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Er du gamer eller gambler?
Esporten vokser, og flere og flere gamer, fordi det er sjovt, man kan være sammen med 
venner, eller man drømmer om en karriere som professionel. Men med interessen for 
gaming kommer ofte også en interesse for gambling. Det er derfor vigtigt at kende 
forskellen mellem gaming og gambling og vide, at gambling også kan have en bagside… 

Gamer og gambling hænger i stigende grad sammen

96%

155%

af alle drenge gamer

Så meget er betting på esport 
vokset fra 2016 til 2017. Det 
er nu den sjettestørste 
sportsgren hos Danske Spil

GODE RÅD
1. OVERVEJ HVOR MEGET TID OG PENGE, DU BRUGER PÅ 
   GAMBLING VS. GAMING.

2. HUSKE AT ALDERSGRÆNSEN FOR BETTING ER PÅ 18 ÅR, 
   OG MED GOD GRUND.

3. TAL OM EMNET I FAMILIEN OG OVERVEJ, HVORDAN MAN
   SOM FORÆLDRE BEDSTE KAN STØTTE OP OMKRING SIT BARN.

4. HAV FOKUS PÅ EMNET UDE I ORGANISATIONERNE OG 
   KLUBBERNE. 

Gaming er en del af ungdomslivet i Danmark, og 
esport kan nemt fylde Royal Arena og sendes på de 
store tv-kanaler. Der er altså mange unge og voksne, 
der gamer.

Men hvor mange er også gamblere? Odds på esport 
er i eksplosiv vækst, og der er fyldt med reklamer for 
eodds og skinbetting på streamingkanaler, nyhedssi-

tes og til store events. Samtidig fylder gambling-ele-
menter mere og mere i gaming-verdenen i form af 
loot boxes og skin betting. 

Når gaming og gambling på den måde flyder sam-
men, kan det være svært at finde grænsen – både 
for gamere, forældre og trænere. Men pas på, for 
gambling kan ødelægge gaming.
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Skins og mikrotransaktioner

Skins er en slags udsmykning, der får vir tuelle våben 
til at se ud på en særlig måde, og som hverken giver 
fordele eller ulemper i spillet. Der kan være stor 
prestige i at have bestemte skins, og mange af de 
professionelle esportspillere spiller med sjældne, 
efter tragtede og dyrere skins. Man kan vinde skins i 
spillet, bl.a. i en loot box, og man kan også købe dem 
for mellem få kroner og flere tusind kroner. 

I sig selv er det ikke problematisk at købe ting i 
spillet. Men hvis man foretager mange små køb – 
mikrotransaktioner – kan det alligevel hurtigt løbe 
op, som det fx hurtigt kan ske i mange app-baserede 
spil. Det er derfor en god idé at holde øje med og 
tale om, hvor mange penge man egentlig bruger – 
særligt hvis der er tale om unge gamere. 

Skin betting

Skin betting eller skin gambling er, når man bruger 
skins som indsats i online pengespil som esportbet-
ting, roulette, blackjack, crash og coinflip. Det kan 
virke som en nem og hurtig måde at få flere eller 
særlige skins på. Ligesom det kan være en reel måde 
at tjene og tabe penge på. 

Skin gambling giver et dopaminkick som al anden 
gambling, og det betyder, at man kan blive afhæn-
gig. Man er særligt udsat ved spil som roulette og 
coinflip, der er hurtige spil, der giver mulighed for 
kontinuerlige dopaminkick. 

Skin gambling foregår uden for computerspillet på 
ulovlige udenlandske hjemmesider uden licens til at 
operere i Danmark. I praksis betyder det, at unge 
under 18 år har adgang til at spille om penge på et 
marked, der er ureguleret. 

Få styr på begreberne  
– hvad er egentlig hvad?
I gaming og gambling er der en masse begreber – og en masse gråzoner. 

Gaming er konsol- og computerspil som CS:GO, LOL og FIFA, og spillene har det til fælles, at udfordringer-
ne øges i takt med udviklingen af erfaring og evner i spillet. Esport er elektronisk sport på konkurrenceplan. 
Gambling er spil, hvor du har mulighed for at satse og vinde penge, og der indgår altid et element af 
tilfældighed. Det gælder fx for sportsbetting (odds), kasino og poker, hvor aldersgrænsen er 18 år, eller lotto 
og skrabelodder, hvor aldersgrænsen er 16 år.

