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Afskrift 
00:00:00 Jakob  

Ja ja, Det er fair nok. 

00:00:02 Rasmus 

Det er super fedt. 

00:00:04 Rasmus 

Som sagt er du jo anonym i det.. øh..  

00:00:06 Rasmus 

Det… altså så.. 

00:00:07 Rasmus 

Der bliver ikke nævnt nogen navne eller noget. 

00:00:07 Jakob 

Og hvis jeg ikke er, er det også fint. Det lige meget. Det bliver.. øøh også. Altså de svar jeg giver er 

nok det de fleste ville svare.  Altså hvis det var andre i også spurgte.00:00:09 Rasmus 

00:00:18 Rasmus 

Ja, det joo øh.. det jo hvad vores projekt handler om.. det er jo faktisk om det er de samme svar vi 

får det handler om.  

00:00:19 Frederik 

Øhm..  

00:00:24 Jakob 

Ja ja, Det er selvfølgelig rigtigt. 

00:00:24 Frederik 

Altså ja, altså hvis det er så kommer vi måske til at omtale dig som Jakob. 

00:00:31 Frederik 

Altså ja. 

00:00:31 Jakob 

Ja, Det er fair nok. 

00:00:33 
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Det er fair nok. 

00:00:34 Frederik 

Hvis Det er, at vi bliver spurgt ind til noget omkring det senere, men ehm.. det er fedt at du lige gider 

at tage dig tid til det. 

00:00:40 Jakob 

Ja ja selvfølgelig. Selvfølgelig, hvis det hjælper jeg, så skal jeg nok lige gøre det.  

00:00:45 Frederik 

00:00:46 Rasmus 

Så må freddy lige  finde ud af en eller anden gevinst. 

00:00:49 Frederik 

Ja ja ja, Jeg har noget jeg giver et eller andet.. . 

00:00:51 Frederik 

Ja, jeg har lovet jeg giver et eller andet for det. Det har vi snakket om.. øh det finder vi ud af på 

arbejdet.  

00:00:55 Jakob 

Jaja det så fint. Nå…, hvordan vil I gøre det? 

00:00:57 Frederik 

Jamen jeg tænker bare Jeg har starte lidt med bare noget simpelt…. 

00:01:04 Frederik 

Jamen altså… øh jeg tænker vi bare starter lidt øhh… men noget simpelt… men ja hvor gammel er 

du, Jakob?  

00:01:07 Jakob 

18 år ja. 

00:01:10 Frederik 

Og ja hvad spiller du er af videospil? 

00:01:16 Jakob 

Jeg spiller øøh, i mange perioder har jeg spillet øhh.. CS og LOL og øøh det kommer lidt an på hvad 

mine venner spiller så det afhænger meget af dem. 

00:01:26 Jakob 

Men lige nu spiller jeg mest LOL.. øhm… 

00:01:29 Jakob 

Og det har jeg gjort de sidste 2 måneders tid. 
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00:01:33 Jakob 

Men min primære spil har altid lægget på League of Legends,  Counter Strike og lidt Minecraft da 

man var mindre. 

00:01:41 Rasmus 

Ja, når du ser det, afhænger meget af dine venner. Hvad mener du? 

00:01:45 Rasmus 

Sådan præcist. 

00:01:47 Jakob 

Man kan sige.. det lidt lige som man er ude med nogle venner fx, hvis man skal gøre  noget hyggeligt 

og socialt ik.. og man er til en aften hvor man spiller turnering, fordi så er det lidt mere seriøst eller 

man er lavpraktisk til en hygge aften. Hvis I forstår? 

00:02:02 Rasmus 

Hvad er en øøøh, kunne du ikke lige foklare.. godt være det er nogle dumme spørgsmål, men det er 

virkelig basic så vi får det afklaret det.. Hvad er en hyggeaften?  Og hvad er en turnering?  

00:02:14 Jakob 

En turnering? Det kan være hvor vi tilmelder os til nogen på vores niveau. Finder nogle på nettet 

f.eks. Smider alle sammen nogle penge i det og så er der en form for gevinst.  

00:02:27 Frederik 

Uuh okay.  

00:02:29 Jakob 

øhm.. hvor der er en trusted mellemmand der styrer det hele.  Og der er forskellige grupper man kan 

smide sig ind i ik. Der nogle hvor man smider 100 kr ind hver, og en 1000 krone hver og sådan lidt 

forskelligt ik.  

00:02:43 Rasmus 

Okay. 

00:02:45 Frederik 

Okay. Det lyder fedt. Er det over platforme som Face-it? F.eks hvis det er Counter Strike? 

 00:02:52 Jakob 

Ja, eller bare facebook faktisk.  Det faktisk ikke mig der styre det, det er min ven der styre det. Men 

han finder simpelthen bare turneringer øhh.. via facebook.  

00:02:54 Frederik 

Nå okay ja. 

00:02:59 Frederik 

Okay. 
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00:03:03 Rasmus 

En og hvordan var Sådan en hygge aften her? 

00:03:06 Jakob 

En hyggeaften? Det måske bare hvor man er… alle drengene har været i skole eller på arbejde fredag 

øøh og man gider ikke ud. Det måske lidt dårligt vejr og så sætter man sig bare alle sammen og 

måske tager noget at drikke. Det kan både være sodavand og øl, eller mad og nogle tager kamera på. 

Øhh, så spiller man lidt counter strike, spiller lidt LOL… altså alle de der spil ik?  

00:03:32 Jakob 

Og bare har det bare har det sjovt. 

00:03:35 Frederik 

Fedt okay. 

00:03:41 Rasmus 

Så… når du.. øhm du siger det her med at man kommer hjem fra skole eller hjem fra arbejde.. så er 

det jo i virkeligheden øhm det jo noget af din dag du beskriver ik? 

00:03:52 Jakob 

Det ikke bare min dag, det er main eventet på de fleste dage *griner*  

00:03:56 Rasmus 

Haha, kunne du ikke prøve at forklare til os hvordan de fleste dage ser ud så?  

00:04:00 Jakob 

De fleste dage øhh.. 

00:04:01 Rasmus 

Når du står op om morgen og øøhh..  og hvad gør du så?  

00:04:12 Jakob 

Jeg går i gymnasie og så laver lektier og dit og dat, det kender vi alle sammen.  Så arbejder jeg ret 

meget, men må indrømme det mest computeren jeg glæder mig til.. lige meget om det bare er 2 

timer eller 10 timer… Ehm. Hvis I forstår hvad jeg mener. 

00:04:15 Frederik 

ja, så.. øhm lige som et sted hvor du ser frem til… er det så fordi du kan øh… 

00:04:31 Jakob 

Jeg kan afspadsere, hvis det er det rigtige ord at bruge.  

00:04:34 Frederik 

Så du Sådan du afkobler lidt simpelthen på den måde. 

00:04:37 Jakob 
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Ja, fuldstændig.. det er øøh det er jeg kobler fra .. ja øhh. Det bare sådan et univers man lukker sig 

ind i.  

00:04:46 Jakob 

Som er meget nemt at lukke sig ind i, hvis man godt kan lide det. 

00:04:50 Rasmus 

: Ja, som du siger, det er også noget du gør sammen med vennerne ik. Så det er sådan .. kan man 

sige det.. du er jo ikke asocial.. eller  

00:04:56 Rasmus 

Eller noget andet? 

00:04:57 Jakob 

Ja, så.. så ville jeg hellere ikke formelde det.. jeg ville sige jeg er social, men på en anden måde.  Jeg 

ville ikke spille computer for mig selv, lad mig sige det sådan.  

00:05:07 Jakob 

Hvis jeg gør, så er det i hvert fald ikke lang tid, fordi det er for kedeligt. 

00:05:17 Rasmus 

Der ikke nogen singleplayerspil der interesserer dig?  

00:05:23 Jakob 

Neeej, og hvis der endelig er såå.. øh… så snakker jeg med nogen i mens jeg spiller det. Man kan altid 

spille spillene sammen, men man kan også spille forskellige games. Så kan det være den ene lige 

kommer på 10 min før og så startede han et game og så øøh.. og sådan noget ik.  

00:05:39 Frederik 

Okay.  

00:05:40 Jakob 

Det lige som sådan en.. hvad kan man sige.. en form for.. øhm… for chat. Øøh.. som lige som Discord 

som man bruger… som altid er åbent… altid sidder nogen på.  

00:05:52 Frederik 

Ja så det er sådan… det var bare i forhold til det her med… du siger at det er maineventet på din dag. 

Så det er også noget du ser frem til.. øh.. f.eks på en dårlig dag… lad os sige en stresset dag. Hjælper 

det så at komme hjem og game lidt? 

00:06:15 Jakob 

Ja, det gør det. Ehm.. før i tiden havde jeg ret mange.. øhm.. problemer i min folkeskole,  så det her 

computer var en ret stor del af det med at kunne overskue og tage i skolen dagen efter.  

00:06:35 Jakob 
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Ehm fordi det bare sådan.. selvom man måske kun… altså det lidt lige som at gå en tur ik. I ved selv.. 

noglegange som  er rigtig lang  fordi man bare har  noget i hovedet men… altså man kan bare blive 

ved med at gå, gå og gå i forhold til hvis nogen siger til dig du skal ud og gå. Så bliver turen kort og 

man får hurtigt ondt i benene. .. Hvis det giver mening.  

00:06:48 Rasmus  

Det gør det… det gør det. 

00:06:52 Frederik 

Okay ja. 

00:06:54 Jakob 

Det er sådan jeg føler. 

