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Abstract 

 

In this paper the consequences and effects of microtransactions on the Danish youth, in the age 

range 12-18, as well as the possibility of a potential regulation, to combat overspending on 

microtransactions, has been researched. Moreover, the usage of Actor-Network-Theory has been 

used through an analysis, resulting in an illustration of the Actor-Network of human- and non-

human actors affecting the technology that is microtransactions. Additionally, the theories of 

Gambling Disorder & Internet Gaming Disorder have been reviewed and incorporated within the 

papers’ subject, resulting in the conclusion, that GD & IGD are part of the consequences of 

microtransactions. Furthermore, the historic development of microtransactions has been 

reviewed, along with the creation of models of microtransactions, depicting a broader 

understanding of the technology, and what it entails. Additionally, an analysis of regulations 

regarding gaming and microtransactions, along with the educational systems in China & South 

Korea comparing with Denmark, have been created. It concluded that the regulations had 

loopholes, making it easy to avoid them, the cultural and political differences compared to 

Denmark makes it difficult to implement the same regulations. Therefore, this paper concludes 

the implementation of a concept in the games’ client, showing the values of every 

microtransaction in real money, along with the real money value of in-game currencies. 
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1. Begrebsliste 

Microtransactions: Når der i rapporten omtales ‘microtransactions’, refereres der til alle former 

for køb inde i diverse spil, der betales med reel valuta, eller virtuel valuta der er købt for reel 

valuta. Det er bevidst at det engelske ord er brugt, da ‘mikrotransaktioner’ i gruppens øjne 

forbindes med små transaktioner, der foregår i andre økonomiske sektorer, såsom 

bankoverførsler, aktiekøb m.m.  

 

Currency: Currency er betegnelsen for valuta i en given kontekst. Der kan være tale om rigtige 

penge eller valuta inde i et videospil. Hvert spil har deres egen økonomi med beskatning af 

spillere for at bekæmpe inflation.  

 

F2P: Free To Play, er en betegnelse for spil der er gratis at downloade, men indeholder en række 

forskellige microtransactions, der har til formål at betale omkostningerne for udviklingen af 

spillet, samt indtjening til spiludviklerne.  

 

P2P: Pay To Play, er en betegnelse for spil der enten koster et engangsbeløb ved erhvervelse, 

eller indeholder en månedlig subcription-fee, der skal betales for, at forbrugerne kan få adgang til 

spillets funktioner, såsom online-tilgængelighed.  

 

Whales: Whales, er en betegnelse for en lav procentdel af forbrugere, som bruger store mængder 

penge på microtransactions i free-to-play spil, hvorved disse i realiteten betaler for, at flertallet 

kan spille gratis, uden at være nødsaget til at bruge penge på microtransactions.  

 

Triple-A: AAA-spil eller triple-A spil, er en betegnelse indenfor spilindustrien, der referer til 

spil med høje budgetter, som bliver udviklet og udgivet af de største spiludvikler firmaer, de er 

en form for ‘blockbusters’ grundet deres høje popularitet(arm.com, n.d.) 
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Items: er en generel betegnelse for alle former af objekter, ting og ressourcer i et videospil.    

 

Lootboxes: er betegnelsen for et virtuelt produkt, hvor der trækkes et tilfældigt item fra en pulje 

af forskellige items med hver deres % chance for at blive trukket.  

 

Gachapon: Bedre kendt som gacha i videospil, er en betegnelse der refererer til et japansk 

legetøjs automat. Automaten giver en kapsel som indeholder et tilfældigt legetøj indeni. Det kan 

sammenlignes med loot boxes og samlekort pakker.      

 

FPS: er betegnelsen for First Person Shooter og referer i denne kontekst til et videospils 

overordnet tema.  

 

2. Indledning 

I de seneste par år er teknologiske innovationer blevet mere udspredt og det har givet en lettere 

adgang til gambling igennem internettet og videospil, der har en sløret grænse mellem gambling- 

og spilaktiviteter (Kristiansen & Severin, 2020). Et særligt aspekt i videospil er, at de fleste har en 

form for integration af virtuelle produkter, som spillere kan købe. Disse køb er ofte små beløb og 

refereres som ”Microtransactions” og udgør den største indtægtskilde for den globale 

videospilindustri. En specifik type af microstransactions er ”lootboxes”, som indeholder 

tilfældige virtuelle items og har en vis lighed med gambling (Kristiansen & Severin, 2020). 

Undersøgelsen fra ”Loot box engagement and problem gambling among adolescent gamers: 

Findings from a national survey” kigger på empirisk sammenhæng mellem lootboxes  og 

gambling. Dataen i undersøgelsen har en prøvestørrelse af 1.137 danske unge mellem 12-16 år. 

Undersøgelsen viser at der er en forbindelse mellem lootboxes og gambling, hvor en stor del af 

spillerne fra dataen (56,1 %) involvere sig i lootboxes. Sammenlignet med deltagere uden eller 

med involvering af lootboxes, så var risiko for at blive (4,9%) og faktiske ludomane (7,8 %) 

højere blandt dem, som købt eller solgt items fra lootboxes, end spillere som ikke involveres i 
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lootboxes (Kristiansen & Severin, 2020). Dette er blandt andet et af grundlagene for undersøgelse af 

projektets emne, microtransactions, og hvordan disse kan påvirke danske børn og unge. Der vil i 

denne rapport blive undersøgt den historiske udvikling af microtransactions, samt vil ANT 

inddrages mhp. At belyse aktør-netværket bestående af menneskelige- og ikke-menneskelige 

aktører, der påvirker teknologien og samfundet. Endvidere vil der redegøres for 

uddannelsessystemerne i Kina og Sydkorea, samt respektive reguleringer på gaming- og 

microtransactionsområdet mhp. En komparativ analyse med Danmark. Yderligere vil der 

foretages en TRIN-models analyse af microtransactions som teknologi, opfulgt af diskussion og 

konklusion på den opnåede viden i projektet. 

    

2.1 Afgrænsning 

Der afgrænses i dette projekt fra microtransactions på mobil- og Appstore-markedet, da selvom 

dette aspekt er relevant og interessant at undersøge, forbliver fokus på spil og digitale spil på 

platforme, såsom PC, PlayStation og Xbox. Derudover afgrænses der fra at redegøre 

dybdegående for den danske kultur, og skolesystem, da dette vurderes at være almen viden for 

læseren. 

Desuden afgrænses projektet fra at undersøge det sociale fænomen ” Hikikomori”, som er social 

isolering, som følge af individer der har opgivet et liv i samfundet. Årsagerne kunne være 

trauma, stress fra hverdagen og derfor søges flugten i digital underholdning, som en coping 

mekanisme.    

 

2.2 Problemformulering 

Hvilke konsekvenser og påvirkninger har microtransactions på danske unge i alderen 12-18 år, 

og kan der udarbejdes et forslag, som forebygger overforbrug af microtransactions i Danmark? 

Problemformuleringen vil besvares på baggrund af de tre arbejdsspørgsmål, samt inddragelse af 

ANT, TRIN-modellen, komparativ analyse, teori angående afhængighed af gaming og gambling, 

den historiske udvikling af teknologien microtransactions, hvor der på baggrund af opnået viden 

foreslås en regulering af microtransactions i Danmark. 
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2.3 Arbejdsspørgsmål 

Arbejdsspørgsmål 1: 

Hvori ligger konsekvenserne af microtransactions på de danske unge i alderen 12-18 år? 

Dette arbejdsspørgsmål vil besvares gennem undersøgelser af danske studier, der er blevet 

udarbejdet på området af Medierådet et. Al, samt Spillemyndigheden, samt teori omhandlende 

Gambling Disorder og Internet Gaming Disorder. 

 

Arbejdsspørgsmål 2: 

Hvilke drivkræfter ligger bag forbruget af microtransactions? 

Dette arbejdsspørgsmål vil besvares gennem undersøgelse af relevante studier, TRIN-modellen, 

samt kulturelle og sociale normer belyst både gennem ANT-analyse, men også komparativ 

analyse af Kina, Sydkorea og Danmark. 

 

Arbejdsspørgsmål 3: 

Hvordan forebygger andre lande overforbrug af microtransactions? 

Dette arbejdsspørgsmål vil besvares gennem undersøgelse af Kina og Sydkorea, da disse lande 

både har indført og fjernet reguleringer ift. Microtransactions og gaming. 

 

3. Semesterbinding 

Dette projekt er blevet forankret i dimensionerne Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), og 

Teknologiske Systemet og Artefakter (TSA). I denne rapport er der i forbindelse med STS blevet 

anvendt Aktør-netværksteori, der også fungerer som rapportens videnskabsteori, hvortil 

sammenspillet mellem menneskelige- og ikke-menneskelige aktører undersøges, i forhold til 

påvirkningen af microtransactions som teknologi på unge og samfundet. Derudover i forbindelse 
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med STS fremvises der en historisk udvikling af microtransactions, fra dens første møde til 

nuværende tidsperiode anno 2022. Ydermere kigges der komparativt på Kina, Sydkorea og 

Danmark i henhold til gaming og microtransactions hos børn og unge.  

I forbindelse med TSA er der i denne rapport blevet arbejdet med TRIN-modellen, hvortil 

teknologien microtransactions yderligere bliver sat i fokus, ved hjælp af analyse af denne 

teknologi. Yderligere er der blevet udarbejdet modeller af microtransactions, hvortil et overblik 

af teknologien tilbydes, men også analyseres på i forbindelse med TRIN-modellen. 

 

4. Metode 

I de kommende afsnit vil der blive redegjort for hvilke metoder, der er blevet brugt i 

udarbejdelsen af rapporten. Dette inkluderer TRIN-modellen fra TSA-dimensionen, med henblik 

på analyse af microtransactions som teknologi, samt den komparative metode, med henblik på 

sammenligning af lande, der har taget aktion på gaming- og microtransactions-området.    

 

4.1 TRIN-Model 

I forbindelse med anvendelse af TRIN-modellen, har gruppen udvalgt tre af seks trin, der blev 

vurderet relevante for projektet. Dette består af trin 3, Teknologiers utilsigtede effekter, trin 5, 

Modeller af en teknologi, og trin 6, Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Trin 3 blev vurderet relevant, da visse konsekvenser og påvirkninger af microtransactions hos 

danske unge, kan belyses gennem brug af dette trin. De utilsigtede effekter, er effekter der 

vurderes at være negative, der inddeles i tre kategorier: risici, design fejl og knyttet til indre 

mekanismer. Siden trin 1, En teknologisk indre mekanismer og processer, ikke vil blive anvendt, 

fokuseres der på de to første kategorier i trin 3, risici og design fejl. Yderligere vil der i dette trin 

også fokuseres på enkelte af de tilsigtede effekter, hvorved intentionerne fra spilfirmaerne kan 

belyses. 

