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Abstract 

In the modern era technology has many aspects that define our relationship with the 

world outside of our subjective senses. It, therefore, becomes crucial in an academic 

sense to investigate such a relationship between a certain technology and the subject 

which through their practice of interaction with the tech, comes to a new 

understanding of the world, and through said interaction, therefore, acts differently 

than otherwise. 

 

In this project, the technologies at hand can be analysed within the spheres of 

“games'' and “gambling”. Specifically, the project group is looking at how 

technologies like gambling machines and loot boxes, play a role within games as a 

broader field of human-technology interaction within very specific social instances.  

The group has identified several different human-technology relationships 

regarding gambling machines and loot boxes, but also within the buying and 

reselling of digital items within gaming. Some of these can be characterized as having 

certain practices, which when brought to their outcome, produces certain 

medications, which can be understood as producing very specific feelings, thoughts, 

and actions within people, some of these described as being addictive in their 

practice.  

 

To investigate such relationships, the group has investigated various research 

articles to build an overall sense of what the context surrounding this field might be. 

According to said research there seems to be a rather strong correlation between a 

person exhibiting traits of problem gambling, and the amounts of money spent on 

loot boxes. 

 

 But the group quickly arrived at a few problems surrounding such conclusions. 

Namely that the methods used, considered that specific traits can be found within 

people, and specifically that these can be identified using simple questionnaires and 

ranking the answers. But from a post phenomenological perspective the object and 

subject are equally valued within the relations presented. Therefore, if it is the case 



Eksamensnr: 

V2124809703 

Side 4 af 74 
 

that certain traits can be identified within people, then also it must be the case that 

certain aspects of the technology can be identified. And therefore, these articles are 

only covering half of the truth.  

 

To get a deeper understanding the project has conducted interviews with gamers. One 

being a 7-year-old boy, the other an 18-year-old. A less rigid semi structured 

approach was used, with the idea of letting the person describe their day, their 

feelings and their relationship games and the technologies. Theory from the works of 

Natasha Dow Schüll, Erving Goffman and Roger Caillois was then used to identify 

certain ideas and terms, which could help explain these relations in a more academic 

sense. For instance, the absence of time sensed when engaging with games, such a 

relation could be understood as the machine zone according to Schüll, or e rules of 

irrelevance according to Goffman. 
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Begrebsliste 

Microtransaction: En type onlinebetaling, som typisk ikke koster særlig meget - heraf 

navnet “micro”transaction. Ses oftest i forbindelse med Free-To-Play videospil, 

men kan også findes i betalte titler.  

 

Loot box: En kasse, der indeholder genstande af varierende kvalitet og type genstand. 

Loot boxes kan købes i videospil, og ses som oftest i forbindelse med Free-To-Play 

videospil, men kan også findes i betalte titler.  

 

Free-To-Play: Er en type videospil, som der kan downloades og spilles gratis. Disse 

typer spil indeholder derfor andre former for betalingsmuligheder, for at finansiere 

vedligeholdelse samt videreudvikling - oftest set igennem et loot box-system, 

udvidelsespakker, eller genstande, der kan købes direkte.  

 

Playerbase: Totale mængde af aktive spillere, i det givne spil.  

 

Steam: Udviklet af Valve Corporation, er en digital og social distribution tjeneste, hvor 

videospil kan købes og spilles. 

 

Flow State: En bestemt tilstand udlevet gennem praksissen med en teknologi, som 

skaber en dyb og meningsfyldt oplevelse for personen.  

 

Machine Zone: Den tranceagtige tilstand, som gamblere beskriver, når det for dem 

blot handler om at blive ved med at spille. 

 

Forhåndværende (Disembodiment): Når et artefakt går i forgrunden. 

 

Vedhåndværende (Embodiment): Når et artefakt bliver en forlængelse af mennesket. 

 

Season pass: Et season pass kommer i to former: den ene er en tidsbegrænset 

opgradering, hvor spilleren vil få in-game genstande, så længe den season er 
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undervejs. Når den slutter, starter der en ny season, og et nyt season pass skal tilkøbes. 

Den anden form for season pass kan ses i forbindelse med langt de fleste spil på Steam: 

her er season pass en måde at tilkøbe en pakkeløsning af DLC’er, som koster mindre i 

det samlede hele, end hvis DLC’erne blev købt individuelt.  

 

DLC: DLC eller Downloadable Content, her menes der en række ekstra materiale som 

ofte komplimenterer et allerede udgivet spil. F.eks. i form af nye digitale genstande, 

missioner, historier etc.  

 

Expansionpacks: Udvidelsespakker, tidligere beskrevet for sig selv, men som i dag ofte 

er synonyme med DLC. Disse pakker er typisk af en størrelse, som før i tiden, betød at 

et helt nyt produkt (CD og brugsanvisning) skulle produceres, for at kunne 

understøtte det nye materiale.  

 

Multistabilitet: Et begreb som bunder i at teknologi kan anskues på forskellige måder 

alt efter kontekst. 

 

Stabilitet: De forskellige anskuelser i måden at se teknologien på. 

 

Relationstyper: Et skematisk bidrag til en forståelse af relationer mellem mennesker 

og teknologi, samt hvordan de udformes i praksis. 

 

Pay-to-win: En mulig in-game fordel som kan erhverves gennem køb. 

 

Praksis: En situation, hvori der er noget praktisk forbundet med handlingen.  

 

Brugssammenhæng: En given situation en handling foregår i. 

 

In-game:Inde i, eller en del af et videospil.  
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Introduktion 

Gaming-industrien har de seneste år oplevet markant vækst. I USA viser statistik 

hvordan 75% af amerikanske husholdninger ligger inde med mindst én gamer, og at 

70% af alle under 18 ofte spiller videospil (André et al., 2020). 

Også herhjemme kan følgende trends anskues. Ifølge dansk statistik, spiller godt 

halvdelen af danskerne spil i deres hverdag. Henholdsvis 52% af danske mænd og 

50% af danske kvinder er dagligt engageret med spil på mobilen, computeren eller 

konsoller som PlayStation og Xbox (Danmarks Statistik, 2019). 

Generelt så anslås det, at industrien årligt omsætter for godt 100 milliarder dollars 

(André et al., 2020). Dette skyldes i høj grad det såkaldte lukrative loot box-system 

(PCGamer.com, 2021).  

Loot box systemet er en type af microtransactions, digitale mikrobetalinger, der giver 

adgang til digitale services eller produkter, som er chance baseret. Heri menes der, at 

man betaler penge eller anden kredit for så at få noget af en værdi. Denne værdi er 

dog chance baseret, så man dermed kan være heldig at få noget man gerne vil have, 

og uheldig at modtage noget man finder ubrugeligt (Zendle et al., 2020). 

Denne chance-baserede mekanik bliver blandt nogle sammenlignet med en enarmet 

tyveknægt, idet man foretager en praksis med en forventning eller forhåbning om at 

få en belønning på den anden side. Dette har dog medført en lang række kritik, idet 

mange spil med microtransactions eller nærmere loot boxes, henvender sig til børn 

(dr.dk, 2019).   

Historien om loot boxes kan spores tilbage midten af det 20. århundrede med 

inspiration fra kortspillet Magic: The Gathering fra 1993. I stedet for at sælge en 

komplet samling af kort, solgte spiludvikleren pakker med tilfældige kort, med 

forskellige værdier og kræfter, hvilket kunne gøre, i nogle tilfælde, at en bestemt 

mængde skulle købes for at opnå de mere ’værdifulde’ kort.  Derved er der også en 

risiko for, at købere kan finde adskillige af de samme kort flere gange (Xiao, 2020; 

PCGamer.com, 2017).  
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Den første implementering af digitale loot boxes kan spores tilbage til det kinesiske 

videospil Zhengtu (PCGamer.com, 2017). Lanceret i 2006 som et free-to-play (F2P) 

spil, Zhengtu kunne derfor tiltrække samtlige befolkningsgrupper uafhængigt af 

brugernes økonomi, men med spillet fulgte der sideløbende digitale 

microtransactions, som hvis køb, gav en chance for bestemte spilrelateret fordele, 

som f.eks. at gøre spillerens karakter stærkere.  En rapport viste, at allerede i spillets 

første år, opnåede Zhengtu en indtjening på 15 millioner dollars om måneden, hvilket 

skyldtes de førnævnte mikrotransaktioner. Spillet blev en succes i Asien, og dette 

ledte til at flere virksomheder adopterede samme type forretningsstrategi, særligt 

mobilspil (PCGamer.com, 2017).  

Forretningsmodellen med sit udgangspunkt i F2P-spil, viste sig særlig kompatibelt 

med sociale online platforme som f.eks. Facebook. Heri kunne spiludviklerne gøre 

brug af Facebooks allerede etablerede brugerbase, samt at Facebook fik et nyt værktøj 

til underholdning. Disse inkluderede herunder: Candy Crush, Bubble Witch Saga 3 og 

lignende, som blev store hit og det lagde samtlige andre spiludviklere mærke til 

(King.com, n.d.; Zynga, n.d.).  

Mikrotransaktioner blev benyttet i spil, hvor der var en “cooldown” målt i tid, hvis 

man f.eks. havde mistet alle sine liv. I stedet for, at, man f.eks. skulle komme tilbage 

efter 3 timer, kunne man købe sig til flere liv og spille med det samme. Denne model 

har vist sin succes og er nu en model de fleste mobilspil kører deres forretningsmodel 

efter (Xiao, 2020).  

Denne vækst blandt F2P-spil medførte et paradigmeskifte i videospils-industrien. 

Team Fortress 2 (TF2), udgivet af Valve Corporation (Steam) i 2007, var tidligere 

introduceret som en betalt titel, men havde svært ved at opnå omtale og popularitet 

(Teamfortress.com, n.d.). Men med relanceringen som en gratis titel muliggjorde det, 

at flere nye spillere kom til, og playerbasen steg hver måned. Derudover, så tilføjede 

firmaet loot boxes, der f.eks. indeholdte skins til spillerens figur. Ved kombinationen 

af en gratis titel og loot boxes, opnåede TF2 en stigning fra omkring 44.000 spillere i 

2009 til lidt over 100.000 i 2011 spillere efter konverteringen til en F2P-titel 

(PCGamer.com, 2017). 
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Med et udgangspunkt i postfænomenologi bliver teknologier måden, hvorved 

mennesker kan opnå erkendelse om verden. Teknologierne her fungerer derved som 

mellemled. Mellemleddet skal forstås som det, der er mellem os mennesker og 

verden - med andre ord, teknologisk mediering. Mediering, som specifikt ved TF2, 

kan anskues som økonomisk gavn for udvikleren af spillet. Mellemleddet mellem 

teknologien (loot box) og mennesket (udvikleren/brugeren) bliver derved selve 

forretningsmodellen. Altså, den praksis som konstituerer denne førnævnte meget 

bestemte og begrænsede relation. En relation, som har en bestemt karakter, og som 

ligger til grund for de givne teknologiers stabiliteter, særligt den dominerende, altså 

dén økonomiske gavn, som firmaer opnår gennem forretningsmodellens anvendelse 

af teknologien og dens førnævnte chance-baseret mekanik. 

En forståelse af postfænomenologiens opfattelse af medieringen, relation, erfaring, 

praksis samt stabiliteter/multistabilitet og effekten af disse, er vigtig at sætte sig ind 

i, når spørgsmål som hvad teknologi er og hvordan en specifik teknologi er, kommer 

op. 
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Problemfelt & Motivation 

Blandt udviklerne af videospil, er der de seneste år opstået en form for normalisering 

og inkorporering af tidligere nævnte chance-baserede mekanismer. Mekanismer 

som, gennem deres anvendelse og praksis, skaber en relation som minder om visse 

typer mekanismer identificeret ved hasardspil (Zendle & Cairns, 2018; dr.dk, 2019). 

Da projektgruppen selv har erfaring med spil, hvori loot boxes indgår, ligger vores 

interesse i at undersøge, hvilke relationer der kan identificeres og dertil deres 

betydning for de stabiliteter, som teknologierne lader til at medføre for vores 

samfund og de individer, der benytter sig af dem. Hertil ser vi en relevans for at 

undersøge selve teknologiernes mekaniske opbygning, idet en teknologisk forklaring 

hjælper til at kunne forstå teknologiens begrænsninger og muligheder.  

 

I et interview hos EUROGAMER (Eurogamer.net, 2021), bliver EA Chief Experience 

Officer, Chris Bruzzo, specifikt spurgt ind til loot box systemet i relation til FIFA-

spilserien.  

 

Et grund argument er, at de i forlængelse af underholdningsindustrien, søger at 

efterligne de omstændigheder, der finder sted i den virkelige fodboldverden. Dette 

argument forundrer projektgruppen, da der ikke findes loot boxes i fodboldverden 

udover på de digitale-platforme. 

 

Grundlaget for implementeringen af loot boxes er interessant at undersøge i en 

underholdningsmæssig sammenhæng, da incitamentet for virksomhedernes side 

hovedsageligt er af økonomisk karakter. Den årlige indtjening af loot boxes i 2020 lå 

på 30 mia. dollars med udsigt til en stigning til 50 mia. dollars over de næste 4 år 

(Zendle & Cairns, 2018). 

 

Projektgruppen mener derfor der er en stærk relevans for dels at kortlægge den større 

kontekst der omhandler spil, samt de bestemte teknologier der i deres relation med 

mennesker, medfører bestemte typer af stabiliteter tæt forbundet med det, vi 
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mennesker i daglig tale, ville kalde for gambling og ludomani. Men dels også at se 

nærmere på hvorvidt den bestemte type, førnævnte og dominante, stabilitet 

nødvendigvis afgør teknologiens anvendelse og begrænsninger. Eller om andre 

stabiliteter ved teknologier leder til nye relationer med andre forbindelser.  De 

eventuelle historiske udviklinger har ikke primært fokus, idet den 

postfænomenologiske tilgang ser relationer og stabiliteter ved teknologier indenfor 

deres genstandsfelt. Det historiske bliver derved til en mere bred kontekst, og får 

derfor ikke en determinerende karakter. 

 

Semesterbinding 

Videnskabsteori: 

Projektgruppen anskuer projektet gennem brugen af den postfænomenologiske 

linse, forstået på en sådan måde, at målgruppen og deres anvendelse af loot boxes, 

konstituerer en erkendelse om verden. Vi forsøger at undersøge menneske-teknologi 

forholdet nærmere, særligt med fokus på teknologier indlejret i spil. 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS): 

Med udgangspunkt i Natasha Dow Schüll (2012) anskues gamblingmaskinerne og den 

indvirkning de har for ikke kun de enkelte individer, men også det større samfund. 

Her perspektiveres til Las Vegas, og hendes arbejde sættes dernæst i kontrast til spil, 

som det større genstandsfelt, men også teknologierne der er indlejret, herunder loot 

boxes. 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA): 

Derudover vil projektgruppen gøre brug af TRIN-modellen (Jørgensen, 2019) til at 

simplificere kompleksiteten af loot boxens mekanismer. Dertil forsøger vi at besvare 

hvilken multistabilitet en teknologi kan indtage, hvilken stabilitet som indtager den 

dominante og hvordan dens bestanddele kan gennemskues. 
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Afgrænsning 

Projektgruppen er interesseret i at undersøge, hvordan en teknologi medierer et 

menneskes erkendelse om verdenen og beror til handlen i den. Hertil tager gruppen 

fat på genstandsfeltet om spil, samt dets forhold til mennesker. Lidt nærmere igen, 

så er vi særligt optaget af at teknologier som loot boxes og gamblingmaskiner, da 

disse hver især er indlejret i førnævnte forhold og dermed den mediering, der kreeres 

gennem praksisser mellem menneske og spil. Dette skyldes, at, for mange udviklere 

og bruger, anses teknologierne som værende uløseligt forbundet med spillene, og 

derfor mener gruppen at det større genstandsfelt om spil, og dets relationer til 

mennesker, er lige så værd at undersøge nærmere. 

 

Dette skal ikke forstås som et todelt projekt, men snarere som en gradvis indsnævring 

i genstandsfeltet om spil, idet loot boxes kan anskues som værende en slags spil i sig 

selv, ligesom gamblingmaskinerne.  

