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Formáli 

Þessi ritgerð er partur af lokaári mínu við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Þegar kom að því 

að velja efni þá vildi ég eitthvað sem ég hef áhuga á og er tengt markaðsfræði. Ég valdi því Loot 

boxes sem er að verða algengara innan tölvuleikjaheimsins. Eftir að ég hafði valið efni þurfti ég að 

finna mér leiðbeinanda, efnið er tiltölulega nýtt og ekki allir sem þekkja það. Ég endaði á því að 

finna góðan leiðbeinanda sem kynnti sér það vel og hjálpaði mér að fullum krafti.  

Leiðbeinandinn minn við þessa lokaritgerð er Ellert Rúnarsson. Honum vil ég þakka þann 

stuðning sem hann hefur veitt mér við þetta verkefni og mikla hjálpsemi.  

Það eru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi þetta efni, fyrst og fremst hef ég mjög gaman af 

tölvuleikjum og hef horft á þróun þeirra frá því að ég var lítill krakki. Ég hef gaman af því að lesa 

um sögu leikjanna og hver framþróun þeirra hefur verið. Ég vil varpa ljósi á Loot boxes og hvernig 

þeir eru að breyta umhverfinu innan tölvuleikjaheimsins. Ég vil kanna hvort þetta sé jákvæð eða 

neikvæð þróun og hvaða langtímaáhrif þetta getur haft í för með sér fyrir notendur.  

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem hafa verið mér til stuðnings í námi. Samnemendur mínir 

hafa veitt mér mikla aðstoð í náminu, ásamt systkinum mínum og mökum þeirra. Þau hafa veitt 

mér gríðarlegan stuðning í gegnum skólagönguna mína og farið yfir ótal verkefni með mér. Án 

þeirra hefði ég ekki geta skrifað þessa ritgerð.  
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Útdráttur 

Efni lokaritgerðarinnar sem verður skoðað er fyrirbærið Loot boxes (stundum kallað 

öðrum nöfnum á borð við Loot crate eða Prize crate). Loot boxes eða lukkupakkar eins og 

þeir verða núna kallaðir er óáþreifanleg vara sem er fáanleg í tölvuleikjum. Þetta er ný 

aðferð sem mörg tölvuleikjafyrirtæki notast við til að geta orðið sér úti um frekari tekjur 

af upprunalegu vörunni eða nota það sem megin tekjuöflun leikja. 

Lukkupakkar virka þannig að spilarar greiða auka mynt eða nota gjaldmiðil inni í 

leiknum í þeirri von að fá viðbætur. Þessar viðbætur geta orðið þeim í hag, veitt gleði eða 

haft persónulegt virði (e. Value). Það eru mismunandi hlutir sem geta leynst í þessum 

pökkum eins og veggjakrot (e. Sprays), dansspor eða hljóðbrot svo eitthvað sé nefnt. Það 

sem spilarar leitast helst eftir að fá eru búningar (e. Skin) eða einhverskonar útlitsbreyting 

á persónu sinni innan tölvuleiksins. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á lukkupakka svo hægt sé að skilja betur 

hvernig þeir virka. Hvort þetta sé raunveruleg viðbót fyrir neytandann, hvaða virði er sett 

á óáþreifanlegu vöruna, væntingar um uppfærslur eða hvort líkja megi þessu við falsað 

virði. Hve hátt er hlutfall tekna sem fyrirtæki afla sér inn með þessari aðferð, hvað orsakar 

velgengni lukkupakka og hvaða áhrif geta þeir haft til lengri tíma? 

Eru lukkupakkar komnir til að vera eða þurfa ríki og stofnanir að setja upp eftirlit og 

herða reglur um notkun slíkra viðbóta? Gætu þau þannig einblínt betur að heilsu 

einstaklinga sem glíma við einkenni af spilafíkn?    
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1 Inngangur 

Á síðustu árum hefur orðið mikil framför á mörgum sviðum tækniheimsins og líklegt að 

fjórða iðnbyltingin sé þegar á fullri siglingu. Snjallsímar, aðrar snjallvörur, þrívíddar-

prentarar og veraldarvefurinn eru allt hlutir sem hafa fleytt okkur áfram í hinn svokallaða 

stafræna (e. digital) heim þar sem gagnagrunnur er geymdur í skýinu (e. cloud). Hins vegar 

er oft litið fram hjá tölvuleikjaheiminum og tölvuleikjamarkaðnum þegar litið er til 

framfara síðustu ára.  

Sýndarveruleiki, streymisveitur, lengri spilatími, hraðvirkari tölvur, aukin grafík og 

stærra teymi starfsfólks eru allt atriði sem hafa tekið örum breytingum innan 

leikjaheimsins. Tölvuleikir geta verið jafn mismunandi og þeir eru margir. Gott 

hugmyndaflug og hæfileikaríkt starfsfólk er það sem skiptir öllu máli þegar kemur að því 

að búa til góðan og seljanlegan leik.  

Annað sem hefur tekið miklum breytingum eru markvissari tekjuflæðismódel og 

fyrirtækin styðjast við aðrar hagnaðaraðferðir. Eflaust kannast flest allir við gömlu góðu 

tölvuleikja spilakassana eða það að kaupa sér áþreifanlegan leik á disk eða í plasthylkjum 

(e. cartridge). Þetta voru til margra ára helsta aðferð tölvuleikjaframleiðenda til 

tekjuöflunar. Nýjar aðferðir sem notaðar eru til að auka tekjur og hagnað af tölvuleikjum 

eru auglýsingar, frjáls spilun (e. free to play), örviðskipti (e. Microtransactions), áskrift (e. 

subscription) eða lukkupakkar (e. Loot boxes). 

Í þessari ritgerð verður kannað hvernig tekjuöflun tölvuleikjafyrirtækja hefur breyst 

ásamt því að skoða hvernig nýjar vörur eins og lukkupakkar eru markaðsettir til aðila sem 

spila tölvuleiki. Hvernig miðla fyrirtæki virði innihalds lukkupakka, er þetta jákvæð þróun 

eða er þörf á að setja siðferðisreglur vegna sölu á lukkupökkum hjá þeim fyrirtækjum sem 

notast við þá? Eru tölvuleikja fyrirtæki að miðla góðum og gildum virðum eða eru 

lukkupakkar að bjóða upp á fölsuð loforð og þvinguð kaup? 
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2 Saga leikja og þróunarferli  

Áður en talað er frekar um lukkupakka er mikilvægt að skilja sögu tölvuleikja og hvernig 

tekjuöflun þeirra hefur breyst. Tölvuleikir hafa verið til staðar lengi og eiga sér mikla og 

áhugaverða sögu. Nokkuð öruggt er að flest allt fólk nú til dags, allavega íbúar fyrstu og 

annars heims landa, vita hvað tölvuleikir eru.  

2.1 Byrjunin  

Árið 1958 er árið sem fyrsti tölvuleikurinn kom út, hann var kallaður Tennis for two. Tennis 

for two er svipaður fræga leiknum Pong sem kom út nokkrum árum seinna og varð mjög 

vinsæll. Í þessum leik var hægt að sjá línu á miðjum skjá sem átti að vera tennisnet og tvo 

litla punkta sitthvoru megin sem gátu kastað bolta sín á milli. Gott er að hafa í huga að 

umdeilt er hvort hægt sé að kalla þetta fyrsta alvöru tölvuleikinn. Mörgum þótti þessi 

hugmynd áhugaverð en áttuðu sig ekki á þeim möguleikum sem þessi tækni hafði upp á 

að bjóða (Wolf, 2008). 