00:06:57 Jakob 

Ehm.. så det er sådan jeg føler.  Det hjælper i hvert fald mig. Også når man er stresset og … og ja er 

inde i sådan et univers… men det afhænger af hvem jeg spiller sammen med. Det vil jeg sige… ’  

00:07:11 Frederik 

Okay.. ja. 

00:07:14 Rasmus 

Har du… 

00:07:17 Frederik 

Ja hmm 

00:07:20 Rasmus 

Sorry.. 

00:07:22 Frederik 

Nej bare kom Rasmus 

00:07:25 Rasmus 

Jamen jeg sidder lidt og tænker på det her med at du beskriver det som… hmm du beskriver det 

meget socialt. Hmm det noget man gør sammen med vennerne … hmm ihverftald hvis man ik spiller 

de samme spil så.. så spiller man forskellige spil men man taler stadig sammen og sådan nogle ting. .. 

Ehm.. Hvor vigtigt er sådan og… og nu tænker jeg måske ikke lige på turneringerne men.. men det 

kan du jo så selvfølgelig også overveje… hvor vigtigt er det at tabe og vinde i et spil? 

00:07:48 Jakob 

Tabe og vinde?  

00:07:50 Rasmus 

ja er det noget du.. vægter? 

00:07:54 Jakob 
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Jeg vægter at vinde. 

00:07:56 Jakob 

Øh.. for det meste. Fordi jeg har det mere sjovt når jeg vinder… og så give r det en bedre stemning 

fordi man føler man har opnået noget sammen.  I forhold til hvis man bliver stompet og ikke vinder… 

og ik laver et eneste godt play. Øhm.. Man måske taber, hvor de andre lige er en takt bedre.. så kan 

man tænke åh øv.. sådan er det.  Men hvis man bare bliver stompet og bare øh… og bare ved slet 

ikke hvad man skal gøre så ja… så tror jeg bare det dræber mooded på eller anden måde.  

00:08:33 Rasmus 

Kunne du ikke? 

00:08:33 Rasmus 

Prøve at forklare, hvad det er, altså når når ens mood bliver dræbt.. Hvad har det af betydning? 

00:08:38 Jakob 

Det kan være at man… man sidder med drengene og pigerne eller hvem man sidder og snakker 

med.. og man har glædet sig til at komme på … og så starter gamerdagen ligesom ud med man bare 

bliver… fuldstændig… ødelagt i et spil på en eller anden måde… hvor der intet der lykkes for en og 

hvor modstanderen bare er klart bedre på alle parameter… ehm og det  sker jo. Og det ved alle 

gamere jo… men altså det jo stadig noget man … altså man spiller computer for at vinde og det gør 

man. Det gør de fleste.  Øh.. fordi det bare sådan det er sat op.  Lige som et sport. E-sport er også sat 

op sådan lige som fodbold.. det gør man også for at vinde.  Selvom man måske ikke vil erkende det 

så tror jeg alle vil vinde i stedet for at tabe.  

00:09:27 Rasmus 

ja.. og så når I spiller de her turneringer  øhmm og så I siger man kan smide penge på det er det så 

for at øøhh øge… øge det?  

00:09:35 Jakob 

Øge intensiteten i at tage det seriøst..  fordi øøhm så har man lidt mere at miste. Og får de fleste af 

os drenge går vi ikke op i 100 kr. Så kan man lige så godt lade vær med at tage en tur på maccen… 

ehm men… det bare.. det lidt sjovere når når der noget på spil … det vil det altid være..  

00:10:02 Frederik 

Jeg kan godt følge dig. 

00:10:06 Jakob 

Ehmm..  

00:10:08 Jakob 

Lige meget om det så var… 

00:10:09 Jakob 

Var penge eller ens ære eller hvad der var på spil ikke? Altså det er sådan…. 

00:10:14 Jakob 
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Bare generelt… 

00:10:18 Rasmus 

Ja, når du siger at ens ære der er på spil, hvad…. Hvad tænker du der? Der tænker jeg ikke kunne 

altså generelt gamer der tænker jeg faktisk spare.  

00:10:28 Jakob 

Det hele hele det der med at at ens mennesket og selvforståelse handler meget om og hvile og ære 

og respektere og Sådan noget ikke… 

00:10:29: Rasmus 

00:10:41 Jakob 

Og der er man måske ikke den mest æresfyldt person. Hvis man spiller med et team, er den dårligste 

hver game.. og så kan man måske smide  penge i det..hmm.. og så kan de også se at man godt gider 

at lægge tid og penge idet selvom man måske ikke er den bedste. 

00:10:55 Rasmus 

Okay. 

00:10:55 Jakob 

Ja, og det ændrer måske på synet af personen. Alle har jo fordomme. 

00:11:00 Rasmus 

Lidt, Det er vigtigt. Det er vigtigt at blive… blive set på en bestemt måde, når man spiller de her spil. 

00:11:06 Jakob 

Ja og især hvis man er ny i vennegruppen ikke altså Der er forskel på om man har spillet sammen i 

mange år eller et par måneder?  

00:11:14 Rasmus 

Okay. 

00:11:16 Rasmus 

Så…så det ville være én eller anden måde måske at komme foran i køen på... 

00:11:21 Jakob 

Det tror jeg ikke, for Jeg tror ikke der er nogen kø. Jeg tror bare det for en del af fællesskabet. 

00:11:26 Rasmus 

Ah okay, ja.. 

00:11:30 Jakob 

Ligesom man ville skolen og på arbejde eller ja… altså over det hele..  

00:11:30 Frederik 

Okay. 
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00:11:36 Jakob 

Det er heller ikke sjovt at spille fodbold hvis man bare bolddrengen, vel? 

00:11:40 Frederik 

Nej, hvad hedder det når du siger det her med…. 

00:11:45 Frederik 

…Og de lægger penge i det her, for eksempel en Counter Strike turnering elle r en lol turnering, ik? 

00:11:51 Frederik 

Er det sådan noget i snakker om når i gamer? Eller er det  også sådan i skoletiden for eksempel. 

Dermed tænker I på eller du på.. åh nu skal du hjem og game, eller du skal også lige have den 

turnering her? 

00:12:03 Frederik 

Er det sådan noget i.. 

00:12:03 Jakob 

Nej nej, det gør jeg ikke…det er meget spontan, om vi finder ud af om..vi gider det. 

00:12:05 Frederik 

Okay, okay.  

00:12:12 Jakob 

Og Det er heller ikke noget os drenge planlægger vores weekend efter..  

00:12:18 Jakob 

Måske lige dagen før, men det er ikke fordi man sidder tænker mandag.. jeg skal til turnering lørdag. 

00:12:22 Jakob 

Hvis du forstår. 

00:12:22 Frederik 

Okay ja okay. 

00:12:25 Frederik 

Jamen det gør jeg. Men hvad er så det her med at… at bare og komme hjem og koble af og spille 

computer. Sådan er det noget du tænker over, når du er i… Du sagde godt det der med at..det var 

maineventet på en dag, men sådan kan du mærke, hvis du sidder i skolen om det er noget du tænker 

lidt på eller?.. Slet ikke på eller meget på. 

00:12:45 Jakob 

Hmm… før i tiden gjorde jeg rigtig meget. 

00:12:49 Jakob 

Men nu har jeg også fået arbejdet, tænker jeg også lidt på.. 
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00:12:52 Jakob 

Men hvis Jeg har en stresset dag, så er det helt sikkert computeren der taler for.  

00:12:56 Jakob 

Så hvis Jeg har en normal dag, så er det nok mere arbejdet eller jeg skal efter skole. 

00:13:02 Frederik 

Okay. 

00:13:03 Jakob 

Men en lidt stresset dag så… err det computeren…som ryger altså foran i køen, kan man sige. 

00:13:11 Rasmus 

Spiller du computer hver dag? 

00:13:13 Jakob 

Ja det gør jeg. 

00:13:16 Rasmus 

Kan du huske, hvornår du begyndte at spille computer generelt? 

00:13:21 Jakob 

Jeg begyndte at spille computer… i….femte klasse, sjette klasse, tror jeg… femte- sjette klasse. 

00:13:32 Rasmus 

Okay ja.  

00:13:34 Rasmus 

Havde du spillet noget andet før det eller var det bare var det første gang så… 

00:13:38 Jakob 

Det er jo min bror og mine fætre, som fik mig ind til det. 

00:13:42 Jakob 

Så jeg havde set på det meget inden jeg spillede.. øhm.. og igen det der med med fællesskabet, ik? 

Rasmus: 00:13:48 

Jov.. 

00:13:50 Jakob 

Så det var helt klart det der tiltalte mig ja, så tror jeg bare at så meget som andet så bliver man 

grebet af det. 

00:13:58 Jakob 

Det var ikke fordi jeg havde den vildeste computer eller noget. 
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00:14:01 Jakob 

Det var måske bare alle spil der talte for… lige så meget som som minecraft og kunne gøre noget selv 

og underholde sig selv det. 

00:14:08 Jakob 

Det vil man jo gerne da man var mindre ja så… Nogle gange er bare så svært at sidde stille og kigge 

ud i luften. 

00:14:13 Rasmus 

…og når du siger underholdende når man var mindre, hvad… hvad tænker du på det her? 

00:14:20 Jakob 

Jeg tænker måske på, at man…. At nu hvor man er blevet ældre, så er der større problematikker end 

at finde ud af, hvad man skal efter skole. 

00:14:29 Jakob 

Og da man var mindre, tænkte man måske bare på at… 

00:14:32 Jakob 

Hvad får jeg til aftensmad i aften for eksempel…et eller andet, ik? 