Trin 5 blev vurderet relevant, da microtransactions som teknologi, inkluderer en bred mængde 

typer af microtransactions, hvortil modeller der illustrerer disse, kan højne forståelse for 

teknologiens koncept, og funktioner.  
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Trin 6 blev vurderet relevant, da drivkræfterne og barriererne for udbredelsen af 

microtransactions, spiller en væsentlig rolle, i forhold til forståelse af dens succes, samt 

reguleringer der foretages af diverse aktører, der fungerer som barrierer for udbredelsen. For 

yderligere info angående TRIN-modellen, refereres der til figur 1.   

 

Figur 1: Billede taget fra TSA, lektion 3, E2021, Thomas B. Christiansen, powerpoint 

 

4.2 Komparativ Metode 

Den komparative metode er blevet anvendt, med henblik på at skabe en forståelse, vedrørende 

Kina og Sydkoreas implementeringer af reguleringer, på gaming- og microtransactions-området. 

Derudover er formålet at sammenligne disse lande med Danmark, med henblik på vurdering af 

lignende implementeringsmuligheder. 
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5. Teori 

 

5.1 Aktør-Netværks-teori (ANT) 

 Aktørnetværksteori (ANT) er en undersøgelsestilgang forankret i STS dimensionen. Her er der 

tale om de sociale, kulturelle, politiske og materielle fænomener som undersøges i sammenhæng 

med videnskab og teknologi. ANT fremsætter en teoretisk forståelse og analyse, der synliggør de 

relationer samfundet har som et netværk, og hvordan de menneskelige- og ikke-menneskelige 

aktører har en indflydelse og påvirkning på drivkræfterne bag deres handlinger (Papazu & 

Winthereik, 2021). ANT i praksis søger ikke efter årsagerne til hvorfor de observeret fænomener 

er, som de er udenfor aktørernes og netværkernes relationer. Samt at ANT heller ikke forklarer 

de observeret fænomeners beskaffenhed gennem en essenstænkning og derfor siges det at ANT-

tilgang anskuer verden som gennem en flad ontologi. Det er ikke ens betydning med at ANT er 

en virkelighedsfornægtende tilgang, men at ANT opfordrer brugerne til at lade vær med at 

inddele verden i ontologiske hierarkier, inden der er blevet undersøgt de relevante forbindelser 

mellem aktører og netværker. ANT har et formål med at sætte forskernes tænkning frit gennem 

kultivering af deres nysgerrighed af videnskab og fænomener. Fremfor at have bestemte 

antagelser, beskrives de sammenhænge der identificeres med gennem undersøgelsen (Papazu & 

Winthereik, 2021).   

  

I projektets ANT-analyse har vi identificeret både de menneskelige og teknologiske artefakter 

som aktører. Derudover er der blevet indsat de årsager, såsom de følelser og intentioner, der 

driver netværkernes og de menneskelige aktørers handlinger. Samt de konsekvenser som følge af 

Internet Gaming Disorder og Gambling Disorder, der er blevet redegjort for i afsnit 5.3 og 5.4. 

ANT-analysen giver et bedre overblik for, hvordan store netværker som regeringen og samfundet 

påvirker hinanden, gennem love og reguleringer, samt deres indflydelse over mindre netværker 

såsom virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I et velfungerende samfund skal der både være 

en teknologisk fremdrift, økonomisk og uddannelsesmæssig vækst. Dermed er der både 

forventninger til voksne, at de skal have et arbejde, og der kræves at ungdommen tager en 

uddannelse. Forældrenes rolle er at opdrage, og holde børn og unge på det rette spor. Men 
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presset fra hverdagslivet kan være for stort, og dermed søges der flugt i digitale underholdning, 

såsom sociale medie apps eller videospil. Nogle virksomheder har igennem teknologi udviklet 

dark patterns i deres produkter til, at få brugene heriblandt unge til at bruge mere af deres tid, og 

penge på deres produkter. Derved er der risiko for at de unge udvikler IGD med GD som følge. 

Disse psykiske sygdomme har en masse konsekvenser, herunder forværelse af fysisk sundhed og 

mentale problemer som angst, depression, stress, selvmordstanker og forsøg, samt relations 

problemer med venner, familie og kærlighedsinteresser.    
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Figur 2: overblik af relationer mellem diverse netværker og deres menneskelige og ikke-menneskelige aktører. 



Gruppenr: V224809356   

 

14 

 

5.2 Ontologi 
Ontologi er en gren i filosofi og er videnskaben om, ”hvad der er” af arter og struktur af objekter, 

egenskaber, fænomener, processer og relationer i alle områder af virkeligheden og verden. Med 

andre ord så søger ontologi at give en definerende klassifikation af entiteter i alle sfærer af 

væren. Klassificeringen skal være definitivt og endelig i den forstand, at det besvarer spørgsmål 

som ”Hvad klasser af enheder er nødvendig for en fuldstændig beskrivelse og forklaring af alt 

det, der foregår i universet?” eller ”hvilke klasser af enheder er nødvendige for at redegøre for, 

hvad der gør alle sandheder sande?”. Det bør dække og være udtømmende i den forstand, at alle 

typer af enheder der indgår i klassifikationen herunder også de typer af relationer, som enheder 

bindes sammen til større helheder. Hver filosofiskoler har forskellige tilgange og forholdsregler 

af sådanne klassifikationer (“Ontology,” 2012). Metoder indenfor ontologi er såvel fremover i 

filosofiske kontekst og tilgange altid brugt i en tilpasset forstand, ligesom de fleste af filosofiens 

generelle metoder. Metoderne omfatter opstilling og udvikling af teorier i en bred eller snævre 

rækkevidde, samt afprøvning og finrettelse af teorierne ved at sætte dem op imod modeksempler 

eller mod videnskabelige resultater (“Ontology,” 2012).   

Der er i projektet brugt ontologi til at udarbejde modeller og tabeller af klasserne i de forskellige 

videospil og de tilhørende klassifikationer af microtransactions typerne og deres underkategorier, 

samt hvilke omfang de overlapper med hinanden. Derudover er der blevet kigget på de 

sammenhænge og relationer af hvordan unge kan gennem teknologi blive afhængig af internettet, 

gaming og gambling.    

 

5.3 Internet Gaming Disorder 

5.3.1 IGD-symptomer 

På trods af navnet på den psykologiske lidelse, så er Internet Gaming Disorder (IGD) ikke 

nødvendigvis begrænset til online videospil. Offline videospil kan være lige så problematiske, 

som online videospil. Men ofte er videospils afhængighed rapporteret til at være forbundet til 

online videospil, kategoriseret under genren Massive Multiplayer Online Role-Playing-Games 

(MMORPG). Dog mener ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder” (DSM-5) at 

videospils hyppighed alene ikke kan være en basis for diagnosering af IGD. Men derimod skal 
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videospil være et af de primære grundlag, for en nedsættelse af livskvalitet, eller livsmuligheder 

for et individ (Gentile et al., 2017).  

 

DSM-5 antyder at IGD kan blive identificeret hos individer, hvis de kan relatere til 5 ud af de 9 

nedenstående kriterier (Gentile et al., 2017). 

1. Gaming er den dominerende aktivitet i dagligdagen. 

2. Abstinenssymptomer – Irritation, angst eller sorg.  

3. Voksende mængde af tid brugt på gaming. 

4. Mislykkedes forsøg på at kontrollere eller reducere mængden af tid brugt på gaming. 

5. Reduceret eller manglende interesse for det virkelige verden og samfund – Romantisk forhold, 

tidligere hobbyer og andre former for underholdning såsom Tv-serier, madlavning, sport, etc.   

6. Forsat ekstrem mængde af tid brugt på gaming, trods viden om psykosociale problemer.  

7. Har løjet om mængden af tid brugt på gaming over for familie, venner, terapeut og psykolog.  

8. Brug af spil til at flygte eller berolige negative følelser - Hjælpeløshed, skyldfølelse og angst. 

9. Har afsat eller mistede et væsentlig forhold, arbejde, uddannelse eller karrieremulighed for 

gaming.   

 

Teknologien er en af de essentielle komponenter som driver det moderne samfund. Herunder er 

internettet med dens mange funktioner en af de teknologier, som er blevet uundværlig både på 

arbejdspladsen, og i det privatliv. Dog kan anvendelsen af internettet være et farligt værktøj for 

en mindretal af individer, som børn og unge. Grundet at mange websites, mobil apps og online 

spil anvender unikke interaktive ’features’ og service for at fange og holde fast i brugernes 

opmærksomhed. Brugere, specielt dem med ingen selvkontrol, som børn og unge, støder ind i 

udfordringen, hvor lang tid de bruger på internettet, grundet de interaktive ’features’ indhold af 

afhængighedsskabende elementer (Poon et al., 2021). Disse features refereres til ”Dark 

Patterns”, og er omhyggelig udtænkt designs, som prøver at fremkalde, og påvirke eksisterende 
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adfærdsmønstre hos brugerne. Såsom at lede dem til at tænke i en bestemt retning, eller tage 

bestemte valg, gør anvendelsen af disse systemer, som bruger disse designs til et vanedannende 

forbrug. Samt en underminering af brugernes privatliv ved enten at samle, og høste deres data, 

eller ved at spore deres digitale fodspor. Disse designs er indlejret i den væsentlige funktionalitet, 

hos de digitale tjenester og services. På nuværende tidspunkt findes der en begrænset til minimal 

teknologi og værktøjer, der kan bekæmpe Dark Patterns (Kollnig et al., 2021).  

 

5.3.2 Sociale interaktioner 

Der er en social dimension i online gaming, som er opbygget af spillenes tekniske forstand og 

børnenes sociale netværk. Børnene oplever ikke online-socialiteten som en trussel for det sociale, 

men derimod er det at være online, blevet en del af det sociale i denne tidsalder, som børnene 

kan være mere eller mindre aktivt i. Der er desuden ligheder mellem det fysiske sociale samvær, 

og den online socialitet, såsom individuel- og gruppehierarkier, sprog og slang. Unge og børn er 

dermed motiverede af videospillenes sociale dimensioner. Men omvendt bruges online gaming 

også for at slippe for de sociale dimensioner, og deres spilleregler.  

Online gaming bringer nye muligheder børn og unge kan udforske i den sociale digitale verden. 

Men dette medfører samtidig også en risiko for at opleve grænseoverskridende ytringer (hate-

speech) eller træffe toxic communities, samt at have muligheden for at deltage i disse. Dermed er 

der en risiko for at blive, eller deltage i online mobning igennem verbal chikane (VIVE et al., 

2021) 

Dermed er der en risiko for børn og unge, kan ende med at bruge en væsentlig mængde af tid 

online i de virtuelle omgivelser, for at engagere sig i sociale interaktioner. Som det kan udledes 

heraf, kan anvendelsen af internettet til online kommunikation og gaming, være en drivende 

faktor, for at styrke de sociale relationer pga. folks præference for online social interaktion (Poon 

et al., 2021).  