Það liðu nokkur ár þar til nýr leikur eða tækni þessu tengd kæmi út, enda nýlegt og 

takmörkuð þekking á tækninni. Eftir mikla bið, árið 1962, kom út tölvuleikurinn 

Spacewars! og er hann almennt samþykktur sem fyrsti alvöru tölvuleikurinn. Þar gat fólk 

séð lítið geimskip á hringlaga skjá sem skaut niður loftsteina (Wolf, 2008). Leikurinn var 

hannaður af þremur nemendum sem stunduðu nám við Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) og þegar einn af hönnuðum leiksins (Wayne Wiitanen, 2006) var 

spurður út í leikinn svaraði hann: 

„Look, you need action and you need some kind of skill level. It should be a game where 

you have to control things moving around on the scope, like, oh, spaceships. Something 

like an explorer game, or a race or contest...a fight, maybe? “ 

Hönnuðir leiksins nefndu einnig þrjá eiginleika sem öll „tölvuleikföng“ ættu að 

innihalda og eru þessi skref ekki ósvipuð þeim skrefum sem markaðsfræðingar setja sér 

þegar verið er að leitast eftir aukinni þátttöku, virðissköpun og hönnun fyrir 

viðskiptavininn.  

1. Forritið (tölvuleikurinn) ætti að sýna alla þá möguleika sem tölvan hefur upp á að 

bjóða og nota eins mikið af möguleikunum og hægt er.  
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2. Innan eðlilegs tímaramma ætti hann að bjóða upp á eitthvað áhugavert og hver 

spilun á að bjóða upp á eitthvað nýtt.  

3. Áhorfendur eiga að finna fyrir ánægju og sýna virkni – s.s. þetta á að vera leikur 

(Graetz, 1981).  

2.2 Spilasalir  

Það leið ekki á löngu þar til að viðskiptafræðingar urðu varir við vinsældir þessara nýju 

véla og þótti þeim áhugavert að sjá hvernig samkeppnir mynduðust t.d. innan 

háskólasvæða. Einstaklingar eins og Nolan Bushnell sá hagnaðarmöguleika í þessu og 

hannaði spilakassa sem gengu fyrir mynt. Fyrsti spilakassinn kom út 1971 með leiknum 

Computer Space (Wolf, 2008). Í framhaldinu komu fram leikir eins og Donkey Kong, 

Mortal Kombat og Space Invaders svo eitthvað sé nefnt. Pac-Man er sá tölvuleikur sem 

talinn er hafa náð hvað mestum vinsældum en í kringum 400.000 spilakassar voru seldir 

með þeim leik og er áætlað að hagnaður hafi verið í kringum $3.500.000.000 árið 1990 

sem væri í kringum $7.681.491.000 í dag að teknu tilliti til verðbólgu (Rignall, 2016).  

Leikjasalir sem buðu upp á spilakassa urðu mjög vinsælir og algengt að hópar af 

krökkum hittust þar. Mikið var spilað af leikjum og keppst um að ná sem hæstum 

stigafjölda, ásamt því að spilahópar mynduðust. Á tímum þar sem ekki var eins mikil 

afþreying heima fyrir eins og nú til dags, var gott að geta farið í spilasali, hitt vini sína, 

komast frá foreldrunum og losa um smá streitu og stress hins daglega lífs. Ekki er jafn 

auðvelt að finna spilasali lengur en vinsældir þeirra hafa dvínað gríðarlega miðað við 

stöðu þeirra á árunum 1970 til 1980. Nú til dags notast stundum veitingastaðir, barir eða 

sjoppur við spilakassa til að auka aðeins við tekjurnar. Helst væri að finna spilasali nú til 

dags í Asíulöndum og má þar nefna Indland, Japan og Kína (Robbs, e.d.).  

2.3 Heimilið og talvan  

1972 eða einu ári eftir að spilakassinn var kynntur til leiks kom út Magnavox Odyssey 

(Wolf, 2008). Magnvox Odyssey var ný útfærsla á tölvutækni en þetta tæki var hægt að 

tengja við venjuleg sjónvörp sem nú voru til á mörgum heimilum. Einnig bauð það upp á 

byltingarkennda tækni en notendur þess gátu valið um nokkra mismunandi leiki sem 

komu í tölvuleikjahylkjum (e. cartridge). Fólk gat fjárfest í þessum mismunandi leikjum og 

farið að spila leikina að vild og án þess að setja pening í kassa. Fyrirtæki eins og Nintendo 
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Co., Ltd, Sega Corporation og Atari Corporation voru öll síðar þekkt fyrir að notast við 

þessi tölvuleikjahylki fyrir sínar tölvur. Þrátt fyrir góða tilraun þá náði Odyssey ekki þeim 

vinsældum sem hönnuðirnir vildu en höfðu ekki hugmynd um að þetta yrði markaður sem 

seinna yrði metinn á allt að $40 milljarða (Lewin, 2020). 

2.4 Viðbætur og aukapakkar  

Tæknin þróast ört með árunum og fyrirtæki byrja hægt og rólega að færa sig frá 

tölvuleikjahylkjum yfir í diska. Fyrsti leikurinn sem kom út á disk var Cyan’s The Manhole 

en hann kom út árið 1987. Diskarnir gerðu leikina stærri og betri með endurbættri grafík, 

þetta gerði fyrirtækjum kleift að finna nýjar leiðir við markaðssetningu á vörum sínum. Á 

svipuðum tíma fer veraldarvefurinn að verða vinsælli hjá fólki og þekking um hann eykst 

gríðarlega. Nokkrir tölvuleikjaframleiðendur sjá sér fært að nota þá tækni og bjóða 

viðskiptavinum að spila saman hver gegn öðrum í mismunandi tölvum. Upprisan á MMO 

leikjum (Massively multiplayer online games) sem innihalda mánaðarlega áskrift eins og 

Ultima Online var einn af þeim fyrstu ef ekki sá fyrsti til að bjóða upp á áskrift. Þessi aðferð 

gefur fyrirtækjum tækifæri til frekari tekjuöflunar ásamt möguleikanum á að betrumbæta 

leikinn með nýjungum og uppfærslum (Wolf, 2008).  

Expansion pack eða aukapakkar eins og þeir kallast á íslensku eru viðbætur við 

upprunalega leikinn sem spilendur hafa þegar fest kaup á. Það er margt sem þessir auka 

pakkar geta boðið upp á en það fer eftir tegund leiksins sem verið er að spila. Sims leikirnir 

eru þekktir fyrir að bjóða upp á aukapakka en Sims snýst um að byggja hús og hugsa um 

fjölskyldu. Aukapakkarnir gefa spilendum þann möguleika að eignast dýr, fá ný húsgögn 

eða fatnað eða breyta öllum karakterunum í vampírur (Agar, 2020). 