00:14:37 Jakob 

Nu …der er det måske mere, at tænker man over hvornår har jeg tid til at koble af. 

00:14:48 Rasmus 

Yes.. hvaa… måske vi skal.. vi skal... 

00:14:53 Rasmus 

Vi kan overtale dig til at dele noget skærm og se dig spille noget spil eller sådan nogle af de ting der. 

00:14:58 Jakob 

Det kan vi godt.  

00:15:00 Rasmus 

Eller hvad tænker du Fraddy? 

00:15:01 Frederik 

Ja jamen altså det jo… det skal også være sjovt at blive interviewet. 

00:15:06 Frederik 

Så det ville slet ikke skade.. 

00:15:09 Frederik 

At se de spil og du forklarede lidt hvad…  

00:15:13 Frederik 
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Hvad du har inde i spillet eller ja hvad du føler når du spiller. 

00:15:16 Jakob 

Ja altså jeg.. vi kan godt lide at spille lidt cs hvis Det er. 

00:15:23 Jakob 

Jeg kan lige del skærm... 

00:15:26 Jakob 

Oggg...For eksempel i Counter Strike..Der har jeg brugt en del penge… på det.  

00:15:32 Jakob 

Og der har jeg også i LOL.  

00:15:35 Jakob 

Det ja, Det er jo også meget det som man da man var mindre begyndt at spille spillene…. tænkte 

over. 

00:15:41 Jakob 

I penge af gaver og sådan noget… 

00:15:45 Jakob 

Så Det har været meget meget stor del af min ungdom…. 

00:15:48 Jakob 

Okay ikke lige hvad der sker her. 

00:15:54 Rasmus 

Så så når du siger Det har du brugt en del penge på, og Det har været en stor del af din din ungdom 

er det, og det er fordi Det er noget du har… 

00:16:03 Rasmus 

Det er noget, du har været lang tid om at bruge den… mængde penge altså samle den samling du 

har eller eller misforstår jeg det her eller hvordan? 

00:16:14 Jakob 

Jeg tror bare det er jo.. fordi at. 

00:16:17 Jakob 

Når man for eksempel… 

00:16:19 Jakob 

Søgte på… 

00:16:21 Jakob 
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Måske youtube og twitch.. Sådan noget der.. havde folk skins for eksempel som man kan købe i altså 

virtuelt skin som .. altså du bliver ikke bedre til spillet.  

00:16:30 Jakob 

Det er bare noget… virtuelt. 

00:16:33 Jakob 

Men ved ikke lige hvad jeg skal. Det er bare noget. Ja, Det er bare skin som man…hmm…  

00:16:39 Jakob 

Man har for at have. 

00:16:40 Rasmus 

Ja.  

00:16:43 Rasmus 

Men.. men.. men det er alligevel noget værd… 

00:16:46 Rasmus 

I et eller anden forstand. 

00:16:48 Jakob 

Skins.. de er meget værd. 

00:16:51 Jakob 

Jeg har godt og vel skins for. 

00:16:52 Jakob 

8-9000… 

00:16:55 Rasmus 

Det er også en del. 

00:16:56 Frederik 

Ja ja. 

00:17:00 Frederik 

Hvad? Hvornår startede det her med… 

00:17:04 Frederik 

Okay, hvis jeg nu spørger altså .. hvor længe tror du at du har har spillet Counter Strike? 

00:17:10 Frederik 

Ja altså. 

00:17:10 Frederik 
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Hvornår startede du? 

00:17:11 Jakob 

Nu skal jeg spillede i syvende- ottende klasse. Det var først senere jeg jeg startede med at spille lol. 

00:17:14 Frederik 

Okay. 

00:17:18 Frederik 

Okay. 

00:17:19 Frederik 

Og hvor lang tid gik der før da du fra da du kom ind og spillede cs til at du sådan begyndte at tænke 

på de her skins og… 

00:17:29 Jakob 

Det gjorde man lige for lige fra dag et, fordi andre havde det. Ja. 

00:17:31 Frederik 

Ahhh okay. 

00:17:35 Jakob 

Ved ikke lige hvorfor jeg ikke kan starte mit.. eh.. to sek jeg prøver lige at fix det.  

00:17:40 Jakob 

Skins det bare… det en del af, man kan sige den…den virtuelle fashion. 

00:17:48 Jakob 

Ligesom virkeligheden, så er der mange, der går efter fashion i form af af tøjmærker og status. Ja, og 

der… 

00:17:56 Jakob 

Og der måske bare ikke nogen der dømmer ikke hvordan man ser ud, men… mere på hvilket skins du 

har.  

00:18:00 Frederik 

Okay. 

00:18:02 Frederik 

Jamen Det er ret sjovt at tænke på det på den måde. 

00:18:07 Rasmus 

Men det er stadig væk vigtigt at... 

00:18:12 Rasmus 

Nogle ser en i en bestemt. 
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00:18:15 Rasmus 

På en bestemt måde. 

00:18:16 Rasmus 

Som du selv siger, at Det er… 

00:18:18 Jakob 

Altså, Jeg har mine skins fra min egen for min egen ting og for mine venners skyld. Så Det er ikke 

fordi Jeg har det for det bredere publikum. 

00:18:27 Jakob 

Men jo altså et publikum er et publikum, kan man sige. 

00:18:31 Jakob 

Såå.. jeg har det for for at have det. 

00:18:35 Jakob 

Men Det er sådan at skins jeg har.. ehm… dem kan jeg altid sælge til enhver tid igen. 

00:18:40 Rasmus 

Har du har du solgt tidligere?  Du ikke følte var så meget værd..  

00:18:43 Jakob 

Det har jeg. 

00:18:48 Jakob 

Jeg har også købt og… 

00:18:50 Jakob 

Og det…det er den ting der går rundt. Man kan købe skins på nettet billigere end hvad selve 

udbyderen af spillet tilbyder. 

00:19:00 Frederik 

Altså det når du tænker… jeg det, er det så Steam Market du tænker på. 

00:19:04 Jakob 

Ja Steam Market for eksempel ikke ik, der… der køber jeg skinsne over Facebook i stedet for private 

folk.. 

00:19:12 Frederik 

Okay. Er det så.. så hvor du? 

00:19:13 Frederik 

Også har en mellemmand. 

00:19:15 Jakob 
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Det kan man betale for. 

00:19:18 Jakob 

Det kan man betale for. 

00:19:19 Jakob 

Men ja altså ja, eller skal man bare lige undersøge hvem man handler med? Og Der er også rigtig.. 

rigtig mange scammers også. 

00:19:30 Jakob 

Så det det man skal lige kende det og man skal ikke bare gøre det for at gøre de t. 

00:19:37 Rasmus 

Ikke sikkert, eller at er det farligt, eller? 

00:19:44 Jakob 

… Hmm.. det.. det er sikkert i det spektrum med, at Det er lige så sikkert og købt ting på nettet, som 

Det er at købe… Eksempelvis tøj brugt. 

00:19:56 Jakob 

Altså for eksempel over nettet eller…. Eller altså hvis du ikke kender en side, hvor du køber dit tøj fra 

eller sko fra… lige undersøge hvordan siden er sat op og lignede den anden side du har handlet på 

før og… 

00:20:08 Jakob 

Man undersøger bare lige, det gør man jo altid. 

00:20:10 Rasmus 

Ja det gør man vel. 

00:20:14 Rasmus 

Nå okay. 

00:20:16 Frederik 

Så du tænker på det?.. Du tænker på i forhold til det her, når du når du køber de her skins, så går du 

ind og kigger på…. 

00:20:23 Frederik 

Fordi…jeg har også selv været lidt inde på det og Facebook marketplace for skins og så de har lavet 

sådan en liste…  

00:20:32 Jakob 

Jeg kan lige vise dem… mit cs virker også nu hvis der er. 

00:20:38 Rasmus 

Fraddy du har trykket optag ikke?  
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00:20:42 Frederik 

Ja.. den kører stadig. 

00:20:42 Jakob 

På Facebook ik? Der er forskellige grupper.. der f.eks en Lol gruppe her. 

00:20:54 Jakob 

Ja, men hvis man nu Der er her, så kan man finde folk herinde og spille med og Sådan noget. Men nu 

så ud udgangspunkt i Counter Strike. 

00:21:04 Jakob 

Hvad hedder det.. CS GO for eksempel? Her ses CS GO TRADE Danmark ik? 

00:21:09 Jakob 

Der er 5… 16.000 i  den der, og der er også en anden en hvor der er en del mere. 

00:21:16 Jakob 

En del flere folk, men den her… 81.000 medlemmer i den her privat gruppe. 

00:21:23 Jakob 

Herinde der kan man… 

00:21:25 Jakob 

Købe skins så du kan sælge skins og Jeg har også selv lavet opslag herinde og sådan noget… 

00:21:30 Jakob 

Admins har udviklet den her side der hedder gamerpay , som er den her… 

00:21:34 Jakob 

Som også ja i samarbejdet med noget der hedder dr og sådan noget… 

00:21:41 Jakob 

Det her.. der køber du skins og de er mellemmænd på det. 

00:21:44 Jakob 

Og Det er et dansk website… 

00:21:47 Jakob 

Som opstår af en kinesisk website som hedder Buff 1 6 3 som det her… hvor man plejede og finde ud 

af skinsne hvor meget det var værd. 

00:21:59 Jakob 

Og translate det om… 

00:22:01 Jakob 

Til danske kroner og så købe den. 
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00:22:03 Frederik 

Er det simpelthen fordi, at priserne er mere præcise her? 