På trods af de positive påvirkninger associeret med online gaming, såsom formindskning af 

ensomhed, og en forbedring af det mentale velvære, så har de negative påvirkninger på både 

fysisk- og mental velvære, været iøjnefaldende. Der er tale om ringere kvalitet af søvn, 

kropslige- og muskel smerter, samt en forværrelse af det mentale helbred, fra øget bekymringer 

og sorg, fra at være på internettet (Poon et al., 2021).  
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5.4 Gambling Disorder 
“Gaming og gambling anskues typisk som to distinkte spiltyper, hvoraf det ene knytter sig til spil 

om penge (gambling), mens det andet udgør en samlet betegnelse for forskellige computer- og 

konsolbaserede spil (gaming). En stor del af de computerspil, der spilles i dag, indeholder 

imidlertid muligheder for at købe virtuelle elementer, der kan knyttes til gambling. De gambling-

relaterede elementer kan både optræde direkte i spillene, men elementerne kan også̊ anvendes 

som en form for valuta i gambling-aktiviteter på tredjepartssider.”(Spillemyndigheden, 2021) 

Internet baserede gamblingsaktiviteter har haft en stigende vækst i popularitet og kan muligvis 

forsætte med at vokse, grundet det øgede antal, og anvendelse af digitale værktøjer, som 

bærbare, computere og smartphones.  

Flertallet af voksne mennesker kan gamble uden at udvikle problemer. Dog er det anderledes for 

nogle individer, hvor gambling kan fører til udfordringer i livskvalitet og hverdagsliv, herunder 

sundhed, sociale og erhvervsmæssige relationer og økonomiske aktiviteter.      

Gambling Disorder (GD) er et begreb som DSM-5 definer som en vedvarende og 

tilbagevendende adfærdsmønstre, som er særdeles vanskelig og beklemmende at ændrer. Samt 

fører til en betydelig svækkelse af de diagnoserets hverdag, angst, sorg og bekymringer. 

Kriterierne for at blive diagnoseret med GD ifølge DSM-5 lyder således. For en mild 

diagnosering skal individet genkende 4 eller 5 af de nedenstående kriterier, mens en moderat 

ligger mellem 6 og 7. I tilfældet af individer med en alvorlig diagnosering kan have 8 eller alle 9 

kriterier (Potenza et al., 2019).  

 

1. Behov for at gamble med en stigende værdi eller beløb, for at opnå den ønskede 

spænding.   

2. Viser irritation eller rastløshed ved afvænning eller nedskæring af gambling eller 

lignende aktiviteter.   

3. Har gentagne gange mislykkede forsøg på at kontrollere, nedskære eller stoppe med at 

gamble. 
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4. Fuld optaget af gambling. Vedvarende tanker om at genopleve tidligere oplevelser, 

planlægger næste gang de skal gamble eller tænker på hvilke måder at få penge til at 

gamble med.  

5. Gambling forekommer når et individ føler sig hjælpeløst, har skyldfølelse, angst og 

depression.  

6. Forsøger at vinde penge tilbage efter tab for at tabet bliver udlignet. 

7. Prøver at skjule deres involvering i gambling ved benægtelse og løgn. 

8. Har afsat eller mistede et væsentlig forhold, arbejde, uddannelses- eller 

karrieremuligheder pga. gambling. 

9. Er afhængig af andre personer som hjælper med at betale for udgifter eller anden 

økonomisk situation grundet tab af penge i gambling. 

 

GD er ofte associeret med at have en dårligere livskvalitet og de fortaget undersøgelserne peger 

på at undergrupper af individer med GD, er mere tilbøjelig til at kæmpe med 

livskvalitetsproblemer. Det går ud over tilliden i de sociale forhold såsom partneren, familie og 

venner. Sundsproblemer som forhøjet blodtryk, fedme og søvnløshed. Finansielle problemer som 

konkursbegæring, spærring af kreditkort, salg af ejendele og banklån. Derudover er der mange 

individer med GD kræver psykiatrisk indlæggelse pga. den skyldfølelse og depression fra de 

økonomiske problemer som følge af GD kan meget vel lede til selvmordstanker og forsøg på at 

tage deres eget liv (Potenza et al., 2019). 
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Figur 3: Viser de problemer, som gør livskvaliteterne ringere (Potenza et al., 2019). 

 

5.4.1 Gaming og Gambling 

Ved hjælp manipulation og udnyttelse af forbrugere med IGD, kan gaming virksomheder påvirke 

brugerne til at spille mere og betale mere, ved at gøre forskellen mellem gaming og gambling 

mindre transparant. For at maksimere tid brugt online i spillet og profit, så anvender flere og 

flere videospil strategier, til at få flere brugere, ved at skabe et følelsesmæssigt bånd og 

afhængighed, mellem spillere og spillet.  

En af strategierne kan f.eks. være Limited Disclosure of the product, som er at udgive et virtuelt 

produkt, men med begrænset tid ift. varens tilgængelighed. Dette tvinger spillerne til enten at 

bruge deres tid på at grinde ingame valuta, eller springe denne over, ved at benytte RMC til at 

købe microtransactions. Yderligere kan Unavoidable Solicitations tilføjes til den ovenstående 

strategi, som går ud på at virksomheder skaber uundgåelige opfordringer, gennem reklamer inde 

i spillets loadingscreen, og cashshop. En anden strategi der anvendes, er Information Symmetry 

Exploitation, der omfatter indsamling af spillernes spilrelaterede præferencer, såsom 

forbrugsvaner og budget. Disse bruges til at præsentere uimodståelige tilbud, der er forudbestemt 

til at maksimerer sandsynligheden for, at spillerne bruger penge på microtransactions.  
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Derudover er der strategien Dynamic Game Balancing: Predetermining the Games' Odds, der 

omfatter at spillet vil justere chancerne (%) for at ”vinde” eller ”tabe” i henholdsvis til spillerens 

tidligere forbrugsvaner. Denne strategi bliver f.eks. forbundet til den basale game mechanic som 

ofte refereres til Pity System. Pity Systemet bliver også kaldt for et sikkerhedsnet, grundet hvis 

en spiller ikke får det ønskede item efter f.eks. 9 forsøg, så får spilleren det på det 10. forsøg. 

Spillerne sidder derved fast i denne evige cyklus af arbejde (grind) og brug (konsumerismen). 

Ved at lokke spillerne til at bruge deres tid på grind, kan de derefter bruge ingame valuta, eller 

RMC til at købe microtransactions, der kan benyttes til at få items. Ydermere kan det afholde 

spillerne fra at stoppe, hvis de ikke er heldige, og får det de ønsker i de første 9 forsøg, så kan de 

få det garanteret på det 10. forsøg. Dette refereres til begrebet Sunk-Cost Fallacy, som er en bias, 

der får et individ til at føle at de ikke kan bakke ud pga. den mængde af tid og ressourcer, der 

allerede er blevet investeret. Et primært symptom for gambling er at, når det først er begyndt, 

kan spilleren ikke bakke ud længere (Islam, 2022).  

 

6. Historien om Microtransactions 

Microtransactions har eksisteret længere end man først skulle tro. Det er efterhånden blevet en 

norm at spiludviklere fylder deres spil med diverse microtransactions. Disse microtransactions 

indgår oftest i “free-to-play"-spil, men der er også eksempler på “pay-to-play"-spil, hvor 

microtransactions har eksisteret. Microtransactions er en del af forretningsmodellen “freemium”, 

hvilket betyder af firmaer tilbyder et produkt eller en ydelse gratis til kunderne, men med 

“premium” indhold der koster penge (Modernbusiness.dk, n.d.). Måden firmaerne tjener penge 

på, er at få en mindre procentdel af kunderne til at betale for premium-ydelserne, således resten 

af kunderne fortsat ikke behøver at betale noget. Dette kaldes også for 5-procentsreglen af Chris 

Anderson, altså at 5% af kunderne betaler for de resterende 95% (Modernbusiness.dk, n.d.). 

Disse 5% kan sammenlignes med begrebet ”whales”. 

Der vil i de kommende afsnit bliver redegjort for nogle af de første møder med 

microtransactions, for at give et perspektiv på, hvor længe disse har været en del af samfundet, 

samt været under udvikling, til de microtransactions der er dybt indgroet i samfundet i dag. 

Derudover vil der fremvises eksempler på tidligere og nuværende populære spil, der indeholder 
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diverse typer af microtransactions, samt tabeller, der giver et overblik over de forskellige 

microtransactions. Ydermere vil der belyses tal på fortjeneste vedrørende microtransactions. 

 

6.1 Det første møde med microtransactions fysisk og online 

I 1990 blev arkade spillet Double Dragon 3 udgivet af det japanske spiludvikler firma East 

Technology (Derboo, 2016). På daværende tidspunkt betalte man ikke for microtransactions med 

kreditkort gennem online-handel i spillets client. Det foregik derimod i arkadespillehallen, hvor 

Double Dragon 3 i begyndelsen af spillets første tre niveauer, ledte spilleren ind i en ”butik”, 

hvor de kunne købe ekstra hjælp til at klare spillet (Derboo, 2016). Dette bestod af ekstra 

karakterer, der fungerede som ekstra liv, når spilleren ellers ville være ”game over”, nye angreb, 

våben, ”Energy” og ”Power up” (Derboo, 2016). Disse kostede hver en ”quarter”, eller rettere 

sagt 25 cent (Derboo, 2016). 

Ni år efter udgivelsen af Double Dragon 3, udgiver det koreanske spiludvikler firma Nexon 

spillet Quiz Quiz i 1999, der ifølge Nexon selv er det første online-spil der gjorde brug af 

freemium-modellen (mcompany.nexon.com, n.d.). Kilderne vedrørende Quiz Quiz er dog 

mangelfulde enten i antal, eller i sprog på dansk og engelsk, hvilket der skal tages højde for. Det 

er også uklart, hvilke former for microtransactions spillet tilbød, og om disse kostede reel valuta. 

Ifølge Wikipedia kunne spillerne optjene point gennem korrekte besvarelser på trivia-spørgsmål, 

hvorved de kunne købe kosmetiske objekter til deres karakterer (Wikipedia, n.d.).  

Ses der bort fra opslagsværket Wikipedia, og på daværende tidspunkt mindre spiludvikler 

firmaer, kan der gennem desktop-research ses konsensus, vedrørende spiludvikler firmaet, 

Bethesda Softworks, som værende det første tredjeparts firma til at introducere online-

microtransactions (Hassan, 2021; Williams, 2017). Dette bestod af såkaldt downloadable content, 

eller det der kendetegnes som DLC på nuværende tidspunkt anno 2022. Bethesda udgav i 2006 

spillet, The Elder Scrolls IV: Oblivion, der kostede 60$, hvortil de tilføjede muligheden for at 

købe kosmetisk rustning til brugerens hest for 2,50$ på XBOX 360 og 1,99$ på PC (Williams, 

2017). Angiveligt var forbrugerne på daværende tidspunkt rystede, og sure over priserne på det 

nye koncept microtransactions, da de mente det var for dyrt, sammenlignet med allerede at have 

betalt over 400Kr. for spillet (Hassan, 2021; Williams, 2017). Der er dog en usikkerhed i forhold til, 

hvilket spil der udgav den første online form af microtransactions.  
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Figur 4: Viser et overblik angående diverse typer af microtransactions og deres indhold. 

