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

Introduktion
Gaming og esport er mere populært end nogensinde før. Drenge og piger dyrker det
i de mange foreninger, der skyder op over hele landet, der afholdes store turneringer
med tusindvis af seere og enorme pengepræmier, og de, der vinder, er deciderede verdensstjerner.
Alt i alt er der rigtig mange gode ting at sige om
espor t og gaming.
Men den stigende popularitet og interesse for
gaming rejser nogle problemstillinger, som ikke har
været aktuelle før nu. I mange af de mest populære
spil får de såkaldte loot boxes en større og større
rolle. Selvom loot boxes ikke per definition er
problematiske, bruges de af og til på en måde, der
kan klassificeres som gambling – de har indskud og
gevinst af pengemæssig værdi, og udfaldet afgøres
ved tilfældighed.

Loot boxes er et udtryk for, at gaming og gambling
generelt flyder sammen. Gamblingelementer fylder
mere og mere i gamingverdenen i form af loot
boxes og skin betting, og eodds er i eksplosiv vækst.
På streamingkanaler, nyhedssites og til store events
er der ofte fyldt med reklamer for betting på espor t
og skin betting. Når gaming og gambling på den
måde flyder sammen, kan det være svær t at finde
grænsen både for voksne og børn.
Loot boxes understreger også kompleksiteten i at lovgive og forebygge i en hastigt udviklende digital verden.
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Hvad er en loot box?
Loot boxes er en samlebetegnelse for lykkekasser,
som man enten kan købe eller vinde i computerspil,
fx når man har klaret en bane, besejret en boss eller
noget helt tredje. Loot boxes bruges forskelligt i spil.
I nogle spil er det en skattekiste, og i andre er det
en pakke kor t. Derfor kaldes de også alt fra cases
og crates til packs.
I nogle loot boxes er gevinsten ren æstetisk som
skins, og i andre spil kan gevinsten gøre en forskel
i spillet. Fælles for dem alle er, at gevinsten altid vil
være mere eller mindre værdifuld for spilleren, og
at man ikke ved, hvad man får, før man har åbnet
dem. For spiludviklerne er loot boxes en veritabel
indtægtskilde, og det anslås, at der i 2022 vil blive
købt loot boxes for 50 millioner US dollars på
verdensplan.

Det startede med Star Wars:
Battlefront II ”skandalen”
Diskussionen om loot boxes blev kickstar tet i
det meste af verden, da EA lancerede Star Wars:
Battlefront II i 2017. Rigtig mange gamere følte sig
snydt og klagede over, hvordan man stor t set ikke
kunne undgå loot boxes for at avancere i spillet (læs
mere her). Samtidig begyndte flere og flere politiske
repræsentanter at udtale sig offentligt om, at loot
boxes er gambling, bl.a. den amerikanske statsrep.
Chris Lee. Belgien og Holland har siden vedtaget, at
visse loot boxes fremover reguleres som gambling.
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Center for Ludomani mener…
Det bekymrer Center for Ludomani, at børn via deres interesse for gaming, og i en
meget ung alder, introduceres for gambling.
Problemet ved loot boxes er, at de foregår i computerspiluniverset og er baseret på gamblingelementer :
Det betyder, at hvilken gevinst man får, afgøres fx
på roulette eller ved plat/krone, hvilket vi ved, giver
dopaminkicks i hjernen, som vi kender fra gambling.
Så når man åbner loot boxes, vil det i nogle tilfælde
minde umiskendeligt om det, man ser på kasinoer,
bettinghjemmesider og så videre. Derfor kan man
med rette frygte, at de unge gamere alt for tidligt
bliver bidt af gamblingens kick, hvilket kan øge risikoen for et problematisk forhold til gambling senere
i livet. Vi ved nemlig, at en tidlig gamblingdebut øger
risikoen for at udvikle et problem.

Ved at karakterisere loot boxes som gambling vil
der blive indfør t en række krav såsom aldersbegrænsning og synliggørelse af sandsynligheden for at
vinde og tabe. Det vil gøre en positiv forskel for de
unge gamere.