”Hvis du vil have et dyrt skin, skal 
det være for at få et mentalt boost, 
som kan gøre dig bedre. Selve skin-

net gør dig ikke bedre” 

– ung gamer

RANDOM

DU KAN IKKE
BLIVE GOD TIL
AT GAMBLE

NÅR DU ØVER
DIG, BLIVER DU

BEDRE TIL AT GAME

KOMBINATIONSSPIL

SKILLS

GAMING
ESPORT

FYSISK SPORT

POKEReODDS
BETTING

ROULETTE
SLOTMASKINER
SKINBETTING

LOTTO

LOOT BOXES

Dopamin fungerer som belønningsstof 
i hjernen. Når du har en chance for 
at vinde en gevinst, udløses meget 
dopamin i hjernen, og du får 
det psykisk godt. På den måde 
fortæller din hjerne, at det er en 
god ide at spille mere og mere. 
Gambling er bygget til at skabe 
en forventning og gevinst, og det 
medvirker til, at nogle mennesker 
bliver afhængige af gambling.
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Loot boxes

Loot boxes er i en gråzone mellem gaming og 
gambling. I flere computerspil kan man åbne en loot 
box (eller en crate/lock box/booster pack afhængigt 
af spillet), som er en vir tuel kasse eller pakke med 
tilfældige genstande. Det kan fx være skins, vir tuelle 
guldmønter, tøj eller våben. I nogle spil kan man 
købe loot boxes, hvor genstandene indeni har en 
reel monetær værdi, fordi de kan handles i spillet og 
– ligesom i CS:GO – også udenfor spillet. Dermed 
minder det om gambling. 

 At åbne en loot box kan både være underholdende 
og spændende, og muligheden for den uforudsigelige 
gevinst minder på mange måder om det at spille på 
roulette eller automater. Det betyder også, at man 
kan blive så grebet af lysten til at åbne loot boxes, 
at man bruger flere penge eller mere tid, end man 
egentlig har lyst til, fordi man får et dopaminkick.

eOdds – en hobby, der kan blive et problem

eOdds er betting på esportskampe, det er i eksplosiv vækst, 
og du kan nu også bette på esport i flere kiosker. Hvis du 
er vild med esport, kan det føles helt naturligt også at bette 
på det, fordi det kan give et ekstra kick og en oplevelse af 
at være ”med i kampen” på en anden måde.  

Sponsorater og reklamer gør, at betting i stigende grad 
smelter sammen med esporten. Hvis betting bliver en na-
turlig del af esport, kan det for mange unge betyde en (for) 
tidlig gambling-debut. Og det er et problem, fordi vi ved, at 
en tidlig debut øger risikoen for at udvikle et spilleproblem 
senere hen. Det er derfor vigtigt, at esportsmiljøet holder 
fast i, at man godt kan game uden at gamble, og at gambling 
ikke kun er for sjov. 

Når du åbner en lootbox kender du ikke de faktiske odds bag præmierne. Det betyder du deltager i et slags et lotteri, 
hvor spillere aldrig ved, om den næste kasse vil indeholde noget ligegyldigt eller det ene sjældne skin, de jagter. 

Gamere har på egen hånd forsøgt at udarbejde sandsynligheder ved at åbne mange kasser og registrere gevinster, og 
noget tyder på at chancen for at vinde er meget lille!

Odds på CS:GO i Kina 2017:
Du skal have pink, rød eller gul for at gå i 

nul/få en gevinst ellers taber du penge

OBS: Det beregnede er et eksempel. Priserne kan 
variere alt efter dagskursen. Kilde1

Overwatch lootboxes
Hvis du åbner ca. 1.000 lootboxes i 
Overwatch vil kun 8% være de rigtig 

sjældne skins

3 Redditors har beregnet det gennemsnitlige antal 
Overwatch loot-bokse på mere end 1000 bokse. Kilde2

FIFA Packs
Den gennemsnitlige ”Return to Player” 

på FIFA Packs er:

Rune Mentzoni, University of Bergen, National center 
for gaming and gambling research. Kilde3

50%
dvs. du i snit får værdi for 50.000 

hvis du køber for 100.000,- eller med 
andre ord taber du 50.000,-

LEGENDARY 
8%

EPIC
23%

RARE
69%

PINK
3.2%

RED
0,64%

YELLOW/KNIVES
0,26%

BLUE
79.92%

PURPLE
15.98%%

Hvis man ser andre med et fede 
skin, så vil man også gerne have det. 

Så spørger man ”har du købt det 
eller gamblet?” – ung gamer

1 CS:GO: https://www.pcgamesn.com/counter-strike-global-offensive/csgo-case-odds
2 Overwatch: https://www.reddit.com/r/Overwatch/comments/4mbpz9/loot_box_drop_rate_1000_boxes_sample_size/
3 FIFA: https://www.reddit.com/r/FIFA/comments/8nj3z6/fut_pack_opening_research_project_3800_later/?st=jhvpmncy&sh=284efe68
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Ludomani er karakteriseret ved 
hyppigt gentagne episoder af spille-
lidenskab, der dominerer personens 
liv på bekostning af sociale, arbejds-
mæssige og familiemæssige værdier 

og forpligtelser. 