 

6.2 Den første loot box 

Microtransactions består af diverse typer, hvortil en af disse er den omdiskuterede loot box. Den 

første gang der blev stødt på denne i online-spil, menes at være i det japanske MMORPG-spil, 

MapleStory tilbage i 2004 (Vito, 2021). I dette spil kunne der købes såkaldte gachapon-billetter 

for 100 japanske yen, hvorved der kunne erhverves diverse objekter i spillet, uden reelt at vide på 

forhånd hvad forbrugeren ville få (Vito, 2021).  

I 2007 blev loot boxen introduceret på det kinesiske marked i free-to-play online spillet, ZT 

Online, hvilket ifølge Jonny Vito, er det første spil hvis spil-system indeholdt loot box-systemet 

fra start (Vito, 2021).  

Et af de første spil i vesten til at introducere loot box-systemet, menes at være FIFA 09, der blev 

udgivet i 2008, hvori forbrugerne kunne købe fodboldspillere i form af kortpakker, ved hjælp af 

in-game-currency, der enten kunne tjenes i spillet, eller tilkøbes med reel valuta (Hassan, 2021; 

Vito, 2021). Dette koncept kan sammenlignes med diverse typer af samle kort, såsom Pokémon, 

Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, baseballkort osv. der har eksisteret længe. Ifølge Statista, der 

er en hjemmeside indehaver af utallige anerkendte videnskabelige artikler, rapporter og 
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statistikker, tjente spil-udvikler firmaet, EA, i 2021 mere end 1,5 milliarder dollars på FIFA 

Ultimate Team mikrotransaktioner alene (Statista, 2021).  

 

6.3 Pass-konceptet 

Kosmetiske objekter, DLC’s, loot boxes og in-game-currency er ikke de eneste former for 

microtransactions der har påvirket udviklingen af denne teknologi. Tilbage i 2010 indførte 

Electronic Arts (EA) i visse af deres spil (eksempelvis; Mass Effect 2, Dragon Age: Origins, 

Battlefield: Bad Company 2), såkaldt bonus materiale (Williams, 2017). Dette indebar, at ved køb 

af et nyt spil, medfulgte der en kode, der kunne bruges til at indløse nye kosmetiske objekter i 

spillet, nye karakterer, nye våben m.m. - Dette kaldte de for ”Project Ten Dollar” (Williams, 

2017). Forbrugere kunne derfor ikke længere købe brugte spil, hvis de ville have adgang til dette 

bonusmateriale.  

Dette ledte til det såkaldte online pass, hvorved funktioner i spillet, der før var en del af 

standarden i disse spil, nu blev en adskilt funktion, der enten skulle betales 10 dollars for, hvis 

forbrugeren ikke havde købt spillet for ny, eller skulle indløses ved køb af spillet (Williams, 

2017). Det var tidligere standard procedure, at forbrugeren betalte Xbox, PlayStation, eller andre 

spiltjenester, en månedlig transaktion, så der var adgang til online-funktionerne i diverse spil, der 

tilbød dette. Men EA valgte at flere af deres spil i 2011, skulle indeholde et online pass med en 

kode, der skulle indløses, før forbrugerne fik adgang til online-funktionerne (Williams, 2017). 

Nogle af disse spil var: NHL 11, Madden NFL 11, NBA 11 og FIFA 11(Williams, 2017).  

Online passet var dog ikke den eneste nye form for ekstra indtjening hos spilfirmaerne. Omtrent 

samme tidspunkt EA udgav deres online pass, udgav Rockstar Games deres egen version af 

dette, season passet til spillet L.A Noire (Williams, 2017). Dette season pass gik ud på at få 

forbrugerne til at tilkøbe fremtidige DLC’s til spillet. Der kan essentielt argumenteres for at alle 

disse ekstra tilføjelser, der skulle betales for, efter forbrugeren havde købt spillet, egentlig burde 

have været en del af spillet fra start af. Ved køb af season pass er det heller ikke på forhånd 

garanteret, at forbrugerne ved hvad de betaler for. Den typiske pris for et triple-A spil på 

daværende tidspunkt lå på omtrent 60 dollars, hvortil et season pass kunne koste mellem 20-30 

dollars ekstra, nogle endda mere (Williams, 2017). Eksempler på populære spil der indeholdt 
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season pass med DLC’s er: Call of Duty: Modern Warfare 3, Borderlands 2, Destiny, og 

Battlefield 3 (Williams, 2017). 

Online passet og season passet er forløberne til det, der i dag kendetegnes som battle passet. Et 

battle pass kan sammenlignes med en form for indkøbsseddel, der er inddelt i niveauer. Der er 

nedskrevet en lang række varer, der skal købes ind, men disse varer koster et bestemt antal 

penge, hvorved forbrugeren skal have adgang til dette antal penge, for at kunne købe sine varer. I 

battle passet betaler forbrugeren dog ikke for hver enkelt varer de får adgang til. De får derimod 

typisk adgang til disse varer, ved at optjene experience points (XP), hvorved forbrugerne kan øge 

deres level i battle passet, hvilket sker igennem store mængder af tid brugt i spillet. Battle passet 

er dog ikke frit tilgængeligt, det koster typisk in-game-currency, der som regel kun kan fås ved 

RMC. Der vil dog være enkelte objekter i battle passet, der kan låses op for, uden køb af battle 

pass, ved at optjene nok XP. Det vil dog være et fåtal af objekter. Disse battle passes er også det, 

der kaldes seasonal, hvilket kan variere fra spil til spil. Der er altså en begrænset tidsperiode, 

hvori forbrugerne kan låse op for objekterne i battle passet, det kan være alt fra 30 dage til 90 

dage. Et battle pass kan indeholde alt fra kosmetiske objekter, såsom skins, emotes, 

loadingscreens eller in-game-currency, karakterer, våben, game currency osv. Eksempler på 

populære spil der indeholder battle passes er: League of Legends, Fortnite, Dota 2, Call of Duty: 

Modern Warfare, Rocket League, Overwatch 2, Valorant, og Apex legends. 

 

Figur 5: Overblik over hvad pass-konceptet kan indeholde. 
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Figur 6: Tabel vedrørende spiltyper og microtransactions indhold, baseret på populære spil blandt unge. 

 

6.4 Fortjeneste på microtransactions 

Med udviklende og tilpassende forretningsmodeller fra spiludviklernes side, er spilindustrien 

blevet en af de helt store industrier, når det kommer til profit. Ifølge Statista har spilindustrien en 

årlig værdi på 197 milliarder dollars(Clement, 2022). Men hvor meget af spilfirmaernes profit 

kommer fra microtransactions? I 2020 blev der offentliggjort tal, der viste at microtransactions 

udgjorde 88% af digitale spils fortjeneste, 92.6 milliarder dollars i perioden januar-oktober, sat i 

perspektiv tjente firmaerne ’kun’ 11,6 milliarder dollars på spil, der ikke var free-to-

play(Strickland, 2020). Dette viser en stor kontrast i både forbrugernes tendenser, men også 

spiludviklernes tendenser. Forskellen på fortjenesten taler næsten for sig selv, men giver et 

indblik i den norm, der er microtransactions. Free-to-play, eller freemium-modellen, har sat sine 

rødder i gamerne, hvortil priserne på microtransactions tidligere skabte utilfredshed hos 

gamerne, virker denne tilgang som præferencen anno 2022.  

 

 

 

 

 



Gruppenr: V224809356   

 

26 

 

7. Sydkorea  

Sydkorea er et land der blandt andet er kendt for en udbredt gaming-kultur blandt befolkningen, 

og et af de førende lande indenfor online spil i verden (Yong Jin, 2010). Sydkorea er et de lande 

med det højeste forbrug på online spil: “As the largest game sector, the sales of domestic online 

games had soared as much as 56%, from $2.24 billion in 2007 to $3.49 billion in 2009” (Yong 

Jin, 2010). En af grundene til Sydkorea er blandt de lande hvor gaming-kulturen er udbredt, er 

deres hurtige internethastighed i form af bredbånd. Med udbredelsen af hurtigt internet i 

Sydkorea, der allerede tilbage i 2008 noterede at 95% af de sydkoreanske husholdninger var 

tilkoblet dette (Yong Jin, 2010), medførte dette en normaliseret adgang til internettet i 

samfundet. Det var den højeste tilkoblingsrate på daværende tidspunkt (Yong Jin, 2010). Men 

bredbånd som teknologi er ikke den eneste grund til at Sydkoreas gaming-kultur er, hvor den er i 

dag. Både den koreanske regering og telekommunikationsfirmaer har haft indflydelse på 

udviklingen af den koreanske teknologi- og gaming-kultur (Yong Jin, 2010). De koreanske 

indbyggere i samfundet har også haft indflydelse. Dette kan ses i forbindelse med såkaldte PC 

bangs, hvilket i Danmark betegnes som en netcafé - på disse kan mennesker sidde 24 timer i 

døgnet, mod betaling, og bruge computerne der er til rådighed, samt købe mad og drikkevarer 

(Yong Jin, 2010). Disse PC bangs blev introduceret under en finanskrise i Sydkorea af arbejdere, 

der havde mistet deres job hos diverse IT-virksomheder, eller som var ejere af 

softwareudviklingsfirmaer, og skulle tjene penge på anden vis (Yong Jin, 2010).   

 

7.1 Uddannelsessystem  

Uddannelse har altid været en af livets topprioriteter og det var især tilfældet for den 

sydkoreanske befolkning efter Korea-krigen, som efterlod den sydlige del af Korea i fattigdom. 

Der findes et sydkoreansk ordsprog, der lyder således: ”A dragon rises from a small stream”, der 

betyder at selv en person med dårlig baggrund, kan blive succesfuld. Dermed ser sydkoreanerne 

uddannelse, som den eneste vej ud af fattigdommen på (Minjung, 2022).  

En af de vigtigste, største og altgørende milepæl for en sydkoreaner falder hvert år, den første 

torsdag i november måned, som er datoen for den nationale universitetseksamen. Eksamen bliver 
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refereret som The College Scholastic Ability (CSAT) på engelsk eller som Suneung (수능) på 

sydkoreansk (Expat Schools Korea, 2022b). 

Suneung oftest bestående af multiple choice test og er opdelt i 6 sektioner som er nationalsprog 

(Sydkoreansk), Koreansk historie, engelsk, matematik, andet fremmedsprog (tysk, fransk, 

spansk, kinesisk, japansk, russisk, arabisk eller vietnamesisk) og selvvalgt fag, som er 

korrespondent til studieretningen, studenten ønsker at blive optaget på de gældende universiteter. 

Eksamen starter fra 8.40 til 17.40 med frokost og pauser (Minjung, 2022). 

Figur 7: Viser skemaet for seneung (Minjung, 2022). 