 

Derved bør overordnede relationer angående spil kortlægges, og dermed kan en 

analyse om loot boxes, samt gamblingmaskinerne, foretages. Hertil ønsker vi ikke at 

hverken bekræfte eller afkræfte en hypotese om sammenhæng, men snarere blot at 

undersøge ligheder og forskelle i de teknologimedierede relationer. 

Da projektgruppen vil anse teknologien ud fra et etisk standpunkt, men er bundet op 

på den postfænomenologiske linse, begrænser vi os dermed fra den traditionelle 

form for etik.  Vi søger derfor ikke afklaring på spørgsmål om hvorvidt teknologierne 

bør accepteres eller ej. I stedet tager gruppen udgangspunkt i Peter-Paul Verbeeks 

framework - “Ethical guidance”, som har til formål at undersøge under hvilket 

kontekster og sammenhænge de mest hensigtsmæssige stabiliteter kan identificeres.  
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Problemformulering & arbejdsspørgsmål 

På baggrund af ovenstående afsnit, er projektgruppen kommet frem til følgende 

problemformulering: 

 

- Hvilke erfaringer kan identificeres ved personer der interagerer med spil og de 

indlejrede teknologier, og hvad fortæller multistabiliteterne om praksissen, samt 

det bredere samfundsmæssige perspektiv? 

 

Vi har dertil udarbejdet følgende underspørgsmål: 

a) Hvilket pres opleves der, når ens sociale struktur er bundet op på et spil? 

b) Er man mere disponibel for at gøre brug af disse praksisser, fordi alder eller 

mangel på kritisk tænkning, over hvilket konsekvenser der forekommer, når 

man engagerer sig i den virtuelle verden, spiller en rolle? 

c) Mange spil er en helt integreret del af børns hverdag, hvordan påvirker 

sådanne elementer dem? 

d) Hvad er virksomhedernes ansvar? 

e) Er det nødvendigt med loot boxes for, at afhængig adfærd skabes? 

f) Hvilke effekter har loot boxes for brugers relationer? 

g) Hvad er formålene bag de indlejrede mekanismer i loot boxes? 
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Metode 

Projektgruppen undersøger genstandsfeltet “spil”, med særligt fokus på loot boxes 

samt gamblingmaskiner, der, gennem praksis, skaber en menneske-teknologi 

relation indenfor førnævnte genstandsfelt. 

 

Projektet udarbejdes med postfænomenologisk linse, idet at fokus er på hvordan 

menneskets erfaring om verden gennem teknologier medieres, og vice versa. Med 

mediering skal der forstås at vi mennesker ikke er i stand til at erkende og agere i 

verden uden brug af teknologi, og at teknologi uden anvendelse eller formål blot er 

skrot (Olesen et al., 2021). 

 

Samtidig er gruppens forforståelse, at visse teknologier, som loot boxes, kan opfattes 

som determinerende i deres praksis og anvendelse, men gennem brugen af det 

postfænomenologiske kan de forskellige brugssammenhænge anskues. Det betyder, 

at det nu bliver muligt for projektgruppen at anskue teknologiers mange elementer 

af henholdsvis både “uhensigtsmæssig” og “hensigtsmæssig” karakter, samt hvilke 

implikationer disse kan have. 

 

Med den overordnede linse fra postfænomenologi kan der dernæst udledes en række 

stabiliteter. Disse stabiliteter udledes gennem identifikation af de eller den 

underliggende relation som opstår, når menneske og teknologi er i praksis med 

hinanden. Sådanne underliggende relationer bliver først og fremmest udpeget 

gennem teoretikeren Natasha Dow Schüll og hendes relation “machine zone” (Schüll, 

2012), Roger Caillois og hans begreb “Alea” (Caillois, 2001) samt begrebet “Flow 

State” af Mihaly Csikszentmihalyi et al. (Mirvis, 1991). 

 

Efter gennemgangen omkring den begrebslige betydning bag spil, benyttes TRIN-

modellen (Jørgensen, 2019) til at kortlægge de indre processer og mekanismer som 

danner grundlag for teknologiens muligheder og begrænsninger, og derved de 

stabiliteter indlejret i. 
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Dernæst skal disse relationer identificeres i forhold til de adspurgte personer gennem 

interviews, for at se om de 1) førnævnte relationer, danner grundlag for stabiliteter, 

og 2) dernæst for at finde den dominante stabilitet gennem det gensidigt 

konstituerende forhold, som Jonathan og Jacob oplever gennem deres 

brugssammenhæng med sådanne teknologier inden for genstandsfeltet spil. 

 

Med udgangspunkt i “A field guide to postfænomenologi” (Rosenberger & Verbeek, 

2015) og “Guidance ethics approach” (Verbeek & Tijink, 2020), kan en nødvendighed 

for fokus på hensigts og uhensigtsmæssig brug sammenkobles med begrebet 

mulitstabilitet. Peter-Paul Verbeek nævner i “Guidance ethics approach” at 

udviklere af teknologi har en bestemt forforståelse for den givne teknologis formål. 

 

Denne forforståelse er med til at begrænse den stabilitet en teknologi kan indtage. 

Begrænsningen bag en teknologis multistabilitet gør det muligt at inddrage 

konsekvenserne på et bredere niveau, hvilket kan give implikationer over 

samfundsmæssige konsekvenser. 

 

Vi gør brug af den positive tilgang til frameworket omkring klarlæggelsen af den 

dominante stabilitet. Projektgruppen starter fra et abduktivt udgangspunkt med 

allerede eksisterende forforståelser til det gensidige forhold. Altså den førnævnte 

menneske-teknologi relation, som gruppen anskuer i forhold til personer, der spiller 

spil og de indlejrede teknologier, herunder loot boxes og gamblingmaskiner. 

 

Derfor er det ikke relevant for projektgruppen at undersøge de givne forhold ved loot 

boxes, som en teknologi for sig selv. Ej heller en sådan undersøgelse indenfor 

gambling og gamblingmaskiner som en teknologi i sig selv. Men projektgruppen 

undersøger snarere de givne relationer, hvordan de i praksis ser ud og hvilken effekt 

der kan identificeres mellem førnævnte teknologier indenfor det langt bredere og det 

mere generelle genstandsfelt - “spil”. 

 

Det vil sige at den dominante stabilitet ved gambling og loot boxe gensidigt skaber 

relationer som ligger inden for genstandsfeltet “spil”. Men én stabilitet er ikke den 
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eneste ved en given teknologi. Projektgruppen har identificeret flere stabiliteter 

vedrørende teknologier loot boxes og gamblingmaskiner. 

 

Der vil yderligere blive gjort brug af kvalitative interviews og spørgeskemaer, til at 

kunne sætte os ind i målgruppes forhold til genstandsfeltet, samt de indlejrede 

teknologier og mekanismer. 

 

Projektgruppen har vores egen erfaring med gaming industrien, da vi selv har oplevet 

disse mekanismer og selv har dannet en erfaring i praksis. Derfor finder vi det 

relevant at undersøge andre menneskers opfattelse, da vi er klar over at der, udover 

det uhensigtsmæssige forhold, også er et hensigtsmæssigt. Derudover, så finder vi 

det relevant at få kendskab til den bredere kontekst for projektets 

postfænomenologiske udgangspunkt og genstandsfelt. Dette skyldes at en forsker, 

med udgangspunkt i Postfænomenologi bliver nødt til at kontekstualisere den 

praksis som den menneske-teknologimedierede erfaring opstår i (Verbeek & Tijink, 

2020). 

 

Kvantitativ metode 

Gennem to forskellige typer spørgeskemaer, rettet mod en bredere målgruppe, vil 

gruppen, gennem analyse, forsøge at undersøge den generelle problematik 

vedrørende førnævnte, teknologiske mediering.  

 

Spørgeskemaerne er blevet udviklet, med udgangspunkt og henblik på specifikt at 

undersøge førnævnte relation. Vi vil bruge denne generelle forståelse af forholdet, til 

at understøtte den kvalitative data i forlængelse af vores analyse af interviews.  Da 

det, set fra et post fænomenologisk perspektiv, er individuelle erfaringer, som er 

anset som ekspertviden - ekspertviden, som indgår i undersøgelsen om mennesket 

og teknologiens forhold i verden. 

 

Projektgruppen mener derved at man godt kan bruge kvantitative tal, til at sætte os 

ind i den generelle intersubjektive forståelse omkring de givne spørgsmål, i en 

samfundsmæssig kontekst. 
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Brugen af den kvantitative over for den kvalitative data er derfor med henblik på, at 

projektgruppen prøver at forstå det verdensbillede som, de interviewede, forklarede 

de har. Den kan være med til at illustrere ligheder samt forskelle, hvilket bidrager til 

projektgruppens forståelse af hvilken kontekst den interviewedes erfaring indgår i. 

 

Disse indsigter i den givne kontekst, gennem understøttelse af indsamlet data, vil 

projektgruppen bruge til at diskutere de forskellige implikationer, samt forskelle i 

menneskets forhold med teknologien. 

 

Det første spørgsmål omhandler respondenternes alder. Formålet her, er at give 

projektgruppen en idé om den generelle alder for de besvarelser, som der modtages. 

Dette er med henblik på at kunne uddrage besvarelserne for specifikke aldersgrupper, 

svargrupper eller lignende. Dette er muligt, da spørgeskemaet gemmer svarene for 

hver enkelt person, og tildeler dem ét tal. Personens besvarelser tildeles hverken med 

navn eller e-mail, men blot et tal.  

 

Herefter kommer det første spørgeskema, som der kaldes for Game Addiction Scale 

(GAS) (André et al., 2020), og forklares med udgangspunkt i DSM-5 kriterierne inden 

for Ludomani. Kriterierne her er som følgende: Fokus (Sailience), Tolerance, 

Følelsesmæssig påvirkning (Mood Modification), Abstinenser (Withdrawal), 

Tilbagefald (Relapse), Konflikt (Conflict) samt Problemer (Problems).  

 

Kriterierne opdeles yderligere i henholdsvis i 4 kerne og 3 perifere kriterier. Disse 

inddeles på følgende vis; Kernekriterier (Tilbagefald, Abstinenser, Konflikt og 

Problemer) og de perifere (Fokus, Tolerance og Følelsesmæssig Påvirkning). 

Spørgsmål udarbejdes dernæst ud fra disse kriterier, med 4 forskellige 

svarmuligheder, som rangerer fra 1 (aldrig) til 4 (konstant). En person der besvarer 

minimum 2 (en gang imellem) regnes for påtegnet i skemaet.  Respondenter der er 

påtegnet til alle kerne kriterier, kan beskrives som værende afhængige af spil. 

Respondenter der er påtegnet til 2-3 af kernekriterierne, men ingen af de perifere, 

kan beskrives som være en ‘problem gamer’. Personer som er påtegnet til alle de 
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perifere, men ikke mere end ét kerne kriterie, beskrives som engagerede gamere 

(André et al., 2020). Disse krav skal ikke forstås som klare og tydelige 

gruppeinddelinger, men snarere som en skematik for besvarelserne.  

 

Det andet spørgeskema udarbejdes med udgangspunkt i Problem Gambling Severity 

Index (PSGI) (Zendle & Cairns, 2018), som stiller 9 forskellige spørgsmål. Her kan 

man angive svar henholdsvis mellem 0 (aldrig) til 3 (næsten altid).  Svarene bliver 

dernæst samlet til en enkelt score løbende fra 0-27 “point”. Graden af ludomani 

klassificeres dernæst som følgende: Individer der scorer 0 kan klassificeres som ikke 

ludomaner. Individer der scorer 1-4, kan klassificeres som havende lav risiko for 

ludomani. Individer der scorer 5-7, kan klassificeres som havende moderat risiko 

ludomani, og dem som scorer 8 og op klassificeres som ludomaner.  

 

Kvalitativ metode 

Etnografisk metode hjælper projektgruppen med at erhverve viden fra eksperter eller 

førstehåndskilder til at forøge forståelsen af, hvilken betydning personer indenfor 

feltet tilskriver teknologier indlejret i spil. Kandidater til interviewet består af enten 

unge/børn, som i deres omgang med gaming oplever mekanismer som tidligere 

beskrevet. Det kan også bestå af eksperter, som kan give et unikt indblik i 

udarbejdelsen/håndteringen af loot box mekanismer f.eks. det juridiske, men også 

det personlige aspekt. Det er vigtigt at huske at disse eksperter/udviklere også kun er 

mennesker (Bille, 2020, slide 10). 

 

Nærmere set, så har gruppen foretaget to separate interviews med 2 personer i vores 

målgruppe. Dette er gjort i forlængelse af den forståelse som, spørgeskemaer, samt 

den sekundær empiri har givet gruppen for den større kontekst der omhandler 

genstandsfeltet.  

 

For at få et indblik i de effekter og konsekvenser, som omgiver teknologien, gør vi 

brug af interviewet til at få indblik i respondenternes kvalitative grundholdning.  Den 

ekspertviden, som vores interviewede giver, kan hjælpe til at afklare; Hvem har en 
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rolle, hvilken værdier spiller ind når teknologi og mennesket indgår i praksis, samt 

hvilket konsekvenser og implikationer dette medbringer, for personens erkendelse. 

 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen fra TSA (Teknologiske Systemer & Artefakter) adskiller en teknologis 

elementer med henblik på at simplificere de givne mekanismer og processer, som 

finder sted i teknologien (Jørgensen, 2019).   

 

Derfor er det intuitivt for projektgruppen at gøre brug af TRIN-modellen i 

sammenhæng med vores genstandsfelt, da den kan overskueliggøre sammenhængen 

mellem de forskellige mekanismer (Jørgensen, 2019). Herunder vil TRIN-modellen 

gøre det muligt, at undersøge hvilket implikationer loot boxes har for både 

forbrugerens synspunkt, men også virksomhederne der udbyder teknologien. 

 

Ovennævnte metoder og teorier gør det herfra muligt for projektgruppen at tyde en 

triangulering, som kan hjælpe gruppens formål, nemlig, at skabe en forståelse for de 

erfaringer som aktører, udviklere, brugere samt de juridisk-dømmende har for 

mekanismer og teknologier indlejret i spil. Herved kan triangulering indikere 

validiteten, af vores hypotese. 

Teori 

Postfænomenologi 

Postfænomenologien søger at undersøge det gensidige forhold mennesker udgør 

sammen med teknologien. Ifølge postfænomenologien er teknologier ikke kolde 

objekter som vi mennesker gør brug af. De er med til at mediere det 

virkelighedsbillede, som konstant omgiver mennesket i deres daglige gøremål. 

Derfor er det nødvendigt at undersøge det gensidige forhold som teknologi og 

mennesker skaber i forbindelse med hinanden (Radbound Reflects, 2018). 
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Hvis vi ser på hvordan teknologierne har skabt forhold og forståelse om 

virkeligheden, er det derfor forkert at se på hverken mennesket eller teknologier som 

autonome. For teknologien forudsætter autonomien en form for determinisme, 

hvilket postfænomenologien tager afstand fra. Dernæst er autonomien i mennesket 

umuligt da disse teknologier er en så essentiel del af hverdagen i det 21. århundrede. 

Den eneste form for autonomi hos mennesket er viljen til ikke at gøre brug af 

teknologien, hvilket forhindrer en handling, løsningen på dette er at udvikle en anden 

måde at dække det givne behov, men igen bliver denne løsning igen realiseret af 

teknologien (Radbound Reflects, 2018).  

 

Derfor, ifølge postfænomenologien, byder gensidigheden op til at mennesket derfor 

må indgå i et samarbejde med teknologien, sådan at både mennesket og teknologien 

medieres gensidigt. På trods af denne mangel på autonomi, over for 

handlingsspørgsmål, har det vist sig at større grupper af individer, gennem viljen til 

ikke at bruge teknologien, godt kan skabe en vis grad af autonomi over for 

teknologien eller i hvert fald påvirke udviklerne bag teknologien, som i høj grad, 

ifølge postfænomenologien, skal tage en paternalistisk rolle i at vurdere etik i et 

givent design (Radbound Reflects, 2018). 