Argumentet om, at genstandene skal kunne omsættes til rede penge, førend mekanismen karakteriseres som gambling, er i flere tilfælde opfyldt på
tredjepar ts-websider, som vi ser ved skin betting.
At dette ikke sker på samme hjemmeside, som
loot boxes udbydes på, giver spiludbyderne et hul
i lovgivningen, som udnyttes på bekostning af de
unge. (Læs eksempel på en svensk ung, som mistede
kontrollen over loot box-forbruget1.)

En indsigelse mod at karakterisere visse loot boxes
som gambling er, at man altid er garanteret en form
for gevinst, man altid vinder noget – men man ved
ikke hvad, da netop det afgøres af tilfældigheder.
Flere reddit2 brugere og forskere har forsøgt at
åbne en masse loot boxes og registrere gevinsterne,
og konklusionerne er tydeligt, at i langt de fleste
tilfælde vinder man noget, der er under værdien af
det, man har betalt.

Center for Ludomani mener, at visse loot boxes bør
betegnes som gambling hvis:

Det kræver tilladelse fra Spillemyndigheden at
udbyde et spil, hvis spillet opfylder følgende tre
betingelser :

1. De afgøres ved tilfældighed
2. De kræver en indsats (man betaler for at
få adgang)
3. M
 an vinder en gevinst i form af en mere
eller mindre værdifuld, virtuel genstand

Det er netop blandt de unge, der gambler på de
hurtige onlinespil som odds, roulette og poker, at
der sker en stigning i forhold til ludomani. Derfor er
det ekstra vigtigt, at vi passer på de unge gamere.
Som det ser ud nu, er der simpelthen et sikkerhedsog ansvarsmæssigt brist i forhold til at passe på de
unge.

1. Deltagerne skal betale et indskud (penge
eller andet, der har økonomisk værdi),
2. Deltager gennem indskuddet kan opnå
en gevinstchance (alle slags gevinster af
økonomisk værdi), og
3. Spillet har et element af tilfældighed.

1

https://mashable.com/2017/12/01/19-gaming-gambling-addict/?europe=true#Tl_k3gYo_kq6

2

Online forum hvor bl.a. mange gamere kan diskutere den verden de færdes i

Loot boxes -

Gaming eller Gambling

Ludomani er karakteriseret ved
hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer personens
liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier
og forpligtelser.
Kilde: WHO

Forskning viser…
•

At unge er særligt udsatte i forhold til ludomani

•

At 26% af de 17-årige drenge havde en risikabel
gamblingadfærd i 2016

•

At signifikant flere unge ml. 17-20 år i dag har en
problematisk gamblingadfærd sammenlignet med
tidligere

•

At unge, der spiller om penge på nettet har tre
gange så stor chance for at udvikle en problematisk spilleadfærd som voksne

•

At 48% af dem, der er i behandling hos Center for
Ludomani, er 18-30 år.

Noget tyder på at loot boxes ikke har en særlig høj tilbagebetalingsgrad:
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
PINK RED
3.2% 0,64%

YELLOW/KNIVES
0,26%

Overwatch lootboxes

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

LEGENDARY
8%
PURPLE
15.98%%

RARE
69%
BLUE
79.92%

OBS: Det beregnede er et eksempel. Priserne kan
variere alt efter dagskursen. Kilde3

EPIC
23%

3 Redditors har beregnet det gennemsnitlige antal
Overwatch loot-bokse på mere end 1000 bokse. Kilde4

FIFA Packs

Den gennemsnitlige ”Return to Player”
på FIFA Packs er:

50%
dvs. du i snit får værdi for 50.000
hvis du køber for 100.000,- eller med
andre ord taber du 50.000,-

Rune Mentzoni, University of Bergen, National center
for gaming and gambling research. Kilde5

