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Abstract  

In this project we will be focusing on  microtransactions. We will look into how they work, 

and what influence it has on the user of games that use microtransactions, and how it 

influences the games themselves. The project will attempt to answer the question:  

How do microtransactions work? And what effect does it have on the user?  

 

The approach we have taken to understand microtransactions, and how to best showcase it is 

partially through a game we have developed. It is meant to showcase the different aspects of 

microtransactions that we have determined as being important in understanding 

microtransactions and the effect it has on users. Hereafter we explore different aspects of 

microtransactions and loot boxes, such as the european laws governing its use in video 

games.  

 

We have also used a questionnaire, and made an interview to improve the understanding of 

the users of microtransactions. The project will contain a feature breakdown of two mobile 

games that are successful economically, and that use microtransactions. We have then 

analysed them and used our further understanding of successful use of microtransactions, to 

develop our game. We used the “Trin-model” to further breakdown/analyse 

microtransactions, and from the data we have collected through these methods we have then 

developed our game, which we explain in detail, and then analyse for more data.  
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Begrebsafklaring: Ordliste 

Boost 
1. En virtuel genstand der kan benyttes i et videospil til at 

forbedre spiloplevelsen, gøre baner lettere eller give brugeren 

fordele på anden vis. 

2. Betale andre for at gøre din spilprofil god. 

Casual spil 1. Når man spiller “afslappet”. Dv.s ikke dedikere en vis 

tidsmængde/penge til spillet.  

2. En genre af videospil som er designet til at være let 

tilgængeligt og markedsført mod en bred brugergruppe. 

 

Default 
Standardindstilling, eller standardudstyr i et videospil. Bliver også 

brugt som nedladende bemærkning, mod spillere der ikke er 

indehavere af skins eller andet udstyr. 

DLC DLC står for downloadable content. Ofte en mindre udvidelse til et 

spil. 

Emotes  1. En teatralsk måde at vise hvad en person føler ofte med 

overdrevet ansigtsudtryk. 

2.  Små figurer eller animationer der bliver brugt til at vise hvad 

brugeren føler omkring diverse ting.  

Expansions En udvidelse til spillet, bestående af ekstra “baner”, nye karakterer, 

eller andet. 

F2P F2P står for Free to Play og er spil der er gratis at spille. 

In game Mens man spiller. 

Ingame currency Valuta inde i spillet, navnet ændres fra spil til spil. 



 

5 

Klasse en klasse i programmering, er en slags pakke som holder data og 

funktioner som relaterer til pakkens data. Klasser bliver brugt til 

forskellige formål afhængig af omstændigheder, som f.eks. 

programmeringssprog, formål, programmeringsparadigme. 

Kunde 

autentifikation 

Man sikrer at en kunde, er den rigtige person. Bekræfter at det faktisk 

er den person, man har prøvet at finde. 

Loading 

Screen 

Skærmen der vises mens man indlæser spil/bane/butik. Ofte er der små 

tips eller informationer, samt en lille cirkel der viser at man indlæser.  

Lootbox En virtuel kasse/pakke, hvori der ligger tilfældigt udstyr eller in game 

valuta. 

Multiplayer Spil der giver mulighed for at spille med andre spillere eller venner. 

PBR PBR står for Photo Based Rendering, og er en metode hvorpå man 

laver 3D grafik. Denne form er baseret på foto og giver et mere 

realistisk billede og er ofte det der bliver brugt i filmindustrien til at 

lave visuelle effekter 

Power up En slags bonus som gør spillerens karakter stærkere, ved at for 

eksempel at give mere skade mod modstanderen. Minder om boost. 

Rewards 
Hvad man får ud af sine penge ved et online køb på et spil. Eller andre 

former for belønninger. 

SDK SDK står for Software Development Kit og er en sammenfatning af 

kode med fokus til at lave software. 

Server 
En computer der, holder styr på og deler ressourcer med andre 

computere ofte gennem internettet, hvor kun ejeren af serveren kan 

ændre data indholdet. 
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Skin 
Tøj / udklædning til din spilfigur, våben eller andet. 

Steam En spildistribuering platform. 

Valve  Valve er en computerspils-virksomhed fra U.S.A der har lavet spil 

som Half life, Counter-Strike osv. derudover har de også udviklet 

spilplatformen “Steam”. 

 

Rapportdesign:  

Vores rapport består af følgende punkter: 

En ordliste 

En forklaring af de forskellige ord og termer vi bruger gennem rapporten. Mest omhandlende 

computerspils “slangs”. 

Abstract 

Et kort resume på engelsk over hele vores rapport. 

Rapportdesign 

En guide til hvilke punkter der er i vores rapport, med en lille tekst der opsummerer hvert 

afsnit. 

Indledning og problemfelt 

En kort indledning og en præsentation af vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

Redegørelse 

Et kapitel hvor vi redegør for de ting der vil ligge til basis for vores rapport. 

Teori 

En præsentation af den teori vi har fundet og samlet. 
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Metodeafsnit 

En kort gennemgang af de metoder vi bruger i opgaven. Nævnelse af blandt andet Ikea 

Effekten og Anchoring  

Empiri 

Vores fundne empiri. En præsentation af nogle spil vi har undersøgt, vores spørgeskema, og 

et interview. 

Analyse 

Vores analyse. Her bliver blandt andet Trinmodellen brugt 

Produkt og design 

Et afsnit om vores produkt. En gennemgang af hvordan produktet er udviklet og hvilke 

designvalg der er blevet taget i processen. 

Diskussion 

Et afsnit hvor vi diskuterer de punkter vi finder væsentlige i vores rapport. 

Konklusion 

En overordnet konklusion hvor vi svare på vores problemformulering. 

Litteraturliste 

En liste over den litteratur vi bruger gennem rapporten. 

Indledning og problemfelt 

Spil-kategorien ”Free to play” (F2P), ”gratis at spille” på dansk, er den mest brugte spil-

kategori. Kategorien dækker over alt fra mobilspil til computerspil, så længe spillet er gratis 

at installere og spille (Techopedia. (2011) ; Lexico. (n.d.).   

Nogle af de mere kendte ”F2P” spil er Call of Duty: Warzone, Roblox og Dota. Alle disse 

spil er gratis at hente, spille og er alle sammen multiplayer, så man kan spille med sine 

venner.   
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Dog har de alle sammen det samme forretningsmodel; At sælge dig kosmetiske genstande 

eller ”in-game currency”, i form af mikrotransaktioner. Det kan være alt fra ny maling på dit 

våben, til nyt tøj til din karakter. Mange spil tilbyder også at købe “premium service”, hvilket 

inkludere fjernelse af reklamer, gratis ting jo flere gentagne dage man logger ind og andre 

services der gør din oplevelse bedre. De fleste spil følger den samme formel; Man kan købe 

”penge” i spillet i form af individuelle valuta (I Roblox hedder det f.eks. ”Robux”). Med 

disse valutaer kan man købe tøj, lootboxes, karakterer eller hvad end spillet ellers byder på. 

Man kan også undgå at skulle købe valutaen, men bare købe tingene direkte fra spillets in-

game butik. Dog bliver nogle kosmetiske ting gemt bag ”lootboxes”, hvilket nudger spilleren, 

til at bruge flere penge på at forsøge at få de virtuelle genstande de ønsker sig (Colagrossi, 

Mike. 2021). 

Ifølge Statista.com havde mobil-spillet Honor of Kings, 2.45 milliarder dollars i omsætning i 

2020. Det er et stort spring fra de 1.43 milliarder tilbage i 2019 (Clement, J, 2020., 

Sensortower, 2019)  

På baggrund af den store vækst af f2p, har vi valgt at undersøge de tekniske aspekter af 

mikrotransaktioner og undersøge hvilken effekt det har på brugerne. 

Dette har ledt os til problemformuleringen som lyder på. 

 

Hvordan fungerer mikrotransaktioner og hvilken betydning har det for brugeren? 

 

For at besvare dette spørgsmål har vi udviklet nogle arbejdsspørgsmål, der har til formål at 

danne baggrund for vores besvarelse. 

Arbejdsspørgsmål:  

- Hvad er mikrotransaktioner? 

- Hvordan bliver mikrotransaktioner implementeret? 

- Hvilke samfundsmæssige og sociale forhold spiller ind i forhold til 

mikrotransaktioner? 

- Hvilken betydning har det for videospil industrien? 
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Semesterbinding 

Projektets inddragelse af dimensionen Teknologiske systemer & artefakter (TSA) vil være 

gennem brug af metoder, samt udviklingen og forklaringen af de konkrete elementer som 

indgår i mikrotransaktioner i videospil, via vores demonstrationsspil. 

Vi vil benytte trinmodellen fra TSA, udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels 

Jørgensen til at afklare og fremvise, blandt andet, essentielle elementer, artefakter og 

systemer som indgår i mikrotransaktioner generelt (Jørgensen, 2018). Derudover vil vi 

beskrive og demonstrere disse karakteristika, ved brug af et demonstrationsspil. 

Demonstrationsspillet er udviklet af os, og fungerer som empirisk element, da det er software 

der inkluderer mikrotransaktioner. Spillet vil bidrage til vores undersøgelse. Det kan bruges 

som udgangspunkt til yderligere undersøgelser af andre konkrete eksempler. Desuden vil en 

forklaring af hvordan vi har konstrueret demonstrationsspillet, og med hvilke redskaber, 

indgå og supplere TSA dimensionen. 

Projektet vil dække dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund gennem en analyse og 

diskussion af mikrotransaktioners effekter på brugerne og samfundet. 

Tændingspunkt 

Gruppen startede dette projekt fordi vi alle til dagligt spiller forskellige spil. Vi kunne hurtigt 

blive enige om, at vi alle sammen kunne identificere en stigende brug af mikrotransaktioner i 

de spil og den online omgangskreds vi befinder os i. Samt havde flere af os prøvet at bruge 

penge i forskellige freemium spil og det blev spændende at se hvilke aspekter og elementer 

der egentlig havde påvirket vores køb i spillene.  

Samt var det interessant at se udviklingen, da de fleste af os er vokset op med forskellige spil, 

hvor det i starten ikke var en forretningsmodel man mødte. Men senere er blevet tilføjet i stor 

stil i spil, som vi kan forbinde med vores barndom. Interessen for at finde ud af hvilke 

forretningsmodeller der bliver brugt og hvad motivationen for disse er. Vores interesse blev 

kun større, da vi begyndte at snakke om at skabe et produkt hvor vi selv kunne indsætte 

mikrotransaktioner.  
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Redegørelse 

Implementering af mikrotransaktioner i videospil 

Ved brug af blandt andet Steams Implementeringsvejledning for mikrotransaktioner (Steam, 

(N.D.) a). vil vi forklare hvordan mikrotransaktioner fungerer som et system. Derudover 

hvordan man arbejder med det rent teknologisk, når man vil designe et program eller spil der 

indeholder mikrotransaktioner. 

I vejledningen fortælles det hvordan Steam har designet deres distribueringsplatform, så 

brugeren ikke behøver at logge ud, hver gang man vil lave et online køb for penge. Man kan 

derved foretage køb imens man sidder og spiller, altså “in game”. Steam har flere spil der har 

forskellige former for valuta og rewards som kan købes gennem mikrotransaktioner. Disse 

rewards kan være alt fra våben, tøj, guld mm. Disse genstande kan enten gøre din karakter 

stærkere og dermed spillet lettere. Men de kan også ”bare” få din karakter til at se sej ud.             

Selve betalingsmetoden 

Det første der sker når man laver en online transaktion er, at der bliver sendt en 

købsanmodning ud til købsserveren. Herefter kommunikerer serveren med Steam via. http. 

Købsserveren sender oplysninger til Steam, som for eksempel hvilket land man er fra, sprog 

og selvfølgelig dine kreditoplysninger. Derefter hvis din data er godkendt, og du har penge 

nok, vil du modtage dine rewards. Betalingsprocessen er yderligere forklaret i vores afsnit om 

Trinmodellen, på trin 4 og 5. 

Hvad er mikrotransaktioner? 

 

Mikrotransaktioner er en forretningsmodel. Den implementeres ved at brugeren af et spil kan 

bruge “virkelige” penge til at købe spillets valuta, og med dem kan de købe ting i spillet. Det 

man kan købe i spillet varierer, og kan være alt fra kostumer til mere spilletid. 

Mikrotransaktioner er et alternativ til at opkræve en engangspris, hvor alle funktioner for 

spillet er tilgængelige fra start, eller et supplement dertil. 

Markedet indenfor mikrotransaktioner er i stor vækst (Colagrossi, Mike. 2021). I nogle “Free 

to play” spil kan mikrotransaktioner blive brugt til at få mere spilletid, dette kan f.eks ses i 

spil som “Candy Crush Saga”, hvor man har et hvis antal forsøg til at kunne vinde de 

forskellige baner, og hvor man så mister et af disse forsøg, hvis man ikke kan vinde banen. 
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Det er så herfra muligt, at vente i et fastsat tidsrum til at kunne få et forsøg igen, men det er 

også muligt at betale en lille sum penge for at kunne spille videre. Det er derudover også 

muligt at købe ting som hjælper dig med at gøre banen nemmere. Candy Crush Saga, og dens 

brug af mikrotransaktioner er yderligere behandlet i empiriafsnittet. 