Don Ihde 

Teknologi anvendt som mellemled, kræver en forståelse for erfaringens medierede 

form. Mellemleddet skal forstås, som det der mellem os menneske og verden. En 

forståelse af postfænomenologiens opfattelse af medieringen af erfaring er vigtig at 

forstå, når spørgsmål som hvad er teknologi og hvordan er en specifik teknologi, 

kommer op. Don Ihdes mest indflydelsesrige bidrag til forskning inden for 

postfænomenologien er relationstyper. Relationstyper er et bidrag til en analyse i 

relationerne mellem mennesket og teknologi, indlejret i en skematik foreslået af Don 

Ihde (Olesen et al., 2021).  

 

Hermed lige så snart teknologi er inddraget i en praksis, er der ikke længere tale om 

teknologi ‘i sig selv’, men som en del af det aktive, mere præcist som at mennesker 

og teknologi udgør et ‘par’ sammen.  En baggrund til hvordan at relationstyper er 
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foreslået, når teknologi skal analyseres, kommer fra hans skepsis om definitionen af 

begrebet ‘teknologi’. Her ses begrænsningen ved begrebet, da han er i tvivl om en 

formulering af teknologi, både kan være dækkende og brugbar i sammenhænge, der 

er præget af teknologi i hverdagen. Hermed kan teknologi ifølge Ihde ses som et vagt 

begreb, idet at teknologi som betydning og anvendelig kan fremstå uklar, dog uden 

at vi opgiver det af den grund han forsøger dog indkredse begrebet indenfor 

henholdsvis 3 kernekomponenter, beskrevet som Materialitet, Praksisser og Relationer 

(Olesen et al., 2021).  

De tre kernekomponenter 

Ihdes første kernekomponent er materialitet. I materialitet indgår der nogle 

materielle komponenter i teknologi, som f.eks. værktøj, instrumenter og systemer 

skabt af et eller flere fysiske materialer. Håndfaste materialer er umiddelbart et godt 

sted at starte på en definition af teknologi, ifølge Ihde. Denne karakteristik støder dog 

på et problem, da teknologityper, samt fænomenstyper, som social teknologi (f.eks. 

styringsredskaber) ikke møder en tilfredsstillende dækning af definitionen (Olesen 

et al., 2021, s. 3). Dermed at se teknologi som kun værende materielt, er ifølge Ihde 

ikke tilfredsstillende. 

 

Ihdes næste kernekomponent fokuserer på hvordan teknologi indgår i nogle 

praksisser, hvor teknologi anvendes af mennesker. Eksemplet til andet 

kernekomponent er her et computerspil. Et computerspil er ikke blot et sammensat 

instrument, anvendt af mennesker, men en praksissituation. Et eksempel på dette er 

en person spiller computer, sker der en konstitution mellem computerspillet og 

spilleren i en gensidigt praksis.  Dette kan være et first person shooter spil, hvor 

karakteren i spillet inputs er styret af personen der spiller spillet. De træk som at løfte 

et våben, sigte og skyde er styret gennem mus, tastatur eller controller. Dette ses også 

i forhold til loot boxes, hvor personen trykker med sin mus eller controller, der gør at 

en loot box åbnes. Spillets mekanismer anvender derfor personens feedback og inputs 

fra mus, tastatur eller controller.  
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Udover dette er det ikke blot kun spillet der benytter brugerens inputs, men også 

brugeren der benytter spillet og loot boxens til opnå det specifikke mål brugeren har 

med spillet eller loot boxen. Dette kan være forskelligt hvad det formål er, men det 

vigtigt at understrege at brugeren benytter spillets mekanismer, herunder loot boxes 

mekanismer til et gensidigt medieret forhold. 

 

Hertil kommer relationer mellem komponenter og mennesker der benytter disse, ved 

design og modifikation (Olesen et al., 2021, s. 3).  Her kan den rationelle 

teknologiforståelse, som nævnt tidligere, uddybes. Relationerne mellem mennesker 

og de første nævnte komponenter danner grundlag for hvordan vi mennesker forstår 

teknologi. Den aktivitet der sker mellem mennesker og teknologi, sker gennem en 

relation. De relationer der etableres mellem mennesker og teknologi, sker i en 

situation. På baggrund af en situation opstår sansning, erfaring og tænkning som 

giver nogle meningsfulde sammenhænge der gør at vi mennesker forstår teknologi, 

og dermed kan give vores egen definition af oplevelsen (Olesen et al., 2021, s. 4). 

 

Tilbage til hvordan teknologi er anvendt som et mellemled mellem mennesker og 

verden.  Ovennævnte gav et indblik i de tre hovedkomponenter materialitet, praksis 

og relationer, som er en vej til at komme til definition på begrebet teknologi. I 

ovenstående gennemgang kom vi ind på hvordan rationel teknologiforståelse 

kommer til udtryk gennem relationer i situationer med teknologi, hvor sansning, 

erfaring og tænkning hos mennesket opstår (Olesen et al., 2021, s. 4). 

De fire relationstyper 

Ifølge Ihde medieres menneskers sansning gennem en lang række livsverdens 

situationer. Med udgangspunkt i Merleau-Pontys kropsfilosofi ser Ihde mediering 

hos mennesker, når teknologi indgår i menneskers kropslige væren. Denne form er 

ifølge Ihde en relationstype, der kaldes legemliggjorte, teknologi-medierede relationer 

til verden (Olesen et al., 2021 s. 4). Denne relationstype lægger til, hvor teknologi er 

en del af mennesker kropslige erfaring af verden. Ihde illustrere det som en skematik, 

hvori det er beskrevet som (jeg - teknologi)- verden (Olesen et al., 2021, s. 4). 
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Den næste relationstype er kaldt hermeneutisk teknologisk mediering. Ihdes skematik 

ses relationen som jeg – (teknologi – verden).  Teknologi er her menneskers adgang 

til verdenen i en bestemt henseende (Olesen et al., 2021, s. 5).  Dog er teknologi og 

menneskers kropslige sansning ikke længere forbundet. I en tekno-videnskabelig 

kultur ses det, at mennesker er særligt afhængige af hermeneutiske, 

teknologimedierede relationer (Olesen et al., 2021, s. 5). Disse relationer kan 

beskrives som ure og termostater. Uret viser hvad tiden er og termostaten viser hvor 

koldt eller varmt det er udenfor, uden mennesker behøver at gå udenfor. Her kræver 

disse to typer teknologi blot en oversættelse af tal og tekst. I en hermeneutisk proces 

kan dette oversættes til, at klokken er 5 om morgen og at der koldt udenfor. Dette er 

oversat til menneskers livsverden. 

 

Ud over disse to relationstyper, har mennesker relationer til to andre typer af 

forbindelser til teknologi (Olesen et al., 2021, s. 5). 

 

Ihde beskriver den tredje relationstype som ‘den anden af to’. Dette stammer fra den 

fænomenologiske tradition ‘andethed/alteritet’. Franske filosof Emmanuel Levinas 

foreslog udtrykket som en betegnelse for et møde, hvor det enkelte menneske har en 

uendelig forskel til det andet (Olesen et al., 2021, s. 5).  

 

Ihde kalder relationstype for andetheds- (alterity) teknologisk relation og skematisk 

som jeg – teknologi (-verden).  Et eksempel på dette er et computerinterface, grundet 

af computeren prøver at efterligne menneskelige interaktioner. Denne relationstype 

er blevet mere almindelig, da mennesker mere og mere interagerer med computere, 

mobiler og teknologi udstyret med et interface der indeholder et andethed-præg.  

Andethed-prægets efterligning kan ændre subjekters livsverden, ved netop at 

efterligne menneskelige interaktion (Olesen et al., 2021, s. 5). 

 

Slutvis med Ihdes fjerde type af relation med teknologi har vi teknologiske 

baggrundsrelationer.  Skematisk betegnes det jeg – (- teknologi) – verden.  Denne 

relationstype er en beskrivelse af relationer der udgør mennesker omgivelser. Som 

navnet lyder; baggrundsrelationer, så er det altså noget der foregår i baggrunden i 
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menneskers omgivelser. De omgivelser hos mennesker kan f.eks. være summelyde 

fra kaffemaskiner eller belysning indenfor (Olesen et al., 2021, s. 5). Lyde fra teknologi 

er noget mennesker først og fremmest lægger mærke til når de er i gang, men 

manglede lyde kan indikere at noget teknologi ikke virker. F.eks. når en computer 

tændes og ingen lyd sker.  

 

Dette kan give en indikation om at computeren ikke at sat til en stikkontakt eller 

computeren ikke virker længere. Derudover kan loot boxes, spillemaskiner og 

videospil også ses i forhold til Ihdes fjerde relationstype. Nemlig ved, at de 

baggrundslyde, skaber en vis stemning. Lyden af disse tre teknologier indikerer om 

brugeren klare sig godt eller dårligt i den forstand, at lyde påpeger om noget er 

gevinst eller tab. Dette kan være præmier man får i loot boxes eller spillemaskiner, 

men også om man klare eller taber en mission i et videospil. 

 

Ihdes fire relationstyper er først og fremmest en metode til at analysere de 

menneskelige relationer til teknologi, hvor teknologien indgår i brugsrelationer.  På 

baggrund af Ihdes relationstyper ses teknologi ikke mere som simple kropslige 

relationer, der udgør en udvidelse af den menneskelig krop, men også et fortolkende 

artefakt, interagerende objekt, til slut at teknologi eksisterer i vores baggrund for 

vores sanselige erfaringer (Olesen et al., 2021, s. 5). 

Multistabillitet  

Teknologi har ikke blot ét formål, men derimod forskellige formål i forskellige 

kontekster. Teknologier får derfor forskellige værdier og forståelser for mennesker. 

Kultur bliver nu også gældende, og man kan f.eks. anskue det første spil med loot 

boxes i (Philosophy of Computer Games Lectures, 2015). 

 

På trods af denne multistabilitet, er der dog også begrænsninger angående 

teknologiens brugssammenhæng, idet at en given teknologi ikke har uendelige 

stabiliteter (Rosenberger & Verbeek, 2015). En teknologi får derfor visse muligheder 

og begrænsninger. F.eks. kan loot boxene koges ned til, at der er en udvikler med et 

bestemt ansvar i et bestemt firma. Dette betyder at teknologien får et formål om at 
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tage imod betaling fra brugere, og derved generere en form for gavn. Der bliver 

dermed et rent kapitalistisk grundlag for loot boxens udvikling. En udvikling som 

fastsætter de stabiliteter og derved også de begrænsede relationer der kan skabes, 

når mennesker og loot boxes interagerer med hinanden (Philosophy of Computer 

Games Lectures, 2015). 

 

Dette gør undersøgelser af multistabilitet til hermeneutiske undersøgelser, da det 

handler om, hvordan forskellige teknologier og fortolkninger giver mulighed for 

anledning til forskellige fortolkningsrammer (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

Loot boxes & TRIN-modellen 

I kommende afsnit vil der blive redegjort for TRIN-modellen af Jørgensen (2019), 

samt en udfoldelse af hvad loot boxes er, med udgangspunkt i følgende tekster; Are 

Loot Boxes Addictive af Brady & Prentice (2019) og It’s the Attraction of Winning That 

Draws You In af Nicklin et al. (2021). Modellen, består af følgende trin; 1) Teknologiers 

indre mekanismer og processer, 2) teknologiske artefakter, 3) teknologiers 

utilsigtede konsekvenser, 4) teknologiske systemer, 5) modeller og teknologier, og 

6) teknologi som innovation (Jørgensen, 2019). 

Trin-modellen 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Dette trin bidrager til at opfylde teknologiens formål gennem indre mekanismer og 

processer. Hovedformålet kan f.eks. være at digital signatur har til formål at vise 

autenciteten af en underskriver og originaliteten af det dokument, der er 

underskrevet. Her de centrale indre mekanismer asymmetrisk kryptering og 

kryptografisk hashing (Jørgensen, 2019, s. 7). 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 

Teknologiske artefakter er menneskeskabte artefakter, som har en teknologisk 

funktion. ‘Artefakter’ skal forstås som værende menneskeskabte genstande, og 
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‘teknologi’ skal forstås som en omformning af naturen, gennem viden og praktisk 

erfaring, med det formål at opfylde menneskelige behov (Jørgensen, 2019, s. 7).  

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Utilsigtede effekter er de effekter, som anses som værende negative (Jørgensen, 

2019, s. 8). I forbindelse med loot boxes kan en negativ effekt være, at de kan skabe 

afhængighed, som det ses i forbindelse med traditionel gambling.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Kontra trin 2, som omhandler mikro-punktet ved en given teknologi, så omhandler 

trin 4 makro-punktet. Dette betyder, at der kigges på det samlede teknologiske 

system bag en given teknologi. Herunder kan der kigges på brugerne, udviklerne og 

hvilke andre teknologiske systemer, en given teknologi interagerer med (Jørgensen, 

2019, s. 9). 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Modeller af en teknologi kan forekomme i forskellige former: enten gennem 

numeriske, visuelle eller fysiske modeller. Disse modeller skal blot repræsentere den 

givne teknologi, hvor visse egenskaber søges at blive gengivet eller undersøgt 

(Jørgensen, 2019, s. 10). 

 

Trin 6: Teknologi som innovation 

Dette trin handler om implementeringen af en ny eller forbedret teknologi, samt 

hvilke forhold der driver en ny teknologi frem, og om der eksisterer barrierer, som 

kan forhindre udbredelse af en teknologi - f.eks. utilsigtede effekter (Jørgensen, 2019, 

s. 10). 

Hvad er loot boxes? 

Loot boxes er en virtuel teknologi, som indeholder forskellige genstande, af 

forskellige værdier. Når en loot boxen åbnes, får brugeren en tilfældig genstand, 

blandt mulige kandidater (Brady & Prentice, 2019, s. 1; Nicklin et al., 2021, s. 1). 
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Loot boxes kan købes enten via normal valuta eller gennem en virtuel in-game valuta. 

Denne virtuelle valuta kan enten optjenes ved at spille spillet eller også kan brugeren 

købe denne virtuelle valuta, for normal valuta. Den førstnævnte metode, kan være 

tidskrævende, da det kræver, at brugeren spiller spillet over længere perioder 

(Nicklin et al., 2021, s.1). 

 

Indholdet af loot boxes kan rangere fra æstetiske digitale genstande (cosmetic items), 

til digitale genstande, som kan give en fordel i spillet (game-improving items). Hver 

kategori af genstande, har yderligere værdi-kategorier rangerende fra billige og 

almindelige genstande (common / low value items), til sjældne og dyre genstande (rare 

/ high value items). Jo mindre chancen er for, at brugeren åbner genstanden i loot 

boxen, jo højere er genstandens værdi.  (Brady & Prentice, 2019, s. 1).  

 

Der findes dertil flere forskellige typer af loot boxes: loot boxes der er gratis, i f.eks. 

spil som Vermintide 2, hvor man får loot boxes for at klare en mission. Loot boxes, 

der skal købes for penge - enten reel kapital, eller gennem en virtuel kapital. F.eks. 

loot boxes i CS:GO. Dertil er der også de loot boxes, som giver muligheden for at tjene 

reel kapital på salg af den genstand, der åbnes - igen, f.eks. i CS:GO. Sidste eksempel 

er loot boxes, hvori genstandene giver spillerens karakter en fordel over andre 

spillere, som ikke har åbnet disse loot boxes - også kaldet pay-to-win (Zendle et al., 

2020).  

Addiction By Design 

Natasha Dow Schüll har, med en postfænomenologisk linse, efterforsket gambling i 

Las Vegas, i form af hvordan gamblingmaskiner, som enarmede tyveknægte, har 

ændret den måde man gambler på i byen, men langt mere relevant, hvordan disse 

maskiner i praksis med mennesker, fører til nogle særlige relationer, som blandt 

forskere ville være karakteriseret som af en afhængighedsskabende natur. 

Gamblingmaskinerne skaber en såkaldt machine zone, beskrevet som et tranceagtigt 

stadie, hvori personen der interagerer med maskinen, bliver suget ind og fastholdt. 