3

CS:GO: https://www.pcgamesn.com/counter-strike-global-offensive/csgo-case-odds

4

Overwatch: https://www.reddit.com/r/Overwatch/comments/4mbpz9/loot_box_drop_rate_1000_boxes_sample_size/

5

FIFA: https://www.reddit.com/r/FIFA/comments/8nj3z6/fut_pack_opening_research_project_3800_later/?st=jhvpmncy&sh=284efe68

5
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Forskere mener…
Forskerne Rune Kristian Lundedal Nielsen og Pawel Grabarczyk har i helt ny forskning
(2018) undersøgt de forskellige måder, som loot boxes anvendes på. De bruger udtrykket Random Reward Mechanisms (RRM) om loot boxes, som illustreres således:
Kvalifikationskrav  Tilfældig proces  Belønning
I CS:GO får man, når man vinder en bane, en kasse med
ukendt indhold (tilfældig proces), så betaler man nogle
penge for en nøgle (kvalifikationskrav), åbner kassen med
nøglen og får et skin (belønning).

I forskningsar tikel har de defineret fire forskellige
typer loot boxes. De er inddelt i forhold til kriterier for, hvor vidt indskud og gevinst indebærer
”rigtige” penge, eller om det udelukkende bliver i
spillet. Hvis man køber loot boxes for rede penge,
og gevinsterne efterfølgende kan omsættes til
rede penge (Type 4), så tilsvarer det den aktuelle
lovgivnings definition af gambling. Det er dog
også relevant at se nærmere på gråzonerne som
Type 3, hvor de indlejrede gevinster alligevel kan
opleves som meget værdifulde for gameren og
nogle gange også kan omsættes på et sor t marked
udenfor spillet, ligesom man vil kunne sælge hele
sin konto for et højere beløb med bedre skins.
De to forskere peger i øvrigt på, at der i løbet af de
seneste år er sket et skred i, hvilken rolle loot boxes
har i de forskellige computerspil. Hvor de tilfældige
processer før i tiden var usynlige nødvendigheder,
spiller de i dag en helt central og synlig rolle.

Den tilfældige proces bliver altså et underholdende
element i sig selv, der for nogle bliver ligeså vigtigt
som selve spillet. Det er faktisk blevet så stor en del
af gamerverdenen, at youtubere og streamere laver
film, hvor de åbner kasser, som ses med stor interesse. Til tider er disse streamere med til at opretholde
illusionen, fordi de vinder de store gevinster – nogle
gange tilfældigt, andre gange arrangeret for at tiltrække nye kunder.
Spiludviklerne bruger en række tydelige gambling
referencer såsom terninger, der kastes, en roulette,
der spinner, og kor t, der blandes, når kasserne skal
åbnes. Det vil sige, at der er nogle andre muligheder,
end vi historisk har kendt fra lignende produkter i
den fysiske verden, som eksempelvis Magic Cards
og Pokémonkor t. Derudover findes loot boxes i
et online univers og er dermed tilgængelige 24/7,
hvormed det er muligt at eskalere sit forbrug i en
helt anden grad end med de fysiske kor t.

TILFÆLDIGE BELØNNINGSMEKANISMER (LOOT BOXES)
Er indskuddet isoleret
fra eller indlejret i den
daglige økonomi?

Er gevinsten isoleret fra
eller indlejret i den daglige
økonomi?

Eksempler på spil

TYPE
1

Isoleret

Isoleret

Diablo 1, Diablo 2

TYPE
2

Isoleret

TYPE
3
TYPE
4

Indlejret
(de virtuelle objekter kan sælges)

Indlejret

Isoleret

(kan købes for ”rigtige” penge)

(de virtuelle objekter kan ikke sælges)

Indlejret

Indlejret

(kan købes for ”rigtige” penge)

(de virtuelle objekter kan sælges)

Diablo 3 (med auktionshus)
Overwatch, Star Wars Battlefront 2, FIFA 17 Ultimate
Team
PUBG, Team Fortress 2,
CS:GO