 

Der er uden tvivl pres og stress fra de høje forventninger til de studerende, og derfor har de også 

et dagligskema, der reflekterer hvor vigtig, og alvorlig suneung er. Studenterne skal tidlig op og 

sent i seng, så snart de begynder i gymnasiet, der har hovedfokus at forberede dem til suneung. 

Gennemsnitlig bruger de studerende 16 timer på at læse og lærer (Expat Schools Korea, 2022b). 

Skolen slutter normalt kl. 16, derefter tager de studerende til Hagwons, der er en skole, der 

fokuserer på klargørelse til suneung (Expat Schools Korea, 2022a). Der sidder de studerende til 

kl. 22/23, for at tage hjem og at have 1-2 timers selvstudie session (Expat Schools Korea, 2022b) 
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Derudover har sydkoreanerne en striks tilgang, der siger at eksamensresultat allerede er 

forudbestemt, alt efter hvor meget søvn de studerende får. Sov 3 timer og de har en chance for at 

komme ind, på de top 3 universiteter i Sydkorea. Sov i 4 timer og få adgang til de andre 

universiteter. Sov i 5 timer og de skal ikke engang drømme om at få adgang til et universitet. 

Ungdommen i Sydkorea bruger 25-30 år af deres liv på at studere konkurrere akademisk, og 

efterfølgende bliver de smidt ud i den virkelige verden, hvor mange problemer ikke er klare og 

tydelige, ligesom på en test (Expat Schools Korea, 2022b).     

Mange lærere og undervisere mener at, hvis studenterne klarer sig dårligt til suneung, så er deres 

liv forbi. Eksamensresultatet er alt afgørende for, hvilke universiteter de kan optages på. Dermed 

er eksamen også den determinerende faktor, for studenternes karrieremuligheder, og for deres 

sociale relationer, såsom mulige forretningskontakter, venner og kærlighedsforhold (Expat 

Schools Korea, 2022b).  

 

7.2 Reguleringer af gaming og videospilsmarkedet 

Den 20. november 2011 indførte Sydkorea deres såkaldte “Shutdown Law”, denne lov indebar at 

børn under 16 år ikke kunne logge ind på online spil i tidsrummet 24:00-06:00 (Caoili, 2011). 

Sydkorea indførte denne lov som et middel, der skulle forebygge den nuværende lidelse, Internet 

Gaming Disorder (IGD) - Caoili fra Gamedeveloper.com skriver følgende: “The so-called 

Cinderella Law was passed earlier this year, advocated by the government’s Ministry of Culture, 

Sports, and Tourism (MCST) and Ministry of Gender Equality and Family (MGEF) as a way to 

prevent online gaming addiction.“ (Caoili, 2011).  Denne lov er senere hen blevet fjernet, men 

Sydkorea har stadigvæk andre aktive reguleringer, der begrænser brugen af tiden på online spil 

(Eun-ji, 2021). Eun-Ji skriver for Korea Times og citerer MGEF: “The major cause for the 

abolishment is the change in the game environment, where mobile games are dominating rather 

than computer games. Also there have emerged a number of media platforms available for 

teenagers at night. 

"Game platforms have become diverse, with many children now playing mobile games which are 

not subject to the curfew, so the effectiveness of the system has decreased," the education, 

culture and family ministries said in a joint press release. "Also children's internet use is mainly 

for watching video clips or using social media rather than playing games." (Eun-ji, 2021). Det 
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kan derfor ses at, selvom indførelsen af den såkaldte “Shutdown Law” skulle bekæmpe IGD, og 

sørge for et bedre helbred blandt Sydkoreas unge befolkning, udviklede der sig blot 

“workarounds” i samfundet. Indførelsen og tilbagerulningen af love på området, står i kontrast til 

udviklingen af teknologi og indførelsen af selvsamme, samt samfundets kulturelle og sociale 

tilpasning og udvikling, i forbindelse med ny teknologi. Dét at Sydkorea tog en beslutning der i 

forbindelse med “Shutdown Law” fratog en del af unges under 18 selvbestemmelsesret, viser 

Sydkoreas holdning i forhold til unges helbred, men også alvoren der kan opstå vedrørende 

gaming og microtransactions. 

Begrænsning af tid brugt på online gaming er ikke det eneste Sydkorea har vedtaget reguleringer 

omkring. “GRAC” eller the Game Rating and Administration Committee i Sydkorea, som står 

for en del af reguleringerne på gaming-området, har også indført et månedligt loft for børn under 

18 år i forbindelse med online spil: “(…) the GRAC has been setting monthly spending limits for 

users under 18 (“Underage Users”) at KRW 70,000 per month (…)” (Eun, 2019). Dette svarer 

til omtrent 370kr.  

 

8. Kina 

“History shows that the future and destiny of each and every one of us are closely linked to those 

of our country and nation. One can do well only when one’s country and nation do well. 

Achieving the rejuvenation of the Chinese nation is both a glorious and arduous mission that 

requires the dedicated efforts of the Chinese people one generation after another.” (Achieving 

Rejuvenation Is the Dream of the Chinese People, 2020). 

 

8.1 Uddannelse 

Uddannelse er en af hovednøglerne til ethvert udviklende land, og hvor god en kvalitet 

uddannelsesniveauet bliver tilbudt i landet (Muthanna & Sang, 2015). Den kinesiske 

skolesystemsopbygning minder om det danske. Det starter med en niårig obligatorisk skolegang, 

en overbygning til en gymnasial og erhvervsuddannelser og til sidst er der uddannelser på 

universiteter, der inddeles i bachelor-, kandidat- og ph.d.-grader. Men i Kina er 
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gymnasieuddannelsen en højere prioritet end erhvervsuddannelserne, fordi den giver adgang til 

den nationale universitetsoptagelsesprøve (Hansen & UNESCO, 2015).  

I Kina kaldes den nationale universitetsoptagelsesprøve for gaokao, og den ses som den vigtigste 

test en kinesisk studerende skal læse op til. Hvert år er der millioner af gymnasieelever, der tager 

gaokao, som varer flere dage. Gaokaos test score afgør, hvilke universiteter de studerende, kan 

blive optaget på. Et højt rangeret universitet giver bedre jobmuligheder, samt større mulig chance 

for at skabe, og gøre kendskab med hovedfigurer, der driver den kinesiske økonomiske vækst. 

Dermed er gaokao også den største determinerende faktor, for de studerendes kommende sociale 

status resten af deres liv (João Pires, 2019).  

Der er flere studier og undersøgelser, der bekræfter en højere risiko for selvmordstanker, og 

forsøg på selvmord blandt kinesiske unge, grundet stress fra det akademiske liv. De negative 

påvirkninger har derudover, også en indflydelse på de kinesiske unges fysiske sundhed, og deres 

sociale forhold. Resultatet af den intense akademiske konkurrence, medfører negative følelser, 

såsom jalousi, mistillid og fjendskab blandt de studerende (João Pires, 2019). Yderlige er der den 

kinesiske kulturelle vane om, at alle individer bliver bedømt, og sammenlignet med andre 

individers bedrifter, karrierer, akademiske præstationer og ejendele. Desuden var der 

etbarnspolitikken fra 1979, der gjorde at mange unge enebørn bar alt ansvaret alene, for at passe 

deres forældre, når de blev for gamle. Mange unge studenter beskrev enstemmigt, at det var som 

om de havde undsluppet fra et fængsel eller fangenskab efter gennemførslen af gaokao (João 

Pires, 2019).   

 

8.2 Reguleringer og håndhævelse af spillemarkedet 

Siden 2015 har det kinesiske gaming markedet været et af de største i verden, og fra 2019 har 

markedet genereret 36,5 milliarder dollars, som udgør ca. 24,5% af den globale ’gaming’ 

indtægt. Derudover har det kinesiske marked indenfor en 10 års rækkevidde fået 9 gange så 

mange forbrugere, op til ca. 640 millioner i 2019 som udgør 25,6% af den globale mængde af 

gamers (Yang et al., 2021). 
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Som et led imod den stigende udbredelse af internet gaming og internet afhængighed blandt børn 

og unge, så har den kinesiske regering fortaget en række reguleringer, der begrænser både 

spilletid, og hvor mange penge der kan blive brugt på online gaming (“China Bans Children from 

Late-Night Gaming to Combat Addiction,” 2019).  

D. 25. oktober 2019 meldte The National Press and Publication Administration (NPPA) at 

mindre årige, ikke har mulighed for at spille i tidsrummet mellem kl. 22-08. Samt i hverdagen 

kan de sidde og spille op til 90 minutter, mens i weekenden, og offentlige helligdage får de 

tidsdispensation af 3 timer. Den totale spilletid om ugen udgør dermed op til maksimal 13,5 

timer (“China Bans Children from Late-Night Gaming to Combat Addiction,” 2019). Derudover 

er der blevet sat en månedlig beløbsgrænse af, på hvor meget unge kan bruge på online spil. 8-

16-årige har en tildeling af 200 yuan ($29), mens 16-18-årige har en tildeling på 400 yuan ($57) 

om måneden (“China Bans Children from Late-Night Gaming to Combat Addiction,” 2019). 

To år efter I 2021 kom NPPA med yderligere stramning af 2019 gaming reguleringen, 

grundlæggende for at styrke kontrollen over det kinesiske samfund, samt nøgleindustrier og 

sektorer såsom teknologi, uddannelse og ejendom, efter samtlige år med voldsom vækst (Goh 

Brenda, 2021). 

Samt af andre grunde hvor en ukendt person fra NPPA udtalte sig følgende ”Teenagers are the 

future of our motherland. (...) Protecting the physical and mental health of minors is related to 

the people’s vital interests, and relates to the cultivation of the younger generation in the era of 

national rejuvenation” (Goh Brenda, 2021). 

Stramningerne reducer yderligere den maksimale spilletid om ugen for mindreårige til at være 3 

timer. Det er kun tilladt at spille i dagene fredag, lørdag og søndag samt offentlige helligdage 

mellem kl. 20.00 til 21.00. (Goh Brenda, 2021). Både reguleringer fra 2019 og 2021 møder de 

samme problemer i praksis. Det første smuthul omfatter at forældre, eller andre voksne figurer af 

de mindreåriges omgangskredse, giver adgang til deres verificeret brugerkonto, så de kan spille 

uden begrænsninger (Xiao, 2021). Det andet smuthul omfatter køb af allerede eksisterende 

verificeret voksen bruger, der hverken har spilletids- og månedlige forbrugsbegrænsninger (Xiao, 

2021). Det tredje smuthul er at spille på andre regionale servers vha. Virtual Private Network 

(VPN), der ikke er blevet reguleret endnu af KKP (Xiao, 2021). Det fjerde smuthul er at spille 
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offline videospil, som ofte er igennem single player spil på konsoller. Det er forblevet ureguleret 

grundet at det er svært at indføre håndhævelse af dette (Xiao, 2021).  