Som beskrevet i bogen af en kilde ved navn Sharon (Schüll, 2012, s. 27): 
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”De fleste definerer gambling som værende ren chance, hvor man ikke kender til 

resultatet. Men ved maskinerne så ved jeg besked: Uanset hvad, så kommer jeg enten til 

at vinde eller til at tabe. Jeg er ligeglad om maskinen tager mønter, udbetaler mønter: 

Kontrakten er at når jeg putter en ny mønt ind, får 5 kort og trykker på de knapper, så har 

jeg fået lov til at fortsætte.” 

For spillerne på maskinerne er det ikke vigtigt om de vinder eller taber. Det er ej 

vigtigt for dem at opnå en slags status eller bestå en prøve. For spillerne handler det 

blot om at fortsætte deres spil i så lang tid som muligt. Dertil tilføjer hun yderligere 

(Schüll, 2012, s. 27); 

”Så det er faktisk ikke rigtig gambling - det er et af de få steder hvor jeg er sikker på 

alting. Hvis jeg nogensinde troede på at det handlede om chance, om variable som kunne 

få noget til at gå i en given retning på noget tidspunkt, så ville jeg havde været skræmt 

fra hvid og sans fra at gamble. Hvis du ikke kan hvile på maskinen, så kunne du lige så 

godt være ude i den menneskelige verden, hvor du heller ikke har nogen forudsigelse.” 

For Sharons narrativ så gælder det altså at maskinen ikke producerer risici, men 

derimod noget der skaber en sikker, insulær zone, som afskærer en fra den 

”menneskelige verden”, hvilket sharon ellers oplever som usikker og farlig (Schüll, 

2012, s. 27). 

En sådan zone hvorved tid, sted og social identitet suspenderes og erstattes af en 

mekanisk eller digital rytme af gentagne processer, kan virke som et dårligt 

udgangspunkt for kulturel analyse, men Schüll (2012) fastholder at en sådan zone 

kan være et vindue ind i de problematikker (angst, usikkerhed etc.) som findes ved 

det moderne liv, samt de teknologier som individer benytter i management om disse 

(Schüll, 2012, s. 28).  

Schüll (2012) henviser til Bruno Latour, som skriver at teknologier, som computere, 

tablets, smartphones og videospil, fungerer som midler og måder hvorved individer 

kan styre deres affektive stadier og kreere en personlig bufferzone mod den usikre, 

eksterne verden samt de bekymringer den medfører. Så selvom nye teknologier ofte 

er associeret med flere valg og nye muligheder, så ligger der også i deres natur en 
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begrænsning af valgmuligheder, en øget adskillelse og frakobling fra jeget. Derved 

kan en analyse af maskinerne og deres attributter henvise til større problematikker i 

det samfund der har skabt og praktisere dem (Schüll, 2012, s. 28-29). 

Hvad er afhængighed blandt gambling? 

Problem gambling, som beskrevet af American Psychological Association, er bestemt 

type diagnose hvorved en række tendenser blandt individer bruges til at beskrive 

deres overordnede ludomaniske karakter. Diagnosen er associeret med gæld, 

skilsmisse, lavt selvværd, fængsling samt den største andel af selvmordsforsøg 

blandt andre typer afhængigheder. Symptomer blandt de diagnosticerede er 

modelleret ud fra andre typer af afhængighed, og inkluderer oplevelser som tab af 

kontrol, abstinenser og benægtelse (Schüll, 2012, s. 29). Men dermed kommer 

“skyld” til at ligge hos spillerne selv, da det er deres personlighedstræk som ligger til 

grund for deres afhængighed.  

En Australsk kommission valgte netop at anskue denne problematik i 2010, og kunne 

konkludere, at de problemer som spillerne oplever, skyldes i lige så stor grad 1) selve 

teknologien, 2) de spil der spilles, 3) hvor tilgængelige spillene er, samt 4) hvordan 

de inkorporeres i miljøet, som personernes egne træk (Schüll, 2012, s. 32). 

Afhængighed kan derfor beskrives som værende funktionen af interaktionen mellem 

mennesker og objekter (Schüll, 2012, s. 32). Her ses særligt at potentialet for 

afhængighed fremkommer, når mennesker foretager gentagne interaktioner med 

specifikke objekter eller netværk af dem. Ved disse interaktioner kan der så 

produceres et subjektivt skifte, som grundet interaktionens natur, forekommer ofte 

og pålideligt (Schüll, 2012, s. 32). Relationerne mellem subjekter og objekter får 

derfor en afgørende betydning for fremmelsen af afhængigheden. Dette er i skarp 

kontrast til antagelser om, at enkelte attributter ved en bestemt teknologi eller 

subjekt er afgørende.  

Denne machine zone kan derved perspektiveres til begrebet flow state, udarbejdet af 

Mihaly Csikszentmihalyi et al. (Mirvis, 1991), og som tager sit udgangspunkt i hvilket 

relationer mennesker og teknologier producere i praksis med hinanden. Her ses at 
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flow state inkorporerer, hvad forfatterne kalder for “phenomenology of enjoyment” 

(Mirvis, 1991). Begrebet har 8 delkomponenter/krav som, hvis opfyldt, skaber en 

bestemt oplevelse for subjektet. Delkomponenterne skrives som følgende; 1) 

interaktioner der indeholder en vis chance for at fuldføres, bliver konfronteret, 2) vi 

skal kunne koncentrere os om den givne interaktion, 3) interaktion skal have klare 

mål, 4) interaktionen giver øjeblikkelig feedback, 5) subjektet agerer med et dybt, 

men også ubesværet, engagement, som fjerner fokus fra bekymringer og 

frustrationer, de ellers oplevede i dagligdagen, 6) subjektet oplever en sans for 

kontrol over deres handlinger ved den givne interaktion, 7) bekymringer om jeget 

forsvinder, og 8) subjektets sans for tid forandres (Mirvis, 1991). 

Når disse komponenter bliver opfyldt gennem en given praksis med teknologi og 

subjekt, så oplever subjektet en så fyldestgørende tilfredsstillelse, så de er villige til 

at bruge tid og ressourcer blot for at opnå samme følelse igen (Mirvis, 1991). 

Denne beskrivelse matcher f.eks. hvordan Sharon interagerer med 

gamblingmaskinerne, idet at hun føler kontrol, hun mister tiden, de bekymringer 

som hun ellers oplever i den eksterne verden, er ikke til stede, og hun er villig til at 

bruge alle sine penge og tid, blot for at indgå i praksis med gamblingmaskinerne. 

Roger Caillois 

For at komme nærmere ind på bestemte relationer, primært karakteriseret ved den 

tidligere nævnte chance-baserede mekanik, kommer projektgruppen nu ind på 

Roger Caillois og hans begreb Alea. Begrebet skal i sin simpleste forstand fungere 

som et værktøj til at skitsere hvordan teknologier indlejret i spil, kan have bestemte 

stabiliteter, som er baseret på sandsynlighed. 

 

ALEA 

“This is the Latin name for the game of dice. I have borrowed it to designate, in contrast 

to agôn, all games that are based on a decision independent of the player, an outcome 

over which he has no control, and in which winning is the result of fate rather than 

triumphing over an adversary” (Caillois, 2001, s. 17). 
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Sådan indleder Caillois sit afsnit om alea. I kontrast til agôn, som handler om at skabe 

lige chancer for de deltagende, så handler alea at spillet vindes gennem en proces, 

som spilleren ikke har nogen som helst kontrol over. Det at vinde skal, med andre ord, 

ses som værende chance-baseret, frem for at være kontrollérbart af spilleren. 

Eksempler på spil, hvor alea er tilgængeligt, er f.eks. spil som terningespil, lotto, eller 

lignende. Processen, i sådanne spil, er at spilleren igangsætter spillet ved at f.eks. at 

kaste terningerne, men derefter så er spilleren udelukkende en tilskuer for 

processens udfoldelse – alt spilleren kan gøre, er at håbe på at vinde. Med andre ord, 

så er alea enten en total skændsel eller en total gunst. I kontrast til agôn, hvor 

spilleren er afhængig af sine færdigheder for at vinde, så er spilleren afhængig af alt 

andet end ham selv (Caillois, 2001, s. 17). 

Alea står ikke udelukkende i kontrast til agôn, men findes også i kombination med 

førnævnte. Dette ses i spil som f.eks. poker, hvor tilfældigheden af kortene der 

uddeles kombineres med færdighederne af spillerne, i forhold til den psykologiske 

del af poker (Caillois, 2001, s. 18). 

Ifølge Caillois, så kan børn ikke finde sådanne spil interessante. Han beskriver 

grunden som værende, at børn ikke er i stand til at forstå det abstrakte, der er ved spil 

der er baseret på chance. De er ikke i stand til at overskue konsekvenserne og udfaldet 

af spillet. Derudover, så har børn ofte ikke deres egne penge at kunne spille for, som 

Caillois også beskriver, som værende en faktor for at finde chance-baseret spil 

underholdende. Han beskriver yderligere børn som havde mere tilfælles med dyr, i 

dette tilfælde: de er til stede i nuet og er impulsive, og er ude af stand til at sidde 

passivt og tilse processen, i chance-baseret spil, udfolde sig (Caillois, 2001, s. 18-19). 

Motivationsfaktorer for køb af loot boxes 

I følge Nicklin et al.’s (2021) eksperiment, er der flere forskellige 

motivationsfaktorer, som rangerer fra værdien af loot boxens indhold, til sociale 

faktorer, til fear of missing out (FoMO), til måden spillet er designet på. 

 

 



Eksamensnr: 

V2124809703 

Side 32 af 74 
 

Værdien af loot boxens indhold 

En motivationsfaktor for indholdet af loot boxen, er den økonomiske værdi. 

Herunder, beskrives både tid og resell value som værende yderligere 

motivationsfaktorer, for at købe loot boxes. Tid skal forstås, som værende 

tidsbesparende; det kan for nogle gamere, være nemmere at købe et in-game item, i 

stedet for at bruge store mængder af tid, på at få fat i en in-game genstand. Resell 

value, er den værdi, som den genstand man har fået i loot boxen, rent økonomisk, har. 

Denne motivationsfaktor omhandler sjældne genstande, som kan være svære at få 

fat i både in-game og via loot boxen, som kan sælges for penge. Der tjenes her penge 

på at købe loot boxen, ved at videresælge de dyre og sjældne genstande, som der 

unboxes (Nicklin et al., 2021). 

 

En anden motivationsfaktor, er den æstetiske og kosmetiske værdi af indholdet i loot 

boxen. Disse omhandler at have de sjældne og dyre skins, som kan bidrage til en 

opsigtsvækkende fremtræden i spillet, hvori disse genstande er erhvervet. Disse 

skins har forskellig værdi, alt efter subjektiv præference, men er også forankret i den 

sociale kontekst; har vennegruppen en speciel æstetisk eller kosmetisk genstand, kan 

dette fungere som motivationsfaktor for at købe loot boxes (Nicklin et al., 2021). 

Kosmetiske eller æstetiske genstande har dog ikke betydning for spillets gang, men 

fungerer blot som den visuelle karakter gamerens in-game figur har. 

 

En tredje motivationsfaktor hører under kategorien funktionelle in-game genstande. 

Dette refererer til de in-game genstande, som har en reel funktion i spillet. Disse kan 

være med til at gøre det nemmere for en gamer, at klare en speciel mission i et spil, 

eller give en gamer en fordel på den mere konkurrerende gaming scene; disse 

genstande kan være våben, udstyr eller lignende, der er svære, eller helt umulige, at 

erhverve ved blot at spille spillet (Nicklin et al., 2021). 

 

De spil-relaterede elementer i loot boxes 

Denne underkategori uddyber de motivationsfaktorer, som der er ved funktionelle in-

game genstande i loot boxes, som beskrevet i Nicklin et al. (2021). 

 



Eksamensnr: 

V2124809703 

Side 33 af 74 
 

Status / Respekt 

Den første motivationsfaktor er status / respekt. Den omhandler følelsen af at blive 

respekteret af andre spillere, hvilket kan være en motivationsfaktor for at købe loot 

boxes. Denne respekt kommer af at have specifikke skins fra f.eks. CS:GO. Dyre skins 

kan påvirke andres opfattelse af spilleren, og derigennem skabe en respekt fra de 

andres synspunkt. Derudover, kan det at have dyre skins være med til at ændre ens 

in-game status fra at være nybegynder, til at være en højere rangeret spiller. 

 

Indflydelse af venner/andre spillere 

Denne underkategori kigger på den passive, samt den direkte indflydelse, som 

spillerens vennekreds, samt andre spillere, kan have på individet. 

 

Den passive indflydelse omhandler det, at spilleren ser sine vennekreds åbne loot 

boxes og erhverve de in-game genstande, som spilleren godt selv kunne tænke sig. 

Dette indebærer følelserne jalousi og misundelse, hvilket kan virke som 

motivationsfaktor for at købe loot boxes (Nicklin et al., 2021). 

 

Den direkte indflydelse omhandler, at nogle spillere kan føle skam eller opleve at 

blive hånet, hvis de ikke har in-game genstande, erhvervet fra loot boxes.  

 

Socialisering 

Det at åbne loot boxes i en social sammenhæng, kan også være en motivationsfaktor. 

Åbningen af loot boxen i en social kontekst, skaber en fælles oplevelse for alle 

involverede. Om personer samles online eller fysisk er uden betydning, da det er selve 

oplevelsen, der definerer den fælles oplevelse.  

 

De deltagende i denne form for loot box engagement, er ikke drevet af 

motivationsfaktorer, som f.eks. behovet for progression, eller for at kunne deltage og 

præstere på et konkurrencedygtigt niveau, men blot drevet af en social 

motivationsfaktor. 

 

 



Eksamensnr: 

V2124809703 

Side 34 af 74 
 

Fear of missing out (Nicklin et al., 2021)  

En stor motivationsfaktor for at købe loot boxes, ses i begrebet fear of missing out 

(FoMO). FoMO opstår i to forskellige udgaver, udarbejdet ud fra deltagernes 

beskrivelse af, hvornår de oplever dette fænomen.   

 

Den første udgave er, at de oplever FoMO, hvis der forekommer et tidsbegrænset 

tilbud, som f.eks. sæsonbestemte tilbud. Loot boxes kan her indeholde in-game 

genstande, som kun er muligt at erhverve, imens det givne tilbud er tilgængeligt. 

 

Den anden udgave er frygten for at blive udeladt, skulle de ikke have erhvervet sig et 

bestemt skin, som f.eks. deres vennegruppe er i besiddelse af - her ses FoMO i 

sammenhæng med det sociale aspekt ved loot boxes. 

 

FoMO er i denne sammenhæng en frygt for enten at blive udeladt fra vennegruppen, 

grundet manglen på in-game genstande, som resten af vennegruppen er i besiddelse 

af, eller at undlade at engagere sig i et sæsonbestemt tilbud. De deltagere, som 

rapporterede at de følte FoMO i forbindelse med sæsonbestemt tilbud, var også 

tilbøjelige til at påpege, at de havde en tendens til impulskøb.  

 

Nu med redegørelsen af hvad postfænomenologi er, og hvordan det vil blive brugt i 

rapporten, samt redegørelsen af teorierne, der vil blive brugt i forbindelse med 

analyse af den indsamlede empiri, vil det følgende afsnit i rapporten, være analysen.  

Analyse 

Først tages der særligt afsæt i Jacobs og Jonathans forhold til førnævnte 

teknologier, samt genstandsfelt. Dernæst vil spørgeskemaerne blive analyseret, 

dettes gøre med henblik på at kortlægge den større kontekst, for vores 

genstandsfelt, samt målgruppens forhold til dette. Teknologien loot boxes vil blive 

analyseret gennem TRIN-modellen, der vil give indblik i, hvilke muligheder og 

begrænsninger denne teknologi har, samt multistabiliteten ved teknologien. 
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Efterfølgende vil der blive kigget på Schülls begreb Machine Zone, og hvordan 

mennesker opnår denne trancelignende tilstand. 

Analyse af Jacobs interview 

Det følgende interview (Bilag 1, 2021) er blevet udført af Frederik Emil Lück og 

Rasmus Ulrich. Den interviewede er ved navn Jacob, og han er 18 år gammel. Han 

studerer til dagligt på et gymnasie, og har et fritidsarbejde ved siden af. I sin fritid 

spiller han computer, med sine venner og her bruger han noget af tiden på loot boxes, 

i forskellige sammenhænge - disse vil der blive vendt tilbage til. 