Kilde: WHO

Du kan ikke blive god til at gamble 
Gambling er designet til, at du skal få lyst til at spille mere. Gambling er også designet til, at du skal tro, 

at du har mere kontrol, end du reelt har. At være 
ludoman betyder, at du ikke har kontrol over gam-
blingen, og ludomani er en WHO diagnosticeret 
afhængighed. Det, der er med til at skabe afhængig-
hed er, at du får en illusion af kontrol. Hvor du tror, 
at du har kontrol på trods af, at det er afgjor t ved 
tilfældighed. Den illusion medfører, at du tænker, 
at det er et rationelt valg, men i virkeligheden får 
det en karakter af tvangshandling, som ofte er 
forbundet med ubehag.

Mange i esportsmiljøet forstår spillenes strategi og 
ved rigtig meget om de forskellige spillere og hold. 

Det gør, at mange fejlvurderer, hvor god man egentlig 
kan være til at gamble og overser det store tilfældig-
hedselement i spillene. De glemmer, at tilfældigheder 
spiller ind, og de taler om ”sikre bets” ligesom mange 
reklamer taler til gamernes gode analytiske evner. 
Men der er altid et stort element af held i gambling – 
også selvom du ved meget om esport! Det er derfor 
det giver et godt skud dopamin til hjernen. Du bliver 
heller ikke bedre til at gamble, selvom du gør det 
meget, hvorimod hvis du øver dig i gaming vil du hele 
tiden blive dygtigere!
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Hvor går grænsen?
Gambling er ikke kun for sjov – men bliver faktisk et problem for mange

26% af de 17-årige 
mænd spillede i 2016 

risikabelt 

 Kilde: SFI

I 2017 søgte 4 gange så 
mange unge under 25 år 
behandling, som i 2009

Kilde: Center for Ludomani, klient data 2017

TEGN DU SKAL SE EFTER:
 

• Taler meget om pengespil
• Fortæller om større gevinster
• Taler kun om gevinster, aldrig tab
• Spiller/gambler for stadig flere penge
•  Bliver fraværende og har koncentrations-

besvær
•  Vil pludselig ikke deltage i sociale arrange-

menter Lyver
• Mister fokus
• Ændrer adfærd
• Virker rastløs eller urolig
• Spiller/gambler om natten
• Er usædvanlig træt om morgenen
•  Spiller på kampe eller sportsgrene man 

ikke aner noget om eller interesserer sig 
for

Det kan være svært at vide, hvornår man har et 
spilleproblem, eller om man kender nogen, der har 
et spilleproblem. Langt de fleste gambler helt upro-
blematisk. Men nogle bliver så optaget af at gamble, 
at pengespillet fylder mere og mere i deres liv, så de 
gradvist mister overblik og kontrol. Pludselig vil man 
hellere gamble end at game, hænge ud med venner 
eller være sammen med sin familie.

Vi ser flere og flere unge mænd i ludomanibehandling, 
og de spiller hurtige spil som odds. Derfor er det eks-
tra vigtigt at have fokus på de unge gamere. Jo tidligere 
man begynder at gamble, jo større er risikoen for, at 
man udvikler et problem med gambling.

Mange gambler, fordi det er underholdende eller spæn-
dende, og det giver dem en god følelse. Når man gam-
bler, vil man skabe stærkere og stærkere forbindelser i 
hjernen, og for nogle kan det blive en naturlig reaktion 
at gamble, når man fx keder sig eller er ked af det. Det 
kan være svært at stoppe igen, også selvom man bruger 
mere tid eller flere penge, end man egentlig har lyst til.

Et gamblingproblem giver ofte koncentrations- og 
søvnbesvær, som kan føre til problemer med at foku-
sere i skolen mv. En del dropper ud af fritidsaktiviteter 
og sociale fællesskaber og opfinder løgne og undskyld-
ninger for at kunne få tid og evt. også penge til spillet. 
Det kan skabe isolation, ensomhed og ikke mindst lavt 
selvværd. I nogle tilfælde ender det også med gæld og 
økonomisk kriminalitet.  

Det er vigtigt at huske, at man ikke en dag vågner op 
og er ludoman. Det er er en proces, hvor gambling 
gradvist tager overhånd, fra risikabelt spil til problem-
spil til ludomani. Des før du stopper op, des bedre. 
Når det så er sagt, så ser vi i dag gamblingproblemer 
udvikle sig meget hurtigere end tidligere, og det er 
derfor vigtigt at være opmærksom, hvis gambling 
eskalerer.