Blizzard Entertainment sem gerir hlutverkaleiki eins og World of Warcraft (WoW) hafa 

verið mjög þekktir fyrir að bjóða upp á aukapakka fyrir leikina sína. Fyrst þegar WoW kom 

út árið 2004 þá seldist hann í yfir 14 milljónum eintaka. Síðan þá hafa þeir boðið upp á 7 

aukapakka með u.þ.b. tveggja ára millibili og hafa þeir samanlagt selst í yfir 21 milljón 

eintaka. Vægast sagt gefur það þeim aukinn hagnað ásamt því að aukapakkarnir bjóða 

upp á nýja sögu, nýjar persónur, vopn og fleiri eiginleika sem spilendur fá að njóta góðs 

af (Statista, 2018).  
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3 Örviðskipti (e. Microtransactions)  

Eins og sést hefur þá hafa mörg tölvuleikjafyrirtæki breyst frá því að bjóða upp á vöru sem 

þú kaupir einu sinni og átt og fært sig yfir í nýjar aðferðir á borð við kaup á grunnleik og 

mánaðarlegri áskrift. Í MMO leikjum eins og Ultima online, Ever Quest og World of 

Warcraft er boðið upp á áskriftir. Þetta er ýmist gert með mánaðarlegri áskrift eða 

uppfærslum sem keyptar eru eftir því sem leiknum framvindur, svokölluðum 

örviðskiptum (e. Microtransactions).  

Örviðskipti, eins og það verður kallað héðan í frá, er tækni sem tölvuleikjabransinn 

hefur mikið nýtt síðustu ár til að auka tekjuflæði. Mikilvægt er að skilja hvernig örviðskipti 

fara fram áður en talað er meira um lukkupakka og aðrar svipaðar vörur (Oxford 

Reference, e.d.). 

3.1 Tegundir örviðskipta 

Örviðskipti eru skilgreind sem viðskipti og fara þau fram í gegnum netið og er 

kostnaður þess lítill sem enginn. Oft eru örviðskipti notuð til að fjárfesta í vörum sem 

bjóðast innan leikja, sama hvort leikurinn sé í tölvu eða síma. Mismunandi verð getur 

verið á örviðskiptum en geta þau verið allt frá $0,99 og upp í $99, það getur verið meira 

og getur verið minna en ekki óalgengt að það sé innan þessara marka. Örviðskipti eru 

flokkuð niður í fjóra megin flokka og verður talað um þá hér fyrir neðan (Agarwal, 2017). 

3.1.1 In-game currencies – Gjaldmiðil innan tölvuleikja 

Gjaldmiðill innan tölvuleikja er fé eða gjaldmiðill sem aðeins virkar innan leiksins. Spilarar 

geta fjárfest í þessum pening með spilatíma eða með greiðslum (Agarwal, 2017). 

Epic Games býður upp á möguleikann að kaupa gjaldmiðil innan leiksins Fortnite, sá 

gjaldmiðill heitir V-Bucks en spilendur geta fengið 1.000 V-bucks ef þau greiða $7.99. 

Stundum fylgja gjaldmiðlar með leikjum þegar þeir eru keyptir eða þá að spilarar geta 

unnið sér hann inn með spilatíma og mismunandi verkefnum (e. Missions) (Lagace og 

Nash, 2021).  

3.1.2 Random chance purchases - Handahófskaup 

Spilendum er boðið að fjárfesta í hlut eins og lukkupakka sem gefur þeim möguleika á að 

næla sér í eitthvað sérstakt sem þeim langar í. Annað hvort er fjárfest í þessum 
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lukkupökkum með gjaldmiðli innan tölvuleiksins eða hægt að kaupa hann með beinum 

greiðslum (Agarwal, 2017). 

3.1.3 In-game items – Hlutir innan tölvuleiks 

Hægt er að borga fyrir viðbætur í leiknum sem ekki eru fáanlegar á annan máta. Þessir 

leikir hafa engan sérstakan gjaldmiðil innan leiksins eða verkefni sem leysa þarf áður en 

viðbótin er keypt (Agarwal, 2017). 

Leikurinn The Elder Scrolls 4: Oblivion, var einn sá fyrsti sem innihélt slík örviskipti. Þar 

voru til sölu svokölluð „Downlodable content“ (oft kallað DLC) sem eru viðbætur fyrir leiki 

sem hægt er að hlaða niður í gegnum netið. Í þeim leik gátu spilendur t.d. borgað 2 dollara 

og 50 sent fyrir nýja brynju á hestinn sinn.  

Þessi nýjung olli á sínum tíma mikilli reiði meðal spilara leiksins. Stofnendur leiksins 

voru hins vegar sáttir með sína ákvörðun, enda högnuðust þeir vel á sölu brynjunnar. 

Hagnaðurinn sem tilkomin var vegna örsölunnar var nýttur til að útbúa nýja og stærri 

aukapakka fyrir leikinn og þróuðu þannig sögu og umhverfi leiksins enn frekar (Jones, 

2020). 

3.1.4 Expiration – Fyrning 

Fyrning finnst í leikjum svipuðum þeim sem var hægt að spila í spilakössum en þar er 

tímarammi þar sem þú þarft að klára leikinn eða borga til þess að geta gert hluti hraðar.  

Eflaust hafa flestir séð fyrningu innan símaleikja eins og Candy Crush. Candy Crush 

vann til gríðarlegra vinsælda en þar þurfa spilendur að bíða í langan tíma eftir nokkra leiki 

til að geta haldið áfram. Hins vegar er hægt að borga lágt gjald til að sleppa biðinni 

(Agarwal, 2017). 

3.2 Hugtök sem fylgja örviðskiptum 

Að lokum eru nokkur hugtök til viðbótar sem krefjast skilgreiningar áður en haldið er 

áfram. Þau eru Pay to play eða oft kölluð P2P, Free to play eða F2P og Pay to win eða 

P2W.  

3.2.1 Pay to play (P2P) – Greiðsla fyrir spilun 

Frá því að tölvuleikir komu út hafa flest allir fylgt þessu fordæmi en gefur nafnið í skyn 

hver tilgangurinn er á bakvið það. Þú þarft einfaldlega að borga fyrir leikinn til að geta 
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spilað. Ef einstaklingur fer út í búð og kaupir sér leik sem hann fær fullan aðgang að þá er 

hann að fara eftir P2P kerfi (Lexico, e.d.) 

Þessi tækni er ennþá notuð víðsvegar og er í öllum helstu leikjatölvum (e. Console) 

ásamt borðtölvum og símum. Þessi aðferð er ekki jafn vinsæl og hún var þegar fólk 

leitaðist eftir áþreifanlegum vörum. Netheimurinn nýtur góðs af þessu fyrirkomulagi inni 

á forritum eins og Steam, Playstation network og Xbox Live. Þar er hægt að fjárfesta í 

leikjum eða áskrift fyrir leiki.  

3.2.2 Free to play (F2P) – Fríspilun 

Free to play eða fríspilun, hefur farið ört vaxandi með tilkomu snjallsíma og internetsins 

en nafnið gefur til kynna út á hvað það gengur. Fríspilun er oft líkt við „Freemium“ forrit 

eða vörur (Free + Premium) en það eru viðskipti sem eru frí, hins vegar felst kostnaður í 

því ef notandinn vill fá uppfærslur, þróaðri vöru eða fleiri valmöguleika (Flunger, 

Mladenow og Strauss, 2017). 