 

“Expansions” kan ofte blive forvekslet med mikrotransaktioner, selvom de begge kræver at 

forbrugeren bruger penge på et spil, så er det også dér sammenligningerne stopper. 

Expansions er oftest brugt i spil som “World of warcraft”, hvor der er tale om et helt spille 

systems opgradering. Dette vil kunne indebære alt fra nye karakterer til “In-game 

mechanics”. In-game mechanics er hvordan selve karakteren interagerer med verden og andre 

spilleres karakterer, såsom med nye kræfter til karakterer, nye missioner og andre lignende 

ting. Expanssions kræver ofte at game designerne bruger mere tid på at lave dem og er derfor 

mere sjældent end mikrotransaktioner og koster oftest en del flere penge (Hawthorne, M., 

2020). Man kan se en expansion lidt ligesom en udvikling af et spil, der er ikke meget forskel 

på en ny expansion til “World of warcraft” og en helt ny udgivelse af f.eks. et skydespil som 

“Call of duty”.  

 

“Downloadable content” også kaldt “DLC” er svært at definere specifik da det ofte bliver 

brugt som “et i alt” udtryk, vedrørende spillets indhold efter et spils udgivelse. DLC bliver 

dog mest brugt som et udtryk for spilindhold, som enten giver nye in-game mechanics, eller 

nyt indhold som ikke ændrer andet end spillets udseende. DLC har ikke nødvendigvis noget 

med penge at gøre, da man godt kan finde gratis DLC, men man skal dog for det meste bruge 

penge på det. Et spil skal være udgivet inden der kan udgives DLC, men det er sket før, at på 

den samme dag som et spil er blevet udgivet at der også udgives en eller flere DLC´s. 

(Hawthorne, M., 2020)  

 

Mikrotransaktioner bliver oftere brugt til at kunne købe kostumer til karakterer og/eller 

våben. Det er også blevet mere og mere populært, at bruge mikrotransaktioner til at købe 

“Lootboxes”. Lootboxes er en boks/pakke med tilfældige redskaber med tilfældig værdi, 

såsom kostumer eller våben (Spillemyndigheden, 2017). Lootboxes bliver oftest brugt i “Free 

2 play” spil såsom “Fortnite”, “Counter strike” og andre lignende spil. Nogle spil er den 

eneste gevinst i lootboxes kosmetiske, men i andre, kan man få våben som er stærkere, end 

våbnene man får ved at spille spillet, uden brugen af penge. Dette gør at der kommer en 

chance for at man kan få mere eller mindre for pengene, som er blevet kritiseret for at ligne 
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gambling (Aberbanel, 2018). Mikrotransaktioner ses i mange forskellige variationer af spil, 

dette kan være alt fra “gratis” mobilspil til computerspil osv. Et gratis spil som tager nytte af 

brugen af mikrotransaktioner er “League of legends”, hvori man kan bruge penge, som 

indløses til “Riot points”. Dette er den in-game økonomi som “League of legends” bruger, 

denne valuta kan bruges til at købe en række af ting, såsom karakter kostumer, “Emotes” og 

“Loot boxes”. League of legends tjente i 2015 over 1.6 milliarder dollars 

(TalkingofMoney.com, N.D).  

 

Ude fra dette ses det, at mikrotransaktioner er et komplekst system, der spiller sammen med 

andre funktioner. Derudover indgår mikrotransaktioner i mange spil, endda med forskellige 

elementer og forskellige rewards ved brug af mikrotransaktioner. 

 

Battle Pas/sæsonpas  

 

Battle Pas er et system som bliver brugt mere og mere i videospil industrien. Dette system 

stammer fra sæsonpas, fra almen sport såsom fodbold, håndbold osv. Sæsonpas virker ved at 

du giver en fastsat sum af penge til en klub eller en anden form for organisation som derefter 

giver dig det førnævnte sæsonpas, dette pas kan herefter bruges hele sæsonen til at få entre til 

kampene uden ekstra gebyr (Wikimedia Foundation, 2020).  

Battle Pas tager dette sæsonsystem og forudbetalt entré, og skifter entré ud med en anden 

form for “belønning”. Battle pas giver belønninger i form af cosmetics, in-game currencies, 

lootboxes og mere (Epic, N.D).  

Battle pas bliver oftest brugt i spil som: Call of Duty, Fortnite, Dota 2 og andre lignende free 

to play spil. Battle pas systemet så sin start i spillet “Dota 2” i 2003, her blev det brugt til 

blandt andet at samle penge ind til deres årlig verdens turnering, og inkluderede “special 

featured content” som man kun kunne skaffe igennem dette battle pas (Wikimedia 

Foundation, 2021).  

Battle pas bliver nu oftest brugt som en forretningsmodel som ofte giver de samme former for 

virtuelle genstande som mikrotransaktioner, men i Battle passes er det ofte enten eksklusive-

og eller belønninger som er “bedre for prisen”.  
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Whales  

 

I 2014 lavede “swrve” en undersøgelse indenfor mobil apps i forhold til brugen af penge fra 

forbruger. I denne undersøgelse fandt de at 0,15% af forbrugerne brugte op til 50% af penge 

brugt indenfor mobilspil (Swrve, 2014).  

“Whales” er et udtryk som stammer fra salgsmænd og kasinoer som refererer til de kunder, 

der bruger den største mængde af penge. I “swrve” undersøgelsen bliver ordet “whales” ikke 

brugt, men det er efter undersøgelsen begyndt at være brugt til at beskrive disse 0,15% af 

forbrugerne. “Whales” er derfor blevet en betegnelse for forbruger inden for 

mikrotransaktioner, som bruger den største del af penge (Tassi, P. 2014).  

Dette bliver set af nogle som et problem, hvilket kommer i form af bevidst designet free to 

play spil for at udnytte denne brugergruppe. Argumentet kommer fra, at hvis du designer et 

spil bevist så det er for besværligt at klare, så vil du finde at folk bruger flere penge for at 

kunne komme videre i spillet. Brugerne der bruger store beløb af penge på dette, er oftest 

“whales” (Ekre E. A, 2015). Nogle ser dette som et problem for “whales” da de mener det er 

spild af penge, da “whales” kan købe spil der er designet med mere fokus på brugeroplevelse, 

eller med bedre grafik, flere baner osv. Derfor kan det tyde på et afhængighedsproblem. 

Andre ser problem i at dette betyder, der kan være mere merit i at designe spil dårligt, da det 

har en større chance for at appellere til disse “whales”. Derfor har spillet en større økonomisk 

indkomst, end hvis spillet var designet med mindre fokus på at tjene penge, men derimod 

mere fokus på at gøre spiller oplevelse til det centrale.   

 

Altså er whales den centrale gruppe af mennesker, som virksomhederne er interesseret i at 

fange og få dem til at bruge penge på deres spil.  
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Vanedannende omkostninger 

James Stephanie sterling som er en youtuber, omtaler emnet med vanedannende 

omkostninger, og hvilken form for video indtægt ”snyderi” spil virksomhederne bruger. 

Sterling udtaler at virksomhederne psykologisk indfanger deres ”ofre”, som de vil udnytte til 

at smide penge efter deres videospil. I videoen ser man et eksempel på en mikrotransaktion i 

et videospil kaldet ”Hayday”, som viser et gratis spil at downloade, men man kan tilkøbe ting 

i spillet for rigtige penge. (Jim Sterling, 2019).  

Et godt eksempel på hvor galt, mikrotransaktioner kan gå, selv for børn, viser Sterling en 10-

årig, der bruger hans mors bankkort og efterlader familien i stor gæld ved køb i spillet 

Fortnite. Sterling nævner ordet Limited offers. Det er et begreb i videospil industrien, som er 

et tilbud på ting i for eksempel en periode, der varer en måned og spillerne får en oplevelse af 

at de skal foretage købet, da tilbuddet er tidsbegrænset. Derfor er disse Limited offers en nem 

fælde at falde i. 

Et argument fra virksomhedernes side af er, at disse mikrotransaktioner er nødvendige, for at 

bidrage til spillets udvikling og designeren bag spillet som ses i afsnittet omkring Fifa. 

Sterling viser et billede af en artikel og fortæller omkring at små børn i folkeskolen bliver 

mobbet hvis de ikke har det “rigtige” tøj til deres videospils figurer, som koster rigtige penge 

(Hernandes P, 2019).  

Det går ikke kun ud over den voksne befolkning, men også børn. Dette gør at man bliver nødt 

til at se problemet i et større omfang. 
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Hvordan fungerer mikrotransaktioner 

Når et spil har mikrotransaktioner, så bliver man nødt til at finde en måde at overfører penge 

fra spiller til ens virksomhed. Dette kan gøres på mange forskellige måder efter hvilke 

platforme man forsøger at sælge spillets mikrotransaktioner i. En af disse platforme er Steam 

som er en meget populær spildistribuering platform på PC. Hvis man har planlagt at lægge 

spillet på Steam så ville det være oplagt at bruge deres købsmuligheder til at implementere 

mikrotransaktionerne. Til blandt andet dette formål så har udviklerne bag Steam lavet en 

pakke af software også kaldet en SDK, som man kan bruge i ens egen produkter til at 

samarbejde bedst muligt med Steam platformen. Denne SDK hedder Steamworks og har en 

del funktioner, men det der er mest relevant for os, er mikrotransaktionerne som de har lavet 

en guide til hvordan man sætter op igennem deres platform. 

Selve Steam platformen kan bruges i det meste af verden, dette betyder altså at den bliver 

nødt til at kunne skifte imellem forskellige valutaer. Dette kræver at man forklarer 

Steamworks hvilken form for valuta man vil bruge, da Steam forsøger at bekæmpe bedrag på 

deres platform, så skal man også give en kode der forklarer hvilket land købet, kommer fra. 

Ud over disse to beder Steamworks også spillets sprog og om et Steam ID som er et unikt 

identifikationsnummer til den specifikke bruger. 

Når man har samlet datasæt, kan man starte købsprocessen. Når man starter denne handel, 

skal man selvfølgelig vide hvad der er man sælger. Når det kommer til Steamworks så giver 

man en shopping liste der indeholder de ting, som man sælger og informationer omkring 

købet såsom hvor mange af hver og hvor meget det koster. Når dette er sat op, vil Steam så 

forsøge at godkende købet, hvis købet går igennem eller fejler vil programmet der startede 

købet blive underrettet om dette, så programmet enten kan give de købte ting eller håndtere 

fejlen (Steam, (N.D.) a.). 
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Teori 

Lovgivning  

Når det kommer til mikrotransaktioner og lootboxes, så er der nogle love der spiller ind.  

Stærk kundeautentifikation 

I januar måned 2021, trådte der i EU nogle nye regler i kraft omkring internet handel. En af 

disse nye regler er navngivet: stærk kundeautentifikation, hvilket skulle gøre det mere sikkert 

at handle. Selve loven betyder at, når man handler over internettet, så i Danmark skal man 

identificere sig igennem NemID.  Dette skulle gøre så sikkerheden minder om det man ville 

se i en fysisk butik. Dette betyder altså også at køb under 225 kroner ikke går ind under 

denne lov, da man kan bruge kontaktløs uden at skulle skrive sin kode i en rigtig butik. Dette 

er årsagen til at mikrotransaktioner oftest holdes på under 200 kroner i Danmark (Forbrug.dk, 

2018). 

 

Gambling 

 

Lootboxes kan godt forveksles med gambling, men det er ikke helt sort og hvidt. Der er 

mange små nuancer som kan betyde, at det ikke går ind under gambling i dansk lovgivning til 

trods for en række ligheder. 

Spillemyndigheden har 3 kriterier som lootboxes skal opfylde for at det går ind under 

gambling (Spillemyndigheden.dk, N.D). 

● Det skal kunne oversættes til rigtige penge. 

● Der skal være noget tilfældigt. 

● Der skal være mulighed for gevinst. 

Dette betyder altså at nogle lootboxes i spil, ikke går ind under gambling, på grund af at det 

ikke er virkelige penge, som man ’spiller’ om. For eksempel i spillet Runescape, er der et 

auktionshus hvor man kan sætte sine ting til salg for guldmønter i spillet. Disse guldmønter 

har i sig selv ikke nogen værdi, men der findes en hel masse hjemmesider, hvor man kan 

sælge sine guldmønter og få rigtige penge for dem. Det samme gælder for lootboxes, hvor at 

selve de genstande som man får i spillet, måske ikke har nogen fysisk værdi, men at det 

alligevel er muligt at få oversat disse til rigtige penge. I spillet Counter Strike Global 

Offensive (CSGO), kan man købe en lootbox med en hel masse udsmykninger (skins) til ens 

våben (Skins N.D). Disse Skins er mulige at sælge for rigtige penge, gennem tredjeparts 

forhandlere.  
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Ud Fra afsnittet ses forskellen på almene penge brugt i et spil og gambling. Det forklares 

også at man som spiller selv, kan forhandle med de rewards man får med andre spiller for 

rigtige penge. 