Hvis du er i tvivl, om du gambler for meget, kan du 
læse folderen ”Gambler du for meget?” 
https://gamingnotgambling.dk/images/Gambler_du_
for_meget.pdf

https://gamingnotgambling.dk/images/Gambler_du_for_meget.pdf
https://gamingnotgambling.dk/images/Gambler_du_for_meget.pdf
https://gamingnotgambling.dk/images/Gambler_du_for_meget.pdf
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Gaming kan også tage overhånd, men det er noget andet

GODE RÅD FRA UNGE GAMERE

Mental træning

Spil ind til du ikke kan 
holde koncentrationen

Spil med dine venner - få 
gerne et hold og ha faste 

spilletider

Find det du er særlig god 
til - your secret sauce!

se YouTube videoer med 
gode spillereLær alle banerne at kende

Lav fysisk træning ved 
siden af

Mange er bekymrede for, om børn og unge kan spille for 
meget og blive afhængige af gaming. Typisk bliver det målt 
i, hvor mange timer den unge bruger på at game, men 
tid i sig selv kan ikke afgøre, om man har et overforbrug. 
Rigtig mange spil kræver nemlig, at man spiller mange timer 
ad gangen. Mange gamere synes også, at det er sjovt at 
investere mange timer i spillet, hvis de har fået et nyt spil 
eller står overfor en særlig udfordring i spillet, men det 
finder hurtigt et naturligt leje igen. Hvis man gerne vil være 
professionel, kræver det faktisk også, at man prioriterer 
computerspillet og træner meget. Og esporten kan blive 
en levevej for nogle.

Gamingafhængighed er ikke en officiel diagnose, men 
WHO har sat gaming på observationslisten som en mulig 
forstyrrelse i 2018. Det er dog meget nyt, og man skal være 
forsigtig med at diagnosticere nogen, fordi de godt kan lide 
at spille meget computerspil. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at der er balance i livet, også når 
man gamer. Hvis man oplever, at spillet fylder så meget, at 
man har svært ved at passe sin skole, andre fritidsinteresser og 
sine venner, eller hvis man kun kan føle sig glad og godt tilpas, 
når man gamer, kan det være tegn på, at gaming har taget 
overhånd, eller at man bruger spillet til at flygte fra noget. 

”Da jeg blev 15, var mit  computerforbrug på sit højeste. Jeg spillede 10-16 timer dagligt og sov mellem 
2-5 timer hver nat. Jeg udlevede mit drømmeliv i den digitale verden. I den virkelige verden var jeg intet 
andet end et stykke omvandrende udseende, som var død-usikker på sig selv. Jeg kunne søge væk i den 

digitale verden. Væk fra alle problemer og bekymringer og skjule mig selv.”
- Mads Marius
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Hvis du vil udelukke dig fra gambling:
ROFUS (online spil): https://spillemyndigheden.dk/rofus-udelukkelse-fra-spil-0 

Pause fra skinbetting? Afmeld app’en ”Steam Authenticator”.

Det er vigtigt at være ekstra  
opmærksom, hvis livet er dumt

Hvis du er under 18 år, anbefaler vi, at du lader være 
med at gamble. Det øger risikoen for, at du ikke kan 
styre spillet, og at du mister glæden ved gaming.

Hvis du gambler, så er det vigtigste, at du finder 
gode metoder til at holde øje med, at du ikke taber 
kontrollen. Det dumme ved gambling er, at når du 
taber kontrollen, vil du i en periode opleve, at det 
hele virkelig kører – at du er ”on a roll”. Så tag en 
pause og tænk dig om.

Husk at du også altid kan få gratis hjælp hos Cen-
ter for Ludomani. Det kræver ingen henvisning 
fra lægen og er helt anonymt. Ring på 70 11 18 10 

Helt konkret er de 3 gode råd: 

1.  Registrer hvor meget tid og penge du bruger, 
det er den bedste måde, du kan bevare kon-
trollen på. Du kan bruge en app som MitSpil 
https://spillemyndigheden.dk/app

2.  Spil aldrig for lånte penge

3. Spil aldrig for at vinde det tabte tilbage – heller 
ikke skins eller ære

Hvis du er bekymret for, om du gambler for meget, 
hvis du f.eks. har tabt mange penge eller siddet 
vågen en helt nat – så snak med dine forældre eller 
dine venner. Det er vigtigt at turde sige det højt. 
Jo før du stopper op, des nemmere er det at få 
kontrollen tilbage.

Hvad kan du selv gøre? 

Hvis man oplever, at livet er svær t i en periode, bli-
ver man ekstra sårbar for ikke at kunne kontrollere 
sin gambling. Det kan være, at man er frustreret, 
føler sig presset eller er ked af det. Her kan betting 
give et kick, og man kan føle, at man bruger nogle 
færdigheder, som kan give en succesoplevelse. Et 
kick, der minder om det kick, man får ved at game.
Det er faktisk i samme perioder, at computerspil-
let kan tage overhånd. Gaming kan nemlig blive 
problematisk, hvis man bruger det som eskapisme 
– altså at man gemmer sig fra den virkelige verden 
i computerspillet.

Når man har flere penge end normalt, er det også 
vigtigt at være opmærksom. Det kan være fristen-

de at gamble, når man pludselig har flere penge, 
end man plejer. Det kan fx være i forbindelse med 
konfirmation, eller hvis man har et fritidsjob og får 
feriepenge eller penge tilbage i skat. Hos Center 
for Ludomani møder vi mange unge mennesker, 
der på kor t tid har mistet mange penge.