 

9. Danmark 

I Danmark lever vi efterhånden i et dybt digitaliseret samfund. Ifølge Danmarks Statistik har 

95% af den danske befolkning adgang til internet og computer i hjemmet  (DST, 2022). Det er 

efterhånden også blevet en norm at børn og unge er i besiddelse af smartphones, tablets, samt 

spillekonsoller, såsom PlayStation, Xbox m.m. På trods af adgang til internet, PC og 

spillekonsoller, har Danmark dog ikke foretaget nogle reguleringer sammenlignet med Kina og 

Sydkorea. 

 

9.1 Børn og unges spillevaner 

Med adgang til internet og computer i de danske familiers hjem, er det ikke unormalt at der vil 

blive brugt tid på gaming. I en undersøgelse foretaget af Medierådet for Børn og Unge, DR og 

Det Danske Filminstitut vedrørende børn og unges digitale spillevaner, konkluderes der at af 1-

15-årige spiller 92% digitale spil (Hollerup et al., 2020). Der indgår i alt 1035 besvarelser i deres 

undersøgelse, der blev gennemført i november 2020 af analyseinstituttet Epinion (Hollerup et al., 

2020). Der konkluderes i deres rapport, at børnenes digitale spillevaner sandsynligvis er blevet 

påvirker af Corona situationen på daværende tidspunkt, men der vides ikke hvordan (Hollerup et 

al., 2020). Dataindsamlingen er dog ikke foregået under nedlukning af samfundet (Hollerup et 

al., 2020). Der er blevet taget udgangspunkt i denne rapport, da undersøgelsen ifølge forfatterne 

skal ses som et aktuelt billede af børnenes spillevaner (Hollerup et al., 2020). 

Af de samlede besvarelser blev der konkluderet at halvdelen spiller næsten dagligt eller flere 

gange dagligt (Hollerup et al., 2020). I forhold til digitale spil, definerer rapporten dem således: 

”Når der tales om digitale spil, så gælder det alle slags spil (alt fra små børns digitale pege- og 

malebøger til avancerede strategi- og actionspil), som spilles på alle slags skærme - telefon, 

tablet, computer eller på konsoller som fx PlayStation, Xbox og Wii.” (Hollerup et al., 2020). Det 

er altså ikke blot computeren der er i brug, men en lang række teknologier der efterhånden er vidt 

til rådighed i det danske digitaliserede samfund. 



Gruppenr: V224809356   

 

33 

 

65% af drengene spiller på spillekonsoller såsom PlayStation, Xbox, Switch osv. - hvor 62% 

også spiller på telefonen og 60% også spiller på en computer (Hollerup et al., 2020). I 

modsætning spiller 85% af pigerne på en telefon, mens kun 29% gør brug af spillekonsoller og 

44% spiller på en computer. Der er altså en betydelig forskel blandt kønnenes præferencer. Der 

ses også en tendens til at drenge spiller flere timer dagligt, end piger (Hollerup et al., 2020). 

23% af de 12-15-årige spiller 2-4 timer på de dage, hvor de spiller  (Hollerup et al., 2020). 

Spilles der dog 2-4 timer hver dag, svarer dette til 14-28 timer om ugen. En typisk skoledag for 

denne aldersgruppe kan antages at være 8-14 eller 8-16. Derudover skal der også være tid til 

lektier, fritidshobbyer, familie, venner osv. Der kan altså opstå komplikationer i forhold til 

børnenes prioriteringer, hvis der ender med at blive brugt meget tid på gaming, hvilket på 

længere sigt kan ende med IGD, som tidligere beskrevet i projektgruppens rapport. 

 

Medierådet et al. er dog ikke de eneste, der har lavet statistikker på unges spillevaner og forbrug 

i Danmark. Spillemyndigheden foretog i perioden juni 2021-december 2021 en national 

undersøgelse, med 5.000 børn i alderen 12-17 år (Spillemyndigheden, 2021). Med tilføjelsen af 

informationen fra denne undersøgelse, opnås der et yderligere perspektiv i forhold til 

Medierådets undersøgelse, og der kan efterfølgende udarbejdes en mere konkret konklusion. 

Ifølge Spillemyndighedens undersøgelse, er det klart drenge i alle aldersgrupper, der udgør den 

største procentdel af gamere, samt er drengene også det køn der bruger mest tid på gaming 

(Spillemyndigheden, 2021), som det kan ses på figur 8. Det er dog interessant, at det samlede 

procenttal angående hvem der gamer i forhold til alder, er dalende jo ældre børnene er. Dette kan 

muligvis være grundet den øgede intensitet af skole, arbejde eller andre hobbyer i takt med 

børnene bliver ældre.  

Mængden af tid brugt på gaming, refererer til antal timer om ugen brugt, hvortil der kan ses at 

størstedelen af de unge ligger i kategorierne ”1-7 timer” og ”8-14 timer” om ugen, hvilket er i 

den moderate ende. Dog findes det interessant, at der stadigvæk er 40% af besvarelserne, hvor 

der games i mere end 15 timer om ugen, sågar gamer 8% mere end 35 timer om ugen. Samtidig 

oplever størstedelen af børnene at de ikke bruger for meget tid på gaming, som det fremgår på 

figur 8. 
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Figur 8: Børns spillevaner i alderen 12-17 år  (Spillemyndigheden, 2021). 

 

9.2 Børn og unges forbrug på spil og microtransactions  

Kigges der på forbruget hos de danske unge ifølge Medierådets undersøgelse, kan det ses på 

figur 9 at den største procentdel har brugt under 50kr. eller mellem 50kr. og 100kr. Dog kan det 

ses at forbruget går helt op mod mere end 700kr. Det vigtige spørgsmål i forbindelse med 

projektgruppens semesterprojekt er så; Hvad har de brugt pengene på? Det er nemlig efterhånden 

ikke unormalt at spil fra AAA-spiludgivere tager 500-700kr. for deres spil, så hvordan ser det ud 

i forhold til microtransactions?  
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Figur 9: Børns forbrug på digitale spil i alderen 1-15 år (Hollerup et al., 2020) 

Som det kan ses på 10 har 41% købt diverse objekter og skins, 22% har købt udvidelser (DLCs) 

og 9% har købt loot boxes. 41% har godt nok også svaret at de har brugt pengene på nye spil, 

men tallene fortæller fortsat en betydelig tendens ift. køb af microtransactions blandt børn og 

unge. Dette kan være en tidlig alarmerende faktor der skal ligges mærke til, da som tidligere 

beskrevet i projektgruppens rapport at køb af microtransactions, specifikt loot boxes, kan føre til 

GD.  

 

Figur 10: Børns specifikke forbrug i forbindelse med digitale spil i alderen 1-15 år (Hollerup et al., 2020) 

Modsat Medierådet, har Spillemyndigheden haft fokus-spørgsmål på skins og loot boxes i deres 

undersøgelse. Som det kan ses på figur 11 har 42% af børn i alderen 12-17 år købt eller solgt 

skins, hvoraf de mest populære spil er CS:GO (Counter Strike: Global Offensive), Fortnite og 

Roblox. Det kan også ses på figur 11 at størstedelen foregår gennem officielle marketplaces, men 
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dog stadigvæk en procentdel der foregår via tredjeparts sider eller sågar i forbindelse med 

pengespil (gambling). 

 

 

Figur 11: Børns forbrug i forbindelse med skins i alderen 12-17 år(Spillemyndigheden, 2021) 

I forhold til loot boxes er det 33% af børn og unge mellem 12-17 år, der har brugt penge på disse 

ifølge figur 12, dertil er det igen CS:GO, Fortnite og Roblox, der er de mest fremtrædende. 

Drengene er overrepræsenteret i CS:GO, mens pigerne ser ud til at være overrepræsenteret i 

Fortnite og Roblox kategorien, samt ser det ud til på figur 12, at drengene generelt er mere 

tilbøjelige til at bruge penge på loot boxes, end pigerne er. Ydermere fortæller 

spillemyndigheden: “Hvad angår respondenternes forbrug på lootboxes, anvender drengene i 

gennemsnit 83 kr. på lootboxes om måneden, mens pigerne benytter 74 kr” (Spillemyndigheden, 

2021), drengene bruger altså i gennemsnit mere på loot boxes, end pigerne gør. 
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Figur 12: Børns forbrug i forbindelse med loot boxes i alderen 12-17 år (Spillemyndigheden, 2021) 

 

10. Analyse 

Dette afsnittet omfatter analyser af den komparative metode vedrørende Kina og Sydkoreas 

reguleringer af videospilsindustrien til formål at give et indblik i hvilke reguleringer der kan 

blive introduceret i Danmark. Derudover er der analyseret trin 3, 5 og 6 i TRIN-modellen.  

 

10.1 Kina, Sydkorea og Danmark sammenlignet 
Modsat Kina og Sydkorea har Danmark ikke foretaget reguleringer på gaming- og 

microtransactionsområdet. Dette kan der være flere årsager til. Der blev etableret tidligere i 

rapporten at både Kina og Sydkorea, længe har haft en voksende gaming-kultur, samt blev nogle 

af de første spil, der indeholdt microtransactions produceret og udviklet i de respektive lande. 

Der er dog stadigvæk en høj procentdel af danske unge der gamer dagligt, og mange timer om 
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ugen. Derudover har Kina og Sydkorea haft et abnormt forbrug vedrørende microtransactions, 

sammenlignet med statistikker fra danske undersøgelser er der stor kontrast. Som beskrevet 

tidligere udgjorde forbruget i Kina i 2019 24,5% af det globale gaming markeds indtægt med 

36.5 milliarder dollars, samt bestod mængden af forbrugere i Kina op til 640 millioner i 2019, 

hvilket på daværende tidspunkt udgjorde 25,6% af den globale mængde af gamers (Yang et al., 

2021). På baggrund af dette, vurderes det forståeligt at Kina har reguleret børn og unges tid og 

forbrug brugt på gaming, specielt med deres kulturelle norm angående uddannelse, og 

vigtigheden af denne. Sammenlignet med tallene der var adgang til i forbindelse med Sydkorea, 

en stigning af salget af online spil på 56% fra 2007 til 2009 (2.24 milliarder dollars til 3.49 

milliarder dollars), belyser en betydelig vækst på gaming-området (Yong Jin, 2010). Selvom 

tallene fra Sydkorea er fra forrige årti, er de stadigvæk utroligt høje, og med den kontinuerlige 

voksende popularitet af microtransactions indenfor spilindustrien, forventes disse tal at have 

været forsat stigende. Der vurderes derfor, baseret på Sydkoreas forbrug, samt kulturelle normer, 

indenfor gaming og forventninger til høj uddannelse, samt mængden af timer der bruges på 

sidstnævnte, at indførelsen af reguleringerne var forholdsvis berettigede. Danmark har dog en 

betydelig mindre befolkning end begge lande, derfor vil det danske forbrug på microtransactions 

formegentlig være betydeligt lavere. Dertil kan det dog ses gennem statistikker fra Medierådet og 

Spillemyndigheden, at danske unge både gamer regelmæssigt, og en betydelig procentdel har 

købt diverse former for microtransactions. De danske unge har ikke brugt alarmerende summer, 

men med GD og IGD in mente, kan der risiko for fremtidigt overforbrug, både grundet 

spiludviklernes strategier, men også den fortsatte udvikling og påvirkning af teknologi i 

samfundet. Overordnet set har de danske unge også visse forventninger ift. Uddannelse, men har 

ikke årlige nationale tests, der varer i flere dage eller 8 timer, der direkte afgør, hvilke 

universiteter de får adgang til. Dette kan både være en risikofaktor, ift. For meget fritid, og 

dermed øget tidsmæssigt forbrug på gaming, samt køb af microtransactions, men også mindske 

et ellers abnormt præstationspres, som kan ses i Kina og Sydkorea. Reguleringen af antal timer 

om ugen, der må games i, eller specifikke tidsrum, har sat en præcedens angående smuthuller. 