 

Boosts 

I mange spil for eksempel i spillet League-Of-Legends, kan man via. Privat køb eller 

”hemmelige” hjemmesider, købe det der kaldes et Boost i spil verdenen. Her betaler spilleren 

med rigtige penge, en fremmed person for at træne deres karakter i spillet og få køberen til at 

se god ud. Resultatet bruges oftest til blær fra spillerens side. Derved kan de vise deres 

venner at de er blevet gode til spillet, selvom det i virkeligheden slet ikke er dem selv, der har 

spillet på deres karakter. Denne praksis kan være strafbart, da det ofte bliver gjort uden at 

indberette skattemyndighederne. Det er dog ulovligt i Sydkorea at overhovedet udføre denne 

praksis. (Lanier, L.2018). 

 

Hvad er Unity 

Hvis man vil lave et spil fra bunden, så er der en hel masse arbejde gemt i baggrunden som 

man ikke kan se. 

Som et eksempel kan man se på, hvordan man ville bygge et spil op fra bunden, som kan 

køres på en computer med Windows operativsystemet. For at lave et spil så er det første trin, 

at lave et display vindue hvor spillet kan vises. Dette er noget som man skal forklare 

operativsystemet, som så vil lave et vindue og give adgang til at læse tastatur taster samt 

musens tilstand. Det er dog ikke alt ved vinduet som operativsystemet selv kan sætte op, da 

disse kræver forskellig opsætning efter brug. En af disse egenskaber er den grafiske 

brugerflade, det vil sige at kunne vise noget i vinduet. Til denne grafiske brugerflade findes 

der nogle forskellige softwarepakker, der kan bruges til opsætningen. Når det kommer til spil, 

kunne man som eksempel bruge Opengl, DirectX eller Vulkan (Khronos Group. N.D; 

Microsoft. N.D; Vulkan. 2021). 

Når man har sat den grafiske brugerflade op, så har man et basislager. Efter at basislageret er 

sat op, så kan man begynde at lave sit spil. Dette ville være det minimale der skal bruges på 

en computer, til at lave et simpelt spil som for eksempel Pacman eller Tetris. 
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Spil som man ser i dag er ofte mere indviklet end Pacman eller Tetris, dette er fordi de har en 

hel masse andre systemer oven på dette basislager. Disse systemer som man sætter op til at 

kører spillet kalder man for en spilmotor, og heldigvis behøver man faktisk ikke selv at sætte 

alt det op, hvis man vil lave et spil i dag (Muratori, C. N.D.). Der er nemlig en hel masse 

firmaer som har lavet programmer, der fungerer som en spilmotor, hvor man kan skrive sit 

spil i.  

Unity er sådan et program, hvor man kan fokusere på at lave selve spillet, og så klarer Unity 

alt det bagvedliggende. Ud over at være motoren til spillet, så fungerer Unity også som et 

område, hvor man kan både afprøve spillet, og designe de visuelle elementer, såsom baner og 

User Interface. For eksempel kan man ved test af User Interface, se om det system man har 

implementeret fungerer som forventet.  

Disse aspekter er blevet gjort så brugervenlige, at man slet ikke behøver at dykke ned i 

koden. For eksempel hvis man ville have et objekt med et billede på i spillet, så skal man lave 

et materiale ved at trække det ønskede billedet hen på det, med sin mus, som vist på billede 

nedenfor 

 

Fig. 1. Billedet viser Unitys user interface for at lave materialer til spillet.  
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Scripts i Unity 

Når man programmerer i Unity, så skriver man sin kode i C# 8.0 (Technologies, U. 2020). 

Disse stykker kode kalder man scripts, derudover bliver de brugt til at lave spillets 

mekanismer. 

Når man vil lave et script i Unity, starter man som oftest ud med at udvide klassen, 

MonoBehaviour som er baseklassen for alle scripts i Unity. 

 

Alternativer 

I dag er der rigtigt mange programmer i samme stil som Unity, men ofte så fokusere de på 

meget forskellige elementer. For eksempel så fokuserer programmet Clickteam Fusion, som 

fokuserer på brugervenlighed (Clickteam. N.D.). Da det ikke kræver at brugeren skal lære 

noget programmeringssprog. Et andet eksempel er programmet GameMaker, som fokuserer 

mere på at være en samlet platform, til at kunne lave 2D spil (YoYoGames.com. 2021). Dette 

er kun et lille udsnit af de tilgængelige spiludvikling/spilmotorer som der findes, mange af 

disse motorer har et specifikt element som de forsøger at sælge det på, dog er der 2 

spilmotorer som fokuserer på nogle af de samme elementer som Unity gør. Disse 2 

spilmotorer er Unreal Engine og Godot. 

Unreal Engine 

Unreal engine er lavet af Epic Games. Selve Unreal fokuserer meget på at grafikken i spillet 

skal være pænt og er pt. de førende inden for dette, for eksempel så har Disney i 2019 udgivet 

en filmserie ved navn The Mandalorian som har gjort brug af Unreal Engine (Farris, J. 2020). 

Den største forskel på Unity og Unreal Engine er at man i Unity skriver sin kode i sproget 

C#, hvor man i Unreal Engine bruger enten deres system kaldet Blueprints, eller skriver sin 

kode i c++ (Epic Games. N.D). 
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Godot 

Den største forskel på Unity og Godot, er at koden til Godot ligger frit tilgængeligt, så alle 

kan gå ind og ændre i den. En anden forskel er at Godot har valg at bruge et Objekt orienteret 

måde at stille deres data op på, hvor Unity er gået imod en mere data orienteret metode med 

et system, kaldet Entity Component System eller ECS (Technologies, U. n.d ). 

Alt i alt, findes der rigtigt mange spilmotorer som man kan bruge til at lave spil, nogle 

fokusere mere på 2D, hvor andre fokusere mere på 3D. De har dog alle sammen det tilfælles 

at det gør det mere tilgængeligt at lave spil. 

Virksomhedernes syn på mikrotransaktioner 

Microtransactions, Explained: Here’s What You Need To Know, af Eddie Makuch (2018) 

bruger vi til at analysere og vise vores forståelse af mikrotransaktioner ud fra fundne empiri.  

” a microtransaction is anything you pay extra for in a video game outside of the initial 

purchase”  

Denne forklaring stemmer primært i overens med vores, hvor man kan tilkøbe ekstra tilbehør 

i et spil løbende. Vi har dog valgt at se mikrotransaktioner som et system, og ikke bare en 

pengeoverførsel der sker i et spil. 

“Some developers will make the argument that free-to-play, as a business model, is the most 

democratic because if the developer doesn't create content that's compelling enough, people 

won't spend money and the game will fail.” 

Argumentet fra spil industriens side, giver et helt andet syn på mikrotransaktioner. De kilder 

og den empiri, vi i vores opgave har brugt, fremviser mikrotransaktioner som en etisk forkert 

måde, at få penge ud af folket. Men her mener producenterne at det er forsvarligt at bruge 

denne form for forretningsmodel, da de spil ville uddø, hvis ikke mikrotransaktioner fandtes. 

Det er den indtægtskilde de gratis spil benytter sig af, og er en del af de penge 

programmørerne og producenten bliver betalt. 
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“A state representative from Hawaii has already submitted multiple bills into his local 

legislature in which he voiced his concerns about loot boxes and proposed that a law be 

enacted that bans the sale of video games with "gambling-like mechanisms" to people under 

the age of 21”. 

Mange af spillene, der indeholder mikrotransaktioner, har ikke en aldersgrænse, hvilket kan 

skabe problemer for det yngste publikum, nemlig børnene fra 3 år.  I kilden forklares det, at 

der i spillene ofte tilkøbes ting, for helt op til 500 kr. Hvis et barn klikker på købs knappen på 

mobilen flere gange, vil der hurtigt komme en regning på deres forældres kreditkort på flere 

tusinde kroner.  

Mikrotransaktioners udvikling 

Spil har, som andre underholdningsformer, altid på en eller anden måde haft behov for at 

tjene penge. Fra arkadespil, til de nymoderne videospil har fremgangsmåden altid været at 

tilbyde underholdning i bytte for valuta. Da computerspil blev introduceret i hjemmet, betød 

det også at markedet udvidede sig. Og sådan som flere og flere folk fik adgang til bedre og 

bedre maskiner, begyndte det at kræve flere ressourcer, flere mennesker og flere penge for at 

lave et videospil. Designere, directors, grafikere og voice-actors skal have løn og alt dette er 

dyrt. Det er svært at blive ved med at videreudvikle på spillet, når de nye penge helst skal gå 

til finansieringen af det næste spil.  

Problemet er i dag blevet løst ved brugen af mikrotransaktioner. En bruger kan blive ved med 

at give penge til firmaet ved køb af cosmetics, DLC'er eller bonus levels.  

Men hvor startede det og hvad for en konsekvens har det i dag? 

 

For at finde et svar skal vi tilbage til 1979, hvor spillet Dunjonquest Temple of Apshai bliver 

frigivet til TRS-80 og Commodore PET. Spillet er et dungeon-crawler og et af de første af 

slagsen. I året 1981 bliver det, det første spil nogensinde til at modtage en “expansion pack” 

eller en udvidelsespakke.  

Upper Reaches of Apshai tilføjede 4 nye baner til spillet og ville senere føre vej til hvad vi i 

dag kalder for “DLC’er” (Wikimedia 2021).  

Dog er “Upper Reaches of Apshai” ikke på samme niveau som mikrotransaktioner vi kender 

til i dag. Der var ingen kosmetiske ændringer i spillet og man fik ikke noget nyt tøj. Det åbner 

dog op for et marked hvor folk der allerede havde gennemført spillet, var villige til at bruge 

flere penge for nye oplevelser. 

https://www.gamespot.com/articles/if-this-new-video-game-loot-box-bill-becomes-law-i/1100-6456767/
https://www.gamespot.com/articles/if-this-new-video-game-loot-box-bill-becomes-law-i/1100-6456767/
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I 1989 udkommer spillet Populous. Spillet handler om at du, en gud, skal få dine følgere til at 

vinde over din modstanders følgere. Spillet bliver produceret af Electronic Arts også kaldet 

EA  .  

Til Populous udkommer den nye ting, en udvidelsespakke, kaldet The Promised Land. 

Udvidelsespakken tilføjer intet til spillet andet end at man nu kan skifte tøj på udvalgte 

karakterer, byer og en tilføjelse af noget nyt terræn. Pakken kostede dengang 20$, hvad der i 

dag vil svare til lidt over 40$(Eden, M. W. 1992 ).  

Selve Populous spillet kostede dengang kun 14$ (i dag 30$). Det betyder man betaler meget 

mere for selve udvidelsespakken, end det oprindelige spil. Her begynder vi at se hvad der 

senere i små lette betalte doser, senere vil blive til mikrotransaktioner. Nemlig kosmetiske 

ændringer der ikke gør andet for spillet end at skifte farve eller tilføje nyt tøj.   

 

EA fortsatte ideen med “udvidelses pakker” som tydeligst kan ses på spillene Sims. Her kan 

du lave din karakter i en verden, ligesom vores og få dem til at leve et normalt dagligdags liv. 

Dog kan man købe over 20 udvidelsespakker til spillet, hvor nogle giver dig flere muligheder 

for at interagere med spillets omverden, hvor andre blot tilføjer noget mere tøj eller møbler.  

Men selvom du har købt disse ekstrapakker, er du ikke sluppet for selve 

mikrotransaktionerne. EA har indført deres egen valuta, som vi også ser i mange mobilspil, 

“SimPoints” (Origin N.D). Med disse SimPoints, kan du købe individuelt stykker tøj til dit 

spil, nye gardiner eller nyt hår. SimPoints kan kun skaffes ved at betale rigtige penge, og 

bruges på deres egen hjemmeside. 

 

Grunden til at vi nævner DLC'er og udvidelsespakker er at den første mikrotransaktion 

udkom som en DLC.  

DLC'en “Horse armor pack” fra Bethesda til det populære spil The Elder Scrolls Oblivion, 

var en DLC for 2.50$ som gjorde intet andet end at tilføje noget rustning til din hest.  

Af nogen anset som den første mikrotransaktion (Lentis/Microtransactions in Videogames 

N.D), da det var en hurtig lille betaling, der kun tilføjede noget kosmetisk til dit singleplayer 

spil, som du allerede havde betalt for.  

Herefter begyndte flere og flere spilfirmaer at introducere mikrotransaktioner til diverse 

allerede betalte spil. Bethesda fortsatte med mikrotransaktioner, som blandt andet kan ses i 

deres populære Fallout 76, hvor du kan købe “Atoms” og i EAs Star Wars battlefront, som fik 

dem meget negativ omtale, da man skulle betale 80$ for at få lov til at spille Darth Vader. 