Kilde: Are Loot Boxes Gambling? Random reward mechanisms in video games (Rune Kristian Lundedal Nielsen & Pawel Grabarczyk, IT University of Copenhagen, 2018)
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Forskerne peger på, at der netop er følgende psykologiske mekanismer på spil i
gambling – nogle af mekanismerne anvendes desuden i loot boxes:
Gamblerens fejlslutning
Hvis en hændelse sker oftere, end det er sandsynligt,
har man en tendens til at tro, at det efterfølgende
vil ske mere sjældent, end det er sandsynligt. For eksempel tror mange gamblere, at deres chance for at
vinde stiger, jo mere de taber. Dette vil også gøre sig
gældende for loot boxes fordi de netop indeholder
gamblingelementer.
Near misses
Nogle kasinospil er designet sådan, at man hele tiden
ser, hvor tæt man var på at vinde, som for eksempel
på en roulette. Det samme ses i CS:GO, hvor man
kan altid kan se de meget sjældne og værdifulde
skins, man næsten vandt.
Tab forklædt som gevinst
Når man en vinder på en enarmet tyveknægt, vinder
man ofte mindre, end man har betalt. Der er altså
ikke tale om en gevinst, men et mindre tab. Det
samme ses i CS:GO, når man åbner en loot box,
hvor man i stedet for slet ikke at få noget, kan vinde
skins, der har langt mindre værdi, end man har betalt
for sin nøgle.
Illusionen om kontrol
Hvis man selv kan bestemme, hvad man spiller på, så har man en tendens til at overvurdere sin chance
for at vinde – også selvom udfaldet er 100% tilfældigt. Derfor findes den røde knap på spilleautomater, så
man føler, at man kan vælge, hvilke ikoner hjulet skal stoppe ved. På samme måde kan man i for eksempel
CS:GO selv vælge, hvilke loot boxes man vil åbne.
Chasing
Mange gamblere føler sig nødsaget til at vinde det tabte hjem, når de har tabt på pengespil. Hvis loot boxes
er gambling, vil det trigge de samme mekanismer hos gamerne, som dermed vil forsøge igen og igen at få
den store gevinst og dermed forsvare de mange bokse, de har åbnet.

7

8

Loot boxes -

Gaming eller Gambling

”Det er lige meget, om det er en
loot box eller en enarmet tyveknægt.
Gambling er gambling.”

Trænere mener…

Træner - esportsforening

Center for Ludomani har afholdt fokusgruppeinterview om loot boxes med en række
trænere. Trænerne arbejder alle i esportsklubber/-foreninger og træner både CS:GO,
League of Legends og Overwatch. Deres spillere er i aldersgruppen 13-20 år.

Loot boxes fylder meget
Alle trænere oplever, at loot boxes er et tema, der I FIFA kan du vinde rigtig gode spillere, som også
fylder hos gamerne – særligt hos dem, der spiller er meget dyre at købe for rede penge, og dermed
CS:GO. Det er naturligt sådan, fordi CS:GO er det håber man på, at man kan få det gode hold, der elmest populære spil indenfor
lers ville koste mange tusind
espor t i Danmark, og fordi
at etablere.
”Man skal lade være med at tro, kroner
det er det spil, hvor loot
Trænerne oplever i mindre
box-systemet er indrettet at noget er anderledes, bare fordi grad, at gamerne taler om
det foregår på en computer.”
mest attraktivt, da både
selve loot boxen, de taler
indskud og gevinst har en
bare meget om skins og i
monetær værdi.
ny og næ de store gevinster.
Træner - esportsklub
De griner mere, når man
Det er trænernes indtryk, at
spørger, hvor de har deres
de unge primær t åbner loot boxes, fordi de gerne skins fra – trænerne peger her på, at det også kan
vil vinde de gode skins. Skins er en udsmykning til være, fordi de har vundet deres skins på regulær
din figur, som du også kan købe for rede penge inde skin betting, som de unge godt ved, ikke er tilladt.
på det, der hedder Steam. Der er mere eller mindre Alligevel oplever trænerne også, at gamerne nogle
sjældne skins, og de sjældne skins er meget dyre – gange samles og ser på, at andre åbner en loot
en ”Dragon lore” koster eksempelvis omkring kr. box, så de genkender helt sikker t, at gamerne ser
25.000,-. Derfor bliver det attraktivt at åbne loot et spændingselement i boxene i sig selv – de vil
boxes i håbet om at vinde de skins, man ikke har bare ikke så gerne tale om det med de voksne.
råd til. Skins er nemlig en stor del af oplevelsen ved Det understreges også af, at de unge gider at se
computerspillet for de unge – ligesom nye fodbold- på streamere, der sender live, når de åbner 50 loot
støvler.
boxes på Youtube.
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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

