
Skins, Lootboxes, Skinbetting,
eOdds

Hvis du ikke selv spiller computerspil på nettet, så er her informationer om 
en række centrale begreber - og hvad de betyder i og udenfor spillet. 



Skins
En type af virtuelle genstande, som man bl.a. kan få i en loot box (i spillet CS:GO = 
counter strike spil), er skins. Skins er en slags camouflage, der får våben til at se ud 
på en særlig måde. Man kan købe skins inde i spillet. Nogle er almindelige og koster 
kun få kroner, men andre er sjældne og så koster de flere tusind kroner. Skins giver 
hverken fordele eller ulemper i spillet. Man kan se skins som udsmykning eller sam-
lerobjekter, og der kan være stor prestige i at have bestemte skins. Skins kan derfor 
sammenlignes med at købe særlige fodboldstøvler eller en flot spillertrøje. Hvis man 
dræber en modstander, der har et fedt skin, kan man frit tage det. 

Et skin har en markedsværdi både i spillet og udenfor spillet. Der findes 
mange hjemmesider og Facebookgrupper, hvor unge handler med skins. 

Man kan også købe det, der hedder stickers. Stickers er klistermærker, man kan 
købe for 10 – 25 kr. og sætte på sit våben. Man kan købe stickers, der repræsenterer 
et hold eller en særlig turnering, ligesom med halstørklæder i fodbold.
 
I sig selv er det ikke problematisk at købe ting i spillet, det er jo bare en investering 
– ligesom de særlige fodboldstøvler. Det kan alligevel være en god idé at holde øje 
med og tale om, hvor mange penge man egentlig bruger.

Loot boxes
I flere computerspil kan man åbne en loot box (også kaldet crates/lock box/booster 
pack afhængig af spillet), som er en virtuel kasse eller pakke med tilfældige genstan-
de. Det kan fx være skins, virtuelle guldmønter, tøj eller våben. I nogle spil er tingene 
bare en bonus, mens de i andre spil kan gøre en stor forskel. Skins er reelt penge, 
fordi de kan handles i spillet og - ligesom i CS:GO - også udenfor spillet.

I nogle spil kan man få en loot box som en gevinst i spillet, men i nogle spil 
skal man købe en nøgle for at åbne den vundne loot box. Prisen for en loot 
box varierer fra spil til spil. Når man åbner en loot box, er man ikke sikker på 
værdien af de ting, man får; de kan både have en lavere eller en højere (relativ) 
værdi end det, man betalte. 

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, for-
di man får et dopaminkick. Dopamin er et signalstof i hjernens ”belønningssystem”.



Skinbetting (skingambling)
Skinbetting er, når man bruger skins som indsats i online pengespil som betting på 
eSport, roulette, blackjack, crash og coinflip. Skin gambling foregår på tredjepartssi-
der, det vil sige uden for computerspillet. Vinderen får taberens satsede skin, som så 
kan satset igen eller kan sælges videre for rede penge. Rigtig mange unge ved ikke, 
at de forlader computerspillet, når de gambler med skins, og det kan være rigtig 
svært at gennemskue, hvor stor sandsynligheden er for at tabe.

Spillemyndigheden opfatter skin gambling som reel gambling, da skins kan 
omsættes til penge. Det betyder, at skin gambling kræver licens og er ulovligt 
for unge under 18 år. 

Skin gambling sker på ulovlige udenlandske hjemmesider uden licens til at operere i 
Danmark (og Grønland). Det betyder, at unge under 18 år har adgang til at spille om 
penge på et ureguleret marked. Det betyder, at adgangen ikke er NemID beskyttet, 
og at spillet kan være manipuleret. 

At skin gamble vil give samme dopaminkick som anden gambling og har derfor også 
potentiale for at blive afhængighedsskabende. 

eOdds – en hobby eller et problem?
Betting på eSport er i eksplosiv vækst, og flere og flere better nu på eSport. Du kan 
også bette på eOdds i flere kiosker nu. Hvis du er vild med gaming og det at se 
eSport, kan det føles helt naturligt også at bette på det, fordi betting giver et ekstra 
kick, og du føler, at du ”er med” i kampen på en anden måde. Det kender vi fra 
fodboldens verden.

eOdds er et kombinationsspil, og det vil sige, at der både indgår held og 
evner i afgørelsen. Når du oddser på en eSportkamp, så er dine chancer for at 
vinde bedre, hvis du har god viden om eSport og de hold, der spiller. Det kan 
gøre eOdds særligt interessant for gamerne, fordi de jo netop ved så meget 
og dyrker eSporten.

Hvis betting bliver en naturlig del af esport, kan det for mange unge betyde en (for) 
tidlig gambling-debut. Og en tidlig debut øger risikoen for at udvikle et spilleproblem 
senere hen. Sponsorater og reklamer gør, at betting i stigende grad smelter sam-
men med eSporten. Her er det vigtigt, at holde fast i, at man godt kan game uden at 
gamble. 



Ønsker du hjælp, så kontakt Allorfik:

allorfik@allorfik.gl          +299 52 53 43          www.allorfik.gl

Vil du vide mere kontakt Allorfik eller 
klik ind på vores hjemmeside:

WWW.ALLORFIK.GL


