 

potentielle køber. 

Grinding kan være et negativt eksempel af nudging, da med kombination med 

mikrotransaktioner og loot boxes, spildesign kan tilpasses til at præsentere loot boxes som det 

mere bekvemmelig og sjov alternativ frem for at ”arbejde” til målet. Valget eksisterer der 

stadigt, både i teori og praksis – men alligevel kan selve præsentationen af tilgængelige 

valgmuligheder påvirke brugerens opfattelse af dem. Her kan man måske argumentere om 

grinding er overhovedet korrekt implementeret nudging, da nudging i teorien burde slet ikke 

begrænse eller fjerne de muligheder som der findes – alle valgmuligheder skal være klart og 

tydeligt. Som Thaler og Sunstein kaldte det, at være transparent. I praksis tit kan man tit se 

som on tilgængelige valg er præsenteret til brugeren, men den ene mulighed kan være 

understreget med bred tus, mens alle andre er skrevet med en tynd blyant. Krav bliver 

teknisk-set opfyldt, men i praksis kan man forvente at mange vil vælge det mest tydelig og 

læselig mulighed frem for at gøre indsats bare for at se, hvad den anden mulighed er. Sådan 

slags nudging bruges overalt, ikke kun i computerspil men også når man læser og håndterer 

forskellige aftaler. ”Opt-out” metoden handler om at have en forudindstillede handling som 

kan i teorien altid ændres så længe brugeren ønsker sig det. Princippet er dog, at mange aldrig 

vil gøre indsats til at finde ud om de alternative muligheder og handle på dem, så man bliver 

bare ved det forudindstillede, fordi ingen ekstra indsats er krævet fra brugerens side.  

Udbredt internetforbindelse er blevet brugt til fordel i mange aspekter af vores samfund, og 

en af dem er bestemt underholdning. Computerspil benytter sig af internettet på mange 

forskellige måder fra det mest åbenbart og involverende som online multiplayer, til noget 

mere obskurt som ekstra information til den enlige spiller midt i hans offline spil. Spillere er 

som regel altid forbundet til internettet og dette skaber muligheder for at involvere det dybere 

i konceptet – mange af moderne spil opererer som en tjeneste – det handler ikke så meget om 

at sælge en spil som engangsprodukt, men at få spillere til at blive ved med at spille og 



67 

konsumere nyt indhold som kommer med opdateringer. Dette præsenterer også en mulighed 

for at sælge noget ekstra – mikrotransaktioner i for eksempel spillet Far Cry New Dawn, som 

tilbyder spilleren at springe over grinding ved at betale og få det hele i et øjeblik.  Dette 

fungerer lidt som en opt-out design – brugeren åbner sig for at modtage nye tilbud, 

opdateringer og andre måder som kan påvirke ens oplevelse af spillet og måske lede til 

yderligere indkøb. Men de fleste spil kan også være i stand til at fungere helt offline, og 

selvom spil-designet er ikke direkte påvirket af det, så mange af de ”nudges” der stammer fra 

onlinetjenester kan have en virkning på oplevelsen. Det kræver dog at sætte spiltjenesten til 

offline-tilstand, hvilket man som regel ikke gør hvis det ikke er nødvendigt. 

Anden lejlighed som spiludbyderne får er indsamling af data. Dette er ikke noget nyt, og man 

hører meget om det i kontekst af mobiltelefoner, hjemmesider og operativsystemer. Firmaer 

indsamler mange forskellige data om os, og sælger det videre. Viden er magt. Dette gælder 

selvfølgeligt også for computerspil. Indsamlede data kan variere – det kan være noget som 

basal diagnostik info om ens hardware, men det kan også handle om spisevaner. (Polygon, 