Jacob begyndte at spille computer i 5-6 klasse, da han grundet sin bror og sine fætre, 

blev introduceret til det. Før han blev introduceret til selv at spille computer, 

beskriver han at han havde set folk spille computer meget. Jacob beskriver brugen af 

computeren da han var lille, som en form for underholdning - der handlede det bare 

om, ikke at sidde stille og kigge ud i luften. Dog, som Jacob er blevet ældre, har 

computeren fået en anden rolle, i hans liv (Bilag 1, 2021, s. 10). 

Jacob beskriver sin dagligdag som bestående af at gå på gymnasiet og lave sine lektier. 

Derudover, så påpeger han, at han arbejder ret meget. Han påpeger yderligere, at 

computeren er dét han glæder sig mest til, i løbet af dagen - uanset om det er 2 eller 

10 timer. Jacob beskriver det at få lov til at sidde foran computeren, som ’main 

eventet’ i hans dag. Han påpeger at hans grund til at spille så meget computer 

kommer af, at han bruger det som en form for “afspadsering” (Bilag 1, 2021, s. 5) 

Jacob spiller dog ikke computer alene, han spiller sammen med vennerne. Han synes, 

at det at spille computer alene (singleplayer), er kedeligt. Han påpeger, at skulle han 

spille singleplayer spil, så ville han gøre det mens han sidder og snakker med sine 

venner (Bilag 1, 2021, s. 5). 

Jacobs idé om, hvad en hyggeaften er, består i at han selv og vennerne har været i 

skole eller på arbejde om fredagen, og de ikke gider i byen for at drikke. Jacob og 

vennerne sætter sig derfor ved deres computere og snakker over platforme som f.eks. 
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Discord, hvortil de sidder med mad og drikkelse - det kan både være sodavand, øl, 

eller noget helt tredje (Bilag 1, 2021, s. 3). 

Hvad Jacob spiller af videospil, påpeger han selv, afhænger af hvad hans venner 

spiller. Han påpeger, at det populære spil for tiden er League of Legends (LoL) (Bilag 

1, 2021, s. 3). Jacob sammenligner det at spille videospil med det at foretage sig noget 

hyggeligt og socialt, med sine venner. Ud fra Jacobs udtalelser kan behovet for hyggen 

og det sociale fremstå i forskellige kontekster. I et mere seriøst anliggende, sætter 

Jacob og vennerne sig ned, og spiller en turnering i f.eks. Counter-Strike: Global 

Offensive (CS:GO) eller LoL. 

En turnering er, når deltagerne smider penge i det, så der er en pris for at vinde 

turneringen. Det kan rangere fra 100 kr. hver, til omtrent 1000 kr. hver. Jacob påpeger, 

at disse turneringer bliver fundet af hans ven, via Facebook. Han beskriver det som 

værende mere intenst, når der smides penge i det - så har man mere at miste. Han 

tilføjer yderligere, at “det er lidt sjovere, når der er noget på spil … det vil det altid være.” 

(Bilag 1, 2021, s. 7). Han beskriver yderligere, at de her turneringer er ikke noget han 

og vennegruppen planlægger i forvejen, men at det mere sker spontant: “Måske lige 

dagen før, men det er ikke fordi man sidder og tænker mandag “Jeg skal til turnering 

lørdag”.” (Bilag 1, 2021, s. 9). 

Ud over følelsen af at spillet bliver mere intenst, når der bliver smidt penge i puljen, 

så beskriver Jacob også, at han vægter det at vinde, som værende vigtigt. Han 

beskriver, at det at vinde giver en følelse af, at han og vennerne har opnået noget 

sammen - det giver en bedre stemning iblandt dem. Dette er uanset om det er en 

turnering de har vundet, eller om det er en enkelt bane i CS:GO. Derudover beskriver 

han, at følelsen af at tabe kan variere: taber holdet en bane, hvor modstanderne er 

langt bedre end dem, så kan det ødelægge den glade stemning blandt vennerne.  Jacob 

tilføjer hertil, at han synes det er vigtigt at klare sig godt, når man spiller - specielt, 

hvis man er ny i vennegruppen. Ifølge Jacob, så har man som spiller ikke lyst til at 

være den dårlige spiller, som der bliver set ned på. Han beskriver her et pres for at 

præstere, som hvis ikke opfyldt, kan påvirke ens sociale status, blandt vennegruppen 

(Bilag 1, 2021, s. 7). 
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I takt med udlægning af Jacobs forhold til gaming, kommer han ind på en parallel, 

som han ser mellem gaming og gambling (Bilag 1, 2021, s. 20). I forlængelse af 

projektgruppens spørgsmål vedrørende hvilken chance man har for at erhverve sig 

de mest sjældne genstande, sammenligner Jacob sådanne mekanismer med 

Gambling. Han giver udtryk for at han godt er klar over at der er under 1%, mere 

præcist 0,26% (Lootbear.com, 2021a), chance for at vinde de mest sjældne items. Han 

mener ikke at han har et problem i takt med at han selv har åbnet 20-30 loot boxes, 

hvorimod hans venner har åbnet mere end 100 loot boxes (Bilag 1, 2021, s. 20). Han er 

klar over den chance, som er forbundet med brugen af disse loot boxes, men forklarer 

samtidigt at det er et socialt anliggende. Han forklarer også selv at det ikke er noget 

han nyder at gøre for sig selv. Der er noget fællesskabende over at sidde med 

oplevelsen sammen - hvilket er det Nicklin et al. (2021) beskriver som værende den 

sociale motivationsfaktor, for åbning af loot boxes.  

 

På trods af Jacobs forståelse omkring lighederne mellem gaming og gambling 

kommer han med nogle modsigelser, som kan være med til at give projektgruppen et 

dybere indblik i, hvordan han agerer omkring teknologien loot boxes. Projektgruppen 

spørger ind til hvorfor det lige er loot boxes og ikke online-kasinoer som tiltaler ham 

og hans venner. Jacob mener at chancen for at vinde den mest sjældne item er til stede 

i loot boxes, og derfor mener han at der er en forskel. Derimod kan det dog også være 

eksemplet at man vinder i første forsøg på den enarmede tyveknægt. Denne 

modsigelse omkring forståelsen af ligheder mellem gaming og gambling, samt til og 

fravalg af anvendte chance- betingede-teknologier, undrer projektgruppen (Bilag 1, 

2021, s. 7).  

 

En forklaring på dette kan bestå i hvilken kontekst Jacob befinder sig i. Han forklarer 

at han altid sidder i sin sociale-sfære når han anvender loot boxes. Han fortæller også 

at der ved loot boxes altid er en fast pris, hvorimod man i gambling selv kan justere 

antallet af satsede kroner. Tidligere fortæller Jacob at han samles med sine venner, 

hvor at de smider nogle penge sammen i en form for pulje. Denne fastsatte pris på 

loot boxene betyder at Jacob og hans venner på forhånd har en idé om hvor mange 

penge de skal bruge. 
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Jacob nævner det med hvad der sker for ham når en loot box åbnes i Counter Strike: 

“Det var når den rullede. Når man først har fået det, havde man fået det. Det var nice, men 

så tænker man ikke mere over det” (Bilag 1, 2021, s. 44).  I situationen åbner Jacob en 

loot box, hvor han føler spændingen ved at loot boxen ruller, som en roulette.  Dette 

er en sansning, hvorfra når rouletten stopper og præmien gives, sker en erfaring på 

at han får et skin og slutvis sker tænkning, der giver en forståelse af at loot box 

åbningen er ovre. Slutvis sker tænkningen over at det, at den præmie ikke er mere 

værd end selve det når kassen åbnes og rouletten ruller. 

 

Jacob ser disse virtuelle genstande indtage en mere fysisk materialitet i den forstand, 

at han mener behovet for købet af sådanne loot boxes både bunder i videresalg, men 

også selvudfoldelse. Han forklarer at det er en form for in-game mode, hvor man 

afspejler sig selv i de items man nu vælger. Han sætter forklaringen i relation til køb 

af sko i den virkelige verden.  

 

Ved at anskue det multistabile, ville der være en vis argumentation i at Jacob og hans 

venner har at gøre med teknologier, som er udviklet med formål om at generere værdi 

(penge) for bestemte aktører (firmaerne), og at han og hans venner netop indgår i en 

praksis med teknologien, som opfylder dette formål. Han beskrev også tidligere 

hvordan har var glad for at mor havde beholdt hans penge da han var mindre, men 

mener at han nu godt kan styre sine penge - selvom han sidder med skins til godt 

10.000 kroner (Bilag 1, 2021, s. 26).  
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Analyse af Jonathans Interview 

Interviewet med Jonathan (Bilag 2, 2021; Bilag 3, 2021) er udført af Mikkel Helsted 

Madsen og Mathias Albøger Ulrik Wiberg. Jonathan er 7 år gammel, og går til dagligt 

i skole i de mindre trin og SFO.  Interviewet er udarbejdet som et semistruktureret 

interview, med fokus på hvad Jonathan føler, imens han spiller. 

 

Under interviewet spillede Jonathan hans yndlingsspil.  I den spilsession prøvede 

projektgruppens medlemmer så vidt muligt at komme ind på, at forstå Jonathan og 

den livsverden har, når han gamer. Som det fremgår i interviewet, nyder Jonathan at 

spille PlayStation. Her nævnes det at han ønsker at spille, frem for at være i skole. 

Derudover er han resultatorienteret idet, at f.eks. i FIFA ønsker han at score flest mål 

og vinde, hvor i Call of Duty går han efter drab (Bilag 2, 2021). 

 

Som det fremgår i interviewet, er Jonathans adfærd, når han spiller, kontekstbaseret, 

idet at han hygger, og hans spil virker mere som “leg”, når Jonathan spiller mod 

Mikkel. Men når han spiller mod Mathias, handler spillet om hvem der kan vinde. 

Jonathan brøler disse ord under en kamp i UFC, spillet mod Mathias:  

 

“Yes, yes, yes! DØ MED DIG, NED MED DIG! Jeg kan godt lide det her… Jeg elsker det her 

spil! Det er så vanvittigt. Jeg skal have dig i kvælertag.” (Bilag 2, 2021, s. 16).  

 

En vigtig ting at påpege ved dette citat, er den livsverden Jonathan oplever fra spillet. 

Den er ikke blot personlig, men også socialt betinget, idet at, de erfaringer 

projektgruppen kan drage om Jonathans verdensbillede, ikke kun blot afhænger af de 

teknologier han interagerer med, men også i hvilken social kontekst hans interaktion 

finder sted. 

 

Ud over førnævnte forhold, så har konsekvenserne ved Jonathans interaktion med 

spillene også en vis betydning, som illustreres i følgende citat: 
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“Jeg havde smadret min skærm fordi jeg tabte hele tiden i Call of Duty, jeg dræbte kun 1, 

til sidst blev de ved med at skyde mig i hovedet og jeg kunne ikke finde dem” (Bilag 2, 

2021, s. 12). 

 

I dette eksempel ses en tydelig reaktion på, at spil og resultat har en stor betydning 

for ham. Denne reaktion er ikke hensigtsmæssigt i relation til Jonathans udtalelse om 

at han bruger computerspil til at koble af. Den uhensigtsmæssige reaktion står som 

modsætning til det formål han tilskriver teknologien. Han indgår med teknologien 

for at slappe af, men ender med at forøge sit stressniveau.  

 

Efter første interview gik Jonathan og projektgruppen ned i køkkenet, hvor 

projektgruppen observerede, at Jonathan begyndte at spille på sin iPad. I dette 

eksempel øger iPad’en muligheden for at spille mere gennem dagen da det er en mere 

transportable platform, hvor PlayStationen har sin begrænsning idet at den er koblet 

til på hans værelse. Dog har PlayStationen den mulighed, at Jonathan kan sidde på sit 

værelse og fordybe sig i sit element, hvor hans iPad og Nintendo giver mulighed for 

være erstatning til PlayStationens spiloplevelse, i en transportable sammenhæng. 

 

Der er altså en brugssammenhæng, som er kontekstbetinget, i udstrækning af det 

givne behov. Pointen er at Jonathans anvendelse af de forskellige computer-

platforme, er med til at skabe hans erfaring/forståelse af muligheder/begrænsninger 

i relation til teknologien. Begrænsninger som f.eks. ses i form af at PlayStationen ikke 

har indbygget batterier, er tung, besværlig, ikke har indbygget skærm og controller, 

som derved betyder at den skal være tilsluttet en stikkontakt, samt andre teknologier 

hvis muligheder, kan opfylde dens begrænsninger, for hvad Jonathan forventer af 

teknologiens anvendelse. 

 

Jonathans oplevelse af PlayStationen har flere elementer fra Ihdes relationstyper.  Ud 

fra interviewet med Jonathan, og det han siger, kan der genkendes elementer fra 

legemliggjorte, teknologi-medierede relationer, andetheds-præg (alterity), samt 

teknologiske baggrundsrelationer. 
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I det andet interview observerede projektgruppen, at Jonathan snakkede til sin 

controller:  

 

“Det virker altså *Jonathan prøver igen at tale til controlleren* Virk controller, virk 

controller, virk controller” (Bilag 3, 2021, s. 9). 

 

Mathias spørger efterfølgende om dette virker, hvilket Jonathan svarer ja til.   

Ved at han snakker til controlleren, transformeres den til en andetheds-relation. 

Dette giver controlleren nogle menneskelige træk, og dermed Jonathan føler han kan 

snakke til den. Dette gør også, at controlleren er forhåndenværende, da controlleren 

giver lyde fra sig når han spiller:  

 

“Ej den siger en lyd (controlleren)” (Bilag 3, 2021, s. 2). 

 

Dette eksempel er fra spillet Rocket League, hvor controlleren giver lyde og 

vibrationer fra sig når ‘ballcam’ aktiveres, i spillet. 

 

Disse lyde fra controlleren kan også ses i relation til teknologiske baggrundsrelationer, 

hvor relationen ligger i baggrunden og indikerer hvilke handlinger eller situationer 

der sker, og har en effekt på Jonathans forståelse af spillet. Da Mikkel ikke har prøvet 

spillet, giver Jonathan denne forklaring til Mikkel:  

 

“Du skal bare trykke på knapperne sådan her” (Bilag 3, 2021, s. 14).  

 

Her ses hvordan controlleren nu bliver (jeg - teknologi)- verden. Altså, controlleren 

bliver legemliggjort og dermed en kropslig del, netop ved det at Jonathan trykker på 

disse knapper som det var en del af ham. Gennem tid vil mestring og finmotorikken 

blive så koordineret, at controlleren føles mere vedhåndenværende.  

 

Controlleren bliver en forlængelse af kroppen, og fungerer som mellemleddet 

mellem mennesket og PlayStationen. I controlleren findes der også vibrationer og 

lyde der efterligner spillets handlinger, som f.eks. i UFC hvor slag og spark samt de 
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hit man modtager fra modstandere. Med andre ord, kaldes vibrationerne i 

controlleren for ‘Haptic Feedback’.  

 

Gennem Haptic Feedback indikeres brugeren, som både kan gøre at controlleren ses 

værende i forlængelse af mennesket ved fornemmelse af slag i spillet der modtages 

eller gives, men også som noget vedhåndenværende der så giver indikation om hvad 

der sker i spillet, gennem vibrationer eller lyde. 

Analyse af spørgeskemaer 

Som beskrevet i metodeafsnittet, har projektgruppen valgt at gøre brug af både GAS 

(André et al., 2020) og PGSI (Zendle & Cairns, 2018), som vi har valgt at kombinere til 

ét samlet spørgeskema. Dette er gjort for at gøre det nemmere at aggregere dataen ét 

sted, samt at skabe et overblik, når dataen skal sammenlignes og analyseres. Måden 

hvorpå det er gjort, er at første del af spørgeskemaet omhandler GAS og den anden 

halvdel omhandler PGSI. Alle besvarelser af dette spørgeskema er anonyme – intet 

navn, e-mailadresse eller telefonnummer bliver oplyst af respondenterne. 