Begge dele kan optjenes inde i spillet, men kræver meget tid og arbejde.  
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Der findes selvfølgelig stadig spil, hvor mikrotransaktioner ikke er en del af spillet, men der 

er en klar stigning i spil, hvor de er implementeret.  

 

Mikrotransaktioner har gennem udvikling tjent flere og flere penge. Virksomhederne mener 

at dette er en business model og derfor ikke noget der bør blive set som hverken gambling 

eller et etisk problem. 

Hvilken betydning har det for videospils industrien? 

Videospils industrien har de sidste par år vokset sig betydningsfuldt. Flere og flere har 

adgang til mobiler, computere, PlayStations, alle steder hvor du har adgang til en form for 

digital spil-underholdning. Samtidig med at den vokser, er det også tydeligt at se at 

mikrotransaktioner er eksploderet (Taylor, H. 2017). Nogle firmaer prioriterer 

mikrotransaktioner frem for “a one time purchase”, og har brug for en mere stabil indkomst. 

Her kan de sikre at der er penge nok til at holde gang i deres servere, developers og generelle 

IT-personale (Jim Sterling, 2019).  

Vi kan ud fra vores spørgeskema se at 8.50% af de adspurgte havde før brugt penge i et spil 

fordi de gerne ville støtte spiludviklerne. Mikrotransaktioner er derved med til at sørge for at 

brugerne kan blive ved med at nyde opdateringer til deres spil og er kommet for at blive.  

Dog udvikler mikrotransaktioner sig. Battlepases findes allerede og og nogle har ændret 

navnet til “subscription plan”1. I stedet for små enkelte betalinger ad gangen, betaler man et 

fast beløb hver måned og modtager dermed ingame belønninger. Det virker mere eksklusivt 

og man modtager belønninger, som kun folk med et abonnement kan modtage. Det vil sige, 

ikke engang belønninger der vil kunne købes igennem en “normal” mikrotransaktion.  

Denne udvikling kan være farlig, da det betyder firmaer kan begyndte at tilbageholde dele af 

et spil tilbage, medmindre man betaler ekstra for det.  

Nintendo har opdateret et af deres gamle spil til nye enheder og udgiver det i juli 2021. I det 

gamle spil fandtes spilmekanikken “fast travel”, som giver spilleren mulighed for at 

teleportere rundt mellem steder, for hurtigere at komme fra A til B. Nintendo forbedrer denne 

mekanik i den nye version, men man kan kun bruge den, hvis man også køber en figur 25$ 

der kan scannes af spilkonsollen (Irorita, F. C. 2021). Derved bliver en del af spillet låst bag 

en ekstra betaling.  

 
1 Bilag 4 
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Som firmaer der fører og understøtter spil vokser, risikere prisen og deres måde at skaffe 

penge på også at udvikle sig.  

Mikrotransaktioners betydning for videospil industrien er at den kan vokse og vedligeholde 

sig selv. Men som firmaer der fører og understøtter spil også vokser, risikere prisen og deres 

måde at skaffe sig penge på også at udvikle sig. Vi risikerer at se spil hvor de tilbageholder 

funktioner i spil, medmindre man køber noget ekstra.  

Metode afsnit  

Iterativ metode: 

 

 

Fig. 2. Iterative metode. (Human Resource Management, N.D.) 

Vi har valgt at bruge den iterative metode, til at vise hvordan vi har arbejdet med vores 

produkt. Punktet implementering har vi kun brugt på den måde, ved at have testet produktet. 

Vi startede med at analysere. Her kiggede vi på eksisterende spil og testede dem. Udover 

satte vi os ind i mikrotransaktioner og teknologien bag. Derefter lavede vi en brainstorm med 
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ideer til designet på vores spil, og ud fra det designede vi den første prototype. Ideerne til 

designet kunne for eksempel være spillerens karakters udseende, eller hvor meget de 

forskellige tilkøb kunne koste. Her efter evaluerede vi produktet, da fandt vi elementer i 

spillet vi enten ville lave om eller tilføje. Derved gik vi tilbage til analysedelen af den 

iterative metode og søgte viden om de nye ændringsideer. Vi undersøgte firmaet Valves brug 

af mikrotransaktioner, der hjalp os til at få den præcise ide til hvordan vi i spillet ville bruge 

dem. Så lavede vi en ny prototype osv. herved har vi i gruppen brugt metoden i flere 

omgange indtil vi er kommet frem til det endelige design. Vi har udviklet vores 

mikrotransaktioner ud fra den empiri vi har samlet, omkring videospillene Honor of kings og 

Candy crush saga, som er udredt i empiriafsnittet. 

Vi har implementeret spillet ved at teste spillet. 

Ikea- effekten 

Ikea- effekten går simpelt ud på, at folk selv vil designe deres ting (The Decision Lab, 2021). 

For eksempel møbler, men det kan også ses i videospil med deres karakterer eller spil verden. 

Det vil sige, at brugerne er villige til at bruge flere penge, for selv at være inde over designet. 

Et andet aspekt af Ikea effekten er, at folk for eksempel vil betale for et møbel, for derefter at 

tage den med hjem og selv samle det. I videospil kan man købe tøj mm, men det kan koste 

ekstra hvis man selv vil være inde over designet. Her ses udtrykket “Pay To Work”. Denne 

business model gør butikskæden Build A Bear også brug af. Her betaler man for selv at 

komme ind og lave sin bamse. En af grundene til at denne model er smart er, at den øger 

køberens selvtillid og får dem til at føle at de selv har udrettet noget. Det kan ses i Dota 2, 

hvor at brugeren køber enkelte dele som skal sammensættes af brugeren, til et personligt 

samlet set (Valve Corporation. N.D.). Ikea-effekten har vi implicit brugt, ved at man i vores 

spil selv kan designe sin karakter, nemlig denne robot som man styrer i spillet. 

  



 

26 

Anchoring  

Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein (2009) "Nudge: Improving Decisions about Health, 

Wealth, and Happiness", Penguine Books. side 25) 

Anchoring er en metode der har ligheder med nudging. Ved brug af denne metode, tror 

personen at man danner sit eget svar, men personen bliver i virkeligheden påvirket ubevist. 

Det kan være hvis nogle informationer lægger op til det rigtige svar, som brugeren af 

Anchoring vil høre. Ved at stille spørgsmål der fører til det svar de gerne vil have. Det kan 

også gøres ved de informationer du får ind om et spil. Eksempel: I det spille er der mange 

dyr, men hvor mange er der? Dette kan man så kun finde ud af ved at købe alle dyrene i 

spillet for rigtige penge. Her trækker man folk ligesom med et anker til at få dem hevet hen 

imod, hvad brugeren af anchoring metoden, egentlig vil have dem til at gøre. Anchoring 

metoden er tiltænkt til at indfange de såkaldte Whales. Dem der har tendens til at bruge 

mange penge flere gange på samme spil. Man kigger på om de instruktioner og informationer 

om spillet, som man har givet til brugeren har en påvirkning på om der bliver købt mere. Hvis 

ja, begynder man igen ved anchoring at gøre det til spillerens helt egen beslutning på, hvad de 

vil købe og for hvor meget. Derved opdageren spilleren, nemlig ikke hvilket beløb de bliver 

presset til at bruge på lige netop ”deres” egen ide ved transaktionen. I vores spil designet af 

gruppen bruges Anchoring. Når man starter vores spil får man power ups, men når man har 

brugt dem, er man nødt til at købe flere for rigtige penge. Dermed har brugen først fået en 

gratis test af de elementer man kan købe. Dette er et tydeligt eksempel på brugen af 

anchoring metoden, hvor vi frister spilleren til at bruge penge, ved denne gratis start prøve af 

diverse power ups.  
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Empiri 

Spils salgstricks 

For bedre at kunne identificere de forskellige taktikker spil bruger for at få brugere til at købe 

mikrotransaktioner, har vi analyseret de elementer som indgår som led til salg af 

mikrotransaktioner i to mobile free-to-play spil. Vi har spillet spillene og gjort note af de 

relevante elementer. 

Det ene spil er det mest indtjenende spil, Honor of Kings eller Arena of Valor på den 

europæiske netbutik. Det andet spil er Candy Crush Saga, som i 2020 havde en indtjening på 

mere end en milliard dollars (Candy Crush Revenue and Usage Statistics. 2021). (2021, 

March 19). Formålet er at dette ville kunne give os et indblik i hvilke salgstrick vi selv skal 

bruge i vores eget spil, senere i opgaven. 

 

Honor of Kings 

Det første der bliver lagt mærke til når man åbner spillet, er at under loadingscreen kommer 

der nogle forskellige råd frem, ting som: “Complete the new player guides to unlock free 

heroes!”2 og “Attention new players! Earn free Heroes and skins by logging in!3”. 

Spillet registrerer tydeligt at man aldrig har været logget på før og begynder allerede her at 

prøve at få dig til at vende tilbage med løftet om at man kan få gratis ting.  

 

Ved spillets start giver små notifikations-bokse dig en rundvisning af UI’en. Det første den 

viser dig, er belejligt nok butikken: 

 

 
2 Bilag 1 
3 Bilag 2 
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Fig. 3. Introduktion til butikken 

Man har ikke lov til at klikke væk fra denne skærm og intet på skærmen reagere. Du er 

dermed tvunget til at trykke ind på butikken og endda tvunget helt ind til at købe en såkaldt 

“Hero”. 

 

Fig. 4. Køb af Hero 

Spillet her tvinger dig allerede til at købe noget. Selvom man blot køber det for den in game 

currency der kan optjenes inde i spillet, som du får gratis for at have råd til denne hero, 

betyder det stadig at de bryder barrieren mellem aldrig at have brugt den in-game butik og at 

bruge den. Det vil gøre dig mere tilbøjelig til at bruge butikken igen på et senere tidspunkt, da 

“nu har man jo gjort det”. 

Alle Heroes eller karakterer, kan købes for den in game currency (gold) eller billigere for 

Vouchers. Vouchers kan kun optjenes ved at man bruger rigtige penge på dem. Den billigste 

mængde af “Vouchers” man kan købe er på den danske version 100 Vouchers for 9.- kr. Den 

dyreste er 14000 Vouchers for 899.- kr. 

De viser dig samtidig hvilken pakke af Vouchers der er “hot” og hvilken der er “best value”4. 

Altså hvilke der er flest andre der køber og hvilken du får mest for dine penge for. Den 

billigste Hero man kan få for Vouchers er 300 Vouchers og den dyreste er 1799. Det vil sige 

at den billigste Hero koster dig 27.- kr. og den dyreste 1.237.- kr.  

Dog, Heroes kan alle købes for Guld, så man er ikke tvunget ud i at skulle købe vouchers.  

Vil man til gengæld gerne have et “Skin” til sin hero, skal man betale 299 (27.-kr) eller 3499 

Vouchers (258.-kr).  

Men hvordan får spillet dig til at ville bruge penge på sådan noget som skins? Skins er ikke 

 
4 Bilag 3 
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essentielle for at spille og der er intet praktisk brug for dem.  

I Arena Of Valor har du mulighed for 2 gange dagligt at bruge et lykkehjul (gratis. Flere 

forsøg koster Vouchers). Her kan du vinde blandt andet “Skin trial tokens”. Disse tokens gør 

at du kan låse op for skinnet i 7 dage. Derefter forsvinder det fra din besiddelse og du skal 

dermed købe det for at få det igen. Dette sætter gang i følelsen vi har omkring “loss aversion” 

(Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. 2009). Vi er mere tilbøjelige til at ville beholde hvad vi har 

og når man mister skinnet efter at have brugt det i 7 dage, er du mere tilbøjelig til at bruge 

rigtige penge på at få det igen. Man har også muligheden for at få “Hero Trail tokens” som 

gør det samme.  

En måde de også fanger din opmærksomhed på er når man først trykker ind på Heroen, kan 

man se dens skins nede i hjørnet. Trykker man så ind på disse skins, vil man i de nyere skins 

blive vist en animation, med meget klare farver og animationer, der fremviser skinnet. Samt 

står der ude i siden hvilke fordele der er ved dette skin. Dette gør det nemlig mere attraktivt at 

købe.  

 

Candy Crush Saga 

Spillet er et puslespil hvor man skal bevæge forskellige brikker, som i spillet er repræsenteret 

som slik, så typen og farven passer med de nærliggende. Gøres dette korrekt “eksploderer” 

slikket med visuelt og audio feedback, og brugeren optjener point eller progression mod den 

enkelte banes mål. Den enkelte bane tabes hvis at målet ikke opnås, inden for banens 

mængde af bevægelser af slik.  