Det er altså vigtigt at du kan adskille gaming og 
gambling både som spiller, træner, forælder, klub 
ligesom det er vigtigt, at du ved, hvad du kan gøre 
for at sikre, at gambling ikke tager overhånd. Her-
under kan du se, hvad du selv kan gøre, og i de 
følgende afsnit kan du dykke ned i anbefalingerne 
til dig, der gerne vil være pro gamer, til forældre 
eller til klubben/trænerne.

https://spillemyndigheden.dk/app
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Din evne til at holde fokus i spillet er afgørende 
for at blive en rigtig god gamer. Fokus har både 
betydning for dit overblik i spillet, din reaktionsevne 
og din evne til ikke at blive distraheret af fejl, forstyr-
relser og træthed. Derfor er fokus også afgørende 
for din udholdenhed. For at sikre fokus er det vigtigt, 
at du arbejder med din mentale træning, udover din 
fysiske, taktiske og tekniske træning. I den fysiske 
sportsverden arbejder Team Danmark med det 
mentale hjul, der netop sætter fokus på, hvordan du 
udvikler strategier til at holde mentalt fokus – hvis 
du har hovedet fuldt af noget andet og ikke er til 
stede, så opnår du ikke kvalitet i træningen. Hvis du 
ikke har kvalitet i træningen, så udvikler du dig ikke 
som spiller. Det betyder, at du ikke kan præstere i 
samme grad, og derfor på sigt ikke når dine mål. 

Hvile og restitution er afgørende, og for at levere 
en toppræstation i spillet skal du være i stand til at 
holde fokus både til kamp og til træning. Restitution 
indebærer både fysisk, ernæringsmæssig og mental 
restitution. Det betyder, at det er vigtigt at sørge for 
både din fysiske og mentale sundhed.

Vil du være topspiller og holde fokus på spillet, 
indebærer det også at have styr på dit liv uden om 
esporten. Her taler vi om såkaldte lifeskills. Lifeskills 
vil være noget man i stigende grad vil se på som 
talentspejder og især indenfor esporten, hvor ta-

lenter typisk er mere uskolede end talenter i den 
fysiske sportsverden. Det bliver altså vigtigt, at du 
lever et liv, hvor du kan møde til tiden, passe din 
skole ved siden af, opføre dig ordentligt og ikke har 
mange forstyrrelser som fx konflikter, der kan fjerne 
dit fokus. At have gode lifeskills bliver altså den 5. 
færdighed. 

At have gode lifeskills er vigtigt for at bygge et brand 
som professionel gamer, der både er rollemodel og 
superstjerne, som forstår fanpleje, sponsorpleje og 
lever op til forpligtelserne i sin kontrakt. Du skal 
altså have styr på dit liv, hvis du vil være den nye 
Ronaldo indenfor esport.

Gambling kan stjæle fokus fra dit game. Når du gam-
bler, så flytter du fokus fra dit eget spil over til nogen 
andres og er dermed lidt mindre til stede til træning 
og til turneringer. Der er også mange, der better 
om aftenen, inden de skal sove – men det påvirker 
søvnen negativt, og man sover derfor dårligere. Hvis 
du gambler lige efter træning eller kamp, så vil det 
også ske på bekostning af din mentale restitution. 
Gambling kan medføre bl.a. stres, søvnløshed og 
nedsat koncentrationsevne og kan derfor ødelægge 
dine muligheder for at realisere dit talent! 

Gambling er derfor en dårlig interesse, hvis du gerne 
vil game seriøst. 

TEKNISK TAKTISK FYSISK

DET BETYDER DU TRÆNER BÅDE GAMET OG DIG SELV GENNEM 5 FÆRDIGHEDER 

MENTAL LIFESKILLS

HVIS DU VIL VÆRE EN GOD GAMER SKAL DU BÅDE 
VÆRE GOD TIL GAMET OG ARBEJDE MED DIG SELV

SÆT DIG EN 
MÅLSÆTNING

LAV EN STRATEGI

KONSTRUKTIV 
EVALUERING 

- LÆR TIL NÆSTE GANG

SPÆNDINGREGULERING
 - IKKE FOR NERVØS ELLER 

HIDSIG

VISULAISER 
DIN STRATEGI

SELVTILLID

ARBEJD MED DIN 
INDRE DIALOG

HOLDE 
KONCENTRATIONEN

FORTSÅ DIG SELV FORSTÅ GAMET

MENTALE 
FÆRDIGHEDER I 
TRÆNING OG 
KONKURENCE

DET BETYDER DU SKAL LEVE ET LIV DER IKKE DISTRAHERER 
DIG FRA GAMET. SUCCES SIDDER I DIN EVNE TIL AT HOLDE 

FOKUS I PRÆSTATION OG I RESTITUTIONEN

TRÆNING/
KONKURENCE

AKTIV 
RESTITUTION

ERNÆRINGSMÆSSIG 
RESTITUTION

PASSIV 
RESTITUTION

Fokus og præstation Nedtrapning af puls
Afslapning i spændte muskler

Få styr på salt, sukker
 og væske balancen

Evaluer din præstation
Mindfulness

Kan du holde fokus? 
 
