
 

Svenska e-sportstjärnor auktionerar ut sina digitala ägodelar till 

förmån för Ronald McDonald Barnfond 

Lördag den 11 december öppnar en unik auktion av digitala objekt, till förmån för 
Ronald McDonald Barnfond med målet att stötta deras arbete med att hjälpa svårt 
sjuka barn och deras familjer. Auktionen har initierats av McDonald’s och genomförs 
på Stockholms Auktionsverk under ledning av den välkända auktionsförrättaren Peder 
Lamm. Objekten är donerade av Sveriges mest framgångsrika e-sportspelare och 
gamers och är möjliga att buda på online från och med lördag den 11 december via 
Stockholms Auktionsverks hemsida. Budgivningen avslutas den 16 december kl. 18 
med en traditionell slagauktion på Nybrogatan 32, med möjlighet att delta även via 
telefon eller digitalt. 
 
Skins är ett välkänt begrepp för de som håller på med e-sport eller gaming och är kosmetiska 
digitala föremål som ändrar utseendet på spelarnas utrustning, som närmast kan jämföras 
med en typ av onlinemode eller digital konst. Digitala konstnärer lägger mycket resurser på 
att skapa unika skins som gör det möjligt för gamers och e-sportare att uttrycka sig online. 
Skins säljs vanligtvis på en börsliknande marknadsplats och beroende på hur eftertraktat och 
unikt ett speciellt skin är kan de stiga till värden långt över värdet av traditionell konst.    
 

- Som auktionshus är det viktigt att vi följer med i utvecklingen och erbjuder objekt som 
kan intressera nya målgrupper. Hur du uttrycker dig i den digitala världen är idag 
minst lika intressant som vilka föremål du har i hemmet, varför det här initiativet 
kändes helt rätt i tiden för oss. Dessutom känns det jätteroligt att intäkterna kommer 
barn och familjer som verkligen behöver det till gagn, säger Li Pamp, vd på 
Stockholms Auktionsverk. 

 
Genom att arrangera auktionen vill McDonald´s lyfta fram Sveriges största idrottare från e-
sport- och gamingarenan och möjliggöra deras bidrag till Ronald McDonald 
Barnfond. Donationerna kommer från e-sportsproffsen och gamersen Jaegarn, Olofmeister, 
GeT_RiGhT, Fragaria, Friberg, Niffonen, f0rest och Nessa, som har donerat några av sina 
mest eftertraktade skins till auktionen. Objekten består bland annat av Olofmeisters 
världskända skin AWP Asiimov a.ka. ”Boostmeister” och GeT_RiGhTs Crimsom Web. 
 

- Jag började satsa mer på gaming när jag som barn skadade mig och inte kunde 
spela fotboll längre. Då hade jag inte en aning om att jag en dag skulle bli bäst i 
världen. När jag fick frågan om att skänka ett objekt till en auktion till förmån för att 
förbättra vardagen för svårt sjuka barn och deras familjers kändes svaret därför givet. 
Objektet jag valt att donera, min AWP Asiimov har ett stort personligt värde för mig, 
jag vann den i en 1v1 mot pashaBiceps för många år sen och den har följt med mig i 
många turneringar. Objektet har också ett ganska speciellt namn, ”BOOSTMEISTER 
2014”, vilket är en blinkning till en kontroversiell händelse på Dreamhack för sju år 
sedan, säger e-sportproffset Olof ”Olofmeister” Kajbjer. 

 
Alla intäkter från auktionen går oavkortat till Ronald McDonald Barnfond för att ge familjer 
med svårt sjuka barn möjlighet att bo nära ett specialistsjukhus i en hemlik miljö.  För barnen, 
syskonen och familjerna på husen är gaming en del av vardagen. Flera av husen är 
utrustade med dataspelsutrustning och spel och många av de boende är fans till stjärnorna 
som nu bidrar med sina skins till auktionen.  
 
Budgivningen startar online på lördag den 11 december på Stockholms Auktionsverks 
hemsida. Den 13 december öppnar Stockholms Auktionsverk upp för visning av föremålen 
på Nybrogatan 32. Budgivningen avslutas den 16 december kl. 18 genom att det hålls en 

https://www.mcdonalds.com/se/sv-se.html
https://auktionsverket.com/sv/auktioner/skins-for-charity-2/
https://www.ronaldmcdonaldhus.se/
https://www.ronaldmcdonaldhus.se/


 
traditionell slagauktion på Stockholms Auktionsverk under ledning av den välkända 
auktionsförrättaren Peder Lamm. Det är möjligt att buda i slagauktionen på plats, via telefon 
och digitalt. Slagauktionen sänds live via Stockholms Auktionshus hemsida. Alla intäkter går 
oavkortat till Ronald McDonald Barnfond.  
  