 

Spillet starter med en prøvebane, hvor man bliver præsenteret for spillets regler. Efter denne 

bane bliver brugeren vist spillekortet, som indeholder de baner man kan spille og et overblik 

over brugerens liv og guld, som et spillets valuta og en besked indbakke. Derudover er der en 

rød notifikation over “BUTIK” knappen, som når den klikkes på, viser en række mikro 

transaktion muligheder. Mulighederne er en “begynderpakke”, et “ugentligt tilbud” og køb af 

10 og 50 guld. Begynderpakken koster 17 kr. og indeholder 20 guld, 1 booster, og et 

timelangt boost. Det ugentlige tilbud har et rødt -50% banner og koster 9 kr. og indeholder 10 

guld. 10 guld koster 17 kr. og 50 koster 69 kr. Derudover er der en “flere tilbud” knap som 

åbner et vindue af tilbud der starter ved 89kr og går op til 899 kr. Besked indbakken har en 

notifikation, og når indbakken klikkes på, bliver en besked om at brugeren kan “hjælp din 

ven!”, ved at sende dem et liv. 
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Her benytter spillet sig af notifikationer til at fange spillerens opmærksomhed, hvor at 

butikken direkte tilbyder muligheder for køb og hvor at indbakken tilbyder overførelse af 

brugerens liv, som også kan købes ved brug af guld.  

Tilbud om at sende andre brugere liv bliver også fremvist ved fuldførelse af en bane. 

Ved niveau 7 bliver den første “booster” uddelt. Og ved bane 12 bliver brugerens skærm 

optaget af en “Tillykke!” notifikation, som uddeler brugeren 50 guld. Guld bruges på at købe 

genopfyldning af liv eller “boosters”. 

 

Candy Crush Saga brugeren lærer at den bedste måde at spille på, er når én bevægelse fører 

til mange eksplosioner. Dette skyldes at flere af banens point samles på færre træk og med 

større sandsynlighed for at holde sig inden for banens begrænsninger. Det forstærkes også 

med visuelle og auditive feedback. 

Dette bliver gjort ved at samle større mængder af brikker, som forvandles til “boosters” som 

eksploderer i en større grad end basisbrikkerne. Spillet er derfor lettere spillet ved brug af 

“boosters”, de kan betyde fuldførelse af en bane som ellers er for udfordrende.  

Som følge af at spillets sværhedsgrad og det visuelle samt auditive feedback er knyttet til 

boosterne, kan spilleren ved køb af mikrotransaktioner derfor forbedre deres spille oplevelse. 

Spillet er letter og mere tilfredsstillende, på et æstetisk plan, ved brugen af “boosters”. Et 

andet element af spillet er liv, som bestemmer hvorvidt spilleren kan fortsætte eller skal holde 

en pause. Liv er også en del af spillets økonomi, og man kan både købe liv og “boosts” til liv 

regenerering for perioder, som f.eks 1 time eller 12 timer. 

Spillet har derfor mikrotransaktioner som et centralt spil element, det er knyttet direkte til 

spiloplevelsen. En spiller som er nået til en bane som er for udfordrende, vil være begrænset i 

deres spiloplevelse da de snarest vil løbe tør for liv. 

For at illustrere dynamikken som mikro transaktioner spiller i Candy Crush Saga, kan Mihaly 

Csikszentmihalyi’s model of the flow state inddrages (Csikszentmihalyi et al. 2014). 
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Fig. 5 Flow (Csikszentmihalyi et al. 2014) 

For at opnå flow, som den optimale oplevelse, om det er spil eller andre udfordringer, må 

udfordringer falde det rigtige sted i forhold til brugerens færdigheder. Et spil som tilpasser 

dette betyder at brugeren opnår flow som her betyder underholdning. Candy Crush Sagas 

inklusion af mikrotransaktioner som et centralt spilelement påvirker brugerens oplevelse af 

flow på to måder. Først hjælper inddragelsen af “boosters” til at påvirke udforingsniveauet så 

spil bliver lettere, det muliggør at brugerens flow ikke er forstyrret når spillet er for svært. 

Derudover er inklusionen af liv, og muligheden for køb af liv, et element som fjerner spillets 

tilbudte udfordringer for en periode. Brugeren må indstille spiloplevelsen eller købe liv, for at 

undgå kedsomhed i spillet.  

 

Med disse to spil vi har testet, har vi fået et indblik i hvor meget mikrotransaktioner egentlig 

fylder i spil. I spillene dukker mikrotransaktioner op hele tiden ligesom reklamer, hvilket er 

meget lokkende selv for os der ved hvor farligt det kan være. 
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Mikrotransaktioner set fra de store firmaers synspunkt 

Når et firma implementerer mikrotransaktioner, er der nogle bagvedliggende årsager til dette, 

i et tidligere afsnit er det blevet vist, at det ofte handler om profit, men det er ikke alle firmaer 

der går samme vej. Firmaet Valve, som er et meget anerkendt spilfirma og er skaberne bag 

spil distribueringsplatformen Steam, ser på mikrotransaktioner som en måde at skabe gladere 

spillere. 

Til dette formål har de lavet en liste de kalder “Overvejelser vedr. økonomier i spil og 

anbefalede fremgangsmåder” over overvejelser de mener er vigtige. 

I denne liste nævner de følgende to punkter ”Byg systemer, hvor kundernes køb gør dit spil 

bedre for andre kunder” og ”Brug din økonomi i spillet til at forbedre dit produkt og gøre 

kunderne gladere, ikke som et middel til at få indtægter fra utilfredse kunder”, disse to 

punkter er meget anderledes end i forhold til hvordan andre store firmaer i industrien ser på 

mikrotransaktioner. 

For Valve kan man tydeligt se hvordan de selv følger disse punkter, i spillet Team Fortress 2 

(TF2) kan købe forskellige stykker tøj og våben som ændrer spillets mekanismer på en måde 

der gør det sjovt og anderledes at spille videre med de nye items. Når man spiller TF2 vil 

man blive givet forskellige items imens man spiller. Dette betyder altså at man kan få disse 

items uden at skulle betale for dem, men der er rigtigt mange forskellige items. Det betyder at 

chancen for, at det er et af de virtuelle objekter som man gerne vil have, er meget lille. Så 

mikrotransaktionerne fungerer som en genvej til at kunne få fat i de items som man godt 

kunne tænke sig. Dette betyder altså at spillere aldrig bliver tvunget til at bruge penge på 

mikrotransaktioner, men at de kan vælge at bruge disse genveje. Selve spillet har et stort 

fokus på teamwork, når man spiller mod andre mennesker, er det vigtigt at man arbejder 

sammen for at vinde de forskellige baner. Her gør de forskellige items spillet sjovere for 

andre spillere da de har flere muligheder for at kunne hjælpe deres medspillere, eller for at 

kunne spille på andre måder. Dette er et meget alternativt syn på mikrotransaktioner som 

mange andre i industrien ikke følger. Firmaet Electronic Arts (EA) skrev historie i 2017, da 

de udgav et spil ved navn Star Wars Battlefront 2 med mikrotransaktioner, som har gjort 

regeringer i flere lande mere opmærksomme på de mikrotransaktioner, der bliver sat ind i spil 

(Good, O. S. 2017). Selve mikrotransaktionerne i spillet var sat op på sådan en måde at jo 

flere penge man brugte desto nemmere, bliver det at vinde mod andre spillere. Dette gør så 

spillerne bliver nødt til at bruge penge på mikrotransaktioner for at kunne konkurrere imod 
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andre spillere. Dette system kan gøre spillet bedre for den enkelte spiller der vælger at bruge 

penge, men ikke for resten af spillerbasen. Når man ser på dette i forhold til TF2 så er den 

største forskel hvordan disse items fungere, i Star Wars Battlefront 2 bliver spillet nemmere 

hvis man vælger at bruge penge, hvor i TF2 ændre det gameplay mekanismer på en måde 

som ikke gør det nemmere bare anderledes.  

Peter Flink psykoterapeut sætter gaming lig med gambling i sin artikel på det gode liv (Det 

gode liv. 2021). Her fortælles der især at lootboxes er et voksende problem og er blevet 

ulovliggjort i flere lande. Lootboxes har nemlig indført en ny form for ludomani ved 

computer-og mobilspil. Denne nye form går ud på at der er en procentvis chance for at købe 

det tilbehør man ønsker. Det vil sige man køber noget i håb om at få en genstand, men 

chancen er måske 5%. Den er nemlig derved 5% ved hvert tilkøb. Fifa bruger denne nye form 

for tilfældige tilkøb i håb om at få hvad man leder efter. Her i Fifa køber man en fiktiv kasse 

med fodboldspiller i, men chancen for at få Messi, som man gerne vil have er meget lille. 

Dette gør at spilleren køber disse kasser flere og flere gange. Spændingen ved at åbne dem, 

giver samme virkning som ved spin på rouletten i Las Vegas. I Diskussionen vil vi komme 

nærmere på hvorvidt dette er etisk, derudover hvad man måske kunne bruge som alternativ, 

til en fornuftig form for spænding ved online køb i spil. 

Spørgeskema (bilag 5) 

Vi har lavet et spørgeskema, dette har vi tænkt os at bruge til at finde mere information 

omkring den almene brugers meninger, forventninger og viden omkring mikrotransaktioner, 

og deres effekter. Spørgeskemaet starter med at indsamle viden omkring personen såsom 

deres forhåndsviden omkring emnet, alder og køn. Herefter kommer det ind på om personen 

har brugt mikrotransaktioner, og hvis de har, hvilke specifikke slags mikrotransaktioner de 

har brugt. Til sidst runder det af med at spørge indtil omkring folks holdning omkring 

mikrotransaktioner, såsom omkring brugen af lootboxes, og deres generelle mening omkring 

brugen af mikrotransaktioner i spil. Spørgeskemaet gav mulighed for at få både kvalitative og 

kvantitative svar, da vi både brugte brede spørgsmål, men også spørgsmål der har brug for et 

mere detaljeret svar. 

 

Vores spørgeskema har fået indsamlet svar fra  

35 individer  

● hvor 37,1% er 21-25 år, 
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●  31,4% er 25-30 år,  

● 22,9% er 31-40 år, 

●  5,7% er 16-20 år, 

●  og de sidste 2,9% er 11-15 år.  

 

Kønsopdelingen er på 17,6% kvinder og 82,4% mænd. Ikke overraskende svarede 97,1% ja 

til at de havde hørt omkring mikrotransaktioner, hvilket efterlader et individ i vores 

undersøgelse som ikke har hørt om det. Vi spurgte ind til hvad folks forståelse af 

mikrotransaktioner er, og ud fra svarende vi fik, kan det konkluderes at de fleste i 

undersøgelsen har et godt billede af hvordan mikrotransaktioner virker. 65,7% svarede ja til 

at have brugt mikrotransaktioner før, hvor 71,4% havde brugt det til in-game currencies, og 

47,6% havde brugt det på skins. Dette stemmer godt op med at cosmetics og in-game 

currencies, generelt er det mest købte indenfor mikrotransaktioner.  

30,4% svarede at grunden til de brugte mikrotransaktioner var fordi der var et “godt tilbud”, 

mens at 13% siger de havde ekstra penge. 8.57% svarede at de gerne ville støtte 

spiludviklerne. 

Herefter blev der spurgt ind til hvad der skulle til for at få dem til at bruge 

mikrotransaktioner, her svarede 45,7% at de ikke ser en fremtid hvor de ville bruge penge på 

det. Eftersom at 60% svarede at de har købt før, kan det betyde at individerne der svarede at 

det ikke vil bruge penge på det, mener at de ikke vil bruge penge igen fordi de var utilfredse 

med hvad de fik for pengene sidste gang.  

80% svarede at de mente at det er okay at have mikrotransaktioner i et freemium game, og 

20% svarede at de ikke mener det er. Hvor imod at 62,9% mente at det er forkert at man kan 

bruge mikrotransaktioner i et spil man betaler for.  

Ud fra svarene på spørgsmålet omkring om de kunne uddybe dette, virker det som om at en 

stor del synes, at hvis man har betalt for et spil så burde der ikke være en grund til at bruge 

flere penge på spillet. 60% svarede at de mener at mikrotransaktioner har en dårlig effekt på 

et spil, hvor imod 34,3% mener at det er neutralt, og de sidste 5,7% mener det har en positiv 

effekt. Det sidste vi spurgte ind til, var om folk mener at lootboxes burde betegnes som 

gambling, her svarede 88,6% at de mener at det burde, og 11,4% mener ikke det burde.  

 

Derved har vi med vores spørgeskema bekræftet at mange ser mikrotransaktioner som 

gambling og derfor som et problem i spilindustrien. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 5. 
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Interview  

vi har valgt at bruge Brinkmanns interview metode (Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) (2015/ 

)), da den er kvalitativ. Den udfolder sig ved at stille få spørgsmål og få mere uddybende svar 

på et specifikt emne.  