 
Figur 1 
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Første spørgsmål omhandler respondenternes alder. Projektgruppen har modtaget 

75 besvarelser, og procentfordelingen af aldersgruppen med den mest 

repræsenterede gruppe på 69,30% ligger i alderen 21-24 år. Denne målgruppe ses 

også i teksten af André et al. (2020), hvis repræsentative målgruppe er 19-24-årige, 

samt 30-39 årige. 

 

Spørgsmål 2 omhandler gaming, hvor der stilles i alt 7 underspørgsmål. Første 

underspørgsmål omhandler hvor ofte respondenterne har foretaget, eller tænkt 

noget, i løbet af de sidste 6 måneder. 

 
Figur 2 
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størstedelen af besvarelserne i “aldrig”-”en gang imellem” enden af 

svarmulighederne. 

 

De besvarelser, der befinder sig i “aldrig”, har ikke relevans for projektgruppens 

videre analyse, og bliver derfor sorteret fra. Der er færrest besvarelser i “ofte”-

”konstant” kategorierne. Det kan midlertidigt udledes, at størstedelen af 

respondenterne - generelt set - ikke ser ud til at kunne klassificeres som problem 

gambers eller addicted gamers. Dette bringer os videre til den næste graf, hvor 

projektgruppen har inddelt respondenterne i kategorier efter kriterierne core criterias 

og peripheral criterias, samt deres underkriterier, som der er opstillet i André et al. 

(2020). 

 

 
Figur 3 
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Dernæst har vi 27 (36%) af respondenterne, som opfylder nok kriterier til at kunne 

kategoriseres som problem gamers. Disse respondenter, ifølge André et al. (2020), 

bruger også mere end 4 timer foran skærmen, på sociale medier. Derudover, så ligger 

aldersgruppen for respondenterne også her i aldersgruppen 15-29, ifølge André et al. 

I projektgruppens resultater, viser statistikken, at der er én ud af de 27 respondenter, 

som ligger i aldersgruppen 29+. 

 

Til sidst, har vi 4 (5,3%) respondenter, kategoriseret som addicted gamers, hvilket 

betyder at de ikke blot har et problem med at spille, men det at spille går ud over deres 

helbred i en sådan forstand at de er til gene for deres daglige trivsel. 

Gennem den generelle besvarelse, er der dermed ikke noget der tyder på, at den 

generelle respondent kan klassificeres som problem gamer. Men ved nærmere analyse 

af enkeltbesvarelserne, kan det udledes at størstedelen af respondenterne, ligger i 

kategorierne engaged- og problem gamers. 

 
Figur 4 
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boxes, de sidste 6 måneder. Dette kan kædes sammen med de små mængder af 

respondenter, som der tilhører gruppen, der har svaret “ofte” eller “konstant” på 

grafen, på forrige side. 

 

Dette kan yderligere begrundes, når respondenternes individuelle svar bliver 

kategoriseret, på baggrund af den samlede score, som de individuelle respondenter 

scorer, når man lægger deres individuelle svar sammen. Den individuelle 

kategorisering af respondenterne kan ses på nedenstående graf. 

 

De resterende 9 spørgsmål (spørgsmål 4-12) omhandler PGSI, som tager 

udgangspunkt i spørgsmål udarbejdet i forbindelse med identifikation af tendenser, 

karakteriseret som ludomani. 

 
Figur 5 
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I modsætningen til den overordnede graf for svarene i GAS, så kan det udledes at 

svarene her er langt mere ensartede. Størstedelen af respondenterne har besvaret 

“aldrig”, på samtlige spørgsmål. De generelle besvarelser indikerer, at det er 

forholdsvis snævre procentdel, som kan associeres med tendenser indenfor 

gambling. Men da dette er de generelle besvarelser, bliver den brede kontekst kun 

delvist kortlagt. Der er derfor yderligere et behov at se nærmere på de individuelle 

grupperinger, som kan udledes på baggrund af PGSIs point system. 

 
Figur 6 
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Zendle & Cairns (2018), være de samme, som de 3 respondenter karakteriseret som 

problem gamblers. Dette er dog ikke tilfældet ved to af besvarelserne. 

 

Det lader dertil at være sådan, at de personer der indgår i spørgeskemaer, ikke har 

flere tendenser, der nødvendigvis spiller overens. F.eks. så ses det ikke at en addictive 

gamer, også er en problem gambler. Ej heller at en engaged gamer er en low-risk 

gambler. Eller at en non-risk gambler ikke kan være en addictive gamer. Denne tendens 

matcher heller ikke brugen af loot boxes. F.eks. så ses det at 2 respondenter har scoret 

14 point på PGSI, men slet ikke har brugt penge på loot boxes.  

Loot boxes & traditionelle gamblingmaskiner set 

igennem TRIN-modellen 

I følgende afsnit vil loot boxes som teknologi, samt traditionelle gamblingmaskiner, 

blive analyseret gennem TRIN-modellen. 

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer  

De ældre traditionelle modeller af enarmede tyveknægte (gamblingmaskiner) var 

dybt mekaniske og analog baseret. Disse involverede blandt andet mønt modtagelse, 

håndtag der skulle trækkes i, og mekaniske spindende hjul. Den moderne standard er 

hovedsageligt af en digital natur, mere kompleks og med godt 1200 individuelle dele 

(Schüll, 2012, s. 19). 

 

De nyere moderne gamblingmaskiner fungerer ved at de hele tiden generere 

tilfældige tal for hver enkelt tromle, også selvom maskinen ikke er i brug. Når 

spilleren trykker på "SPIN", gemmer maskinen de tilfældige tal i mikrochippen. 

Disse tal rangerer mellem 1 og 4 milliarder. Disse tal bliver herefter behandlet i en 

algoritme, som der oversætter dem til en værdi, som er svarende til en kortplads 

position på tromlen. En teknologi kaldet ‘virtual reel mapping’, som blev introduceret 

i 1970’erne, gjorde det muligt at tilføje uendeligt mange virtuelle pladser på tromlen 
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- dette illustreres på billede 1 (Schüll, 2012, s. 87). Dette 

betød, at producenterne nu havde langt større kontrol 

over, hvor stor ‘chancen’ for at vinde var. 

 

Virtual reel mapping blev også brugt til at skabe følelsen 

af et near miss. Som det fremgår af figuren til højre, på 

Actual Reel, plads 12, så er der placeret 4 virtual reel 

maps til en plads, hvori der ikke er et symbol. Med andre 

ord, skulle spilleren ‘lande’ på dette spot, frembringer 

det følelsen af near miss. Dette gjorde ikke bare chancen 

for at vinde langt mindre, uden spilleren var klar over 

det, men det fungerede også som en 

afhængighedsskabende faktor (Schüll, 2012, s. 92). 

 

Så snart spilleren har trykket på “SPIN” knappen, så er 

personen ikke længere en del af spillet, men blot som 

en passager i processen. Da resultatet allerede er 

forudbestemt af de tilfældige tal, kan spilleren, med 

andre ord, på ingen måde ændre udfaldet af spillet (Schüll, 2012, s. 82). 

 

Med den viden om hvordan gamblingmaskiner fungerer, kan projektgruppen nu 

redegøre for loot boxes. Loot boxes er en virtuel genstandskasse, der indeholder et 

eller flere in-game genstande ud fra en liste af mulige digitale belønninger, og 

formålet er at få et ’drop’ af disse (Zendle & Cairns, 2018). 

 

Disse ‘drop’ har en vis procent chance, som ofte afhænger af hvilken specifik ’værdi’ 

loot boxen har. Der ses dermed en forudbestemt og programmeret chance/risiko 

forbundet med køb og udpakning af loot boxen, i forhold til hvilket belønninger der 

stilles til rådighed for brugeren/køberen af dem. På denne måde kan en klar parallel 

anskues, i forhold til gamblingmaskinerne, idet den førnævnte praksis med 

teknologien, indeholder følgende fælles mekanismer med loot boxes; 1) et monetært 

input, som stiller loot boxen til rådighed, 2) aktivering af processer som er i deres 

Billede 1 
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natur chance-baserede, og 3) alt efter chancen udledes en belønning (Schüll, 2012; 

Zendle & Cairns, 2018). Med andre ord, så kan der ses en lighed mellem den 

digitale/mekaniske proces i loot boxes og gamblingmaskiner. 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 

Loot boxes og gamblingmaskiner kan begge kategoriseres som værende artefakter af 

en teknologisk substans, idet at de er menneskeskabte og dermed adskiller sig fra 

artefakter skabt i naturens processer (Jørgensen, 2019). Både Loot box-systemet og 

gamblingmaskiner er skabt gennem programmering. Dette giver virksomheden, der 

tilbyder loot boxes, mulighed for at bestemme hvilken sandsynlighed der for at vinde 

bestemte genstande i loot boxen - den samme mulighed for bestemmelse af udfaldet, 

har producenterne af gamblingmaskiner. 

 

Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 

EA udgav i oktober 2017, spillet Star Wars: Battlefront II (SWBFII). Heri havde EA 

implementeret et loot box-system, som indeholdt in-game items, der var bedre end 

dem, som spilleren kunne erhverve gennem blot at spille spillet (Castillo, 2019). Et 

sådant system, hvorved spillerne belønnes på baggrund af antal de har brugt i spillet, 

kaldes ofte for et pay-to-win (P2W) system. 

 

Dette førte til, at spillets playerbase kritiserede EA for deres implimentation af dette 

loot box-system. Grundet den massive kritik som EA modtog, endte deres aktiekurs 

med at falde 2,5% på udgivelsesdatoen (Castillo, 2019). 

 

To dage efter spillets udgivelse, ændrede EA deres loot box-system til at indeholde 

digitale belønninger, som stadig havde in-game relaterede fordele, men at disse 

digitale items, ikke var hverken værre eller bedre end hvad man kunne erhverve 

gennem spillet (Castillo, 2019). Dermed kunne EA ikke tage imod penge for at tildele 

bestemte spillere en særlig fordel, som andre spillere ellers ville have været 

udelukket fra. 
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Derved kan et eksempel på en utilsigtet konsekvens anskues, idet at selve 

implementering af loot boxen i et sådant format, faktisk undergrav de økonomiske 

mål, som EA havde sat. Dette bringer os til eksempel 2, som er spiludvikleren Hi-Rez 

Studios. Deres spil “Paladins” fik i november 2017, en opdatering navngivet “Cards 

Unbound”. Denne opdatering indeholdt samme type loot box-system, som SWBFII. 

Kort tid efter udgivelse af denne opdatering og implementering af loot box-systemet, 

blev det fjernet igen (IGN.com, 2018; Ag.hyperxgaming.com, 2017).  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Som nævnt i teoriafsnittet, så omhandler trin 4 makro-punktet ved en teknologi. Der 

undersøges her det store perspektiv omhandlende den givne teknologi: udvikleren, 

miljøet, og brugerne (Jørgensen, 2019).  

 

Det større perspektiv, fra spiludviklernes side, er at indføre en ekstra 

indtjeningsmulighed, i de spil de udgiver. Nogle spiludviklere gør det i form af at gøre 

deres spil gratis at hente, og ved at indføre loot box-systemet, kan de indtjene den 

samme kapital, eller langt over, som de kunne, skulle playerbasen have betalt for 

spillet. Kort sagt, så er spiludviklernes formål med inkorporering af loot box-

systemer at indtjene kapital (Zendle & Cairns, 2018; PCGamer.com, 2017). 

 

Spillets måde at fungerer på, kan være med til at diktere, hvordan loot box-systemet 

fungerer. Loot box-systemet kan enten fungere, som en belønning for at klare 

specifikke udfordringer eller aktiviteter, eller som en mikrotransaktion. 

 

Som mikrotransaktion, fungerer loot box-systemet, som en indtjeningsmulighed for 

spiludviklerne, hvor den som, et belønningssystem, blot er en del af spillet. Et 

eksempel på et belønningssystem, kan ses i spillet Warhammer: Vermintide 2, 

udviklet af Fatshark. Efter hver mission udført, samt det at klare specifikke 

udfordringer, får spilleren tildelt loot boxes (FatShark, 2018). Et eksempel på et loot 

box-system, som fungerer på baggrund af mikrotransaktioner, kan ses i CS:GO. Her 

kan loot boxes erhverves ved at tilkøbe dem via Steam Market, men også ved at spille 

spillet (Lootbear.com, 2021b). 
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Dog, så kan disse loot boxes ikke blive åbnet, medmindre spilleren betaler for nøgler, 

som kan købes via Steam Market (Steamcommunity.com, u.å.). Med andre ord, så har 

det miljø loot box-systemet befinder sig en indflydelse på, hvordan loot box-

systemet bliver designet - om det er en del af spillets gang, eller om det er en ekstra 

indtjeningsmulighed, for spiludviklerne. 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

En loot box er en virtuel model der findes i computerspil, mobil spil og på websites. 

Denne virtuelle model er oftest overskuelig med et fængende og attraktivt design, der 

udstråler det omkringliggende tema i spillet. 

 

Et eksempel er Apex Packs fra spillet Apex Legends, og disse loot boxes er designet 

som en robot, i et Sci-Fi univers (EA.com, 

2022). 

 

Ved åbning, sker en animation af et stød, 

som får denne robot til smide sine 

trekantformede plader, der hver indeholder 

en gevinst. Lyset indikerer at robotten er i 

live, og ved stødet lyser den op med 

farverne grå, blå, lilla og guld, hvor grå er 

mest almindelige gevinster og guld er de 

mere sjældne, legendariske gevinster 

(More Courage, 2021). 

 

Alt efter hvilken sjældenhed gevinsten har, 

skaber robotten nogle metallignende lyde der indikerer om gevinsterne er 

almindelige eller sjældne. Gennem selve loot boxens metal udseende, dens animation 

samt strøm og metallignende gevinst lyde, udstråler loot boxen sig spillets fremtids 

tema. Lignende eksempler på loot boxes ses også i andre spil, f.eks. CS:GO, 

Overwatch, Star Wars: BattleFront II, FIFA-serien, Rocket League og Vermintide 2. 

 

Kilde: https://apexlegends.fandom.com/wiki/Apex_Pack 
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Trin 6: Teknologi som innovation  

Formålet med loot boxes er, at forbrugere kan åbne genstande til fordel for deres 

gaming oplevelse. Selve innovationen bygger på at fordele gerne vil fremtvinges. 

Målet med omtalen omkring loot boxes er, at der mulighed for at opnå bestemte skins 

eller items for en lille pris. Ulemper ved bl.a. at du ikke kan planlægge, hvilket drop 

du får i loot boxes. Derudover, kan udbyder til dels heller ikke planlægge, hvilke items 

forbrugerne åbner. Mere præcist kan loot boxes, som en innovation, ses i 

eksemplerne ved introduktionen. Her benyttes teknologien som en ny type 

forretningsmodel, sådan at et spil der ellers tidligere var en ikke særlig populær 

betalingstitel, nu bliver en langt mere omtalt spillet F2P-titel. Loot boxes fungere 

derved som en ny metode, for den måde udviklerne kan tilbyde deres produkt til 

målgruppen (PCGamer.com, 2017). 

 

Der er både fordele og ulemper ved denne type forretningsmodel: fordelen er, at 

spillet bliver tilgængeligt for alle, uanset deres økonomi (PCGamer.com, 2017). Dette 

kan bidrage til, at spiludvikleren tjener mere, gennem implementeringen af loot 

boxes, på længere sigt. Herved kan en ulempe ved implementeringen være, at 

implimentation møder modstand, hvilket kan resultere i, at loot box-systemets 

udbredelse enten kan blive begrænset eller helt stoppet, og i sidste ende skade 

omsætningen, samt spillets omdømme, som beskrevet i trin 3, utilsigtede effekter. 

 

Samtidig kan man også anskue Jacobs forhold til de digitale genstande, skins, som 

han er i besiddelse af. Disse er knyttet til processen om at åbne loot boxes, da de udgør 

de digitale belønninger som loot boxes, bruger til at fremme køb af. Ved en sådan loot 

box, er der nu, for Jacob, en særlig mulighed for at opleve noget spændende, som han 

selv beskriver det, og samtidig kunne udtrykke sig på en bestemt måde i den digitale 

verden (Bilag 1). 