Adgang til VPN, voksen-registrerede accounts fra familie eller gennem køb, eller offline spil, 

kan derfor besværliggøre lignende tidsmæssige implementeringer i Danmark. Der vil på 

baggrund af den opnåede viden, blive diskuteret den bedst mulige implementering i 
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diskussionen, som gruppen på nuværende tidspunkt kan komme frem til, og efterfølgende 

konkluderes på i konklusionen.  

 

10.2 Microtransactions analyseret med TRIN-modellen 

 

10.3 Trin 3, Teknologiers utilsigtede effekter 

Microtransactions teknologiens tilsigtede effekter fra spiludviklernes side, må siges at have et 

fokus på profit, da industrien er evigt skiftende, i forhold til at følge med ændringerne i 

samfundet. Introduktionen af freemium-modellen indenfor industrien, har tydeligvis haft en 

påvirkning på forbrugerne. Den første utilsigtede effekt gruppen vil introducere er Gambling 

Disorder, der tidligere er blevet beskrevet i rapporten. GD menes at være under kategorien, risici, 

da gennem udviklingen af microtransactions, er chancerne for at dette ikke har været 

omdiskuteret blandt spiludviklerne, menes at være lille. Dog skal der tages højde for det faktum, 

at konsekvenserne af introduktionen af microtransactions, sandsynligvis ikke kunne forudses, 

men alligevel må være blevet anset, som en risikofaktor. Det kan dog ikke benægtes, at der 

efterfølgende er blevet offentliggjort diverse “marketing schemes”, der bevidst har til formål at 

påvirke forbrugerne i en negativ retning. Tidligere i rapporten i Gambling Disorder-afsnittet, 

blev der blandt andet nævnt; Limited Disclosure of the product, Information Symmetry 

Exploitation, Dynamic Game Balancing: Predetermining the Games' Odds eller Pity system. 

Med disse in mente, skal GD så kategoriseres som en tilsigtet effekt? Microtransactions som 

teknologi, menes ikke at have haft intentionen vedrørende udnyttelse af forbrugeren, dette er 

spilfirmaernes plot. Der er i stedet tale om en form for symbiose mellem microtransactions, 

forbrugerne og spiludviklerne. De tre aktører er forholdsvis afhængige af hinanden, GD kan 

eksempelvis kædes sammen med Limited Disclosure of the product, spillemyndigheden skriver i 

deres rapport fra 2021: “Skins kan dog også̊ videresælges på Facebook-sider eller gennem 

tredjepartssider og dermed omdannes til farbar valuta. En række interviewpersoner fremhæver, 

at deres køb af skins er drevet af muligheden for videresalg. Målet er konkret at investere og 

sælge skins for derigennem at opnå̊ en reel indtægt.” (Spillemyndigheden, 2021). Det kan altså 

ses at på baggrund af visse microtransactions værdier uden for spillet, påvirker forbrugerne til at 

videresælge disse, med henblik på deres egen potentielle profit. Dette kan dog ende i den onde 
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spiral der er GD, hvis forbrugerne oplever komplikationer med videresalg, og dermed være offer 

for det sjette kriterie indenfor GD: Forsøger at vinde penge tilbage efter tab for at tabet bliver 

udlignet. Det er også her Pity System kan sammenkædes, da i forbindelse med køb af loot boxes, 

i visse spil, garanteres den ønskede gevinst efter ”X” antal køb, hvilket kan sætte forbrugeren i 

tankegangen: Jeg får alligevel det jeg gerne vil have om et par forsøg mere, så hvorfor ikke?  

Ovenstående leder altså til den næste utilsigtede effekt, vedrørende teknologien 

microtransactions, er videresalg gennem tredjeparter. Videresalg af accounts, der indeholder 

karakterer med diverse skins og andre kosmetiske objekter, eller objekter der kan give 

forbrugeren en fordel i spillet, er typisk imod spillets Terms of Service, eller ToS. Dette vurderes 

at kunne kategoriseres, som en design fejl, da videresalg går direkte imod spillets aftale med 

forbrugeren, når forbrugeren første gang starter et spil, og derefter skal erklære sig enig i en 

række juridiske aftaler, som der måske typisk ikke bliver læst. Dog burde forbrugeren slet ikke 

have muligheden, for at kunne videresælge sit account med henblik på profit. Opståen af 

tredjeparts hjemmesider, hvor forbrugerne har mulighed for at videresælge deres accounts, ses 

dermed som en utilsigtet effekt, da spilfirmaerne ikke har gavn af dette koncept, og dermed ikke 

må have haft intention, angående videresalg af det der i realiteten, er deres produkt. Hvis det var 

umuligt at videresælge skins, accounts og andet, opstår spørgsmålet: ville forbrugerne dermed 

bruge færre penge på microtransactions? Og ville de bruge færre tid på at game?  

Dette leder til den tredje, og sidste utilsigtet effekt, der vil blive nævnt i denne analyse, Internet 

Gaming Disorder, eller IGD. IGD kan kategoriseres, som en risici, da det ikke menes at 

spilfirmaerne direkte har en agenda, der forsøger at skabe afhængighed, men grundet 

konsumerismens natur, samfundets udvikling i samspil med teknologi, strategier såsom Sunk-

Cost-Fallacy og Dark Patterns, der alle påvirker hinanden, samt forbrugeren, er der risiko for at 

IGD opstår. Faktum er at flere og flere teknologier påvirker individerne i samfundet, og i takt 

med teknologierne udvikles der strategier, der yderligere kan påvirke individerne. Som nævnt 

tidligere, konkluderede Medierådets undersøgelse, at 92% af unge i alderen 1-15 år spiller 

digitale spil, og at næsten halvdelen spiller dagligt, eller flere gange dagligt. Yderligere kunne 

det ses ifølge Spillemyndighedens nationale undersøgelse, at unge i alderen 12-17 år, brugte 

iøjnefaldende antal timer om ugen, på at game. Det vurderes altså at, der er risiko for at unge på 
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længere sigt kan udvikle IGD, taget i betragtning af hvor mange der gamer, samt antallet af timer 

der games i.  

 

10.4 Trin 5, Modeller af en teknologi 

I forbindelse med modeller af en teknologi, refereres der til tidligere modeller af 

microtransactions illustreret i rapporten, figur 2, 4, 5 og 6. Det kan tydeligt ses, at 

microtransactions eksisterer i en lang række type af spil, samt eksisterer i diverse former. Figur 

2, der består af en aktør-netværksanalyse, illustrerer også det komplicerede sammenvæv, 

bestående af både menneskelige aktører, og ikke-menneskelige aktører. Figur 4 og 5, der 

illustrerer typerne af microtransactions indenfor spilindustrien, belyser en fremtrædende 

diversitet blandt teknologien, samt på baggrund af afsnittet angående historien om 

microtransactions, belyses der også betydelig udvikling af teknologien gennem årtierne. 

Ydermere belyser figur 6 et reelt fåtal af nutidens populære spil anno 2022 (tilføjelse af alle 

populære spil, ville resultere i endeløs liste), der indeholder diverse type af microtransactions. 

Det kan dog ses at freemium-modellen er gentagende, samt skins, currency og loot boxes, hvilket 

vurderes at være de mest populære former for microtransactions. 

 

10.5 Trin 6, Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af en teknologi 

I forhold til drivkræfterne for udbredelsen af microtransactions spiller både de menneskelige og 

ikke-menneskelige aktører en væsentlig rolle. Spilfirmaerne kan være en drivkræft, i den 

forstand, at deres strategier kan påvirke forbrugerne til at bruge flere penge på microtransactions. 

Dette kan være i form af specielle tilbud på microtransactions, limited edition typer af 

microtransactions, der kun kan fås i en begrænset periode, og dermed medføre prestige i 

gamingsamfundet. Freemium-modellen kan også fungere, som en drivkræft, da der dermed ikke 

skal betales et højere engangsbeløb for erhvervelse af et spil, og efterfølgende blive mødt med 

microtransactions. Konceptet at der kan spilles gratis, uden behovet for at være nødsaget til at 

betale, kan muligvis øge tendensen til at købe microtransactions, hvilket statistikker tidligere 

nævnt i rapporten kan bakke op om. Dertil kan GD og IGD også ses, som værende drivkræfter 
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for udbredelsen af microtransactions, da afhængigheden af gambling eller gaming, kan medføre 

kontinuerlige køb af microtransactions.  

Barriererne for udbredelsen af microtransactions vurderes at være reguleringer på området. I 

tidligere afsnit informeres der både, om reguleringer gjort i Kina, og i Sydkorea. 

Begrænsningerne på antal timer der må spilles i om dagen og om ugen, samt et loft på hvor 

mange penge der må bruges om måneden på spil, fungerer som en barriere for udbredelsen af 

microtransactions. Har forbrugerne et begrænset antal timer de må spille i, er det muligt at 

forbruget på microtransactions vil ligge lavere, end i tilfælde, hvor der ikke er nogle 

reguleringer. Derudover vil et loft på antal penge, der må bruges på microtransactions om 

måneden, også fungerer som en barriere, da dette kan begrænse interessen for microtransactions. 

Hvis der alligevel kun må bruges et maksimum på microtransactions, kan forbrugerne bruge 

deres penge på andre ting. 