 

Vi har valgt at lave en meningskondensering, hvor vi dermed kun har beholdt de vigtigste 

citater og pointer i interviewet. Baggrunden for interviewet var, at sætte os bedre ind i og 

forstå hvordan man bliver afhængig af at bruge penge på spil. Derudover forstå hvad der er 

årsagen til at fortsætte med at spille velvidende om, at man har et problem. Derfor 

interviewede vi en person, der har valgt at være anonym, som har haft store 

afhængighedsproblemer med mikrotransaktioner. 

1. Finder du det etisk korrekt at bruge mikrotransaktioner i spil? 

“Nej, jeg mener ikke det er etisk forsvarligt at anvende mikrotransaktioner. For mig at se 

svarer det til at en bus kun stopper ved visse stoppesteder ved ekstra betaling. Typisk 

anvendes der dårligt design som kan omgås ved betaling, hvilket i min optik stadigvæk bare 

er dårligt design”. 

2. Kan du nævne nogle spil du har spillet der indeholdt mikrotransaktioner. 

“Jeg har spillet "Crusaders of the Lost Idols" (CotLI) og "Magic the Gathering: Arena" hvor 

jeg har anvendt mikrotransaktioner. Jeg har spillet mange andre spil på Xbox-360 

konsolsystemet hvor jeg har brugt penge på mikrotransaktioner i form af DLC, da det var en 

forholdsvis ny ting”. 

3. Hvornår og hvordan fandt du ud af at du havde svært ved at styre dit pengeforbrug på spil? 

“Da jeg spillede CotLI, opdagede jeg (efter nogle måneder) at jeg ventede på at lootboxes 

kom på tilbud med bestemt "Gear" for at købe det på tilbud. Jeg så efter, "kun", et par 

måneders overforbrug, og "bare én til ”-adfærd at det var noget der skulle stoppes, jeg 

brugte også mere tid på det spil end det egentlig var værd, for når jeg ser tilbage var det bare 

et dårligt Flash spil. MtG:A var meget senere, og det var efter at "season-passes" var blevet 

populært, jeg fandt mig selv draget tilbage i at skulle fuldføre "weeklies" og "dailies" for at få 

fuldt udbytte i dette. Når jeg tænker over det bør også nævnes Pokémon GO, jeg har også her 
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set et afhængighedselement i at komme tilbage dagligt, både hos mig selv om min 7-årige 

autistiske søn. Dette, og introduktionen af reklame "Buffs", har gjort at vi ikke længere 

dyrker denne del af Pokémon verdenen”. 

4. Hvad gjorde du fortsatte med at spille? 

“Det der mest gør det, er fornemmelsen af at gå glip af noget. Hvis ikke man køber i dag, kan 

man det ikke i morgen. Hvis ikke man logger ind, så mister man noget, man ellers ville have 

fået. Som Designer selv, ved jeg heldigvis hvad der sker. Men dette betyder ikke at jeg kan 

undgå påvirkning. Jeg er faldet i fælden, og i dag, har jeg intet fået igen for det, andet en en 

følelse af bitterhed. Jeg føler mig snydt, men dopamin fikset i at have fået en "bonus" eller et 

"godt" tilbud gjorde mig glad, i ca. 2 sekunder, hvorefter jeg følte intet. Jeg siger til mig selv 

nu, at det er noget jeg ikke vil gøre igen, men jeg er godt klar over at det kan ske nok nu 

engang, og er derfor forsigtig i hvad jeg installerer på telefon, computer og andet”. 

 

  



 

37 

Analyse 

Trin modellen. 

 

fig. 6. “Processer for mikrotransaktioner” 
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Trinmodellen er et redskab, som har til formål at forklare og belyse en teknologi i en relativt 

bred forstand. Det er i projektets interesse at benytte trinmodellen på mikrotransaktioner i 

videospil, da det vil bidrage til en overordnet forståelse af teknologien (Jørgensen, 2018). 

 

1. Trin: Teknologiens inde mekanismer og processer. 

Hovedformålet ved at benytte mikrotransaktioner, på generelt plan men også i videospil, er at 

det fungerer som et alternativ til et engangskøbsbeløb, eller supplerende indkomstkilde.  

De indre mekanismer og processer ligger, blandt andet, i hvordan spillet er udviklet og kan 

variere. Der er en lang række fremgangsmåder og redskaber. I afsnittet “Hvad er unity” bliver 

forklaret hvordan forskellige elementer kan konstrueres.  

En af de centrale mekanismer er en dialogboks eller pop-up. Den gør brugeren klar på, at der 

er mulighed for køb af elektroniske goder, værende blandt andet fordele i spillet, kosmetiske 

goder eller potentialet for at foretage handlinger som ellers var begrænset. Derudover giver 

det brugeren mulighed for at lave køb mens man spiller. Dialogboksen fungerer derfor med to 

funktioner, både som opmærksomheds element og som led i at inkludere køb som en del af 

spiloplevelsen, uden at brugeren skal forlade applikationen eller spillet. Aktives 

dialogboksen, føres brugeren til en integreret købsknap, som afhængig af spillet vil lade 

brugeren indtaste sine betalingsoplysninger, eller huske dem fra tidligere brug, for efter at 

sende betalingsoplysningerne til en payment gateway. Det centrale princip er at give brugeren 

mulighed for at købe, og dette foregår ved en kobling mellem applikationen og 

betalingssystemet. For spiludgiveren er en payment gateway nødvendig for at godkende 

betalingen, og enten udføre uddelingen af de elektroniske goder, eller videresende uddelingen 

til en anden server som kan gøre dette.  

 

2. Trin: Teknologiske artefakter. 

En payment gateway har til formål at sikre at både brugeren og spiludvikleren får deres del af 

byttehandlen, samt ofte at skabe kontakt til den platform som spillet udgives på. En payment 

gateway er en softwareløsning, et alternativ til køb i butikker. Hvilket i en videospilkontekst 

kunne være gavekort som indløses til spillets valuta. 

Spil er primært udgivet på en distribuering platform som Apples “App Store”, Googles “Play 

Store” eller Valve Corporations “Steam”, her kan payment gatewayen være bindeleddet til 

denne platform. 
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3. Trin: Teknologiens utilsigtede konsekvenser. 

Den indbyggede lethed og tilgængelighed som mikrotransaktioner benytter for at sikre en 

strømlinet og fordybet brugeroplevelse, kan betyde at brugerne foretager uønskede køb. Spil 

som har deres mikrotransaktioner knyttet til en distribuering platform, som App Store eller 

Play Store, gemmer brugerens betalingsoplysninger. Letheden og hastigheden som 

mikrotransaktioner bliver foretaget på, kan betyde at brugere som ikke er opmærksomme, 

foretager køb som ellers var uønskede. Det er eksempler på børn og udviklingshæmmede, 

som har foretaget køb fra deres værges bankkonti uden accept (Kleinman, Z. 2019). 

Som en indtægtskilde er mikrotransaktioner blevet kritiseret for, at pådrage sig elementer 

som indgår i gambling (Abarbanel, B. 2018). Letheden og den fordybede brugeroplevelse 

som mikrotransaktioner har over traditionelle køb i en butik eller en ekstern hjemmeside, kan 

udnyttes sammen med spilelementer som lootboxes. Det er argumenter for at denne praksis 

økonomisk og psykologisk udnytter sårbare brugere (King, D.L., Delfabbro, P.H., 2019). 

 

4. Trin: Teknologiske systemer. 

Et af de teknologiske systemer som mikrotransaktioner benytter, bygger på det generelle 

webbaserede betalingssystem.  

Indledende aktiverer brugeren transaktionen ved at acceptere en handel i applikationen eller 

spillet, hvorefter brugeren bliver ført gennem en payment gateway (Barclaycard, n.d.; 

Intellias 2021).  En payment gateway benyttes som bindeled mellem brugeren og 

betalingsprocessen, og krypterer brugerens bankoplysninger som sendes videre i systemet. 

Betalingsprocessen er den bank, eller virksomhed, der holder bankkontoen som betalingen 

skal føres til. Betalingsprocessoren overleverer transaktionsdetaljerne til brugerens bank, som 

gennemgår en godkendelses fase som bedømmer validiteten af købet. Bliver købet godkendt, 

notificeres betalingsprocessen og betalingen overføres til den modtagende bankkonto, for 

efter at give payment gatewayen besked på et godkendt køb. Payment gatewayen giver 

besked, hvorefter at varerne kan udleveres af sælgeren. 

Salg af mikrotransaktioner gennemgår dette, efter at brugeren har indtastet en ønsket digital 

vare, som brugeren efterfølgende får udleveret i spillet. 

 

5. Trin: Modeller af teknologier. 

Vi har lavet et diagram, figur 6. over det samlede forløb der starter og afslutter en 

mikrotransaktion. Forløbet begynder som et valg af elektroniske vare og afsluttes med en 



 

40 

dialogboks der melder at transaktionen er gennemført. Det vil sige at diagrammet 

sammensætter brugeroplevelsen og de bagom liggende processer til at give et helhedsbillede. 

Diagrammet forholder sig til køb i spil, hvor at spillet er integreret i en distribueringsplatform 

som husker brugerens bankoplysninger. 

Diagrammet viser processerne, der er en del af brugeroplevelsen i rødt og processerne der 

foregår i baggrunden som sort.  

 

6. Trin: Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologier 

Brugen af mikrotransaktioner som indtægtskilde til videospil, viser sig at have en fordel over 

den konventionelle model. Hvor spillet har en fastsat pris som skal betales, før brugeren får 

adgang. Dette påvises delvist af den store vækst af mobilspil industrien (Clement J., 2021: 

Nelson, R., 2020). Det lader til at være en fordel at brugeren får adgang til spillet, før de skal 

beslutte sig for hvorvidt det er værd at investere i. Udbredelsen og drivkræfterne bag brugen 

af mikrotransaktioner er ledt af det store økonomiske incitament, hvilket virksomheder 

forsøger at drage nytte på, og nogle brugeres tendens til at foretrække muligheden for at 

afprøve et spil før de køber det. 

 

Hvem køber i gratis spil? 

Udviklingen af spil til smartphones og tablets, har opdelt og vokset den forhenværende 

forbrugergruppe af videospil. Uden køb af nye spillekonsoller eller computere kan 

forbrugere, som førhen måtte anskaffe disse, foretage spil med lethed (Heier & Craig, 2015). 

Den nye forbrugergrupper af mobilspil er anset som “casual” eller afslappet, forstået som at 

de spil de benytter sig af er mere simple, lettere og mere tilgængelige. Dette står i kontrast til 

den mere traditionelle videospil bruger, som generelt spillede og spiller mere komplekse, 

potentielt mere udfordrende spil, hvor der var specifikke krav til udstyr (Heier, 2015).  

Tilgængelighed og lethed er vigtigt, specielt når spilletid er forholdsvist lave. Brugere spiller 

casual spil i korte perioder igennem deres dag, med en gennemsnitlig spille session med en 

varighed på 5 minutter og 35 sekunder (Verteo Analytics, 2016)  

Det er dog forekommende at brugerbasen er delt mellem købende brugere og ikke købende 

brugere (Sifa, R., Hadiji, F., Runge, J., Drachen, A., Kersting, K., & Bauckhage, C. 2015). 

Alle brugere af et freemium eller free-to-play spil har som udgangspunkt ikke investeret i 

spillet. Det er spillets mål at anspore nye brugere til at foretage køb. Oftest er der en stor 

andel af bruger som ikke foretager køb. Køb varierer, men er foretaget af en minoritet af 

brugere. Afhængig af omstændigheder findes bestemmelser mellem 1,5% og 10% af brugere 
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(Sifa et al, 2015; Heier, 2015; Swrve 2014). Levedygtigheden af disse spil indikerer, på 

baggrund af den lave andel af købende brugere, at betalende brugere kan opveje 

omkostningerne for udviklingen af spillet. Spiludvikler Swrve udgav i 2014 en rapport som 

viste at 0.15% (whales) af alle brugere var ansvarlige for 50% af indtægterne fra køb i deres 

spil, samme brugergruppe udgør derudover også blot 10% af købende brugere (Swrve 2014). 

Produkt og design 

Vores Spil 

Igennem denne opgave har vi set meget på mikrotransaktioner fra spillerens synspunkt, 

men dette har givet os en ide om, hvilken indflydelse mikrotransaktioner har på spilleren. 

Dog er det også interessant at se på hvilke designmæssige indflydelser mikrotransaktioner 

har. Derfor har vi valgt at lave et spil som både kan demonstrere mikrotransaktioner, samt 

også give en ide om hvilken indflydelse mikrotransaktioner har på designet af selve spillet. 

 

Inden vi begyndte at lave selve spillet, blev der undersøgt forskellige andre spil for at finde 

en genre af spil som virkede nemmere at implementere. Her fandt vi genren Bullet-Hell eller 

også kaldet Shoot’em up. I denne genre skal man dræbe så mange fjender som muligt, uden 

selv at dø. Et eksempel på et spil i denne genre, er spillet Nuclear throne hvor man skal klare 

forskellige rum i en tilfældigt genereret bane.  
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Fig 7. Nuclear Throne 

 

En af de aspekter som kendetegner genren Bullet-Hell er, at der er rigtigt mange skud i luften 

som spilleren bliver nødt til at undvige. Dette kan man se i billedet ovenfor som viser en bane 

af spillet Nuclear throne. 
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Endeligt spil 

3D Design - Skitse 

Før vi startede processen med 3D modellering, startede vi ud med at lave en skitse som kunne 

bruges som vejledning til denne proces. 