2019) Dette kan være farligt, da spiludbyderen er nu i stand til at opbygge en aktiv profil for 

hver spiller – ens spillevaner, metoder, evner og tid. Dette kan bruges til at tilrette spil 

designet på sådan måde, at det tjener mest penge – og dette sandsynligvis handler om at gøre 

produktet attraktivt til konsumenter.  At designe loot boxes og mikrotransaktioner for en 

bestemt bruger og bruge de personaliserede nudges til at øge profit er en mulighed. Hvad er 

der galt med det – altså brugeren bliver aldrig tvunget til at købe noget ekstra – men er det så 

etisk korrekt at gøre alt for at få konsumenten til at købe noget, som ville ellers ikke været 

muligt med en mere generisk indstilling? Spilleren er selvfølgeligt helt med på processen, da 

man accepterer altid brugeraftalen når spillet købes eller startes for det første gang. At næsten 

ingen læser de aftaler, det er en helt anden sag. Ignorance er ikke et gældende forsvar i retten, 

og aftaler plejer at være skrevet på sådan måde, at det er svært at være klogere på dem hvis 

man faktisk læser. Komplekst, juridisk sprog nudger til hurtig handling. Men hvis alternativet 

til en godkendelse er tilbagekaldelse af retten til at benytte sig af et produkt, som man har lige 

brugt pengene på – så er det jo klart, hvilken vej de fleste brugere ville tage. Det er et 

komplekst problem, fordi hvor ligger grænsen mellem almindelig forretning og uetiske 

handlinger? Teknologier og designmetoder bliver bare optimeret gennem tiden til at tjene 

mere penge, sådan har det altid været – og ingen bliver tvunget til at spille noget eller gøre 

noget på bestemt måde. Der er bare spørgsmål om brugere, er helt bevidste om de handlinger, 

som de foretager sig.   
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Konklusion 

Efter vores projektarbejde som involverede indsamling af teorier og analyse af visse 

omstændigheder og artefakter, kan vi konkludere, at implementeringen af Random Reward 

Mechanisms havde en betydelig indflydelse på samfundet. Du har forbrugerne, som køber 

Random Reward Mechanisms i håbet om at få det de ønsker sig, samtidig med på den anden 

side sidder spildesignerne/spiludgivere, og prøver at gøre Random Reward Mechanisms 

sjovere for forbrugeren. Derudover har du bekymret forældre, som får staten, og 

forbrugerforeninger til at reagere, og tage stilling til om det overholder allerede eksisterende 

love og reguleringer. 

Når vi ser på tilgængeligt bevis, kan man lægge mærke til at flere individuelle, som Jonathan 

havde været påvirket af Random Reward Mechanisms til sådan en høj grad, at 

konsekvenserne kunne ikke skelnes fra det, som ville ske, hvis han deltog i traditionel 

hasardspil. Folk som Jonathan risikerer at være fanget i en rytme og miste deres penge uden 

at lægge mærke til det i tiden. Spil som FIFA er fyldt med nudges, som tiltrækker spillere 

afhængigt af deres præferencer, og holder dem i spil ved kontrollerede gevinster i form af 

fysisk stimulation og tilfældige spil genstande. Random Reward Mechanisms får meget fokus 

fra spiludbyderne, når det handler om design og gameplay mekanikker - og samtidigt med de 

voksende omkostninger i industrien er det blevet lukrativt at søge ekstra indtægt udover 

“engangs-køb” som stammer fra det traditionelle finansieringsmodeller af computerspil.   

Faren i selve Random Reward Mechanisms ligger i, at et spil kan have elementer af dette 

isolerede fra den virkelige verdens økonomi, men hvis spillerne indbyrdes kan de bytte, og 

handle med hinanden ved enten sanktionerede auktionshuse eller direkte byttehandel, kan 

RRM som bare blev designet til at underholde spillerne, kan hurtigt ændres til noget, som kan 

store konsekvenser for samfundet, som f.eks., med et gammelt java spil som old school 

runescape er med til at påvirke et lands økonomi, fordi spillets virtuelle valuta, samfund samt 

RRM mekanismerne i dette er så stærk. Dette skal dog pointeres at landet, som spillet har en 

stor indflydelse på er Venezuela, som lider under hyperinflation, og er et meget ekstremt 

eksempelt.   
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