Man bliver en dårligere gamer, hvis man ikke har styr på sin gambling

 
”Når du først er i overtime er der ingen pauser, så spiller du til nogen dør”
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Det kan du gøre som forælder
Forældre spiller en afgørende rolle i forhold til at passe godt på de unge gamere, men 
mange forældre synes, at det er lidt svært.

1.  Sæt dig ind i spillet og forstå, hvornår dit barn gamer og måske gambler

2.  Lav aftaler om, hvor meget gaming må fylde

3.  Lad være med at låne dit barn dit kreditkort eller lån dem dit nemid

4.  Du kan godt give skins i gave, men lad være med at give keys. hvis du 
har givet dit barn et dyrt skin, så tal om, at det ikke skal bettes og spørg 
efterhånden om du må se det. Det giver dig mulighed for at se og tale 
om, hvad dit barn gør med det

5.  Brug forældreindstillingerne (fx family view på steam) til evt. at begrænse 
barnets adgang til, at dit barn ikke kan handle med skins uden din tilladelse

Det vigtigste, du kan gøre som forælder, er at sætte 
dig ind i dit barns gaming. Det betyder at gå til det, 
som hvis dit barn gik til fodbold eller spillede et 
instrument - så engagér dig. Konkret betyder det at 
spørge ind til spillet:

• Hvad spiller du egentlig for et spil? Hvad går det 
ud på?

• Hvorfor er det sjovt at spille lige det spil?

Sæt dig også gerne med barnet og se, hvordan det 
foregår, prøv evt. selv spillet – måske synes du, at 
det er sjovt! Det er den bedste måde at forstå den 
verden, dit barn færdes i. Rigtig mange computerspil 
har også et stort socialt element, og gamerne får ofte 
mange relationer gennem gaming. Mange forældre 
har fordomme omkring det at game, men der er 
rigtig mange gode ting ved computerspil. 

Hvis du har svært ved at forstå det, er du ikke alene 
– derfor er der lavet mange ordbøger, der hjælper dig 
på vej til at forstå, hvad dit barn mener, når det kalder 
dig en ”noob” eller stolt fortæller, hvor meget han/
hun har ”fragget” – så bare rolig. Du kan fx se mere 
i denne ordbog (www.esportfakta.dk/ordbog.html).

Mange gamere bruger mange timer om dagen og 
om ugen på at spille computerspil. Det er tit en del 
af spillet, især hvis man har fået et nyt spil. Mange 
forældre bliver bekymrede over mængden af tid, der 
går med spil, og her er det bedste råd at tale med 
dit barn. Find ud af, hvorfor dit barn spiller meget. 
Vi har udarbejdet et samtaleark, du kan bruge til at 
tale med dit barn, samt et skema, hvor I sammen kan 
registrere dit barns forbrug af tid – find dem her : 
https://gamingnotgambling.dk/images/Registrerings-
skema-over-aktivitet.pdf
Et stort spilleforbrug kan skyldes en stor interesse 
for spillet i en periode, at dit barn træner op til en 
turnering, eller at det er en god måde at koble af 
på. Men et meget stort spilforbrug kan også være et 
udtryk for, at der er andre ting, der ikke fungerer i dit 
barns liv. Hvis dit barn generelt set ikke er særlig glad 
andre steder end i spillet, kan det give grund til mere 
alvorlig bekymring. Husk, at der også er forskel på 
alderen, de små spiller typisk for hyggens skyld, hvor 
de lidt større børn/unge tager det mere alvorligt og 
gerne vil være god. 

Her kan spillet blive en del af selviscenesættelsen som 
teenager – og derfor skal du også tage interessen 
seriøst.

Gamere er gode til multi-
tasking

Det er fedt at vise andre 
at man er god!