 

Fig. 8. skitse med og uden farve 

Når man arbejder med 3D, så er det vigtigt at have en ide om, hvordan ens tegning ville se ud 

når den kommer I 3D. På grund af dette har vi valgt at farvelægge vores skitse, for at kunne 

bedre give en ide om, hvordan den ser ud I 3D. Skitsen som kan ses ovenfor, er skitsen for 

selve den figur man kontrollere som spilleren. Som vi har set I analysen, er en stor del af 

mikrotransaktioner baseret på, at man kan lave kosmetiske ændringer på ens karakter. Dette 

er årsagen bag ved hans mund, hvor ideen er at man skal kunne ændre de forskellige lys, så 

robotten ser anderledes ud. 

Skitsen som kan ses ovenfor er en vi selv har fremstillet, men til 3D er der også blevet brugt 

tegninger som andre har lavet, til inspiration til 3D designet. 

Til fjendens design har vi brugt en tegning, som er blevet tegnet som en del af en online serie 

kaldet ’the draw free show’ hvor at en gruppe af kunstnere, for en prompt i starten af 

episoden og skal derefter lave en tegning ud fra dette. Skitsen vi har brugt kommer fra 

episoden ’Knock-Off Simpsons Characters’, hvor de tegner karakterer som skal ligne en 
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dårlig kopi af Simpsons karaktererne. Vores figur har taget inspiration fra er ’Hunger Samp’ 

som er tegnet af Caldwell Tanner og er ment som en dårlig kopi af Homer Simpson. 

Realisering I 3D 

Robot 

Efter vi har fået fat i en skitse, startede vi med at realisere skitsen i 3D. Dette blev gjort i 

programmet blender som er et program der er lavet til blandt andet at lave 3D modeller, som 

kan bruges i andre programmer. Det første der blev gjort, var at forsøge at lave en 3D model 

så tæt som muligt på den originale skitse. 

 

Fig. 9. viser første Design af spillerens karakter 

Denne model var indviklet, for eksempel var det svært at se hvad det er munden skal ligne, 

når den for eksempel skal se glad ud, ser den på samme tid også sur ud, når man ser på de lys 

der ikke er tændt.  
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Fig. 10. viser andet udkast til Design af spillerens karakter 

med nogle forskellige blend-shapes (forklaring nedenfor) 

I anden iteration af designet kan man se hvordan disse problemer er blevet løst, ved at kunne 

ændre hvordan munden fungerer, nu er selve mundens form blevet sin egen figur. For at der 

stadigt er plads til kosmetiske ændringer, har vi brugt noget der hedder blend-shapes, hvor 

modellen faktisk gemmer andre figurer, som den kan interpolere mellem, for at få andre 

resultater. Såsom at ændre munden fra glad til sur, som det kan ses i figuren ovenfor. På dette 

tidspunkt har vi stadigt brugt, et PBR baseret arbejdsproces da dette er standardmodellen i 3D 

modelleringsprogrammet. Men dette virkede ikke æstetisk tiltalende, så derfor valgte vi at 

ændre modellen til at have nogle materialer som ikke er PBR baseret. 
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Fig. 11. viser det endelige design 

Som det kan ses på figuren ovenfor, så ser robotten mere ud som noget man ville se i en 

tegnefilm. Da vores spil ikke er ment til at se realistisk ud, ville disse nye materialer få 

robotten til at passe ind i vores spil kunststil. Desuden betyder denne ændring også at det 

bliver meget nemmere at ændre farven på spillerens figur. Som vi har nævnt tidligere, så er 

en vigtig del af mikrotransaktioner at spillere kan udtrykke hvem de er, ved at ændre på 

hvordan karakteren ser ud inde i spillet. Og når det er nemt at ændre farven, betyder det at der 

nemt kan tilbydes flere farver til karakteren igennem mikrotransaktioner. 
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Fjende 

Fjenderne i spillet vil alle sammen have den samme model, som er løst baseret på ’Hunger 

Samp’ tegningen af Caldwell Tanner. Her startede vi på samme måde som med robotten, men 

vi fandt hurtigt ud af at dette ville ikke fungere særligt godt. Det ville skabe for meget 

kontrast imellem fjenden og spillerens 3D modeller, da fjenderne ville have flere detaljer end 

spillerens karakter. 

 

Fig. 12. Starten på Model til fjenderne 

Som det kan ses på figuren ovenfor, ville modellen have mange flere detaljer end spilleren. 

Dette er ikke nødvendigt dårligt, men hvis der er et for stort spring mellem hvor mange 

detaljer forskellige objekter har, så skaber det billedstøj og kan gøre spillet svære at spille. 

Her valgte vi at starte forfra med en anden metode, hvor vi laver en slags 3D skitse af vores 

design, men stadig baseret på Caldwell Tanners design. Denne metode kalder man for 

kitbashing. Den går ud på at man tager forskellige simple figurer, såsom rør og kugler samler 

på en måde for at få en 3D skitse, lidt ligesom hvis man ville samle et modelfly, hvor man for 

en hel masse små dele der samles til en helhed.  
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Fig. 13. Kitbashing 3D skitse af vores fjende 

I figuren oven for kan man se skitsen, som blev lavet ud fra kitbashing teknikken. Nu når vi 

har en skitse så kan lave det et udkast til et design med samme metode. 

 

Fig. 14. færdige model af fjenden. 

Som det kan ses i modellen i Figur 14, bliver der brugt en hel masse simple figurer til at lave 

fjenden. For eksempel så er fingrene en masse cylindere, der er blevet skaleret så de ser ud 

som en hånd. Når man bruger kitbashing metoden kommer man hurtigere og mere effektivt 

frem til et resultat, men dette betyder også, at det bliver mere simpelt. 
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Overflytning til Unity 

Når man har en færdig model, eller gerne vil teste hvordan en model ser ud i spillet bliver 

man nødt til at flytte den fra sit 3D modellerings værktøj over til Unity. Dette kan gøres på 

mange måder men grundprincipperne er de samme. Det første man skal gøre er at eksportere 

sin model i en filtype som Unity kan forstå. En af disse filformater er Filmbox eller FBX som 

er ejet af firmaet Autodesk, som laver software til blandt andet 3d modellering. Selve filtypen 

bliver brugt rigtigt meget i spilindustrien, da Autodesk længe har været det førende firma 

inden for 3D modelleringsprogrammer. 

Dette betyder at Unity i mange år, har været i stand til at forstå filformatet FBX. Dette er 

årsagen bagved at vi bruger denne filformat. Den er stabil og har en hel masse egenskaber, 

som andre filformater mangler såsom blend-shapes. Desuden kan man også sende 

animationer og materialer med i FBX-filformatet, hvilket gør det nemmere at holde styr på de 

forskellige elementer af vores 3D design. 

Programmering 

Indkapsling 

c# er det man kalder et objektorienteret programmeringssprog, hvilket betyder at man kan 

gøre brug af noget man kalder indkapsling. Indkapsling går ud på at man samler data og 

funktionalitet i en enkelt pakke. 

 

Fig. 15. Et billede der viser kode klassen Health Bar 
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På billede ovenfor kan man se en klasse, som gør brug af indkapsling. Selve formålet med 

klassen er, at lave en rød bar med en hvid baggrund over fjenderne. Dette skal vise spilleren 

hvor mange gange de skal skyde fjenden for at den dør. Indkapslingen forekommer af at selve 

Health Bar klassen selv holder alt den data som den bruger, og alt funktionalitet er gemt inde 

i selve klassen. 

DRY princippet 

En af de vigtige principper som vi har brugt i koden, er DRY princippet. DRY er en 

forkortelse for ’don’t repeat yourself’ og betyder at man skal forsøge at skrive sin kode på 

sådan en måde, at man slipper for at skrive det samme kode flere gange med små ændringer. 

En af de vigtige ting i vores spil er butikken. I butikken kan man købe ekstra ting, som man 

kan bruge i spillet. En naiv måde at implementere sådan en butik ville være, at lave en række 

af funktioner som hver holder styr på hvilke ting, man forsøger at købe. Dette ville gå imod 

DRY princippet da det ville være en masse kode der bliver skrevet igen med meget små 

ændringer såsom pris. 

I stedet for dette har vi valgt at lave en klasse, som vi har kaldt “BuyAndChoose”. Denne 

klasse er ment til at være måden hvorpå, vi holder styr på de forskellige ting der bliver solgt i 

butikken. På figuren kan man se en af funktionerne fra denne klasse. 

 

Fig. 16. Billede viser en af funktionerne fra klassen BuyAndChoose 

Denne funktion er startpunktet for alt der bliver solgt i vores virtuelle butik, ideen er at når 

man forsøger at købe et objekt, så vil denne funktion holde styr på om købet kan lade sig 

gøre. 
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Når man bruger DRY princippet sammen med indkapsling, så bliver det nemmere at tilføje 

flere egenskaber til spillet. Dette er godt da vores spils fokus er mikrotransaktioner. Ved brug 

af disse 2 principper kan lave nye typer af fjender eller vare til butikken og forholdsvis nemt 

integrere dem ind i spillet. 

Analyse af spillet 

Det første der blev gjort var en brainstorm over, hvordan vi kunne nå at lave et spil, der 

indeholdte mikrotransaktioner. Efter kiggede vi på sjove små spil, vi kunne få ideer til vores 

spildesign ud fra. Den første teknologi der blev brugt var selve kontrollen af input fra 

brugeren. Dette var bevægelse af robotten for eksempel. Her brugte vi koder og funktioner til 

at lave en simpel AI, som er disse små fjender som brugeren slås imod. 

 

Fig. 17. Udklip af AI kode 
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Fig 18. Prototype af spillet 

På billede ovenfor kan man se en tidlig prototype af spillet, her har mikrotransaktioner 

allerede været i vores tanker. Vi ville få det “nemt” integreret i spillet og valgte derfor den 

første model med hjerterne. 

Grunden til hjerterne var nemlig, at det er hurtigere små tilkøb, da man hurtigt løber tør for 

liv. Derfor er det nemlig et meget tydeligt eksempel på en mikrotransaktion, og let viseligt 

rent visuelt. Det er inspireret af livssystemet der også optræder i Candy Crush Saga, og er et 

eksempel på, at brugeren får en bedre brugeroplevelse ved brug af mikrotransaktioner. 

Efter spillets mekanismer var påbegyndt startede udviklingen af 3D modeller. Disse modeller 

blev designet på sådan en måde så, man kan ændre dele af spillerens udseende med det 

formål, at kunne tilbyde forskellige cosmetics. Det er nævnt tidligere så er cosmetics en 

vigtig del af mikrotransaktions markedet.  

Disse kosmetiske elementer er et sted hvor, vi har anvendt Ikea-effekten. Når man ser på 

Ikea-effekten så er det oftest i forbindelse med noget, hvor brugeren har meget kontrol over 

deres endegyldige design. I vores spil er dette anvendt på sådan en måde, at man kan ændre 

mange detaljer hver for sig. For eksempel så kan man ændre farven på venstre og højre øje 

hver for sig, dette gør sig også gældende for de blend-shapes, som blev nævnt tidligere i 

design afsnittet, da øjnene også gør brug af disse. 

Alle disse forskellige elementer som der bliver solgt i vores spil, bliver solgt gennem en In 

Game valuta som vi har valgt at kalde Dingus Dollars. Selve valutaen kan man få ved at 

spille spillet, men de forskellige elementer der kan købes er ret dyre, så man skal spille i et 
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godt stykke tid for at få råd til dem. Her er hvor mikrotransaktioner træder ind i billedet. Vi 

har valgt at tilbyde spilleren at kunne købe Dingus Dollars. Som vi har forklaret tidligere så 

har Honor of Kings et system der viser hvilken pakke af Voucher der er “Hot” lige nu, eller 

det vil sige hvilket tilbud der er flest spillere der køber. Da vi ikke har samme mængde 

brugerdata som Honor of Kings, kan vi ikke implementere dette, dog har vi valgt at lave et 

“best value” tilbud, der guider spilleren til hvilket tilbud giver flest Dingus Dollars til den 

laveste pris. 

 

Diskussion 

Dette afsnit forsøger på at udvide forståelsen for mekanismer og individuelle forhold, som 

forekommer ved brug af videospil med mikrotransaktioner. Hvor mikrotransaktioner er 

inkluderet som en central del af spillet. 

Udgangspunktet er Natasha Dow Schüll’s “Machines, medication, modulation: circuits of 

dependency and self-care in Las Vegas”(2006) som behandler gambling industrien i Las 

Vegas, og dens samspil med afhængigheds terapi. Inddragelsen af Schüll er for at fremlægge 

de forhold, som bliver designet og udnyttet med maksimal indtjening som formål.  