”Det der med at åbne en
kasse, det går børnene helt
amok over.”
Træner - esportsforening
Loot boxes er gambling

Hvad gør trænerne selv?

Blandt trænerne er der enighed om, at både type
3 og 4 (jf. forskernes tabel) bør kendetegnes som
gambling – også der, hvor gevinsten som udgangspunkt udelukkende er vir tuel, fordi ar tefakterne har
så stor værdi for drengene. Samtidig er der så stor
efterspørgsel på de forskellige ting, at du alligevel
kan sælge dem fx ved at sælge hele din konto.

I mange foreninger er det forbudt at åbne loot
boxes, og trænerne taler ofte med deres spillere
om konsekvenserne ved loot boxes, hvad man ellers
kunne have brugt pengene på samt mekanismerne
bag.

Trænerne deler Center for Ludomanis bekymring
for, at gaming og gambling flyder sammen, og de ser
selv deres meget unge spillere åbner boxes, taler om
skin betting og generelt ikke forstår konsekvenserne
af deres valg.

Trænerne oplever generelt, at det har god præventiv effekt, når de laver regler for loot boxes, ligesom
nogle træner prøver at nedtone skin-hypen ved
ikke selv at spille med dem. Enkelte foreninger har
decideret sat lås på spilkontoen nede i klubben, så
det slet ikke er muligt at handle og dermed åbne
loot boxes.

Trænernes tre gode råd:
1: Gør det til et krav, at man skal logge ind med Nem-ID
2: Gør oplysning om tilbagebetalingsprocent og vinderchancer på loot
boxes til et krav
3. Oplysning og uddannelse af børn og især forældre
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Gamerne mener…

”Jeg fortæller kun om det,
hvis jeg har vundet noget
godt. Ellers gider jeg ikke.”

Center for Ludomani har mødt og interviewet ca. 100 unge gamere i alderen 13-20 år
både til events, turneringer og besøg i esportsforeningerne.
Gamerne mener selv, at gambling generelt fylder Når vi spørger dem, hvorfor de åbner loot boxes, så
rigtig meget inden for gaming, både i selve spillene griner de. Der er en fornemmelse af, at de godt ved, at
og i forhold til skin betting og mere og mere rekla- det kan tage overhånd med mængden af loot boxes,
me for esportsbetting. Når vi spørger, synes mange og at sandsynligheden for at vinde den store gevinst er
egentlig også, at det er problematisk, fordi mange lille – alligevel siger de også, at de bliver ved. Fælles for
mindreårige gambler, der
drengene er, at de alle kender
sker sager med matcfixing
én, der har vundet et af dyre
”Du kan gamble i alle spil, du skins i en loot box, og derfor
og snyd, og mange kender
kan finde, og forældre ved ikke ved de, at gevinsten er mulig.
nogen, der har tabt mange
penge.
noget om det. De forstår det
Gamerne fortæller, at det føles
ikke.”
De unge gamere peger engodt at åbne en loot box. Det
stemmigt på, at de ved, hvad
er sjovt! Flere af dem beskriver,
loot boxes er, ligesom langt størstedelen bruger at det giver et kick. Det understreges af, at drengene
og går op i skins. De fleste har også selv prøvet at ser streamere åbne loot boxes, fordi man så får lidt af
betale penge for at åbne dem – nogle har prøvet spændingen, uden selv at have noget på spil. De synes
det virkelig mange gange, mens andre har gjor t det også, det er sjovt at se, hvordan folk reagerer, når de
enkelte gange.
får noget rigtig godt eller noget rigtig dårligt. De unge
gamere er altså meget bevidste om det kick, det giver.