 

  



Eksamensnr: 

V2124809703 

Side 54 af 74 
 

Postfænomenologi og flow state  

Med fokus på loot boxes specifikt må man, i en postfænomenologisk sans, se sig 

nødsaget til at forstå det forhold, som individer tilskriver deres oplevelse med 

sådanne elementer, men også hvilke værdier elementer som loot boxes tilskriver i 

deres interaktion med mennesket.  

 

Det første skridt er derfor at undersøge hvilket gensidigt forhold der er mellem loot 

boxes og computerspil. Disse er to teknologier for sig selv, men der er trods alt nogle 

designere bag disse, som er med til enten at begrænse eller forøge mulighederne for 

det gensidige forhold. Det kan gyldigt siges at computerspil gør brug af loot boxes. 

Men gør loot boxes brug af computerspil? Med dette spørgsmål er det derfor 

nødvendigt at sætte sig ind i selve formålet med loot boxes. Hvad er de til for og 

hvordan kan vi mennesker indgå i sammenhæng med sådanne teknologier. 

 
Da teknologierne, gamblingmaskiner og loot boxes, er en indlejret del i det større felt 

om spil, er det hensigtsmæssigt først at undersøge, hvilket konstituerede erfaringer 

som spil bidrager til. Specifikt så tages der udgangspunkt i videospil og computerspil, 

da disse ligger tæt op ad de digitale teknologier før nævnt, men også er typer af spil, 

som målgruppen og projektgruppen selv har med at gøre til daglig. 

 

Loot boxes kan kategoriseres som værende uafhængigt af computerspil, men i 

tilfældet omkring loot boxes i gaming, kommer loot boxes som en forlængende 

service der foregår inde i computerspillet. 

 

Digitale teknologier, som computerspil, er i en teknologifilosofisk sammenhæng 

områder, hvori dybere forskning stadig er nødvendigt for at kunne forstå de 

adskillige begrundelser for tilvalg af sådanne teknologier samt hvad de indvirker til 

(Rosenberger & Verbeek, 2015). 

 

Da der er adskillige måder som teknologien viser sig i praksis, nødvendiggøre det en 

kortlæggelse af de forskellige erfaringer, som forbindes med teknologien, før 
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projektgruppen kan sætte sig ind i de adskillige perspektiver omhandlende 

teknologien. 

 

Dermed er det relevant at undersøge den multistabilitet som loot boxes kan indtage, 

samt skabe os et overblik over de forskellige begrundelser til benyttelse. 

  

Ser projektgruppen på relationen flow state, og hvad der sker i en 

sammenbrudssituation, tages der udgangspunkt i Don Ihdes beskrivelse af 

embodiment og disembodiment, hvilket kan illustrere en række ligheder mellem den 

givne situation og den begrebslige tilgang. 

 

Embodiment og disembodiment omhandler den rolle teknologier udgør i praksis med 

mennesket. Embodiment kan f.eks. beskrives gennem brugen af en PlayStation 

controller, hvori knapperne indgår som en forlængelse af den kropslige mediering 

(Rosenberger & Verbeek, 2015). 

 

Hvis controllerens knapper sidder fast eller slet ikke virker, så skabes der et brud med 

den embodiment, som controlleren bidrager til, hvilket kan skade det forhold der er 

mellem teknologien og mennesket. Controllerens rolle/betydning går fra embodiment 

til disembodiment. Det er også tilfældet i en situation omkring flow staten hvis et brud 

pludseligt opstår, kan forholdet mellem teknologien og mennesket også påvirkes. 

 

Pointen er at vi i projektgruppen mener at computerspil, som i høj grad inkorporerer 

flow states, er en form for teknologi som er med til at forlænge os selv - ligesom en 

hammer forlænger armen og altså dermed ændrer måden at se verden på. 

 

Begrundelsen for sådan en kobling, bunder i at postfænomenologien undersøger 

teknologiske artefakter i praktiske brugssituationer, hvilket i en sans materialiserer 

teknologien til fysiske objekter. Denne skelnen mellem digitale og fysiske teknologier 

gør projektgruppen i stand til, at forstå forholdet som noget, der går fra en 

digital/fiktionel verden til en virkelig/relaterbar verden. Vi anvender en af de mest 

normale beskrivelser til måden at bruge teknologi: der er et behov og en måde at løse 
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det på, men måden at dække behovet, er med til at forme måden vi ser omverden på 

(Rosenberger & Verbeek, 2015). 

 

Koblingen fra det digitale til det fysiske, gør brugen af Ihdes begreb, multistabilitet, 

anvendelig i projektgruppens kontekst. Tidligere har Ihde haft svært ved at forklare 

multistabilitet inden for computerspils verdenen, da sådanne digitale miljøer er nøje 

designet med inkorporerede handlemuligheder og regler. Vi mener dog at koblingen 

til fysiske teknologier er med til at muliggøre måden at se computerspil som et 

artefakt, der indgår i en praktisk brugssituation og dermed illustrere sin 

multistabilitet. For i og med at du bruger hammeren og slår dig med den, kommer du 

til skade, og for Jonathan, påvirker disse digitale teknologier ham også. Med henblik 

på loot boxes og Gamblingmaskinerne så er der også en forbindelse i form af at disse 

teknologier også kan påvirke menneskers fysiske verden. 

 

Dette bringer os over til Schüll (2012) og hendes begreber om machine zone og det 

subjektive skifte, som mennesker befinder sig i, når de ifølge hende interagerer med 

gamblingmaskinerne.  

 

Hendes beskrevne relationer, kan her påtales som værende af en afart af det 

førnævnte flow state, og det kan dermed udledes at, teknologier gennem deres 

praksis, hvad end de er fysiske eller digitale, er i stand til at producere 

uhensigtsmæssige relationer med mennesker. For computerspil ses disse flow states 

som værende både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige, idet manglen på en flow 

state ved spil, betyder at spillene fremkommer som uinteressante. Men siden de 

grundlæggende principper ved machine zone og flow state i høj grad refererer til 

lignende træk, mener projektgruppen dermed at de langt hen ad vejen beskriver 

samme forhold, dog ud fra forskellige kontekster, og med forskellige implikationer. 
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Diskussion 

Ethical guidance 

Verbeek & Tijink (2020) har udarbejdet et framework for, hvordan man i en 

postfænomenologisk sammenhæng anvender etik som en normativ guide til hvordan 

man kan bearbejde det gensidige forhold mellem mennesker og teknologi. 

Projektgruppens udgangspunkt i Verbeek et al.s “Guidance Ethics” bruges til at tage 

stilling til, de hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige forhold, der udfolder sig, når 

mulitstabiliteten bag teknologien giver sig til kende. 

 

Den etiske guide finder sted efter en identificering af en given teknologis 

mulitstabilitet, samt hvilken dominerende stabilitet, der kan findes. Dernæst til at 

kortlægge de mest hensigtsmæssige alternativer til den dominante stabilitet, hvilket 

kræver en forståelse/undersøgelse af de individuelle, såvel som mere generelle 

samfundsmæssige konsekvenser, heraf. 

 

Dette framework differerer sig fra den konventionelle form for etik og søger ikke at 

indgå i en dømmende karakter. Projektgruppen skal derfor, i sin diskussion omkring 

implikationerne ved teknologien, forholde sig til at der er et uadskilleligt forhold 

mellem henholdsvis menneske og teknologi, som forudsætter at vi dermed er nødt til 

at undersøge de hensigts- og uhensigtsmæssige konsekvenser, som det får for den 

gensidige relation, som er til grund for den teknologiske mediering. 

Det stigende forbrug af digitale-platforme som PlayStation, Xbox og computeren 

nødvendiggør en udlægning af det gensidige forhold, som konstituerer den 

virkelighed subjekter indgår i. Den konkrete gennemgang af teknologiens 

mekanismer og komponenter gennem TRIN-modellen, giver indsigt i loot boxes og 

de mulige stabiliteter som, set ud fra et postfænomenologisk synspunkt, kan finde 

sted i interaktionen med teknologien. 

Det fører os til de relationstyper, som viser sig når mennesket og teknologien 

gensidigt medieres.  
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I udstrækning af corona-pandemien og de implementerede restriktioner, har den 

øgede selv-isolation tydeliggjort den mulighed for socialisering, som ligger bag disse 

digitale-platforme. World Health Organisation (WHO), sammen med 58 store 

spilvirksomheder, kørte kampagnen ‘#PlayApartTogether’, der gik ud på at opfordre 

sociale sammenkomster til at foregå online, herunder i gaming-verdenen (Hall et al., 

2021). 

Hvis vi ser det i Jonathans eksempel, så er der en forskel i den måde en given praksis 

udfolder sig på. Covid-19 pandemien har begrænset Jonathans mulighed for 

socialisering gennem teknologi. Dette skyldes at Jonathans forståelse for teknologi, i 

en interaktions-sammenhæng, kan være påvirket, da han er 7 år, og dermed er 

begrænset i mængden af erfaringer for samtlige stabiliteter, som den givne teknologi 

kan indebære. Derudover så på baggrund af hans mangel på myndighed, 

rammesættes hans interaktion med teknologien, af hans forældre.  

For Jacobs tilfælde, så ses den hermeneutisk-teknologimedierede relationstype i 

form af, hvordan han benytter teknologien, som et socialt samlepunkt. Jacob har en 

erfaring, som fortæller ham at brugen af digitale-kommunikationsplatforme kan 

være med til at sætte kontekst på den praksis som foregår mellem Jacob og hans 

venner. 

Jacob benytter teknologi til at udnytte det sociale aspekt som en mulighed, 

henholdsvis til at mødes i en social sammenkomst på digitale platforme gennem 

mobilitet. Hvilket betyder, at kan sidde hjemme og være til stede i et social 

sammenhæng online. Hvis vi ser på Jonathan, benytter han teknologien til at udfolde 

sine sociale sammenkomster fysisk. Dette er muligt grundet, at kan tage sin iPad eller 

Nintendo med i skole, hvor der skabes mulighed for socialiseringen sammen med 

hans klassekammerater omkring den mobile teknologi. Dog har det for Jonathans 

perspektiv været begrænset på baggrund af førnævnte eksempel vedrørende 

isolation. 

Der er dermed en forskel i den måde de to interviewede udfolder deres sociale agens 

på, overfor deres foretrukne spil. Denne forskel er essentiel når det kommer til at 

undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger, som det teknologimedierede 
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forhold bidrager til. Jonathan og Jacob har hver især måder at indgå i relation til 

teknologien, hvilket understreger den forskellighed som viser sig i de erfaringer 

personer som dem udleder i praksis med teknologien. 

En opmærksomhed på Ihdes relationstyper er vigtig for at se på hvor mange 

stabiliteter en teknologi kan indtage, hvori TRIN-modellen belejligt kan hjælpe med 

at illustrere de processer og konsekvenser, som står bag teknologien. 

Når vi diskuterer multistabiliteten bag teknologien, er det vigtigt at understrege at 

relationstyperne afhænger af den kontekst teknologien indgår i. Med de 

identificerede aktører, jævnfør metodeafsnittet, kan der tages stilling til de 

tilskrevne værdier som repræsenterer aktørgrupperne. Dette kan skabe fælles 

forståelse, af de givne krav for hensigtsmæssig interaktion, på tværs af 

aktørgrupperne omhandlende teknologien loot boxes, indlejret i spil. 

Det skal også pointeres at der er en forskel i den erfaring, som finder sted gennem 

interaktionen med teknologi. Jacob kan nemmere interagere med teknologierne på 

baggrund af hans erfaring erhvervet gennem hans tidsmæssige forhold til 

relationstyperne. 

Denne forskel i erfaringen mellem Jacob og Jonathan betyder ikke at Jacob 

nødvendigvis benytter teknologien mere hensigtsmæssigt på baggrund af de 

erfaringer han har med de relationstyper Jonathan også gør brug af, herunder både 

på et hermeneutisk og kropsligt plan. 

Dette kan også ses i måden at købe skins i Counter Strike. Af Jacob beskrives det, som 

at købe nye sko i den virkelige verden, hvori det for Jonathan er mere pragmatisk i 

den forståelse, at det for ham handler om funktionaliteten, f.eks. størrelsen af ens 

spilkarakter. 

Ser vi på den dominante stabilitet er det vigtigt at tage fat i interviewet med Chris 

Bruzzo, for at sætte loot boxes i relation til forbruger og udviklers forståelse samt 

behov. I tidligere interview med Jacob, nævner han selv, at loot boxes er bundet op på 

at skulle omsættes til værdi. Her kan Chris Bruzzos interview anskues, da han som 
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aktør repræsenterer EA, har ansvar for en virksomhed, der i høj grad er udviklere af 

loot boxes, i et omfang, omhandlende millioner af forbrugere (Eurogamer.net, 2021). 

I interviewet forklarer han, at EA prøver at efterligne virkeligheden, hvilket stemmer 

overens med Jonathans udtalelse omkring den efterligning af den virkelige verden, 

som han oplever. Chris Bruzzo mener at betalingsmuligheden i FIFA refererer til den 

økonomiske omkostning, som er gældende ved fodbold i den virkelige verden. 

Chris Bruzzo mener ikke at in-game-purchases er en problematik, som omgiver 

FIFA. Han nævner at 78% af alle brugere aldrig gør brug af denne mulighed. Med 

henblik Natasha Dow Schüll, påpeges det at det er misvisende at se på det samlede 

antal. Derimod skal man fokusere på den del af spektret, som anses for at have et 

problematisk forhold. Det nytter ikke, at Chris Bruzzos argumentation tager 

udgangspunkt i alle FIFA-brugere, men bør i stedet anse dem som indgår i en 

uhensigtsmæssigt praksis med teknologien.  

Dette er med hensyn til Schülls (2012) pointe omkring hvilken procent af brugerne, 

der står for indtjeningen. Hvis man, i eksemplet om kasinoindustrien, tager fat på 

den del af brugerne som anses for at være problematiske gamblere, kan det udledes 

at omkring 20% af denne gruppe genererer mellem 30-60% af den totale 

omsætning, hvilket lader til at vise en forfejlet argumentation fra Bruzzos side.   

Som aktør er Bruzzo klar over EA’s ansvar over for deres brugere, specielt børn, men 

hvilke tiltag har de gjort brug af, for hensigtsmæssigt at kunne bruge sådanne in-

game-purchases, specifikt loot boxes? Her kommer argumenter omkring tydelighed 

og gennemsigtighed fra virksomhedens side. De har f.eks. gjort brug af en 

tilmeldingsordning som hindrer børn under 18 i at få adgang til sådanne købs-

mekanismer. Samtidigt er de blevet mere tydelige i deres procentmæssige satser for 

at vinde en given virtuel fodboldspiller. Disse implementeringer har ikke været 

gældende fra EA’s første spil i FIFA-serien, men gennem brugernes praksis med 

teknologien, har det været muligt fra udviklernes side at tilpasse teknologien. Det 

betyder dermed at loot boxes bliver tilpasset til at indgå i en mere hensigtsmæssig 

praksis med mennesker, som kan ses i form af den måde den tidligere interaktion 

både mere tydelig og begrænset. 
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Denne tilpasning af teknologien har muligvis haft en indvirkning, når det kommer til 

at hindre børn, uden en værge, i at få adgang til sådanne købs-mekanismer. Hvis vi 

ser på Jonathans eksempel, udtaler han at han ikke har mulighed for at købe tingene 

selv, men kun med tilladelse fra sine forældre. Dette er et eksempel på en udvikler, 

som tager ansvar for teknologien og tilpasser den efter en hensigtsmæssig praksis. 

Samtidigt i Jacobs tilfælde nævnes der at hans mor tidligere har afholdt ham fra at 

købe items online, hvilket viser at der for forældrenes side også er en vis forståelse 

omkring brugen af sådanne services. EA forlænger altså brugernes muligheder for 

agens, men samtidigt forholder sig til teknologiens fortsættelse. 