00:22:07 Jakob 

Meget mere præcis Det er den side… 

00:22:08 Frederik 

Okay. 

00:22:09 Jakob 

..Man tager udgangspunkt i.  

00:22:12 Jakob 

Og der kan man også se, at hver gang der står skin, så står der Buffs pris hernede, så man ikke er i 

tvivl om man bliver snydt eller ej, så kan man selv vælge om man vil købe det, og hvis man vil købe 

noget, kan man gøre det her. Hvis man vil sælge noget, så skal man bare lige logge ind. 

00:22:26 Jakob 

Og sæt sit skin til salg.  

00:22:28 Frederik 

Men vent sagde, sagde du dr.. havde altså Danmarks Radio de arbejdede sammen med. 

00:22:33 Jakob 

Gamerpay de har nogle ret store nogle. 

00:22:38 Jakob 

Jeg kan lige vise dig de er også… det ham her som også er ejeren af den her Facebook gruppe… 

00:22:46 Jakob 

Martin her. 

00:22:47 Jakob 

Ja han har lavet den her side her og udviklet den. 

00:22:51 Jakob 

Og gamerpay  de er…. hvad de… de? 

00:22:56 Jakob 

De er et eller andet med…. 

00:23:02 Jakob 

Jeg kan fandme ikke huske et eller andet, men de havde noget samarbejde i form af nogle af de helt 

store. 

00:23:08 Jakob 
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Som de selv skriver, har været Counter Strike community. 

00:23:11 Jakob 

Og… og han vil gøre det nemmere for folk og lade... 

00:23:13 Jakob 

vær at blive snydt og alt sådan noget. 

00:23:17 Jakob 

Men jeg kan ikke… der er et eller andet, de her... 

00:23:20 Jakob 

De har nogle samarbejder. Det er i hvert fald en meget tryg side. Jeg kender selv folk der købte 

denne for eksempel her øh… nip. 

00:23:26 Jakob 

Det er en af de helt store... CS GO 

00:23:31 Jakob 

Det svensk…  Ninja  In Pyjamas hedder de, som de har samarbejdet med. Og det er ikke bare liiige.. 

sådan. 

00:23:37 Jakob 

Og for samarbejdet med. 

00:23:38 Frederik 

Og man kan også. 

00:23:40 Frederik 

Og undskyld. 

00:23:40 Jakob 

Hvad Counter Strike? 

00:23:42 Jakob 

Og her der er noget dr..og noget TV2… techcrunch alt sådan noget her.  

00:23:49 Jakob 

Hvor der artikler på det og sådan noget ik…. fået et udkast inde på deres website… 

00:23:57 Jakob 

Så…det er Sådan ret populært. 

00:24:01 Jakob 

Nå….skal vi spille noget cs? 

00:24:07 Frederik 
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Må jeg se dit inventory egentligt?  

00:24:11 

Nå ja. 

00:24:13 Frederik 

Okay så du har.. 3 knive? 

00:24:17 Jakob 

Ja eller fire ikke? 

00:24:18 Frederik 

Ja ..4.. 4 faktisk… nice.  

00:24:24 Frederik 

Jeg ved sådan en butterfly er ret dyr ikke? 

00:24:27 Jakob 

Joo den her butterfly? Jo vi kan se hvad den her den går til pt som er som er det her Steam market 

her…. den sidste der er blevet solgt.. den gik for 600 euro. 

00:24:40 Jakob 

Så er en dyr en.  

Nå men tænker vi lige spiller bare noget helt stille roligt. ..Bare hvor man lige får en forståelse af 

spillet. 

00:24:57 Rasmus 

Hvordan? Hvordan får man fat på de her skins? Ud over at købe dem? Altså der må være nogen der 

har fået genereret dem til at starte med… én eller anden forstand. 

00:25:05 Jakob 

Det er selve Counter Strike der har lavet dem, og de udvikler stadig... 

00:25:09 Jakob 

Noget der hedder noget der hedder kasser… man kan købe. 

00:25:12 Jakob 

De… kasser de bliver de bliver dropped… kan man sige efter du har spillet en match så er der chance 

for at du får en kasse gratis og den er ikke værd mere end et par cent. 

00:25:22 Rasmus 

Okay. 

00:25:22 Jakob 

Og Jeg kan lige… vise jer og den kasse der kan du så købe en key. 
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00:25:27 Jakob 

Via Counter Strike til åbne kassen og få skins derinde. Der er både gode og dårlige skins.. skins øhh… 

til en euro og skins til 1000 euro nogle gange. 

00:25:38 Jakob 

Jeg kan lige vise en kasse Sådan her, sådan en her for eksempel. 

00:25:42 Jakob 

Det er en helt ny kasse og så hvis man har Sådan en slags man vælger at bruge penge at købe en key 

og åbne nogle af de skins her. 

00:25:48 Rasmus 

Ved man ved man allerede, hvilket skins der i kassen? 

00:25:52 Jakob 

Ja ja det gør man. Der er forskellige cases denne her for eksempel der får du..Sådan en her… har du 

mulighed for at vinde. 

00:26:02 Rasmus 

Ah.. Mulighed… så det er ikke garanteret. 

00:26:06 Jakob 

Nej det…det er muligheden mellem alle de her. 

00:26:09 Rasmus 

Så Der er ingen garanti for det én af dem  

00:26:12 Jakob 

Ja.  

00:26:13 Rasmus 

Og Det er et skin i en kasse.  

00:26:16 Jakob 

Ja det er det.  

00:26:18 Jakob 

Og de de røde, det de sværeste at få de har de farver her, og det ligger også i rækkefølge det her 

det.. det …det Det er simpelthen kniv, som er meget værd, for eksempel ligesom mine andre. 

00:26:29 Frederik 

Okay og der er det… men der er det forskellige knive man kan få der? 

00:26:36 Jakob 

På nogle cases. Ja på andre cases ik.  
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00:26:39 Jakob 

Der er en Falcon.. Der kan du kun få en Falcon Kniv. 

00:26:43 Frederik 

Okay. 

00:26:46 Jakob 

Så det… Det er meget forskelligt. 

00:26:49 Frederik 

Men så hvis… 

00:26:49 Rasmus 

Og hvad er? 

00:26:52 Rasmus 

Sorry Fraddy bare kør. 

00:26:54 Frederik 

Det er bare så vidt Jeg har forstået så. 

00:26:56 Frederik 

I de her cs go her, de her skins er i nogle forskellige… Hvad kan man sige conditions eller er der sådan 

stand de er i?  

00:27:03 Jakob 

Ja conditions det afhænger jo det bedre cond de er, jo mere er de værd. 

00:27:08 Frederik 

Okay. 

00:27:12 Jakob 

Og Der er noget der hedder battle scard og factory new og…. 

00:27:15 Jakob 

Jo bedre de ser ud, jo mere er de værd. 

00:27:20 Frederik 

Okay. 

00:27:21 Jakob 

Det er dette… Det er Sådan de sætter dem op, jo mere er de værd jo mere… hvad kan man sige.. jo 

mere sjældne eller.. 

00:27:26 Jakob 

Rare  jo mere de også værd. 
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00:27:28 Frederik 

Okay. 

00:27:31 Frederik 

Det ret vildt.  

00:27:36 Frederik 

Ville du spørge om noget Rasmus?  

00:27:42 Rasmus 

Ehmm.. Det kunne godt være jeg, hvis det er vigtigt kommer jeg nok på det igen. 

00:27:50 Rasmus 

Men ja så… så når du er færdig med den match her, så er der chance for at få en kasse.  

00:27:57 Jakob 

Chancen er ikke stor. Det er den ikke og jeg får heller ikke en. Det kan jeg garantere dig for. 

00:28:01 Rasmus 

Så chancen for at få en kasse den er... 

00:28:05 Jakob 

Den minimal fordi. 

00:28:05 Rasmus 

Er den altid er den altid minimal, eller? 

00:28:09 Jakob 

Ja med mindre at..- hvordan er det… det er. Du kan også bruge nogle penge på spil og så kan du købe 

noget der hedder et.. form for battle pass hvor du får nogle ting…. Jeg har købt det, hvis du spiller 

meget. 

00:28:20 Jakob 

Men Jeg er jo ikke den eneste spiller i den her lobby og hver af de her kolonner. 

00:28:24 Jakob 

Det er er en spiller. Chancen for at lige er mig der får en case.. den er jo ikke så stor.  

00:28:30 Rasmus 

Nej nej. 

00:28:33 Jakob 

Og hvis jeg endelig får en case, så får jeg en case der ikke er noget værd.  

00:28:37 Jakob 

Og så den skal jeg også lige bruge penge på…  
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00:28:40 Rasmus 

Så… ikke nok med at chancen er lille for at få en case, men så udover det, er der så ikke så stor 

chance for at man får et skin i den case man… 

00:28:50 Jakob 

Man kan sige, hvis du endelig får et skin, så er det nok ikke nok til at tjene det hjem. 

00:28:53 Jakob 

I de færreste fordi…. En case, hvis vi tager et eksempel som chrome 2. 

00:29:00 Jakob 

Hvis du åbnede den her, og du skal have et skin der bare tjener dig lidt hjem, skal du hele vejen op 

og åbne Sådan én her eller sådan én her.  

00:29:14 Rasmus 

Hold da op okay.. du skal være uhyre heldig..  

00:29:15 Jakob 

og chancerne på det…. Det ligger på en max 5%. 

00:29:24 Jakob 

5-10% … Det er meget og ehm…. Det er meget små … det under én procent agtig meget sjældent 

man får en kniv..  jeg aldrig åbnet en. Mange af  mine venner som har åbnet flere hundredevis af 

kasser, men aldrig fået en kniv endnu. 