Fríspilunarleikir fara gríðarlega vaxandi í vinsældum eins og sjá má af Pokémon go, 

Fortnite og League of Legends. Erfitt er að segja til um hvort þessir leikir séu 100% fríir en 

þeir reiða sig á auglýsingar sem birtast inn á milli leikja, fyrninga og greiðslna (eins og 

örviðskiptum). Þannig  geta spilarar fengið einhverjar viðbætur í leikinn til að flýta fyrir 

framgangi hans, ásamt því að bjóða upp á efni sem gerir leikinn spilanlegan (e. Playable).  

Það er ekki að ástæðulausu sem þessi aðferð hefur orðið svona gríðarlega vinsæl, árið 

2019 var hagnaður símaleikja í kringum $64.6 milljarðar. Borðtölvur (PC tölvur) högnuðust 

um $21.1 milljarð á meðan leikjatölvur á borð Playstation og Xbox græddu um $1.6 

milljarð (Richter, 2020). 

 

3.2.3 Pay to win (P2W) – Greiðsla til sigurs 

Pay to win eða greiðsla til sigurs þýðir að spilarar inna af hendi greiðslum til að verða betri 

en aðrir í leiknum og ná lengra. 

Í netleikjum er oft eins og nefnt hefur verið, hægt að kaupa vörur sem breyta útliti á 

persónunni eða gefa þeim nýjar línur og sagnir svo eitthvað sé nefnt. Hins vegar er í 

nokkrum tilfellum hægt að fá ný vopn, fleiri hermenn eða krafta sem gera hina spiluðu 

persónu sterkari gegn öðrum spilurum. Í sumum tilfellum er hægt að kalla þetta 

svindlkóða sem spilarar borga fyrir. (Maxwell, 2020) 
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Oft er þessi þróun í tölvuleikjum litin hornauga, sérstaklega í leikjum þar sem margir 

geta spilað saman. Þegar ein persóna í leiknum verður skyndilega sterkari en allir aðrir er 

erfitt að segja að leikurinn sé sanngjarn gagnvart öllum spilurum. Líklegra er að árangur 

fari eftir fjárhag spilara, þar sem hægt er að borga fyrir endalausar persónuviðbætur. 

Maple Story er vinsæll leikur í Suður-Kóreu en hann notast við P2W módel, leikurinn hefur 

verið til síðan 2003 og hefur hagnast um meira en $3 milljarða síðan að hann kom í spilun 

(Bryan W, 2021).   
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4 Virði 

Virði er sú skynjun sem viðskiptavinur hefur á vörunni áður og eftir að hún hefur verið 

keypt. Virði er það sem lætur viðskiptavini ákveða hvort vara sé nægilega góð til að kaupa 

hana. Það eru nokkrir undirliggjandi þættir sem hjálpa til í þessu ákvörðunarferli. Það segir 

til um hvers vegna viðskiptavinur ætti að kaupa einhverja sérstaka vöru og hvað gerir 

vöruna einstaka í þeirra augum. Þess vegna þurfa fyrirtæki að gera sér grein fyrir því hvað 

það er sem gefur vörunni virði og hvernig þeir geta orðið við óskum og þörfum 

viðskiptavinanna (Wood, 2017). 

4.1 Markaðsráðarnir  

Það eru fjórir megin flokkar sem markaðsfræðingar notast við þegar þeir eru að skapa 

virði fyrir viðskiptavininn. Þeir hafa verið kallaðir markaðsráðar. Það er módel sem stuðst 

er við í markaðsfræði og heitir „the 4Ps of marketing (The marketing mix)“. Þessi fjögur P 

eru product, price, place og promotion en þau hafa fengið íslensku þýðinguna 4V 

(markaðs- eða söluráðarnir) og standa V-in fyrir vara, verð, vettvangur og vegsauki. Allir 

þessir liðir segja til um virðið sem viðskiptavinur getur sett á vöruna (Þórhallur Ö. 

Guðlausson, 2000a). 

4.1.1 Vara (e. Product) 

Vara er það virði sem viðskiptavinur setur á vöruna sjálfa. Þar setja viðskiptavinir út á 

framleiðslu, nafn, útlit, valmöguleika og lit svo eitthvað sé nefnt. Hér er mikið horft til 

útlits vörunnar eða þjónustunnar (Þórhallur Ö. Guðlausson, 2000a). 

4.1.2 Verð (e. Price) 

Er verðið í samræmi við vöruna? Ekki má selja vöruna of dýrt eða ódýrt því viðskiptavinur 

getur skynjað vöruna á mismunandi hátt. Ef varan er dýrari en hún ætti að vera er 

viðskiptavinurinn ekki líklegur til að kaupa hana. Að sama skapi getur álit viðskiptavinarins 

á vörunni lækkað ef verð er of lágt og hann þá einnig ólíklegri til að kaupa hana. 

Verðskynjun getur verið flókin en oft sér fólk virði í takmörkuðum (e. Limited) hlutum sem 

seljast dýrt. Allt fer þetta eftir því hversu mikið viðskiptavinurinn er tilbúinn að greiða til 

að eignast vöruna (Þórhallur Ö. Guðlausson, 2000a). 
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4.1.3 Vettvangur (e. Place)  

Staðurinn þar sem varan eða þjónustan er seld eða búin til getur haft margt að segja til 

um sölu hennar. Ef varan er seld í verslun sem er langt í burtu er ólíklegt að viðskiptavinur 

vilji leggja ferðina á sig fyrir kaupin. Stafrænar vefsíður koma hér sterkar inn. Sölusíðurnar 

verða að vera áreiðanlegar svo að viðskiptavinurinn sjái virði í því að stunda endurtekin 

viðskipti (Þórhallur Ö. Guðlausson, 2000a). 

4.1.4 Vegsauki (e. Promotion)  

Hvernig er varan markaðssett? Ekki má auglýsa hana hvernig sem er. Mikilvægt er að ná 

til rétta markhópsins. Það verður að passa að auglýsa vöruna á réttan máta svo að 

viðskiptavinir fái ekki neikvæða sýn á vöruna. Slíkt lækkar ímynd þeirra á virði vörunnar 

sem gerir þá ólíklegri til að kaupa hana (Þórhallur Ö. Guðlausson, 2000a).  

4.2 Táknrænt virði (e. Symbolic value)   

Táknrænt virði er hugtak innan markaðsfræðinnar. Það gefur viðskiptavininum kost á að 

tjá persónuleika sinn með áþreifanlegum og óáþreifanlegum hlutum og vörum. Það geta 

þeir gert í gegnum fatnað, tónlist, raftæki, ilmvötn og með ýmsum öðrum hlutum 

(Bonazzi, 2015) 
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5 Loot boxes  

Loot boxes eða lukkupakkar, er nýleg viðbót í mörgum tölvuleikjum þar sem spilarar geta 

notað gjaldmiðil innan leiksins sem þeir vinna sér inn eða greitt með alvöru gjaldmiðli fyrir 

óáþreifanleg verðlaun innan leiksins. Við fjárfestingu á lukkupakka opnast pakkinn og 

býður hann í flestum tilfellum upp á fjóra hluti. Þessir hlutir geta m.a. verið búningar eða 

föt (e. Skin) fyrir tölvuleikjapersónuna, dansspor, hljóðbrot eða ný vopn. Í lukkupökkum 

leynast mis eftirsóknarverðir hlutir, það getur því verið mis erfitt að fá það sem spilarinn 

vill eftir því sem hlutirnir eru sjaldgæfari. 