Det er fedt at nørde 
spillet og vide alt om 

spillet og det community 
man er en del af

Alle kan være sig selv i 
spillets verden – der er 
plads til mangfoldighed

De lærer en masse især om 
strategi

Gaming giver venskaber

Det giver et selvtillids-
boost, men man skal 

selvfølgelig bygge bro til 
virkeligheden

5 gode råd til forældre

http://www.esportfakta.dk/ordbog.html
https://gamingnotgambling.dk/images/Registreringsskema-over-aktivitet.pdf
https://gamingnotgambling.dk/images/Registreringsskema-over-aktivitet.pdf


G a m i n g  n o t  G a m b l i n g11

Rune Nielsen:

Hvorfor er det sjovt at spille  
computerspil?

https://cyberhus.
dk/artikel/hvor-

for-er-det-sjovt-spil-
le-computerspil 

Rune Nielsen + Anne Bruus:

Stop sygeliggørelsen af  
computerspilglade unge 

http://mo.infomedia.dk/ShowArticle.
aspx?Duid=e5ce91e6&UrlID=f-

9fe70e3-7807-4d18-9652-9dc31f-
fa14a5&Link= 

Anne Bruus: 

Forældres kamp mod  
computerspil skader de unge

 
https://videnskab.dk/
krop-sundhed/forael-

dres-kamp-mod-compu-
terspil-skader-de-unge 

Anders Lieberoth: 

Findes ’teknologiafhæn-
gighed’? Amerikansk forsker 

afliver seks myter
 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/
foraeldres-kamp-mod-computer-

spil-skader-de-unge

”Jeg er begyndt at spørge 
min mor om hvornår vi 
skal spise – så vurderer 
jeg selv om jeg kan nå 
et game, ellers bliver vi 
uvenner når hun beder 

mig slukke midt i et map” 

- Ung gamer

Rigtig mange forældre kommer i konflikt med deres 
barn omkring computerspillet. Spørg hvorfor dine 
regler frustrerer barnet, og se om I ikke kan finde 
på fælles spilleregler, der giver mening i både familien 
og online. Hvis dit barn eksempelvis spiller på hold, 
så kan man faktisk blive udelukket hvis man stopper 
sit spil imens spillet er i gang, det svarer til at gå af 
rundboldbanen ligesom man er ved at løbe en befrier. 
Prøv derfor at forstå hvorfor 5 minutter nogle gange 
kan være afgørende!

”Sund gamingadfærd fordrer et liv i balance. Gaming skal 
have et passende niveau og ikke blive på bekostning af 
et fuldt liv, dvs. der skal også være plads til venner, skole, 
arbejde og generelt sunde livsstilsvaner.”

Dialog giver dig også mulighed for at vurdere spillet 
i forhold til vold og gamblingelementer. Der er rigtig 
mange børn, der også gambler i forbindelse med 
gaming, men forældre kan tit ikke se forskel. Her er 
det vigtigt at sætte tydelige rammer op for børne-

ne – er du under 18 år, skal du ikke gamble. Det 
betyder også, at du som udgangspunkt ikke skal give 
dine børn dit kreditkort uden at være sikker på, hvad 
det skal bruges til. Ligeledes må du aldrig udlåne dit 
NemID, det er personligt, og der er en grund til, at 
visse sider er lukket med aldersbegrænsning. Denne 
aldersbegrænsning kan let omgås ved bare én gangs 
brug af en voksens NemID.

 Hvis du er bekymret for, at dit barn bliver meget 
alene med spillet eller ikke rører sig nok, kan det 
være en rigtig god ide at hjælpe dit barn ned i en 
klub eller esportsforening. Her bliver der typisk sat 
gode rammer op for computerspillet. Hvis dit barn 
allerede spiller i en forening eller klub, så prioriter at 
tage med til forældreaftener mv. 

Hvis du er bekymret for, at dit barn har udvik-
let et gamblingproblem, kan du altid ringe til 
Center for Ludomani på telefon 70 11 18 10 
for et godt råd. 

Skolebørnsundersøgelsen (af Statens Institut for Folkesundhed) fra 2014 viser at:

75% 48%

30% 12%

54% 19%

gamer dagligt gamer dagligt

af de 11-15-årige 
gamer 4 timer 
dagligt

af de 11-15-årige 
gamer 4 timer 
dagligt

gamer min. 4 timer 
i weekenden

gamer min. 4 timer 
i weekenden

Hvis du som forælder vil læse mere:
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Det kan du gøre i klubben/foreningen
Det er vigtigt, at man som esportsklub/-forening har fokus på gambling som en del af at 
etablere et sundt esportsmiljø.

Det kan I konkret gøre! 

a.  Hvis du synes, det fylder for meget på holdet, så tag en fælles snak om gambling. Vi har 
lavet disse øvelser, du kan bruge til formålet: 

 i. Dialogspørgsmål til at starte samtalen i klubben/klassen 
 ii. Link til in-game øvelsesmateriale 

b.  Hvis du er bekymret for en ung, så tag vedkommende til side til en privat snak. Vi har 
udarbejdet denne vejledning, du kan bruge som hjælp til samtalen 

c.  Det kan være en hjælp at give de unge alternativer til gamblingen - lad dig inspirere af 
disse forslag https://gamingnotgambling.dk/images/Alternativer-til-gambling.pdf

d.  Det er tit en god ide at involvere forældrene både i forhold til det kollektive og det 
individuelle, da forældrene spille en stor rolle i at finde balance og særligt i forhold til 
at erkende et evt. problem. Lad dig inspirere af denne øvelse til forældremødet https://
gamingnotgambling.dk/images/Oevelse-til-foraeldremoedet.pdf, eller giv evt. forældrene 
denne folder, hvis du er bekymret for netop deres barn 

Gambling kan tage overhånd både for den enkelte, 
men også på et hold eller i en klub, hvis der en 
uhensigtsmæssig gamblekultur. Derfor er det vigtigt 
at arbejde med holdningen i sin klub/forening og 
adressere emnet, hvis gambling fylder for meget i 
snakken, i pauserne mv. 