00:29:29 Rasmus 

Hvor mange kasser tror du, at du har åbnet? 

00:29:32 Jakob 

Hmm… ikke så mange gætter jeg på… Jeg vil gætte på den 20-30 stykker. 

00:29:35 Jakob 

Det har aldrig været min ting, men Jeg har en ven der gør. 

00:29:37 Jakob 

Det meget for sjov og ser det ligesom et gambling mulighed, ligesom hvis det var inde på nettet… 

00:29:44 Rasmus 

Som en hvad for en type mulighed sagde du? 

00:29:45 Jakob 

Du en gambling mulighed. 

00:29:47 Rasmus 

Okay en gambling og hvad mener du med? Hvad mener du med en gambling mulighed dér? Det er 

meget specifikt ord at bruge. 
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00:29:55 Jakob 

Fordi at du lægger et vis antal penge ind og har en formodning om at tjene det tilbage. 

00:29:59 Jakob 

Og du ved godt at chancen at tjene det tilbage måske mindre..   end det man satser simpelthen. 

00:30:04 Jakob 

Men men… men pengene taler for sig selv. 

00:30:06 Frederik 

Så man satser simpelthen?  

00:30:09 Jakob 

Ja det gør man. 

00:30:10 Rasmus 

Er det Sådan at det så gambling som altså som poker eller som som blackjack eller eller det… 

00:30:17 Jakob 

Er lidt ligesom at… roulette.  

00:30:23 Jakob 

Men man…  en case er jo lidt ligesom roulette ik? Og man satser måske på og vinde noget af det 

bedste og satser på det. Men måske gør man det ikke.  

00:30:30 Jakob 

Man kan ikke satse specifikt på hvad man vil åbne, men når man først åbner der godt, så ved man 

det også..  

00:30:36 Jakob 

Så har man tjent skins/ penge tilbage. 

00:30:41 Rasmus 

Har man så lyst til at stoppe? 

00:30:45 Rasmus 

Har man lyst til at fortsætte med åbne kasser, eller tænker man? Nu har jeg vundet nok til det kunne 

svare sig. 

00:30:50 Jakob 

Jeg troede, man fortsætter. 

00:30:52 Jakob 

Ja det og Jeg vil også gætte på, at i hvert fald for min vennekreds man sidder aldrig åbner kasser 

alene. 
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00:31:00 Rasmus?  

Man sidder ikke åbner kasser alene? 

00:31:04 Jakob 

Nej, man gør det altid imens med snakker med andre. Ja og hyper det lidt op.  

00:31:08 Rasmus 

Okay og er det at hype det op? Er det fordi Det er vigtigt det der kommer ud eller er? 

00:31:16 Jakob 

Det er bare spændende at se om man når man åbner noget til 5 euro eller 500 euro. 

00:31:21 Rasmus  

Ahh ja. 

00:31:21 Frederik 

Ahh ja.  

00:31:22 Frederik 

Okay. 

00:31:27 Rasmus 

Er det noget man nogle gange spiller og gøre fremfor at spille spillet? 

00:31:36 Jakob 

Ja, det tror jeg det er… Der er også kendte streamers og youtubers som hele deres profil ligger på at 

gamble, og det er Sådan, de får deres views. 

00:31:50 Rasmus 

Okay så du siger, at der simpelthen hele youtubere der gør den slags? .  

00:31:55 Jakob:  

Ja det er der.  Der er  en meget stor svensk en som knap nok spiller og hvis han spiller så tager han 

det i hvert fald ikke 100% seriøst.  

00:32:02 Rasmus 

Nej du huske hvad han hedder? 

00:32:07 Jakob 

Anomaly.  

00:32:08 Frederik 

Ham har jeg faktisk godt set noget med. 

00:32:09 Jakob 
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Og han er meget sådan en derskriger. Han åbnede noget syg og… Det er lidt fake .. og at Det er mega 

vildt at åbne men…. 

00:32:17 Jakob 

Han har for flere 100.000 altså han har vildt mange skins. 

00:32:22 Jakob 

Sindssygt mange skins. 

00:32:22 Frederik 

Når i ser, når du ser for eksempel Anomly åbne de her kasser… 

00:32:29 Frederik 

Får du selv lyst til at prøve at åbne nogle kasser? 

00:32:32 Jakob 

Nej det gør jeg ikke. Det gjorde jeg da jeg var mindre, men jeg er blevet klogere nu. 

00:32:35 Frederik 

Okay når du siger mindre, kan du huske… hmm… hvilke alder du var der?  

00:32:44 Jakob 

Ottende- syvende klasse næsten lige da jeg startede så skulle man jo ind og finde ud af hvordan man 

kan få cases og kunne man hacke spillet og men man vidste jo ikke bedre  og…. på youtube der viser 

de kunne klippene hvor de åbner det gode og ikke det dårlige. 

00:32:50 Frederik 

Okay. 

00:33:00 Frederik 

Okay men hvad hedder det når du åbner en en kasse? 

00:33:05 Frederik 

Og du får et. 

00:33:06 Frederik 

Ja Hvis du åbner en kasse…. 

00:33:09 Frederik 

Hvordan har du så med hvis du nu åbner noget som er… Ja, du får et eller andet af de blå kategorier 

eller nu kan jeg ikke huske i kategorierne der var de var farvede, der var lilla og rød og… 

00:33:20 Jakob 

Så er man indforstået med, at man hvis der var en mulighed for at få noget dårligt, men man ikke 

håbede på det. 

00:33:28 Frederik 



Side 28 af 78 
 

Vil du blive lidt skuffet eller..det går nok?  

00:33:33 Jakob 

Jeg ville tænke øv men jeg tror ikke jeg ville blive skuffet. 

00:33:35 Frederik 

Okay. 

00:33:40 Jakob 

Ehm.. Fordi man ligesom godt ved, at chancen for det, er minimal. 

00:33:46 Frederik 

Men er der Sådan. Der er der mange af dine venner…. du sagde han du havde den ven der brugt 

mange penge på åbne kasser. 

00:33:53 Jakob 

Ja, og det gør han ligesom også være publikum er jeg ret overbevist om. 

00:33:57 Frederik 

Okay. 

00:33:59 Jakob 

Altså han åbner ikke kasser når han sidder alene. 

00:34:03 Frederik 

Så er det ligesom når I spiller sammen?  

00:34:06 Jakob 

Men ja, men Det er jo også mega sjovt på samme tid. 

00:34:09 Jakob 

Fordi at… 

00:34:11 Jakob 

Penge meget værd i vores moderne verden. 

00:34:14 Jakob 

Og så snart du vinder noget der har med penge at gøre, så vil du altid blive glad fordi penge bare er 

rigtig meget. 

00:34:23 Jakob 

Som hvis han vinder noget der rigtigt meget værd… 

00:34:26 Jakob 

Så bliver han glad, men hvis han vinder noget der ikke er så meget værd, så tænker han 

også...Hvorfor gjorde jeg det? Men bare fortsætter. 
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00:34:33 Rasmus 

Og… og altså du er du 18 år ik?  Jakob: ja.  Og dine venner er er samme alder?  Jakob ja. Og jer og 

altså dig og dine venner hvor langt tid har I kørt det her? Altså spillet Counter Strike og åbnede 

kasserne?  

00:34:53 Rasmus 

Og fulgte med i om man unlocker noget, der har høj værdi… salg køb og Sådan nogle ting. 

00:35:00 Jakob 

Som sagt…Det er meget perioder, fordi man kan altid blive lidt træt af at spille det samme spil i 

mange år. 

00:35:08 Rasmus 

Selvfølgelig, selvfølgelig. 

00:35:08 Jakob 

Men Jeg vil gætte på i periode skift så er det 2-3 år. 

00:35:15 Rasmus 

Så det startede måske for 3 år siden eller sådan? 

00:35:19 Jakob 

Ja der tror jeg det.  Så købte den ene skin, så skulle man også have skins og sådan ik… 

00:35:25 Rasmus 

Så Det var deromkring 15 år i ottende klasse agtigt  

00:35:27 Jakob 

Ja.  

00:35:30 Frederik 

Okay. 

00:35:37 Rasmus 

Ja.. altså havde I h arbejdet ved siden af eller eller hvordan? 

00:35:41 Jakob 

Næh, jeg havde sgu ikke noget arbejde. Jeg fik arbejde for et års tid siden.  Før det har jeg gået på 

efterskole, hvor jeg ikke har noget arbejde. 

00:35:52 Jakob 

Så det tror jeg bare var sådan lidt mor og far og penge og... 

00:35:56 Jakob 

Hvis man fik penge i gaver og sådan noget ik,  
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0036:00 Rasmus 

Sådan lidt lommepenge, og så kunne man bruge det for fødselsdagsgaver og Sådan noget?  

00:36:03 Jakob 

Ja, så Det var ikke Det er jo ikke det helt store puslespil der var hvis man lige havde det. 

00:36:07 Rasmus 

Okay. 

00:36:08 Jakob 

Jeg kan da også huske at at til mine forældre også mine venners forældre var meget imod det der 

med at og bruge penge på noget virtuelt, ikke? 

00:36:15 Rasmus 

Nå okay, hvorfor det? 

00:36:19 Jakob 

Da jeg var mindre var det bare… Hun følte ikke….hun troede at det får gavn af det… det er spild af 

penge og jeg tror også jeg var glad for at hun talte mig fra noget af det jeg gerne vil købe. 

00:36:29 Rasmus 

Hvad tænker du på der? 