Spilarar geta þess vegna endað á því að eyða töluverðum fjárhæðum og/eða tíma í að 

spila leikinn í þeim eina tilgangi að eltast við viðbætur sem þeim langar að eignast í 

leiknum (BBC, e.d.). 

5.1 Sjaldgæfi 

Þegar talað er um sjaldgæfi hvers hlutar í lukkupökkum fer það mikið eftir leikjum og 

hversu mikilvægir hlutirnir eru taldir vera fyrir framgang og spilalengd leiksins. 

Ef tekið er dæmi frá vinsæla skotleiknum Overwatch þá skilgreina þeir mikilvægi hluta 

með litum. Grár litur er fyrir algengan hlut eða viðbætur, blár minna algengt, fjólublár 

sjaldgæft og appelsínugulur sjaldgæfastur. Almennt fær fólk nokkra gráa hluti og einn 

bláan hlut með hverjum lukkupakka sem fest eru kaup á. Líkurnar minnka mikið þegar 

kemur að því að fá fjólubláa hluti en þeir koma helst með hverjum fimm eða fleiri (5,5)  

pökkum sem opnaðir eru. Að lokum þarf að opna um það bil þrettán eða fleiri (13,5)  

pakka til að eiga líkur á því að fá hluti úr appelsínugula flokknum. Í Kína er fyrirtækjum 

gert að gefa upp algengi hvers flokks en það á ekki við í öðrum löndum. Tölurnar geta því 

verið skakkar innan sama tölvuleiksins eftir því í hvaða landi leikurinn er spilaður og 

hvernig eða hvort löndin hafa sett lög varðandi lukkupakka og notkun þeirra (Miller, 

2019).  

Þrátt fyrir að lukkupakkar séu nýlegir í tölvuleikjum hafa þeir aukið hagnað 

tölvuleikjaframleiðenda til muna. Árið 2018 var hann talinn hafa verið í kringum $30 

milljarða (Zendle, Meyer og Over, 2020). Framtíðarspár telja að lukkupakkar gætu orðið 

allt að $50 milljarða geiri. Erfitt er að segja til um hvernig fyrirtækin afla sér svo mikilla 

tekna með lukkupökkum en verið er að rannsaka það nánar (MCVUK, 2018). 
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Talið er að mögulega sé hægt að tengja kaup á lukkupökkum við spilafíkn. Þeir spilarar 

sem veikari eru fyrir spilafíkn séu líklegri til að eyða pening í lukkupakka í þeirri von um að 

fá eitthvað sem þeir sjá virði í. Þetta virðist vera óháð kyni og aldri (Cerulli-Harms, 

Múnsch, Thorun, Michaelsen og Hausemer, 2020).  

5.2 Virði lukkupakka 

Virði lukkupakka getur verið undarlegt fyrirbæri hjá þeim sem ekki neyta þeirrar 

afþreyingar. Eftir allt saman þá eru hlutirnir sem spilarar fá óáþreifanlegir og getur það 

litið út fyrir að hafa lítið sem ekkert gildi. Nýlegar rannsóknir hafa samt sem áður sýnt 

fram á að vörur sem einstaklingar fá í tölvuleikjum og koma úr lukkupökkum gefa 

spilurunum mikið virði. Getur það verið hvort sem er samfélagslegt, andlegt eða 

tímabundin gleði.  

Jae Mee Yoo (2015) gerði könnun á því virði sem spilarar telja sig fá þegar þeir kaupa 

sér hluti innan tölvuleiks. Í könnununni segir að andlegt, félagslegt og fjárhagslegt gildi 

sem neytendur finna fyrir leiði frekar til kaupa á lukkupökkum.  

Með markaðsráðunum fjórum er hægt að skoða frekar hvernig tölvuleikjafyrirtæki 

skapa virði fyrir spilarann svo að honum finnist hann vera fá einstaka vöru.  

5.2.1 Vara og lukkupakkar  

Virðissköpun getur verið flókin fyrir vöruna sjálfa en hún þarf að geta fangað athyglina hjá 

mögulegum viðskiptavinum og vera sannfærandi til þess að þeir vilji kaupa hana.  

Lukkupakka getur verið erfitt að selja sem vöru og því þarf ávinningur þess að vera 

nægilegur til þess að spilarar vilji kaupa þá. Það eru nokkrar aðferðir sem framleiðendur 

nota, það að hafa lukkupakkann litríkan og skemmtilegan getur t.d. aukið sölu en það 

snýst um að búa til ánægjulega reynslu.  

Framleiðandi skotleiksins Overwatch útskýrir í viðtali við Kotaku fréttamiðilinn hvernig 

spenna er byggð upp við opnun lukkupakka. Það eru margar mismunandi leiðir sem hægt 

er að velja um en reynt er að gera upplifunina skemmtilega bæði sjónrænt, með því að 

láta hluti snúast á skjánum, og með ýmsum hljóðum. Einnig láta þeir pakkann lýsast upp 

þar til hann springur í sundur með miklum látum og spilarar fá loksins að sjá hvað leynist 

í honum (Alexandra, 2021).  
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Stórir dagar og atburðir eins og jól eða hrekkjavaka eiga stóran þátt í sölu lukkupakka. 

Þegar árlegar stórhátíðir koma upp bjóða tölvuleikjafyrirtæki upp á lukkupakka sem 

tengjast þeirri hátíð. Hátíðarpakkar eins og þessir eru í flestum tilfellum bara til í 

takmarkaðan tíma og geta verið eftirsóttir. Mikil samkeppni getur myndast innan 

leikjasamfélaga um að fá búninga sem þeir vilja áður en tíminn rennur út. Nái þeir 

markmiði sínu getur það gefið þeim mikla gleði og staðfest það virði sem þeir telja felast 

í verðlaununum (Cerulli-Harms, Múnsch, Thorun, Michaelsen og Hausemer, 2020). 

Ekki aðeins hafa lukkupakkarnir virði fyrir spilarann heldur verðlaunin sjálf sem eru 

innifalin í þeim. Royal Society Open Science gerði skoðanakönnun á sínum tíma þar sem 

spurt var um útlit lukkupakkanna og uppfærslu á útliti leikjapersónunnar sem spilendur 

gætu fengið. Þar nefna þeir að spilarar fundu fyrir hvata til þess að opna pakka. Spilarar 

finna fyrir pressu þegar þeir verða betri í leiknum og sjá aðra spilara í flott útliti (e. Skin). 

Það hvetur þá til þess að kaupa lukkupakka í þeirri von að eignast eitthvað útlitstengt sem 

þeir geta sýnt leikjapersónuna sína í. Spilarar s.s. nota útlitsbreytur til að líta betur út, 

sýna leikjapersónuna sína (hefja sig upp) og passa betur inn í hópinn. Sumir spilarar 

fjárfesta í persónum sem þeir hafa í raun ekki áhuga á að nota. Þeir gera það eingöngu til 

að sýna búningana sem þeir eiga á þá persónu (Zendle, Meyer og Over, 2019).  