Projektgruppen finder det dog pudsigt at Bruzzo først udtaler at han ikke ser en 

problematik omgivende de her eksisterende købs-mekanismer indlejret i FIFA, men 

forklare at der er begrænsninger i deres services - alt efter alder. Dette kan måske 

være et præventivt forsøg på at undgå mulige problematikker omkring disse købs-

mekanismer, hvilket dog forudsætter at Bruzzo anerkender en eksisterende risiko 

forbundet med brugen af sådanne services. 

Ser man ud fra trin-modellen, kan en begrænsning for disponeringen af FIFAs købs-

mekanismer for børn, være et forsøg på at undgå utilsigtede effekter ved deres 

microtransaction og loot boxes. Ud fra et forretningsorienteret synspunkt, så er disse 

services der tilbydes af EA hensigtsmæssige, dog kan de være uhensigtsmæssige i og 

med børn kan blive disponeret for dette marked. 

Når hensyn til brugerne skal tages, er det, for projektgruppen, derfor interessant at 

se på de forskelle og uligheder, som identificeres gennem de forskellige teoretiske 

forklaringer. Med udgangspunkt i Schülls (2012) beskrivelse om de relationer der 

opleves, i forlængelse af interaktionen mellem mennesker og teknologier, betegnet 

machine zone, ses der en særlig følelse af kontrol over de elementer, den givne bruger 

har behov for. The Paradox of Control (Mirvis, 1991) er bundet op på begrebet flow state, 

hvori klare sammenhænge mellem behov og måden at opfylde behovet, kan anskues. 

I Jonathans eksempel fordyber han sig i den digitale verden, for at koble af. En 

afkobling som bunder i de uforudsigeligheder, som finder sted i den virkelige verden. 

Denne måde at bruge teknologien, til at dække hans givne behov, kan være 
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hensigtsmæssig, i den forstand at han kan få hjælp til at bearbejde hans følelser, men 

samtidigt, gennem gentagen brug, kan afhængighed forekomme (Bilag 2, 2021). 

Denne afhængighed er ikke nødvendigvis uhensigtsmæssig i den forstand at 

teknologien kan dække hans behov, men problemet opstår når dette afhængige 

forhold mellem Jonathan og teknologien møder en sammenbrudssituation. Denne 

oplevelse står i modsætning til Jonathans originale formål, nemlig at slappe af. Dette 

kan resultere i en fornægtelse af teknologien, hvilket medfører en uhensigtsmæssig 

mediering af Jonathans forhold til teknologien (Bilag 2, 2021). 

I interviewet med Jonathan, nævnte han, at under et spil i Call of duty blev han arrig, 

hvilket resulterede i, at han smadrede hans skærm: 

 

“Jeg havde smadret min skærm fordi jeg tabte hele tiden i Call of Duty, jeg dræbte kun 1, 

til sidst blev de ved med at skyde mig i hoved og jeg kunne ikke finde dem” (Bilag 2, 

2021, s. 12). 

 

I dette spil blev Jonathan udsat for en sammenbrudssituation, idet at situationen han 

befandt sig i, ikke længere var kontrollerbar. Måden at indgå i spillet på er i en 

forlængelse af ham selv, da han kan styre handlinger gennem PlayStation 

controlleren, som noget vedhåndenværende. Dette falder dog til jorden, og 

controlleren bliver forhåndenværende grundet sammenbruds situationen. 

 

På baggrund af udlægningen omkring den praksis teknologien indgår i, er det 

relevant at undersøge de forhold, som gør at aktørerne benytter denne teknologi. Ses 

det fra Bruzzos perspektiv, kan det føres til et behov om anskaffelse af kapital. 

Projektgruppen identificerer, at denne tilgang, til at dække det førnævnte behov, 

hverken udelukkende er hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig. Der er både fordele 

og ulemper ved sådan en kapitalistisk tilgang til fortjeneste. Set fra udviklernes side, 

kan det drive den vækst/effektivisering, som både virksomhederne selv sigter efter, 

men samtidigt også de krav brugerne stiller. 
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Opsamling 

Så, set ud fra brugerens perspektiv, dækker teknologien et behov. For Jonathan bliver 

det et behov for at koble af og være med sine venner.  For Jacob, er det et behov for at 

være social med sine venner, samt at opnå en social status, hvori penge og skins er 

involveret. Der er dermed flere stabiliteter for de givne teknologier, i form af hvordan 

teknologien optræder i praksis for forbrugeren og for udvikleren. 

 

Teknologien og den monetære kobling er ikke deterministisk, men brugt i et meget 

specifik sammenhæng, som ikke nødvendigvis er den eneste, som kan gavne 

virksomheden. Hvis Jacob har brug for loot boxes og finder en hensigtsmæssig 

relation til disse, som gavner ham, så er Jacobs behov dækket, gennem praksissen, og 

den belønning der findes ved at åbne kasserne. Men dette behov er dermed ikke tæt 

knyttet til Jacob gennem indskuddet af penge. Ej heller er det den eneste 

forretningsmodel, som virksomheder har mulighed for at gøre brug af. F.eks. kan 

prisen på selve spillet sættes op, alternative muligheder for indtjening i form af 

Seasonpasses, DLC og expansion packs - disse tjener alle sammen formålet om at kunne 

bidrage til udviklers drift. 

 

Hvis det er sådan, at Jacobs behov ikke kan dækkes uden et monetært indskud og 

afkast, så anses det som at Jacobs og udviklernes behov virker til at være 

hensigtsmæssigt forbundet. I form af at udvikler blot tilbyder en service, som deres 

forbrugere ønsker. Men dette kan være problematisk, da Jacobs praksis med 

teknologierne minder på mange måder om gambling - som han selv beskriver: 

 

“Er lidt ligesom at… roulette. Men man… en case er jo lidt ligesom roulette ik? Og man 

satser måske på og vinde noget af det bedste og satser på det.” (bilag 1, 2021, s. 25) 

 

Og som gruppen tidligere har afdækket gennem trin-modellen, så har både gambling 

maskine og loot boxes en række mekanismer til fælles. F.eks. i form af et indskud, en 

chance og en belønning. Den umiddelbare forskel mellem de to teknologier, kan 

anskues ved at gambling maskinen indeholder forholdsvis lav chance for en 

belønning, og at ved loot boxes, er der garanti for en. Men dette er misvisende da en 
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digital belønning skal anskues i form af hvem der åbner boxen og hvilken forventning 

personen nu engang har. Jacob fortæller selv: 

 

“Jeg ville tænke øv, men jeg tror ikke, jeg ville blive skuffet.” (bilag 1, 2021, s. 28) 

 

For Jacob er der derfor heller ikke garanti for en belønning, belønning skal være en 

præcis type digital genstand og ikke bare en generel eller ofte forekommende 

genstand. For Jacob bliver hans praksis med teknologien derfor uhensigtsmæssig idet 

at han kunne bruge alle sine penge på at få genstande, som han ikke opfatter som en 

belønning.  Denne praksis kan dermed peges over til gambling.  



Eksamensnr: 

V2124809703 

Side 65 af 74 
 

Konklusion 

Ud fra den udarbejdede problemformulering, som lyder således: 

 
- Hvilke erfaringer kan identificeres ved personer, der interagerer med spil og de 

indlejrede teknologier, og hvad fortæller multistabiliteten om praksissen, samt det 

bredere samfundsmæssige perspektiv? 

 

Kan projektgruppen udlede, at en række erfaringer kan identificeres. Disse 

stabiliteter, f.eks. den økonomiske gavn, den status, som skins og deres værdi giver 

Jacob, Jonathans behov for afkobling etc., er alle dybt kontekstbetinget, samt 

afhænger af den praksis og det værdisæt, der benyttes. Stabiliteterne danner dermed 

grundlag for måder at indgå i praksis med loot boxes, i genstandsfeltet spil.   

 

Projektgruppen har identificeret, at disse stabiliteter kan anskues blandt flere 

aktører, og dermed nogle stabiliteter have et fælles grundlag for måderne aktørerne 

interagerer med teknologien. Et eksempel kan være, hvordan værdi danner grundlag 

for de digitale genstande. Henholdsvis i måden både brugere, men også udviklere 

udnytter teknologien loot boxes, idet at belønningerne har økonomisk værdi for 

brugeren der åbner dem, men også virksomheden der tjener penge på den, hvilket 

øger grundlaget for et fælles kompromis omkring, hvilke relevante fokuspunkter, 

som i fremtiden skal bearbejdes. 

 

I gennemgangen af argumenter omkring implementeringen af loot boxes, har 

projektgruppen fundet eksempler på præventive tiltag, som forsøger at 

imødekomme muligheden for en uhensigtsmæssig praksis. Disse hensigts- og 

uhensigtsmæssige forhold kan, alt efter praksis og kontekst, skifte karakter. Der kan 

altså ske en transformation af de omgivende erfaringer baseret på det niveau, som 

brugerens behov opfyldes efter. Ikke nok med at denne transformation pludseligt kan 

opstå i en sammenbrudssituation, kan den tidsmæssige faktor også spille ind, når det 

kommer til at danne sig en forståelse af teknologien. 
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På baggrund af TRIN-modellen kan projektgruppen konkludere, at loot boxes er 

sammenlignelige med traditionelle gambling mekanismer. Disse ligheder ses da 

indre mekanismer, utilsigtede effekter og modeller af teknologi møder den samme 

chance-baseret teknologi, som traditionelle gambling maskiner gør brug af. 

 

Men disse ligheder betyder dermed ikke, at teknologierne garanterer de samme 

relationer, for samme aktører. Med udgangspunkt i spørgeskemaerne, ses det, at det 

ikke er de samme personer som bruger loot boxes, gambler eller kan beskrives som 

afhængige af spil. Teknologierne, på trods af deres ligheder rent mekanisk set, har 

derfor skellige grupper af mennesker der bruger dem, og i forskellige praksis. 

Derudover, så har gruppen kunne anskue at flow states, som kan karakteriseres som 

værende af typen “machine zone”, som beskrevet af Schüll (2012), ikke nødvendigvis 

forekommer blandt personer, der interagerer med loot boxes. 

 

Det betyder dog ikke at potentialet for, at f.eks. Jonathans flow state med spil, ikke 

kan medføre en eventuel machine zone, idet at han selv beskriver, at hvis han kunne, 

så ville han spille spil hele dagen. Hans forældre, med de rammesætninger, som 

nedsættes, kan være med til at spille en rolle i den begrænsning. 

 

For Jacob ses hans erfaringer med spil, som værende tæt knyttet til at være social 

med sine venner, samt gennem monetært indskud, at øge spændingen i hans praksis 

med teknologien. Men Jacob beskriver at han har venner, som ser ud til at have nogle 

uhensigtsmæssige forhold, som blandt andet kan anskues gennem praksissen med 

loot boxes, idet de har åbnet 100-vis. 

 

For aktørerne kan det blive uhensigtsmæssigt, hvis måden at opfylde deres behov på, 

udelukkende baserer sig på en teknologi, som ikke kan erstattes.  Men loot boxes er 

ikke den eneste forretningsmodel, som EA et al. kan gøre brug. Ej er det for Jacob 

centralt at hans praksis med sine venner omhandler loot boxes, da han forbinder 

penge og status med spil og skins. For Jonathan ses praksissen vedrørende de 

mekaniske handlinger som loot boxen leder op til, ikke digitalt, men gennem hans 
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Pokémon kort, og loot boxes, som en teknologi indlejret i spil, er derfor ikke noget 

han hverken gør brug af, eller nødvendigvis har en forståelse for. 

 

Perspektivering 

Idet at projektgruppen har anskuet de stabiliteter og praksisser, som aktører indgår i 

med teknologierne, har gruppen undladt at diskutere de større juridiske elementer, 

som kan tages op. F.eks. så er spørgsmålet: “Hvis loot boxes minder om gambling, og 

gambling bliver reguleret, hvorfor så ikke loot boxes også?” - samt den kulturelle 

baggrund som danner grundlag for teknologien i praksis. Gennem afsnittet vil der 

derfor blevet perspektiveret til hvordan en række lande nu har besluttet sig for at, 

netop at imødekomme forskellige perspektiver, samt hvordan projektgruppen 

derved selv anskuer dette. 

 
Gamblingmaskiner er tilladt i 41 stater, og antallet af dem er steget fra 500.000 i 1996 

til 870.000 i 2008 (Schüll, 2012, s. 20). Denne tendens ved maskinernes overtagelse i 

Las Vegas, havde sit udspring i at byen oplevede en form for ”disneyfication”, hvor 

det ene megaresort efter det andet blev opført og drevet af virksomheder. Dette 

skabte også et i boom i byen, hvorved den årlige mængde af turister steg fra 10 til 40 

millioner, og alle de ekstra jobs fik indbyggertallet til at stige fra 450 tusind til 2 

millioner 1980 og 2008 (Schüll, 2012, s. 23). 

Det store indbyggertal har også medført flere gamblere direkte. Dette ses i form af at 

2/3 som bor i byens metropoliske areal gambler. Af disse gamblere, så spiller 2/3 af 

dem mere end 2 gange om ugen, og 82% af de lokale gamblere har medlemskab til et 

eller flere kasinoer (Schüll, 2012, s. 23). 

Disse gamblere er dybt forankret i maskinerne, de vil kun spille på dem. Dette ses i 

form af et statistikløft fra 30% af beboere spillede på maskiner i 1984, til 78% i 94 

(Schüll, 2012, s. 23). 
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Flere lande har allerede reguleret i loot box industrien, såsom Belgien, Holland 

Frankrig og USA. Belgiens gamblings-kommission indførte et standpunkt, som 

foreskriver at loot boxes er i strid med den nationale lovgivning. Kort sagt betyder det 

at enhver loot box, som kan erhverves med penge, konstituerer en form for gambling 

og som resultat af dette, fjernede de belgiske myndigheder mekanismen indenrigs. 

Holland har gjort brug af lignende tiltag som Belgien. Dog er der kontraster hinanden 

imellem, Hollands kriterier er kun gældende, hvis belønningen kan videresælges for 

virkelig valuta. Frankrigs online-gamblings-autoritet har fraskrevet alle 

forbindelser mellem loot boxes og gambling, da de ikke mener at der er nogen 

finansiel værdi ved loot box belønninger. Flere stater i USA heriblandt Washington og 

Hawaii, er begyndt at undersøge lovforslag omkring regulering af loot boxes (Zendle 

& Cairns, 2018). 

 

Disse juridiske betegnelser, ses også fra den danske spillemyndighed, med deres 

definition af hvad der konstituerer gambling (Spillemyndigheden, u.å.): 

 

“Skinbetting er ikke nødvendigvis omfattet af spilleloven, og kræver derfor ikke 

nødvendigvis en tilladelse fra Spillemyndigheden. Det kræver en tilladelse fra 

Spillemyndigheden at udbyde spil, hvis følgende tre kriterier er opfyldt: 

 

1. Der skal være et indskud (skinnet kan omsættes til økonomiske midler) 

2. Der skal være et element af tilfældighed 

3. Der skal være mulighed for en gevinst (skinnet kan omsættes til økonomiske 

midler)” 

  

Projektgruppen kan på baggrund af vores undersøgelse klart se at visse 

sammenligninger, ligger til grund for de juridiske overvejelser, men vi påpeger dog 

at det ikke er de mekaniske ligheder, som konstituerer gambling adfærd, eller den 

førnævnte machine zone, som Schüll (2012) beskriver. Regulering af gambling bør 

efter gruppens overvejelser, være mest hensigtsmæssigt, når der tages stilling til de 

relationer, som personer der indgår i praksis med loot boxes oplever. Hvilket 
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forudsætter en større kontekstualisering af den givne kulturs forhold, til henholdsvis 

gambling og loot boxes. 

 

Projektgruppen stiller også en undren op vedrørende spørgeskemaerne og den 

platform hvorved de blev udgivet, altså Facebook. Idet at selvom vi har næsten 2000 

mulige adspurgte, så har kun 75 personer besvaret.  Der kan være et utal af årsager, 

som ligger til grund for at antallet har været så lavt. Fx kan genstandsfeltet 

vedrørende loot boxes, have været en særlig udfordring, blandt ældre mennesker. 

Facebooks sortering i newsfeedet kan være med til at begrænse disponeringen af 

spørgeskemaerne. 
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