00:36:31 Jakob 

Ja, dengang drømte man stort og og dyr der, men man vidste ikke hvor stor indflydelse penge har på 

ens hverdag og hvordan man har det? 

00:36:43 Frederik 

Ja okay. 

00:36:44 Rasmus 

Men det er ikke noget du føler længere. Du vil have brug for, at der var én, der stod ved siden af  dig 

og sagde det skal du sgu nok ikke købe…  

00:36:51 Jakob 

Overhovedet ikke. 

00:36:52 

Nej okay. 

00:36:53 Frederik 

Du har altså Sådan med den, altså med den mængde kasser du åbner…. Har du så lært af eller har du 

lært sådan? Hvad chancen er for åben noget eller? 

00:37:04 Frederik 

Noget du tænkte over? 
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00:37:07 Jakob 

I de første kasser tænkte jeg jo ikke over man vandt dårligt. Det gjorde jeg ikke. 

00:37:13 Jakob 

Det tænkte jeg bare det er okay. Det er bare sådan det er og  jeg skal nok få noget godt tidspunkt. 

00:37:17 Frederik 

Okay. 

00:37:20 Jakob 

Man kan jo også åbne noget godt, og så som du selv siger er det dårlig condition og så er det faktisk 

mindre værd meget meget mindre værd, end hvad man lige troede. 

00:37:28 Frederik 

Okay. 

00:37:30 Jakob 

Det er ikke altid et plus åbent det bedste. 

00:37:35 Rasmus 

Har du… det kan måske godt være Sådan lidt et loaded spørgsmål at stille… har du oplevet at det har 

kostet dig flere penge end du havde det godt med eller har du oplevet nogle venner have det eller? 

00:37:50 Jakob 

Nej, Det har jeg ikke. 

00:37:52 Jakob 

Fordi at…. 

00:37:54 Jakob 

Jeg tror aldrig nogensinde, at Vi har været så afhængige, hvis man kan sige den, der har brug for at 

have brug for at bruge penge for at have det sjovt. 

00:38:02 Jakob 

Så Det er jo ikke fordi vi kommer ud i nogle situationer hvor vi manglet penge, der bliver nødt til at 

låne et eller andet. 

00:38:10 Rasmus 

Ja, det er godt. 

00:38:12 Rasmus 

Skulle jeg skulle lige være på den sikre side. 

00:38:15 Rasmus 

Og det er jo også det her med, at du siger det som at der er jo både en turnerings aften, og der er en 

hyggeaften ikke? 
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00:38:25 Jakob 

Og Det er for eksempel noget med hygge, ik? Det er jo nok gambling. 

00:38:28 Frederik 

Oh okay. 

00:38:29 Jakob 

I form af kasse åbning  

00:38:33 Jakob 

Så den ene en kasse og så åbner den anden en kasse… og…  

00:38:36 Jakob 

Hvis du får det her, så får du 50’er over mobilepay og sådan noget ik? så kan man sådan sidde og 

hype hinanden lidt op. 

00:38:41 Rasmus 

Okay ja. 

00:38:45 Frederik 

Det er ret sjovt. Især altså sådan at der ses som noget hygge det her med at gamble. 

00:38:51 Jakob 

Ja, Det er i hvert fald noget, der tager del af vores tid nogle gange. 

00:38:56 Jakob 

Og hvis og hvis vi ikke gambler på nettet, så laver vi interne mål. 

00:39:00 Jakob 

Tager et game og siger du smider en 30 bomb over 30 kills så skylder så skylder du 100 kroner eller 

et eller andet? 

00:39:08 Frederik 

Er det bare jeres egen interesser der er grundet, at det her med at der er skins…. 

00:39:15 Jakob 

Det tror jeg bare internt. Det har slet ikke noget med skins at gøre. Det er bare noget om penge og 

gøre det lidt sjovt. 

00:39:21 Frederik 

Okay ja. 

00:39:22 Jakob 

Og Det er jo også Sådan det hele startede det der med at.. hvorfor fanden tager vi os ikke sammen i 

stedet og bet på noget vi gør sammen?  I stedet for at sidde oppe hver for sig.  
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00:39:29 Jakob 

Sig hvorfor så ikke smider penge alle sammen og prøve at tilmelde os en turnering? 

00:39:33 Frederik 

Ja ja. 

00:39:35 Frederik 

Jeg kan godt forstå det..  

00:39:38 Frederik 

Gør det lidt mere spændende på eller anden måde. 

00:39:40 Jakob 

Ja og vigtigt fordi at ja. 

00:39:45 Jakob 

Det er bare…  

00:39:46 Jakob 

Ja penge bare penge. De taler for sig selv. 

00:39:52 Rasmus 

Har I prøvet og så nu hvor du bruger det her ord gambling. 

00:39:58 Rasmus 

Har I prøvet traditionelle gambling?  

00:40:02 Jakob 

Hmmm neej ikke Jeg har ikke, men Det er altså. Jeg har ikke specifikt gå ind på sig på sider…  

00:40:13 Jakob 

Jeg har venner der gør altså det er sgu meget normalt… 

00:40:17 Jakob 

Når man keder sig… 

00:40:18 Jakob 

Jeg tror det fanger min computer venner fanger lidt mere og gamble via siger CS GO.  

00:40:27 Jakob 

End via nettet. 

00:40:29 Frederik 

Ja okay. 

00:40:31 Rasmus 
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Hvorfor tror du lige det er? 

00:40:33 Rasmus 

Er der en specifik årsag? Eller er det bare en mavefornemmelse? 

00:40:38 Jakob 

Jeg tror bare man har mulighed for at vinde det, man gerne vil have II første hug altså et skin 

eksempel. Det er derfor man åbner. 

00:40:45 Jakob 

Det er for at prøve på at et skin.  

00:40:48 Jakob 

For eksempel det er et skins og det er et skin og…. 

00:40:52 Rasmus 

Så selvom du beskriver, at chancen for at få en boks.. den er lille chance for at åbne et godt skin, den 

er endnu mindre. 

00:41:00 Rasmus 

Ja så er der stadigvæk højere chancer for at godt skin end... 

00:41:08 Jakob 

Et godt skin.. øh… et godt skin er noget der er meget værd. Lad os sige det sådan. 

00:41:11 Jakob 

Det er lige meget hvordan det ser ud nærmest. 

00:41:13 Frederik 

Okay. 

00:41:16 Jakob 

Det er lidt sådan man tænker. 

00:41:20 Rasmus 

Men, men er det meget værd i form af penge, eller er det meget værd? 

00:41:24 Rasmus 

I altså…. 

00:41:25 Jakob 

I penge. 

00:41:26 Rasmus 

I penge okay. 

00:41:28 Rasmus 
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Ja fordi man kan sige for os udenfra her. Jeg spiller jo ikke Counter Strike til daglig. Må jeg 

indrømme. 

00:41:36 Rasmus 

Så så vil det jo for mig fremstå som altså jamen, hvis Jeg vil sikre mig. 

00:41:42 Rasmus 

En eller anden værdi? 

00:41:45 Rasmus 

Og nu bruger du selv ordet gambling, så kunne jeg vel bare traditionelt gamble. 

00:41:49 Rasmus 

Eller, eller er det? 

00:41:52 Rasmus 

Er det fordi det så ikke er Counter Strike? 

00:41:55 Jakob 

Ja ja, Jeg tror Det har meget at gøre med interesser, og man køber jo også skins for ens egne 

interesser for at have noget. 

00:41:58 Rasmus 

Okay ja. 

00:42:02 Jakob 

Og vi Sådan noget frem og… 

00:42:05 Jakob 

Hvis man nu kunne få det via gambling, så er det bare 2 fluer med et smæk hvis det ikke giver 

mening. 

00:42:09 Rasmus 

Ja selvfølgelig, selvfølgelig. 

00:42:10 Jakob 

Så får man både skinnet og gambling. 

00:42:15 Frederik 

Så det… så det du siger er altså..  

00:42:17 Frederik 

I åbner for eksempel en kasse for at se, om I kan få altså et bestemt skin i first shot eller  

00:42:27 Jakob 

Ja, Det er bare…  
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00:42:30 Jakob 

Det er de færreste, der har mange skins som har åbnet dem. 

00:42:34 Jakob 

De fleste har bare købt dem 

00:42:37 Frederik 

Okay. 

00:42:39 Jakob 

Og det har jeg også selv. Jeg har næsten ikke åbnet nogle… Jeg har faktisk ikke nogle af mine. 

00:42:43 Jakob 

Jeg jeg, jeg, jeg, jeg følte det, men Det er var mere værd at købe dem eller bruge cases på det. 

00:42:49 Rasmus 

Det er bare.. det var et rent matematik regnestykke for dig hvad der kostede mest? 

00:42:53 Jakob 

Ja.  

00:42:55 Rasmus 

Så det er måske ikke det der med at åbne kasserne… 

00:42:59 Rasmus 

Eller hvordan? 

00:42:59 Jakob 

Ikke for mit vedkommende. 

00:43:02 Jakob 

Fordi jeg gjorde det også for skins for at have skins, men jeg kender nogen hvor det er vigtigt for 

dem, at de selv åbner dem. 

00:43:09 Jakob 

Fordi ellers føler de ikke det er deres skin.   

00:43:15 Frederik 

Okay. 

00:43:18 Frederik 

Ret spændende faktisk. 

00:43:21 Rasmus 

Super super spændende og informativt. 
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00:43:25 Frederik 

Ja, føler du så at… ehm… ville cs være kedeligt uden disse skins?  