Træneren har en vigtig rolle!

Det kræver at både ledelse og trænere tager aktivt 
ansvar. Det kræver et løbende fokus og mange åbne 
samtaler om, hvorfor gambling ikke hører til under 
træning og til turneringer. Som træner har man et 
særligt ansvar. Trænere er nemlig rollemodeller og 

kulturbærere og skal vise den rigtige vej for de 
unge – de skal drive kulturen og italesætte, hvorfor 
gambling ikke kun er for sjov. Træneren bør derfor 
ikke gamble sammen med eller foran gamerne. Træ-
neren bør ligeledes ikke fortælle om egen gambling. 
Herunder er det vigtigt, at træneren er med til at 
sætte fokus på, at der altid en indsats, når der tales 
om en gevinst og selv tør at tage samtalen om, hvor 
meget man har tabt.

Som træner har du en særlig mulighed for at mærke, 
om gambling fylder i de unges bevidsthed, og træ-
neren kan derfor også sætte emnet på dagsordenen 
på en anden måde. 

https://gamingnotgambling.dk/images/Alternativer-til-gambling.pdf
https://gamingnotgambling.dk/images/Oevelse-til-foraeldremoedet.pdf
https://gamingnotgambling.dk/images/Oevelse-til-foraeldremoedet.pdf
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HVAD ER MATCHFIXING? 
Manipulation af idrætskonkurrencer, hvor der søges direkte eller 
indirekte økonomisk gevinst, herunder forsætlig underpræstation, 
nederlag eller bestikkelse af eller trusler mod en person for at 
påvirke en idrætskonkurrence. 

TILSVARENDE UETISK ADFÆRD
• Misbrug af intern viden i forbindelse med betting 
• Spil på egne kampe 
•  Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med 

konkurrencen

Kilde: Danmarks Idrætsforbunds matchfixingregulativ

” Det kan være nemt at snyde i esport og gaming. Måske for nemt. For snyd ødelægger fornøjelsen ved 
spillet, både for den, der bliver snydt og for den, der snyder. 
 
At fixe er mangel på respekt for spillet og for modstanderen - og måske også mangel på respekt for 
dig selv. For du gamer jo, fordi du kan lide det - og nu ødelægger du det, både for dig selv og andre.
 
Straffen kan være hård for den, der snyder eller fixer. Det kan være udelukkelse og karantæne fra 
esporten. Og hvis andre taber penge på grund af dig og dit snyd, bliver det en sag for politiet. Konse-
kvensen kan blive bøder eller endda fængsel.
 
I Anti Doping Danmark er esport et nyt område, men vi har allerede set de første sager. Hvis du ser 
eller hører noget om snyd i esport, så giv os et praj på stopmatchfixing.dk via din pc eller mobil. Du 
kan være anonym, hvis du vil.
 
Så bevar respekten - for spillet, for din modstander og for dig selv. Spil - men spil fair. Og sig noget, hvis 
du ser noget!

 
- Jesper Frigast Larsen, Anti Doping Danmark , Sekretariat for den nationale platform mod matchfixing

En kobling til matchfixing

 Der er en sammenhæng mellem gambling og match-
fixing. Problemer med gambling og spillegæld udgør 
en væsentlig risikofaktor, der kan føre til matchfixing. 
Fixere leder efter spillere, som de kan påvirke – og de 
vælger ofte dem, der er sårbare. 
En kultur præget af gambling kan dels øge risikoen 
for ukontrolleret gambling, som skaber ovennævnte 
sårbarhed, og dels give grobund for lidt ”blødere” 
uetisk adfærd såsom betting på egne kampe. Især i 
esporten, hvor lønningerne stadig er forholdsvis 

lave og kontrakter forholdsvis usikre, kan tilbud  om 
matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd virke særligt 
tillokkende. 
Ved at skabe et sundt miljø (med fokus på balanceret 
gambling og information om risikoen ved overdreven 
gambling samt hjælp til at håndtere evt. gamblingpro-
blemer) bliver esportsmiljøet også mindre sårbart 
overfor matchfixing. Derfor er der også i pro-sam-
menhænge og talentudvikling et potentiale i at prio-
ritere at arbejde med selve holdningen til gambling.



Du kan altid få gratis hjælp

Ring 70 11 18 10

WWW.GAMINGNOTGAMBLING.DK 