5.2.2 Verð og lukkupakkar 

Örviðskipti (e. Microtransaction) og leikjagjaldmiðlar (e. In-game currencies) geta verið 

mismunandi bæði að upphæðum og virði. Bæði örviðskipti og leikjagjaldmiðlar spila stórt 

hlutverk í leikjum sem innihalda lukkupakka. Þegar tölvuleikir innihalda örviðskipti þurfa 

tölvuleikjaframleiðendur að finna hversu hátt verðið má vera til þess að fólk fjárfesti í 

leikjagjaldmiðlinum eða lukkupakka.  

Leikjagjaldmiðlar eru notaðir í mörgum leikjum og geta þeir verið allt frá demöntum 

upp í sjaldgæfa peninga. Margir spilarar geta séð virði í því að vinna sér inn þessa 

gjaldmiðla sem þeir geta seinna keypt uppfærslur með eða útlitsbreytingar. Ásamt því að 

geta unnið sér inn pening geta spilarar notað alvöru gjaldmiðil til að fjárfesta í 

leikjagjaldmiðli. Þannig geta framleiðendur skapað virði fyrir spilarann, með uppsöfnun á 

sjaldgæfum gjaldmiðli sem getur borgað fyrir eftirsóknarverðar vörur (Goodstein, 2021). 

Oft á tíðum er boðinn afsláttur af lukkupökkum en einnig geta spilarar fengið afslátt ef 

þeir fjárfesta í mörgum pökkum í einu. Því fleiri pakkar sem spilarar kaupa því 
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hagkvæmara. Ef spilarar fjárfesta í tveimur pökkum fyrir $2,95 fá þeir sitthvorn pakkann 

á $1,48. Síðan er hægt að kaupa 50 pakka fyrir $53,95 og kostar þá hver pakki $1,08. Þar 

af leiðandi geta tölvuleikjaframleiðendur farið margar mismunandi leiðir í virðissköpun 

fyrir spilara, hvort sem þeir vinna sér inn pening eða afslátt í gegnum leikinn (Miller, 

2019). 

5.2.3 Vettvangur og lukkupakkar 

Spilarar þurfa ekki að fara langt til að fjárfesta í lukkupökkum en þeir eru almennt 

auðsjáanlegir innan tölvuleikja sem og vefsíðum fyrirtækja leikjanna.  

Margir leikir gefa þann möguleika að kaupa lukkupakka, aðrir bjóða upp á kristala sem 

leyfa þér að búa til lukkupakka eða tölvuleikjapersónan getur hækkað um stig (e. Level 

up). Tölvuleikjafyrirtæki hafa margar aðferðir og notfæra sér þær.  

Lord of the Rings Online nálgast lukkupakka öðruvísi en spilarar geta safnað efnum (e. 

materials) þegar þeir spila leikinn til að búa til lykil að lukkupakka. Einnig er hægt að nota 

örviðskipti og kaupa sér nýja og fleiri lykla (Daniel, 2018).  

Call of Duty: WW2 lætur lukkupakka detta að himnum ofan og geta aðrir spilarar séð 

aðra opna pakkana og hvaða hluti þeir fá úr honum. Þetta skapar mikla spennu fyrir alla 

spilara sem sjá pakkann opnast (Chalk, 2018).  

 

5.2.4 Vegsauki og lukkupakka 

Þegar spilarar fara í leik, fer það ekki fram hjá þeim að það sé verið að markaðsetja vöruna 

til þeirra. Í sjálfu sér er auglýsing í því að sjá aðra spilara opna pakka eins og í Call of Duty: 

WW2, tölvuleikjafyrirtæki hafa samt fundið aðrar leiðir til að markaðsetja þá.  

Streymendur (e. Streamers) á vinsælu síðuni Twitch og Youtube hafa fundið vinsældir 

í því að fjárfesta í lukkupökkum og opna þá fyrir framan annað fólk. Streymendur ásamt 

áhorfendum fá sameiginlega ánægju af því að sjá pakkana opnast og hvort að áhugaverðir 

hlutir komi upp úr þeim. Það er ekki óalgengt að sjá Youtube myndbönd nú til dags þar 

sem aðili er búinn að kaupa yfir 100 lukkupakka í tölvuleik og opnar þá hvern á fætur 

öðrum. Mögulega í leit að einhverju merkilegu eða bara til að eiga allt í leiknum (Cerulli-

Harms, Múnsch, Thorun, Michaelsen og Hausemer, 2020).  
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6 Raunáhrif og blekking lukkupakka 

6.1 Fjárhættuspil og blekkingar 

IMCO (Internal Market and Consumer Protection) nefndin óskaði eftir samstarfi við 

Evrópusambandið við að kanna áhrif lukkupakka á neytendur og þá sérstaklega yngri 

aðila. Þar vitna þeir í margar mismunandi rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar, þar 

halda þeir því fram að aðilar sem fjárfesta í lukkupökkum geta átt við spilafíkn og önnur 

fíknivandamál að stríða (Cerulli-Harms, Múnsch, Thorun, Michaelsen og Hausemer, 

2020). 

Það hafa einnig komið fram rannsóknir sem sýna fram á áhrif lukkupakka á heila barna. 

Goodstein (2021), rithöfundur When the cat‘s away: Techlash, Loot boxes and regulating 

„dark patterns“ in the video game industry‘s monetization strategies greinarinnar nefnir 

að lukkupakkar geta haft sérlega vond áhrif á krakka og á starfsemi heila þeirra.  

Hann vitnar sjálfur í gögn frá Royal Society Open Science sem segja að börn og 

unglingar eru sérstaklega viðkvæm og í áhættuhópi gagnvart því að geta þróað með sér 

vandamál tengdum fjárhættuspilum. Þeir sýna einnig fram á að áhrif eru sterkri en áður 

var talið, sérstaklega í börnum á aldrinum 16 til 18 ára. Niðurstaðan þeirra var að þeir sem 

eyða fé í lukkupakka eru líklegri til að glíma við spilavanda í framtíðinni (Zendle, Meyer og 

Over, 2019). 

 

6.1.1 Vörublekking   

Mikil vinna er lögð í það að láta lukkupakka líta spennandi út svo að spilendur fjárfesti í 

þeim. Mikil spenna er búin til í kringum vöruna, ekki ósvipuð þeim sem eru í spilakössum. 

Fólk ýtir niður stöng, pakkinn fer í gang, mikil læti byrja og gjarnan missir einstaklingurinn 

rétt svo af þeim vinningi sem hann vildi fá (e. Near miss).  

Royal Society Open Science eða RSOS gerði könnun og sögðust 16% svarenda opna 

lukkupakka vegna spennunnar og skemmtunarinnar við það eitt að opna pakkanna. Þegar 

þeir voru spurðir um ástæður þess að þeir keyptu lukkupakka sögðu þeir einfaldlega að 

þeim liði vel af því, einnig fannst þeim gaman að sjá annað fólk opna lukkupakka. Það 

virkaði sem ákveðinn drifkraftur fyrir þá. Einn svarenda sagðist vera háður því að opna 

pakkana og fannst spennandi að sjá hvað hann fengi, að komast að hinu óþekkta (Zendle, 

Meyer og Over, 2019). 
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Wiltshire (2018) skrifaði grein um þetta fyrir PC Gamer fréttamiðilinn þar sem vitnað 

er í grein úr kínversku fréttablaði sem segir að þegar pakkinn opnast verður hann eða 

skjárinn marglitur og hjólið fer að snúast. Það fylgir því spenna að setja lykilinn í og sjá 

pakkann opnast. Úr pakkanum kemur hellingur af dóti og segja má að upplifunin og útlitið 

sé alls ekki ólíkt spilakössum. 