00:43:33 Jakob 

Ja, det ville det.  

00:43:35 Frederik 

Okay. 

00:43:35 Jakob 

Ja og Jeg har også solgt skins.  

00:43:39 Jakob 

Og jeg kommer tilbage til det, så jeg købte skin. 

00:43:42 Frederik 

Okay. 

00:43:43 Rasmus 

Og hvad med hvad man League of Legends, og er det  samme situation?  

00:43:50 Jakob 

Der spiller du mange forskellige karakterer. 

00:43:54 Jakob 

Og der køber jeg også, de bare gør karakteren federe og man har måske lidt kedelig karakter. Vil 

gerne have karakteren bliver fedre og altså… Det er bare ens egne interesser, ik.  

00:44:10 Frederik 

Er det appearence eller det look som din karakter har. Eller er det fordi man får nogle ekstra kræfter 

eller noget? 

00:44:16 Jakob 

Det kunne looket. Det gør intet in game. Det gør den ikke bedre. Den gør det ikke dårligere. Den gør 

det ikke… ingenting. Det er ren details. 

00:44:24 Frederik 

Okay. 

00:44:28 Rasmus 

Og har LOL har de også det her samme kassesystem som CS? 

00:44:33 Jakob 

Det har de ikke, nej. Jeg kan lige prøve at gå derind, hvis det er. 

00:44:40 Jakob 
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De har tilføjet noget de seneste et par år, hvor man kan spille meget, og så får du faktisk bare skins 

gratis. 

00:44:48 Jakob 

Du får ikke det skin du søger, men du får et random skin. Så hvis du er heldig, er du heldig. 

00:44:53 Frederik 

Okay. 

00:44:53 Jakob 

Men det resulterede også i, at de former af kasser du får gratis ligesom i CSGO. 

00:44:59 Jakob 

Dem kan du også købe.  

00:45:03 Jakob 

Jeg kan lige vise den i storen her. 

00:45:06 Rasmus 

Men man kan faktisk godt købe en kasse. 

00:45:08 Jakob 

Ja selvfølgelig.. Herinde..  

00:45:11 Jakob 

Hvis Jeg kan lige vise det..  

00:45:14 Jakob 

Og det må være i loot. Der er der de her kasser her. 

00:45:20 Jakob 

5 kasser. 

00:45:22 Jakob 

1100 riott point som det hedder og…. 

00:45:25 Jakob 

Og riot points køber du heroppe.  

00:45:27 Rasmus 

Ja okay. 

00:45:29 Rasmus 

Så hvor meget er en kasse værd? 

00:45:33 Jakob 



Side 39 af 78 
 

En kasse hver den er… 

00:45:36 Jakob 

Den er 200 points hver. 

00:45:37 Jakob 

lad os lige se hvad det koster den. 

00:45:38 Jakob 

Ca 10 kroner er en kasse værd. 

00:45:43 Rasmus 

Okay ja. 

00:45:46 Rasmus 

Er det noget….  

00:45:47 Rasmus 

Dig og vennerne bruger penge på, eller? 

00:45:51 Jakob 

Ja ja ja, jeg gør det faktisk her forleden, fordi vi alle sammen gjorde det.  

00:45:58 Jakob 

Den her…  

00:46:00 Jakob 

Ja fordi der var der kommer noget der hed battle pass som er kommet ud grundet sæsonstart og så 

havde vi nogle riot points til overs, så så købte vi dem her. 

00:46:09 Frederik 

Og det det? 

00:46:10 Frederik 

Kan jeg faktisk godt huske du snakkede om på arbejdet. Det var en en preseason, var det ikke det? 

00:46:15 Frederik 

Ja jo. 

00:46:17 Jakob 

Det var preseason der skulle til at starte nemlig. 

00:46:19 Jakob 

Jeg… 

00:46:20 Frederik 
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Men altså det bare mig der snakker videre. Sorry for jeg afbryder.  

00:46:23 Jakob 

Og de kasser her …  de har nøgler.  De ryger her ind i Sharp kollektionen kalder man det. 

00:46:31 Jakob 

Hvor der er skins hernede, men så kan crafte, så man har dem permanent. 

00:46:35 Frederik 

Okay. 

00:46:37 Jakob 

Og de skins dem kan lige så godt få uden at bruge penge, som at bruge penge. 

00:46:41 Jakob 

Der er bare større chancer på dem, hvis man bruger pengene. 

00:46:46 Jakob 

Ja og man kan sige de skins som jeg får derinde. Dem kan jeg også købe i shoppen herinde for 

eksempel, og der kan i se ..der er de meget dyre. 

00:46:55 Jakob 

Der er nogle få skins som er legendary. 

00:47:00 Jakob 

Eller de faktisk ultimate hedder de… som koster 3200 per skin. 

00:47:06 Jakob 

Det næsten 200 kroner.  

00:47:13 Jakob 

Okay. 

00:47:14 Rasmus 

Og de her skins, er det er også man kan sælge? 

00:47:18 Rasmus 

På markeder på Facebook, for eksempel?  

00:47:20 Jakob 

Nej de er ikke ens kollektion herinde. 

00:47:24 Rasmus 

Okay. 

00:47:25 Jakob 



Side 41 af 78 
 

Som Jeg har lige her, man kan jo altid sælge hele sin profil.  

00:47:32 Jakob 

Ehmm og Jeg har ret mange skins. 162. 

00:47:35 Rasmus 

Er det noget dig at dine venner nogensinde har gjort Sådan noget med at sælge profiler? 

00:47:39 Jakob 

Nej, Det er dig der valg i forhold til hvor meget tid og penge man ligger i det.  

00:47:44 Jakob 

Okay. 

00:47:45 Jakob 

Sådan en profil her med masser af skins. 

00:47:49 Jakob 

Vil måske ikke engang gå for 1000 kroner.  

00:47:55 Jakob 

Og hvis og hvis dem der ejer spillet Riot Games opdager det, så bliver din profil faktisk banned.  For 

det er noget du ikke må. 

00:48:02 Rasmus 

Ah okay så er der simpelthen Sådan en risici. 

00:48:06 Jakob 

Ja Sådan. Der er en risk ved det. 

00:48:06 Rasmus 

Okay. 

00:48:12 Rasmus 

Jakob du snakker meget om de her ting, som have en eller anden form for værdi. 

00:48:19 Jakob 

Stor værdi for mig. 

00:48:22 Jakob 

Ikke penge var jeg wise men personligt.  

00:48:24 Rasmus 

Okay ja. 

00:48:28 Jakob 
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Fordi Jeg tror bare Det er en så stor del af mig, og Det har det været vildt mange år.  

00:48:32 Rasmus 

Ja altså det er noget, du forbinder med dig selv 

00:48:34 Jakob 

Og min ungdoms os ja så man kan sige, hvis man bare tager 10 år tilbage, så sad jeg kiggede på min 

bror der spillede det ik, og nu er det jo lige pludselig mig. 

00:48:50 Rasmus 

Så Der er måske en stolthed i. 

00:48:52 Rasmus 

I din collections. 

00:48:56 Jakob 

Det tror jeg ikke… fordi 

00:48:58 Jakob 

Sådan det ikke for at flash dem og vise ”det her har jeg”. Det er bare  altså rart at have, med det man 

går op i lægger men også penge og tid og sjæl i. 

00:49:12 Jakob 

Lige som det var fodbold kan finde ud at købe et par nye støvler måske forholdsvis tit ikke? 

00:49:17 Frederik 

Okay. 

00:49:20 Rasmus 

Ja, så Det er Sådan en hobby omkostning måske. 

00:49:23 Jakob 

Ja meget, meget stor hobby, men også med  omkostninger. 

00:49:32 Rasmus 

Men, men nu bliver jeg jo forvirret her, og Det er jo bare fordi, at jeg jo ikke er vant til de her.  

00:49:38 Rasmus 

Ting men men altså hvis de nogle skins som ikke gør man spiller spillet bedre.  

00:49:46 Rasmus 

Så kunne man vil da lige så godt lade være med at have 

00:49:48 Rasmus 

Dem eller eller? 

00:49:50 Rasmus 
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Kan man det? 

00:49:51 Jakob 

100% og Jeg tror heller ikke du køber skins til et spil hvis du kunne spille den en . 

00:49:56 Jakob 

Måned eller to, nej. 

00:49:57 Jakob 

Der er det ikke nok. Spillet har ikke nok værdi for én. 

00:50:00 Jakob 

Men men lige pludselig så begynder man at spille den samme karakter i lang tid og så man vil gerne 

have den bliver den bliver lidt mere cool, selvom det lyder så altså så virtuelt.  

00:50:12 Jakob 

Så vil man bare gerne have, at man har det fedeste af det fedeste til den karakter man godt kan lide 

at spille.  

00:50:16 Rasmus 

Okay, hvem afgører, hvad det fedeste er her.  Er det noget dig og dine venner siger, ”Åh den er fed 

den her den vil vi da prøve at gå efter”, eller? 

00:50:27 Jakob 

Den en selv. Det er ens personlige præferencer. 

00:50:31 Rasmus 

Okay så det, og Det er dér hvor Det er Sådan lidt er tilbage til at være en slags fashion, at man… man 

kan lidt udtrykke sig selv med de her skins. 

00:50:41 Jakob 

Jeg ved ikke om jo men jo, men Det er nok også bare for stor værdi… 

00:50:46 Jakob 

Personlighedsmæssigt, at man altså ligesom… hvad kan man sige… Man spiller en karakter 

meget…Så hvorfor ikke også gør noget ud af karakteren? 