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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”Jeg synes ikke, at (skin betting)
siderne skal lukkes ned, men jeg synes,
man skulle logge ind med Nem-ID.”

De unge kan godt forstå
bekymringen
Når vi spørger de unge gamere direkte, om de kan
forstå Center for Ludomanis bekymring, siger de ja.
De peger alle sammen på, at nogen ikke kan styre
det, og de ved dermed godt, at betting kan blive et
problem. Flere har også selv prøvet pludselig at have
brugt flere penge, end de egentlig ville. De synes
derfor også, det ville være helt fair, hvis vi karakteriserede loot boxes som gambling, selvom det ville
indebære en NemID beskyttelse.
Alligevel er der
”Der er fair at karakogså en oplevelterisere loot boxes som
se af, at tingene
gambling.”
glider så meget
sammen, at det
på nuværende tidspunkt ville være dumt ikke at bette – både loot boxes og skin betting. Det opleves, at
man får noget gratis, som man går glip af, hvis man
lader være. I flere spil får du fx loot boxes, når du
gennemfører et niveau, så står de jo bare der, og det
eneste, du skal gøre, er at købe nøgler for et mindre
beløb. Så det gør de. På samme måde kan man få
gratis koder til spil på skin betting-sider, og det gør
at nogle unge oplever, at de aldrig har skin bettet,
selvom de reelt har, bare indtil videre kun med gratis
spins. De har altså svær t ved at skille tingene ad. Det
er mekanismer, som vi hos Center for Ludomani i
øvrigt også hører hos voksne gamblere.

”Man får lyst til at have de skins,
Astralis spiller med, fordi det ser
lækkert ud.”

Gamernes 3 gode råd:
1. Gør det til et krav, at man skal logge ind med Nem-ID
2. Gør oplysning om tilbagebetalingsprocent og vinderchancer i loot
boxes til et krav
3. Forbyd sponsoreret indhold på YouTube, Twitch osv.
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Forældre mener…
Forældre spiller en afgørende rolle i forhold til at passe godt på de unge gamere, men
mange forældre synes, at det er lidt svært.
De forældre, vi har talt med, har det til fælles, at de
enten ikke ved, hvad en loot box er, og hvordan
de fungerer, eller også har de fundet ud af det og
er blevet meget overraskede over det. Nogle tror
også, at de ved, hvad det er, men omtaler det helt
forker t. Dvs. at der generelt er en mangel på viden
hos forældrene, og begreberne flyder i den grad
sammen.

loot boxes og forklarer, at de selv har oplevet at
blive mere eller mindre bidt af at åbne kasserne,
fordi det giver et kick.

Sæt dig ind i børnenes gaming

Ligeså positivt som interessen, dialogen og aftalerne er, udtrykker det samtidig et paradoks set med
centerets øjne. Børn under 18 år skal ikke gamble,
hverken i form af loot boxes eller skin betting, men
alligevel indebærer alle aftalerne hos de forældre,
vi har snakket med, et vist niveau af gambling, fordi
forældrene nu ser loot boxes og skins som en del
af gaminguniverset. Det understreger for os den
trækkraft, elementerne har på gamerne.