 

11. Diskussion 

I projektets rammer forekommer videospilsindustrien og de sociale medier som grådige og kun 

sætter prioritet efter økonomisk vækst for deres produkter. Men er det nu også sandt? Både 

videospillets microtransactions og de sociale medier er begge nye teknologier, som er blevet 

udviklet med henblik i at være digital underholdning.  Microtransactions begyndte som et virtuelt 

produkt i form af cosmetics (skins) for at give spillerne muligheden for at sammensætte sin egen 

eller spillets karakter efter deres smag. Som afledt fra ordsproget ”The customer is always right, 

in the matters of taste.”, så er det forbrugerne som holder magten om hvorvidt de synes 

produktet er værd at bruge deres penge på. Dog kan virksomhederne gennem marketings 

strategier prøve at påvirke deres forbrugere. Disse strategier såsom Limited Disclosure of the 

product, hvori produktet kan kun købes i en bestemt periode og derefter kommer de enten tilbage 

på andre tidspunkter ellers udgår produkterne, grundet at det skaber en artificiel prestige og 

dermed en giver det en form for socialt statussymbol. En anden strategi der ofte bliver brugt, er 

Unavoidable Solicitations, som er den digitale form for reklamer. Disse reklamer er plasteret i 

spillets game client, loading screen og inde i spillets cashshop. Derudover er der de uetiske 

strategier såsom Dynamic Game Balancing: Predetermining the Games' Odds, der omfatter 
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lootboxes, gacha og pity systems. Spillet justerer chancen (%) for at ”vinde eller tabe” efter 

spillernes indsamlede data om deres forbrug vaner. I spil som har pity systems, som er et 

sikkerhedsnet med garanti for at få det ønsket resultat efter x antal gange for lootboxes/gacha og 

opgradering af items. På den måde kan der opnås maksimal profit ved enten at spillerne bruger 

tid på grind af ingame currency eller betaler rigtige penge for at springe grind over. Disse 

produkter kunne f.eks. være diverse typer af outfit skins, så brugernes karakterer kan skille sig ud 

fra mængden af de andre spillere. Dermed stræber videospils udviklere at give deres produkter 

som kan opfylde deres brugers ønsker i bl.a. tøjstil.  Den tynde linje om hvorvidt en virksomheds 

prioritet er økonomisk vækst eller et forsøg om at gøre forbrugerne glade som adskiller de to, 

afhænger af om de mest essentielle designs af videospillet er er kædet ind sammen med Dark 

Patterns. Dark Patterns er i sig selv et ondsindet design med formål af at fremkalde og påvirke 

adfærdsmønstrene hos spillerne.  

 

Derudover som afledt fra projektet, så er det ikke den almene gruppe, som udvikler 

afhængighedsproblemer, men derimod er det kun et fåtal som udvikler eller lider af IGD og 

endnu mindre som kan udvikle GD som konsekvens af IGD. Så problematikken af IGD og GD 

er endnu ikke så udspredt endnu. Dog bør der stadig tages højde for IGD og GD, da 

konsekvenser godt kan spredes hurtigt gennem den stigende brug og udbredelse af teknologier 

og internettet. Det kan derfor være vigtigt at sprede informationen i Danmark vedrørende GD og 

IGD, da hvis specifikt forældrene er opmærksomme på dette, kan det forebygge et voksende 

antal børn og unge med disse lidelser. Men er den nuværende situation af internet afhængighed 

og gambling blandt unge ikke snare et spørgsmål om mangel på opdragelse og involvering fra 

forældrenes side af? Nøgletallene for de danske unges spillevaner peger på at forældre ikke lader 

sig involvere i deres børns fritidsaktiviteter eller bruger teknologien som en distrahering for 

børnene, så forældrene kan have tid for dem selv efter arbejde eller hvis de sidder og arbejder 

hjemme fra. Dette kunne være blevet undersøgt yderligere, men ville have drejet projektet i en 

anden retning end planlagt.  

 

I forhold til anvendelse af TRIN-modellen kunne trin 1 have været inkluderet. Gennem trin 1, 

der har fokus på teknologiens indre mekanismer, kunne der være blevet valgt et specifikt 
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populært spil, hvortil de centrale indre mekanismer og processer, der har til formål at opfylde 

microtransactions funktioner, kunne være blevet analyseret. Dette havde muligvis både belyst en 

bedre forståelse for læsere, der ikke er velkendt på gaming-området, da et konkret eksempel 

kunne tydeliggøre dette. Derudover kunne de indre mekanismer og processer have været 

sammenkædet med Dark Patterns, da dette yderligere kunne belyse, hvordan forbrugerne bliver 

påvirket af firmaerne til at købe microtransactions. Trin 4 kunne også være blevet inddraget, da 

et indblik i de teknologiske systemer også kunne have belyst funktionerne hos microtransactions, 

dette havde dog også krævet et eksempel fra et specifikt spil. Yderligere vurderes anvendelsen af 

ANT, samt udarbejdelsen af Aktør-netværket at have givet et bredere overblik, vedrørende 

sammenhængen mellem teknologien, samfundet og mennesker. I forhold til anvendelsen af den 

komparative metode, kunne afsnittet om Danmark være blevet opstillet på samme måde, som 

afsnittene om Kina og Sydkorea. Dette havde muligvis skabt en bedre sammenhæng mellem 

afsnittene, men gruppen vurderede at det danske skolesystem var almen viden, og dermed ville 

optage plads i rapporten, der kunne bruges anderledes. Derudover har Danmark ikke indført 

nogle reguleringer ift. Microtransactions, hvorved et afsnit om reguleringerne, ville være kort. 

Yderligere kunne der have været valgt et europæisk land, i stedet for enten Kina eller Sydkorea, 

der også har foretaget reguleringer ift. Microtransactions og gaming, da sociale, kulturelle og 

politiske normer muligvis havde mindet mere om hinanden. På denne måde, kunne der belyses et 

andet perspektiv ift. Andre landes reguleringer, samt evaluering af mulig indførsel en anden type 

regulering i Danmark. 

 

12. Konklusion 

Baseret på den opnåede viden i rapporten, kan der i forbindelse med det første arbejdsspørgsmål, 

hvori ligger konsekvenserne af microtransactions på de danske unge i alderen 12-18 år, 

konkluderes at der er risiko for udvikling af GD og IGD. Der kan ses en tendens til større 

tidsmæssigt forbrug på gaming blandt aldersgruppen, hvilket både kan skyldes undersøgelserne 

fra Medierådet og Spillemyndigheden, har fundet sted under og kort tid efter covid-19-

pandemien, samt restriktioner. Dette vides dog ikke med sikkerhed, da teknologi generelt er dybt 

indgroet i samfundet, hvilket har udviklet sociale normer ift. Brug af PC og konsoller, hvortil 
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gaming og microtransactions medfølger. Ud fra fremfundne statistikker, ser det dog ikke ud til, 

at de danske unge på nuværende tidspunkt, bruger store mængder penge på microtransactions. 

Hvilke drivkræfter ligger bag forbruget af microtransactions? Det kan først og fremmest 

konkluderes, at spilfirmaerne er en drivkræft, da de gennem freemium-modellen udnytter 

marketing schemes, såsom dark patterns, limited disclosure of the product, information 

symmetry exploitation, sunk-cost-fallacy og pity system, der har til formål at påvirke forbrugerne 

til køb af microtransactions. Særlige tilbud, indsamling af brugerdata, limited edition udgivelser 

af fx skins, samt den garanterede præmiepris efter X antal køb af loot boxes, medvirker alle til 

opfordring til køb af microtransactions. IGD og GD konkluderes også at være drivkræfter for 

forbruget af microtransactions, da firmaerne kan kapitalisere på forbrugere med disse lidelser, og 

dermed øge deres fortjeneste ved salg af microtransactions.  

Hvordan forebygger andre lande overforbrug af microtransactions? Fokuslandene i rapporten, 

Kina og Sydkorea, har begge benyttet sig af lignende reguleringer. I 2019 kunne unge under 18 

år i Kina kun spiller 90 minutter om dagen, og maks. 3 timer i weekenden, samt helligdage, 

samtidig er der et loft på forbrug på online spil, 200 yuan ($29) i aldersgruppen 8-16-årige og 

400 yuan (57$) hos 16-18-årige om måeneden. Yderlige i 2021 tilføjede Kina yderligere 

stramninger på området, der medførte at der maks. måtte games 3 timer om ugen, og kun i 

weekenden, samt offentlige helligdage. Sydkorea indførte i 2011 den tidligere omtalte Shutdown 

Law, hvor unge under 16 år ikke kunne spille online i tidsrummet 24:00-06:00. Denne blev dog 

senere afskaffet, grundet utilfredshed fra borgernes side, men også på baggrund af smuthuller i 

denne type regulering. Derudover har Sydkorea også et loft på månedligt forbrug for unge under 

18 år, der lyder på KRW 70.000, der svarer til omtrent 370Kr. Derudover gør begge lande brug 

af krav om verificerede accounts, gennem brug af CPR-numre og ID-kort, dermed kan der 

begrænses tidsforbrug, pengeforbrug, samt aldersrestriktioner på visse spil. Som tidligere nævnt, 

er der dog en række smuthuller, hvorved unge kan købe voksen-accounts af tredjeparter, eller 

gøre brug af familiemedlemmers accounts. Derudover kan der gøres brug af VPN, og dermed gå 

udenom landets IP-adresse, hvilket fjerner gaming-restriktionerne. Yderligere kan der også 

spilles offline, eller bruge tiden online på andet end gaming.  

Dertil skal der konkluderes på problemformuleringen, Hvilke konsekvenser og påvirkninger har 

microtransactions på danske unge i alderen 12-18 år, og kan der udarbejdes et forslag, som 
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forebygger overforbrug af microtransactions i Danmark? Der kan konkluderes at både GD og 

IGD er mulige konsekvenser af microtransactions, samt påvirker microtransactions de sociale 

normer hos danske unge, i form af behov for prestige ved erhvervelse af sjældne spilobjekter, og 

tendens til erhvervelse af disse med henblik på fremtidig profit. Der konkluderes dog, at 

tilgængelig viden og undersøgelser på microtransactions området i dansk perspektiv, er 

mangelfuld. Der konkluderes derfor, at der er behov for yderligere undersøgelser i det danske 

samfund vedrørende dette emne. I forhold til om der kan udarbejdes et forslag, der kan 

forebygge overforbrug af microtransactions i Danmark, konkluderer gruppen, at lignende 

reguleringer i Kina og Sydkorea, sandsynligvis ikke vil fungere i Danmark. Dette konkluderes 

både på baggrund af kulturelle og politiske forskelligheder, men også på baggrund af 

smuthullerne i disse reguleringer.  

Derfor foreslår gruppen at der i Danmark, kan indføres et krav i spil der indeholder 

microtransactions, angående synliggørelse af in-game-currency og alle typer for 

microtransactions svarende til reel valuta i realtid. Dette betyder at, når forbrugerne åbner deres 

client og in-game-shop, kan de se hvad antallet af deres in-game-currency svarer til i danske Kr. 

Samt skal alle microtransactions ligeledes synliggøre den reelle købsværdi i reel valuta, og ikke 

blot in-game-currency. Hvis en given microtransaction koster 500 in-game-currency, skal der 

dermed synliggøres, hvad dette svarer til i danske kroner. Ligeledes, hvis forbrugeren har 5.000 

in-game-currency til rådighed i spillet, skal der synliggøres hvad dette svarer til i danske kroner. 

Dertil skal forbrugerne have adgang til et overblik over deres hidtil forbrug på microtransactions 

inde i game-clienten, hvorved der på denne måde skabes overskuelighed angående mulig 

regnskabsførelse, modsat at forældre skal gennemgå deres månedlige transaktioner, der 

overlapper med regninger, daglige indkøb osv.  
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