The zone og flow  

Schüll beskriver spillemaskiner som værende designet til at fremme længere perioder af brug. 

Gambling afhængige der tager brug af spillemaskiner omtaler “the zone”, en isoleret mental 

tilstand faciliteret af maskinerne. Tilstanden er medieret af brugerens kontrol over penge 

brugt, rytme og pacing. Brugeren skaber et tempo, som fungerer som en forudsigelighed der 

strukturerer deres spil og beholder dem i “the zone”, så længe de holder deres rytme. Schüll 

identificerer at “the zone” ikke handler om at vinde, spillet eller penge, men om fortsat spil 

(Shüll, 2006).  

I empiriafsnittet fremlægges spillet Candy Crush saga, hvor Csikszentmihalyi’s flow state 

også benyttes og behandles som en central del af spillet. Både Csikszentmihalyis’s flow og 

Schülls “the zone” er betegnelser for brugeroplevelsen. Schüll har kendskab til 

Csikszentmihalyis’s begreb og definerer “the zone” ud fra aspekter af flow.  

Som spillemaskinen, der giver brugeren kontrol over penge brugt, rytme og pacing, har 

Candy Crush Saga iboende mekanismer der giver brugeren de samme handlemuligheder. 
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Candy Crush Saga’s begrænsninger for spil, ved brug af liv, medieres af løbende betalinger 

for at brugeren kan opnå flow. Den største livs booster man kan købe varer fire dage og fire 

timer, den koster 899 kr. og inkluderer også andre boostere. Men lang størstedelen af livs 

boosterne har en varighed på under 12 timer. Konsekvensen bliver altså at brugere som ikke 

har i sinde at betale større beløb, må indgå i gentagne at lave betalinger for at opnå det 

optimale flow. Helt lavpraktisk har de visuelle og auditive feedback, som spillemaskiner 

bruger sig af, en indvirkning på brugerens oplevelse og hukommelses dannelse af positive 

oplevelser (University of Alberta, 2020). Visuelt og auditivt feedback indgår derfor som led i 

at konstruere “the zone” så tilgængelig som muligt. Det flow som en bruger af Candy Crush 

Saga bestræber sig efter, er også indhyllet i et system af visuelt og auditivt feedback. Den 

feedback kommer efter godt spil. Der bliver spillet eksplosioner, pop-lyde, positive verbale 

bemærkninger og vist glimt, eksplosioner og bannere i pastelfarver. Derfra kan man drage en 

parallel til spillemaskinernes feedback, der skaber positive oplevelser og hukommelses 

dannelse, og påpege at samme konsekvens kan forekomme i Candy Crush Saga.  

Candy Crush Saga brugeren kan yderlige bestemme flow rytmen via køb af boosters, som 

bruges på den spillede bane. Disse boosters ændrer på opstillingen af brikker, og giver 

brugeren point, og udnytter også det før beskrevne visuelle og auditive feedback. Det er 

derfor, som videre byggelse af effekten denne feedback har, en positiv oplevelse for brugeren 

der kan understøtte dannelsen af positive erindringer ved brug af boosters.  

Mikrotransaktioner som en del af spillet 

Spil der benytter mikrotransaktioner som en central spilmekanisme kan, og har i Candy Crush 

Saga tilfælde, taget brug af de samme mekanismer og systemer der bliver brugt af 

spillemaskiner til at understøtte tilgængelighed til “the zone”. Når tilgængeligheden for at 

opnå flow er designet til, at en bruger af disse spil kan engagere sig komplet i et spil, kan man 

drage spørgsmålstegn til etikken, da denne flow er medieret, og i nogle tilfælde kun mulig, 

via løbende betalinger. Sammenligninger mellem brugen af mikrotransaktioner og gambling 

er italesat, og undersøgt i forskningsmiljøet og i nyhedsmedier (Abarbanel, B. 2018; 

Kleinman,  Z. 2019). Den foregående fremlagte lighed, mellem flow i videospil og “the zone” 

for gamblere, kan yderligere underbygges ved at anskue brugere af videospil med 

mikrotransaktioner. Det viser sig at gambling afhængige, der kan anses for at have et 

problematisk forhold til gambling, hvor de forvolder sig selv skade, udgør et mindretal af 

befolkningen. Mindretallet varierer men forholder sig under 1% i flere undersøgelser 

(SINTEF, 2007; Gambling Commision Reasearch & Statistics Team. 2021). Det er et 
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mindretal af brugere af videospil med mikrotransaktioner, der er ansvarlige for halvdelen af 

indkomsten. Det kan derfor italesættes at et mindretal bliver ludomaner, og at en lignende 

andel af videospilsbrugere er den primære indkomstkilde for videospil der bruger 

mikronationer. Denne sammenligning skal ikke forveksles med en konklusion, men nærmere 

et belæg for videre undersøgelse og overvejelse af sammenhænge og tendenser, der optræder 

i videospil med mikrotransaktioner og gambling. 

Gambling Lovgivning og mikrotransaktioner 

I mange videospil hvori mikrotransaktioner er benyttet, har brugeren ikke en gevinst som kan 

oversættes til rigtig valuta, hvilket betyder at det ikke indgår i den danske lov om spil, 

omhandlende gambling. Derfor er det nødvendigt at overveje hvorvidt det er retfærdigt at 

inddrage brugen af mikrotransaktioner i en gambling sammenhæng, specielt når lootboxes 

tilfældigheds element ikke indgår.  

Abarbanel (2018), pointerer at en klassificering som gambling, på et lovgivningsmæssigt 

plan, kan have store konsekvenser for det enkelte spil. Dette værende et krav om at et spil 

overholder reglerne for gamblinglovgivning, hvilket kan have store økonomiske 

omkostninger, i stedet for blot krav for spil om aldersgrænser. Der er også mulighed for at det 

kan have følger for spillets branding eller marketing. Derudover også at indbyggede chancer 

og risiko i videospil, kan overtræde eventuel lovgivning om gambling i det tilfælde lootboxe 

falder under gamblinglovgivning. Indbyggede chancer og risiko er elementer som ikke 

nødvendigvis betyder lighed med gambling.  

Undersøgelse af videospil med mikrotransaktioner, om det er via brug af et lootbox system 

eller bare ved at inkorporere betaling for at opnå den bedste brugeroplevelse, må derfor være 

nuanceret når ligheder med gambling påpeges.  

Ud fra vores interview kan en kompulsiv tankegang til mikrotransaktioner identificeres og det 

er derfor yderligere belæg for at de mekanismer, elementer eller andre forhold der går igen, 

på tværs af videospil med mikrotransaktioner og gambling, kan være problematiske.  Vores 

interview fremviser en person der mener at han har været tidligere afhængig af videospil med 

mikrotransaktioner. Den interviewede udtrykker følelser som frygten for at gå glip af noget, 

midlertidige og flygtige følelser af glæde ved køb af mikrotransaktioner og et behov for 

daglig at spille videospillet.  

Den interviewede udtrykker andre følelser end dem forbundet med Schüll’s “the zone”, hvor 
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ludomanen er frakoblet omverdenen og hvor målet er fortsat spil. Denne afvigelse kan være 

grundet at der er fundamental forskel mellem brugen af mikrotransaktioner og gambling, da 

vores interviewede ikke har oplevet en “the zone” tilstand. Det skal dog nævnes at det er 

muligt at den interviewede har oplevet en lignende tilstand, men ikke nævnte det i 

interviewet, eller at vores interviewedes afhængighed var mindre udviklet end ludomanerne 

som Shüll undersøger. Det kan ikke konkluderes, at mikrotransaktions afhængighed og 

ludomani er den samme psykiske lidelse med forskellig udgangspunkt. Den interviewedes 

udtrykte følelser antyder dog en reel afhængighed, og at den interviewede kunne falde inden 

for whale betegnelsen, da personen giver udtryk for gentagende gange at have foretaget køb.  

Den lignede behandling af brugerens opmærksomhed og interesse, gennem flow som er 

medieret at betaling, og en mulighed for afhængighed placerer brugen af mikrotransaktioner i 

en lignende situation som en gambler.  

Følgende er formålet ved indførelsen af den danske lov om spil. 

1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 

2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller 

udvikle afhængighed af spil, 

3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig 

måde, og 

4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet. 

Retsinformation. (2010, June 4).  

Gambling Lovgivningen i Danmark har til formål, at være værn mod et overforbrug af 

gambling, mod udnyttelse og for at sikre en fair behandling af brugeren. Da gambling har et 

potentiale for en monetær gevinst, kan et behov for en gamblinglovgivning knyttes til at den 

potentielle monetære gevinst, giver gamblingindustrien magt over brugeren. Derfor 

begrænses gambling i Danmark, for at beskytte befolkningen mod de følger som 

afhængighed af spil bringer. 

Introduktionen af mikrotransaktioner og lootboxe på videospilmarkedet, viser dog at samme 

økonomiske konsekvenser kan befalede de afhængige af videospil med mikrotransaktioner, 

uden behov for en potentielle monetær gevinst. Hvilket ses i whale problematikken og ud fra 

interviewet, samt i diskussioner og anekdoter online (Winkie, L. 2020; Busby, M. 2020).  
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Sidestilling mellem gambling og brugen af mikrotransaktioner i videospil er derfor ikke 

nødvendigvis retfærdig, da videospil industrien ikke nødvendigvis belaster samfundet eller 

individet på samme måde. Men konsekvenserne og mønstrene eller elementerne der bliver 

brugt af videospilindustrien ligner gamblingindustrien i en sådan grad, at det må overvejes 

om forholdet til videospilindustrien, nu med brugen af mikrotransaktioner, skal overvejes 

gennem samme linse som gamblingindustrien. Om brugen af mikrotransaktioner kan 

undlades fra gamblinglovgivning, blot fordi der ikke kan oversættes til penge, er et spørgsmål 

som kræver nærmere belysning af brugerne af den relativt nye forretningsmodel.  

Gamblinglovgivningens inddragelse og diskussion er for at uddybe seriøsiteten samt give 

bredere forståelse af mikrotransaktioners problematik, ikke for at argumentere for at videospil 

der bruger mikrotransaktioner skal inkluderes derunder. 

Konklusion 

Mikrotransaktioner viste sig at være en mere kompliceret teknologi end hvad vi lige havde 

regnet med. Vi kendte dem som de små irriterende pop-ups, der kommer frem i vores spil, 

men der viste sig at være meget mere gemt bag overfladen, fra salgstricks til psykologiske 

påvirkninger. Vi har igennem rapporten forholdt os kritisk til mikrotransaktioner. Dataen vi 

har samlet tyder på at mikrotransaktioner kun vil vokse og blive større og større. Sådan som 

videospil industrien vokser, er der et tydeligt behov for et økonomisk løft, for at holde den i 

gang. Der er tydelig merit for at mikrotransaktioner er kommet for at blive, og kommer til at 

udvikle sig endnu mere end de har i forvejen. Vi kan se at mikrotransaktioner fungere på den 

måde, at det hos nogle brugere frigiver en smule dopamin, ved tanken om at de har fået fat på 

det gode tilbud. Mikrotransaktionerne gør opmærksomme på sig selv, ved hele tiden at poppe 

op på din skærm, blinke, have notifikationer og gode tilbud du ikke kan modstå.  

Spil begynder at blive designet rundt om mikrotransaktioner. Vi ser det i forskellige mobilspil 

som candycrush, hvor du kun har en vis mængde liv pr. dag, medmindre du selvfølgelig 

betaler ekstra for det. Mikrotransaktioner bliver brugt som et centralt element, der er knyttet 

direkte til spiloplevelsen. Og hvilken betydning har det for brugeren?  

Candycrush og mange andre spil med mikrotransaktioner som centralt element, har det med 

at blinke i prangende farver, komme med sjove lyde og opmuntrende tekster når man vinder 

eller taber. Det ses også i forskellige gamblingspil som den enarmede tyveknægt. 

Spillemaskiner er designet til at fange din opmærksomhed, få dig til at betale penge for flere 

spil og til at fastholde dig i flere timer. Candy Crush Saga bliver designet til at fastholde dig, 
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og ligesom maskinerne skal man betale for at få lov til at spille videre.  

Vi ser en klar sammenhæng mellem mikrotransaktionspil og maskiner designet til gambling. 

Dog er der den vigtige forskel at den ene kan ikke omdannes til ægte valuta og er derfor ikke 

under nogen gambling lovgivning. Vi ser en mulighed for at det kan udvikle sig til at blive et 

reelt problem i vores hverdag. Flere lande har allerede været inde og kigge på 

mikrotransaktioner som at værende gambling. Derfor mener vi at udviklingen af 

mikrotransaktioner, og deres betydning er noget der vil kunne komme til at påvirke fremtiden 

for både videospilsindustrien, men også for gamblingindustrien.  
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