Ásamt því að hafa venjulega lukkupakka bjóða fyrirtækin, eins og áður hefur verið 

nefnt, upp á hátíðapakka, það er að segja lukkupakka sem innihalda hluti sem tengjast 

viðburði líkt og jólum, kínverskum áramótum eða hrekkjavöku. Eftir að tímabilinu lýkur er 

ólíklegt að hægt sé að eignast þá hluti sem í boði voru, mögulega birtast þeir aftur að ári 

en líklegra er að aðrir og nýir hlutir verði í þeim pökkum. 

Það að bjóða upp á pakka í takmörkuðu magni (e. Scarcity) getur látið hlutina líta út 

fyrir að vera sjaldgæfir sem ýtir undir  þá tilfinningu að spilarann sé að missa af einhverju. 

Algengt er að fyrirtæki noti þessa aðferð til þess að ýta undir aukið virði vörunnar hjá 

kaupendum. Lukkupakkar sem fást í takmarkaðan tíma leiða því til aukinnar fjárfestingar 

í þeim. Á það við hvort sem spilarinn vill alla nýju hlutina eða leitar eftir einum búningi (e. 

Skin) (Cerulli-Harms, Múnsch, Thorun, Michaelsen og Hausemer, 2020). 

Fortnite og aðrir svipaðir leikir hafa breytt lukkupökkum þannig að aðilar geti séð hvert 

innihald þeirra er. Það eykur möguleikann á að spilarar fái það sem þeir vilja og 

framleiðendur telja sig þannig eiga opnari og betri samskipti við spilarann. RSOS greinir 

einnig frá leikjum á borð við Battle Arena DOTA 2 en þeir sýna spilurum bæði hvað þeir 

geta unnið og jafnframt hvað þeir fengu næstum því (BBC, 2019).  

RSOS fundu orsakasamhengi á milli pakka sem eru til í takmarkaðan tíma og hversu 

mikið fólk eyðir í þá. Ásamt því fundu þeir orsakasamhengi á milli lukkupakka sem sýna 

möguleg verðlaun og auknum kaupum spilara á slíkum lukkupökkum (Zendle, Meyer, 

Over, 2019). 

Það er mjög mikilvægt fyrir tölvuleikjafyrirtækin að fá spilarana til þess að nota 

lukkupakkana. Um leið og spilarinn hefur eytt tíma í og borgað gjald fyrir vöruna finnst 

þeim þeir þurfa að spila meira. Þetta er ekki ólíkt IKEA áhrifunum þar sem aðilar ofmeta 

gildi vöru sem þeir hafa fjárfest miklum tíma í, eins og við að setja saman húsgögn. Eftir 

fyrstu kaup á lukkupakka verða kaupin auðveldari og líkurnar á að þeir kaupi fleiri pakka 
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aukast. Þetta verður ákveðinn vítahringur sem myndast þarna milli spilarans og 

lukkupakkanna (Mann, 2020). 

 

6.1.2 Verðblekking 

Þegar spilarar hugsa um verðið á örviðskiptum innan leikja, telja þeir það eflaust ekki vera 

mikinn pening, enda oft ekki háar upphæðir í senn.  

Rannsóknin sem RSOS framkvæmdi fékk þessi svör þegar spurt var um lukkupakka og 

virði þeirra. Þeir komust að því að 9,8% þeirra sem kaupa lukkupakka telja virði pakkanna 

vera gott í samanburði við verð þeirra. Öðrum fannst gott að notast við lukkupakka þar 

sem þeir væru ódýrari. Telja þeir betra að fjárfesta í lukkupakka í þeirri von að upp úr 

honum komi sjaldgæfur hlutur frekar en að kaupa vöruna sjálfa. Vilji svo til að upp úr 

pakkanum komi sjaldgæfur hlutur telja þeir sig hafa verið heppna og náð að spara 

peninga. (Zendle, Meyer, Over, 2019).  

Aðrar rannsóknir sem voru gerðar sýndu fram á það að fyrirtæki, sérstaklega þau sem 

eru með símaleiki, notast við það sem kallað er „dynamic pricing“. Dynamic pricing snýst 

um að bjóða viðskiptavininum vöruna á því verði sem þeir eru líklegir til að borga. Það 

þýðir að tveir aðilar sem spila sama leikinn gætu verið að borga mismunandi verð fyrir 

sömu viðbætur. Goodstein (2021) segir frá því í ritgerð sinni að fyrirtæki geri þetta fyrir 

aukna þátttöku og til þess að koma í veg fyrir að notendur hætti að spila leikinn. 

Gjaldmiðlar innan tölvuleikja spila stóran þátt í því að villa um fyrir spilurum. 

Gjaldmiðillinn getur litið út fyrir að gefa þeim virði, enda oft ekki auðvelt að eignast hann 

innan leiksins á annan hátt en að greiða fyrir hann. Xiao og Henderson (2021) nefna að 

leikir eins og AFK Arena geti villt um fyrir spilurum með því að bjóða upp á átta 

mismunandi gjaldmiðla innan leiksins, það geti gert spilurum erfitt fyrir með að gera sér 

grein fyrir raunverulegu virði gjaldmiðilsins.  

Clash of Royale leikurinn auglýsir lukkupakka með alvöru gjaldmiðli og einnig gjaldmiðli 

innan leiksins. Þar nefna þau í lokin að kerfið sé gert til þess að villa um fyrir spilendum 

þar sem þeir gera sér ekki grein fyrir raunkostnaði (Artz og Kitcheos, 2016).  

6.1.3 Vettvangsblekking  

Internetið hefur opnað fyrir möguleika á sölu á mörgum nýjum hlutum á skilvirkan hátt. 

Viðskiptavinir geta fengið vörurnar sínar hratt eða allavega þær sem eru óáþreifanlegar. 
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Johansson og Grönström (2019) gerðu könnun í Karlstad Business School og tóku viðtöl 

við aðila sem hafa fjárfest í lukkupökkum. Þar tala þeir um þjónustuna „instant delivery“ 

eða þjónustu sem gerist um leið og hún er framkvæmd. Það er þjónusta sem er 

óaðskiljanleg samkvæmt Lehtinen og Jarvinen (2015). Óaðskiljanlega þjónustu er ekki 

hægt að geyma á lager og hún er ekki framleidd fyrirfram. Þegar spurt var út í virði þess 

að fá vöruna um leið sögðu þátttakendur rannsóknarinnar að ef það væri erfiðara að fá 

lukkupakka þá myndu þeir ekki spila leikinn jafn mikið eða eyða jafn miklu fé í lukkupakka.  