Også forældrene deler derfor Center for Ludomanis bekymringer, da de ikke mener, at deres
børn er i stand til at se hvilke konsekvenser, det
kan have at åbne loot boxes, ligesom de mener,
det kan være svær t for børnene at sige stop og
Det er ikke mærkeligt, fordi computerspillet er en få øje på de faresignaler, der er forbundet med
ny verden, der ikke fandtes, da de selv var børn, og det. Derfor har deres egne erfaringer med spillet
der eksisterer rigtig mange fordomme om gaming og også betyder meget for den dialog, de har om
den verden, børnene går ind
loot boxes med deres børn og de
i. Hos Center for Ludomani
der er for computerspil i
”Mit syn på CS har ændret regler,
får vi mange henvendelser fra
deres hjem.
sig helt vildt, efter jeg selv
forældre, der er bekymrede for
begyndte at spille det.”
deres børns gaming, men hvor
Langt de fleste har således lavet
det faktisk viser sig, at børnene
regelsæt derhjemme, der dikterer,
i virkeligheden better. Forældre kan have svært ved hvor mange loot boxes, deres børn må åbne,
at skelne mellem gaming og gambling, og samtidig hvor ofte og så videre. En enkelt har derudover
kan deres fordomme komme til at stå i vejen for en oprettet en specifik konto, hvorfra der kun bliver
oprigtig nysgerrighed omkring børnenes onlineliv.
brugt penge på computerspil, så hun kan helt styr
på, hvor stor t hendes børns forbrug er.

Der er selvfølgelig også forældre, der har haft
succes med at sætte sig ind i det spil, deres børn
spiller, og måske endda gamer sammen med dem.
Fælles for dem er, at de er blevet overraskede
over, hvor meget skins og loot boxes faktisk fylder
i spillet og i børnenes bevidsthed. Flere af de
forældre for tæller om, hvordan de selv har åbnet

Loot boxes -

Gaming eller Gambling

”Jeg tror ikke, børn selv kan finde ud
af at styre i alt det her.”
Hvordan oplever gamerne
forældrene?

Hvordan oplever trænerne
forældrene?

Der er meget stor forskel på, hvor meget børnenes
forældre engagerer sig i deres børns gaming, men
fælles for alle gamerne er, at de siger, at deres forældre ikke forstår spillet eller det, der er på spil. De
få forældre, der gamer de samme spil som de unge,
har den bedste chance.

Trænerne oplever forældrene som uhyre vigtige,
men desværre sjældent tilstede. Mange børn bruger
deres forældres kor t til at betale for loot boxes, og
forældrene ved ofte ikke, hvad det er, de giver deres
børn penge til.

•

•

•

•

Faktisk kan forældre opsætte re”Børn har ikke selv
Mange unge oplever, at deres
striktioner for, hvad deres børn må
nogen stopklods.”
forældre er ligeglade, lukker
få adgang til på deres konto (dette
døren til værelset og synes, det
sker via Family View på Steam). Det
er et voldeligt skydespil.
er ikke alle forældre dog klar over eller kan måske
Nogle oplever, at deres forældre har set ikke se nødvendigheden. I den sammenhæng peger
DR3-programmet om skins og derfor har for- de alle på, at træneren også kan og bør spille en
budt det, men uden yderligere dialog, hvilket rolle i forhold til at agere tolk over for forældrene,
ikke giver mening for de unge, det griner de så de kan ruste dem til at gå i dialog med deres
bare af
børn – både om gaming i det hele taget og om loot
Andre oplever, at forældrene prøver at forstå, boxes.
men det er nemt at snyde dem. Fx fortalte en
gamer, at han havde brugt 500 kr. på OP Skins
(et betting site), så sagde han bare, det var til
”Hvis man tør, så er det bare
et nyt spil, det synes hans forældre var en fair
forklaring
med at hoppe ind i det. Det
Fælles for forældre er, at de fleste villigt låner
er jo kommet for at blive.”
deres kreditkor t til børnene, når de gamer

Forældrenes gode råd:
1. Udvis interesse for dine børns gaming, søg fx viden om det på
Google og spørg ind til spillet
2. Sæt tydelige rammer og lav aftaler med dit barn
3. God ide at NemID beskytte
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Du kan altid få gratis hjælp
Ring 70 11 18 10
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