Leikir eins og League of Legends bjóða spilurum að búa til lykla með kristölum sem 

spilendur vinna sér inn, annaðhvort með spilun eða örviðskiptum. Eftir að lykillinn hefur 

verið settur saman geta þeir notað hann til að opna lukkupakka. Alltaf blasir við spilendum 

hversu mörgum kristölum þeir hafa safnað sér inn ásamt því að gluggi opnast til að auglýsa 

lukkupakka til þeirra.  

Eins og áður var nefnt hefur Call of Duty: WWII þann möguleika að láta lukkupakka 

falla af himnum ofan, aðrir spilarar geta séð pakkann og þau verðlaun sem móttakandinn 

fær úr honum. Ásamt þessu hefur Activison (Call of Duty) beðið um einkaleyfi á kerfum 

sínum sem ráða hverjir spila á móti hverjum. Þetta kerfi lætur spilara fara upp á móti betri 

spilurum sem eiga flottari útlitsbreytingar og betri vopn. Þar að leiðandi er þetta kerfi 

hannað til þess eins að hvetja til kaupa á lukkupökkum í von um sambærileg vopn eða 

flottara útlit (Davenport, 2018).  

6.1.4 Vegsaukablekking  

Vinsælt hefur verið hjá streymendum (e. Streamers) að opna lukkupakka í beinni en talið 

er að ekki sé allt sem sýnist. Hall (2019) segir í grein sinni fyrir Polygon að þeir sem streyma 

opnun lukkupakka séu oft styrktir af tölvuleikjafyrirtækinu. Meiri líkur séu á því að 

streymendur fái sjaldgæfari viðbætur en hinn almenni leikjaspilari í þeim tilgangi að örva 

sölu til annarra í leiknum. Þetta sýnir hversu mikil blekking getur verið í kringum virði og 

líkindi þess að fá verðmæta og sjaldgæfa hluti úr lukkupökkum.  

6.1.5 Táknrænt virði  

Táknrænt virði hlutanna sem spilarar fá er stór partur af lukkupökkum og hvers vegna fólk 

fjárfestir í þeim. Artz og Kitcheos (2016) nefna í ritgerð sinni að útlitsbreytingar hafi sterkt 

aðdráttarafl þegar kemur að því að kaupa fleiri viðbætur. Í þeim felst mikil tjáning fyrir þá 
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sem spila og telja þeir persónuleika sinn skína í gegnum útlit leikjapersónunnar (e. 

Character).  

IMCO rannsóknin sem Evrópu sambandið lagði fyrir nefnir það að samfélagslegir þættir 

eins og „social proofing“ séu ástæða þess að fólk vilji sýna sig. Samfélagslegir þættir gera 

það að verkum að fólk vill verða samþykkt af öðrum, það fær því löngun til þess að verða 

eins aðrir og geta spilarar notast við hluti inn í töluleikjum eins og búninga til að gera það. 

Fólk vill láta samþykkja sig inn í samfélög og að öðrum líki vel við sig þess vegna nota þau 

„social proofing“ (Cerulli-Harms, Múnsch, Thorun, Michaelsen og Hausemer, 2020).  
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7 Umræða og lokaorð 

Það geta verið margar ástæður fyrir því að fólk fjárfesti í lukkupökkum, sumir vilja 

innihaldið, nýja krafta eða búninga en sumum finnst bara skemmtileg að opna þá. Innihald 

lukkupakka hefur greinilega mikið persónulegt virði fyrir marga spilendur en getur 

áhættan sem kemur af þeim haft ómeðvituð langtímaáhrif varðandi spilafíkn.  

Útlit vörunnar, verð, vettvangur og vegsauki hafa allt sterk áhrif á það hvernig 

spilendur líta á vöruna. Það er mjög skýrt hvernig þessir fjórir þættir hafa áhrif á kaup 

lukkupakka og hvernig það getur haft áhrif á kauphegðun aðila. Virðissköpun hefur að 

miklu leyti leyft lukkupökkum að verða jafn arðbærir og raunin er nú til dags. Það er ljóst 

að framleiðendur lukkupakka hafa lagt mikla vinnu og hugsun í framleiðslu lukkupakka og 

hvernig nota eigi þá í leikjum og því ekki að ástæðulausu sem fólk eyðir háum fjárhæðum 

í þá. Blekking þessara pakka getur haft gríðarleg áhrif á framtíð einstaklinga og þá 

sérstaklega þeirra sem þjást af spilafíkn. Uppsetning þeirra í leikjum gerir þeim sem 

gjarnan spila tölvuleiki sem afþreyingu erfitt fyrir að forðast þá. Fræða þyrfti einstaklinga 

um þá hættu sem stafar af lukkupökkum og hvers vegna fólk ætti ekki að fjárfesta í þeim. 

Pakkarnir gefa spilurum falsvonir, veitir þeim óraunhæfa sigra og hefur hugbreytandi áhrif 

á fólk sem getur leitt það út í fjárhættuspil.   

Tölvuleikjafyrirtæki græða mikið á því að setja lukkupakka í leikina sína. Sennilega er 

það í mörgum tilfellum hagstæðara fyrir þau að hafa leikinn gjaldfrjálsan en nota svo 

lukkupakka í bland við önnur örviðskipti. Enda er það ekki að ástæðulaust að margir leikir 

eru fríir nú til dags.  

Sumir tölvuleikjaframleiðendur reyna að sýna fram á ábyrgð. Til dæmis má nefna að í 

leiknum Rocket League fjarlægðu þeir lukkupakkana en fólk getur fundið viðbætur í 

leiknum og ákveðið hvort það vilji greiða fyrir þær. Það gefur spilaranum meira stjórn á 

þeim aukahlutum sem hann eignast og hann fær ekki handahófskennda hluti. Þar hefur 

leikurinn fjarlægt stóru blekkinguna sem lukkupakkar eru (Goslin, 2019).  

Nú til dags hagnast fyrirtæki svo mikið á sölu lukkupakka að þau sjá sér engan hag í því 

að fjarlægja þá. Eflaust þyrfti að koma fram með reglugerðir er varða þessa tegund 

fjáröflunar innan tölvuleikjaheimsins og leggja út í frekari rannsóknir á áhrif lukkupakka. 

Þar að auki gæti kennsla um siðferðislega hegðun og venjur reynst vel.  
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Japan, Kína, Holland og Belgía hafa búið til lög gegn lukkupökkum og er það sennilega 

ekki að ástæðulausu, fólk sem skortir sjálfstjórn getur eytt miklum pening og tíma í 

lukkupakka og er vert að rannsaka það (Nordmark, 2018).  

Evrópusambandið hefur nú þegar hafið skoðun á lukkupökkum og sér í lagi áhrifum 

þeirra á börn. Merkilegt væri að vita hvort íslensk yfirvöld viti hvað lukkupakkar eru og 

hvort þeir hafi einhverjar áætlanir um að hindra sölu þeirra. Ásamt því væri gaman að vita 

hversu miklu íslenskir neytendur eyði í örviðskiptum í tölvuleikjum og hverjar afleiðingar 

þeirra eru.  

Frekari rannsóknir vantar almennt á þessu efni þar sem það er tiltölulega nýlegt en það 

er skýrt að það hefur heldur neikvæð áhrif. Hvernig verður tekið á þessu í framtíðinni eða 

breytt þannig að lukkupakkar verði sanngjarnir verður að koma í ljós.  
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