00:50:59 Jakob 

Hvis man har et par dyre sko, hvorfor så ikke også gør noget ud af skoene? 

00:51:03 Jakob 

Stille dem op på dit værelse. 

00:51:04 Jakob 

Hvis man har en en dyr bil, hvorfor så ikke også gør den rent noget mere eller sådan noget, ik? 

00:51:10 Frederik 
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Så du bygger ligesom videre på? 

00:51:13 Frederik 

En bestemt karakter. 

00:51:16 Jakob 

Ja og så Det er jo Det har jeg bare gjort med så mange karakterer, at det bare har været mange 

karakterer, ikke? 

00:51:24 Frederik 

Men Sådan er, hvad hedder det.. for eksempel , da du sagde det der med at det nye pre season kom, 

var det så på grund af at de er… 

00:51:32 Frederik 

Der er noget med gameplay eller …eller er sådan det du glæder dig til er at se skins? 

00:51:37 Jakob 

Det er gamplayed.  

00:51:41 Frederik 

Okay. 

00:51:42 Jakob 

Fordi så har man noget at spille for ikke i stedet for at spille preseason end at spille normal games, 

som man siger. 

00:51:49 Frederik 

Okay. 

00:51:50 Jakob 

Det er bare Det er bare fedt at blive bedre til bedre, bedre bedre til noget man godt kan lide. 

00:51:57 Rasmus 

Du har prøvet det her med at sælge skins også. 

00:52:01 Jakob 

Ja i ja, det havde jeg ja. 

00:52:04 Rasmus 

Altså er det fordi nu er det… det her med at det har en værdi. 

00:52:10 Rasmus 

Er det  så når man ser nogle skins som så ikke har? 

00:52:17 Jakob 

Jeg tror bare det….. 
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00:52:19 Jakob 

Fordi man er blevet træt af skinnet,  man vil gerne have noget nyt.  

00:52:23 Rasmus 

Okay, og det ville være ligesom man er blevet træt af ens sko, og nu vil man gerne prøve nogle 

andre.  

00:52:34 Jakob 

Det ja, Det er det faktisk. 

00:52:36 Rasmus 

Ja ja. 

00:52:39 Jakob 

Og Sådan er det måske også med men karakter LOL ik. Så man blevet lidt træt af en karakterer man 

gerne prøve ny og og den fanger en og…. 

00:52:47 Jakob 

Den skal vi lige have et skin til…. 

00:52:47 Frederik 

Hvad for en karakter har du brugt her for nyligt?  

00:52:54 Jakob 

For nylig har jeg brugt en der hedder jays og… 

00:52:57 Jakob 

Kan også lige på min historik. Det er det de seneste 20 games. 

00:53:02 Jakob 

 hvor Det er ham her jeg har spillet meget med... 

00:53:06 Jakob 

Det afhænger af om, hvis jeg bare sidder spiller med vennerne, så ved jeg sgu ikke på hvor seriøst de 

tager det. 

00:53:12 Jakob 

Medmindre vi vi siger, nu tager vi os fandme sammen. 

00:53:15 Jakob 

Altså Jeg vil næsten sige jeg spiller bedst når jeg hygger mig mest. 

00:53:21 Rasmus 

Og du bruger meget af din tid, når du altså har man de her spillere gøre på spille dem frem for køber 

og sælge eller. 
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00:53:29 Jakob 

Ja ja 100% køber købe og sælge. Det er en procent, er det måske max. 

00:53:31 Rasmus 

Sidder okay ja. 

00:53:36 Rasmus 

Ah okay. 

00:53:37 Jakob 

Det Det er fuld fornøjelse at spille, og så bliver man glad for min karakter, og så køber man et skin tik 

karakteren. 

00:53:44 Rasmus 

Ja og…  

00:53:45 Rasmus 

Hvad med de her, når det skins på de her, for eksempel på Facebook eller på det her? De her cou 

nter Strike markeder dér? Ja, Det er også det samme forhold?  

00:53:58 Jakob 

Ja, hvis når man først har skinsne nu ja så. 

00:54:02 Jakob 

Tror jeg det…. 

00:54:04 Jakob 

Ligesom med salg af tøj ik, så har man det, og så vil måske gerne prøve noget nyt og… 

00:54:10 Rasmus 

Ja nu nævnte jo ham der Anomoly, når man ligesom sat en del tid af på at åbne en masse kasser på 

én gang. 

00:54:18 Rasmus 

Ikke at Det er ikke noget som altså hvor… hvor det at købe og sælge skins er noget man bruger 

meget tid på eller noget? 

00:54:27 Rasmus 

Der ikke altså har så stor…. Hvad skal man sige…. opmærksomhed, eller? 

00:54:33 Rasmus 

Eller hvordan? 

00:54:34 Jakob 

Han gør det jo, fordi Det er jo det hele hans naggrunden er bygget op på.  Altså Jeg kan lige prøve at 

finde ham, ik? 
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00:54:43 Jakob 

….Og han er også 3 millioner subscribers på Youtube. 

00:54:50 Rasmus 

Ja  

00:54:51 Jakob 

Meget stor ik… for eksempel her…  

00:54:56 Jakob 

Syv knive i en video, 3 knive i en video. 

00:55:04 Jakob 

Jeg skal bare trykke ind på dem, så helt lavpraktisk han bare op med knive og er sig på en anden 

måde, ikke? 

00:55:11 Jakob 

Men det at Det er det folk godt vil se fordi Det er jo det sjovt og det er underholdende og.. 

00:55:16 Taler 4 

Altså ja. 

00:55:18 Jakob 

Men han åbner det alle gerne vil have.  

00:55:22 Rasmus 

For mig som som ikke er inde i den her verden… 

00:55:25 Rasmus 

Hvad er det lige der gør at det er sjovt og underholdende at se ham åbne? De er… er det… er det 

spændingen ved at han… 

00:55:34 Jakob 

Det er spændingen ved det. 

00:55:36 Rasmus 

Ja okay. 

00:55:39 Jakob 

Spændingen for at se, om han…får noget godt.  Rasmus: Ahh..Sådan ser det ud.  Ja…Det kan jeg godt 

se. 

00:55:43 Jakob 

For eksempel. 
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Det det sådan det ser ud når man åbner en case. Og han har købt rigtig mange af dem. Og Det er jo 

også mange penge han bruger på det og sådan ser det ud. 

00:55:56 Frederik 

Men handler det også om hvor meget profit han kan få? 

00:56:01 Jakob 

Ja altså, han tjener nok sine penge. Lad os sige det Sådan ik. 

00:56:05 Jakob 

Så han tjener ikke. Han tænker ikke profit vis, men det gør han måske nogle gange. 

00:56:10 Jakob 

Fordi Det er jo hele det image der er sat op. 

00:56:13 Jakob 

Ja for eksempel den her. Den er i meget, meget god stand, ikke? 

00:56:19 Jakob 

Han tjekkede også hernede. Noget der hedder patten i forhold til hvor godt. 

00:56:25 Jakob 

Der bliver han jo klart glad, når han åbner noget og tjener meget mere end hvad kassen og nøglen er 

værd, ik.  

00:56:31 Frederik 

Jo det der pattern der. Er det ID’et på våbnet?  

00:56:35 Jakob 

Ja, Det er ID’et Ja. 

00:56:37 Frederik 

Okay. 

00:56:38 Jakob 

Og først efter det åbnede han en kniv, og så kan I se han bliver meget hype og så åbner han en dårlig 

kniv og så bliver han lidt mere trist. 

00:56:46 Jakob 

Det er et af de skins, der ikke er særlig meget værd. 

00:56:47 Rasmus 

Er det en? 

00:56:48 Rasmus  
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 Det er også er det noget der minder lidt om, altså hans reaktion ogdDet er noget der minder om 

hvordan jer, drengene? 

00:56:57 Jakob 

Overhovedet ikke han reaktion er meget…. 

00:57:00 Jakob 

Meget overgearet ja. 

00:57:03 Jakob 

Men Jeg tror ved man, man vil selvfølgelig blive glade for, hvis man åbner noget der er mange penge 

værd. 

00:57:11 Jakob 

Men man kan også se her den video han gør det bare. Han kan jo måske mere end bare åbne cases, 

ikke? 

00:57:18 Jakob 

Viser han lige hvor meget den er værd. Man kan sælge den for. 

00:57:25 Jakob 

Ja, det er bare det er jo Sådan han er sat op. 

00:57:28 Jakob 

Ja, Det er jo egentlig meget underholdende  bare kigge på man om han får noget godt. Det er jo ret 

simpelt. 

00:57:34 Jakob 

Så ja. 

00:57:39 Frederik 

Det er ret sjovt at han er sådan.  

00:57:42 Jakob 

Ja altså, Det er det eneste jeg gør. 

00:57:44 Jakob 

Ham her ja. 

00:57:46 Frederik 

Og han har alligevel. Ja han har 3 millioner subscribers. 

00:57:49 Jakob 

Ja han er også en kæmpe kanon inde på noget der hedder twitch, hvor du kan livestreame de spil du 

spiller. 

00:57:59 Jakob 
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Han er den hedder. 

00:58:02 Jakob 

Her han også kæmpe der har en 2,6 millioner følgere. 

00:58:07 Jakob 

Det er vildt mange. Altså hvis man bare tænker over hvor hvor mange. 

00:58:10 Jakob 

Personer, Der er i Danmark. 

00:58:12 Frederik 

Altså er det så streamer han så at han åbner kasser derinde også? 

00:58:17 Jakob 

Det er forskelligt men han bliver bare stream live hvis man nu går ind og hvis man går ind på hans 

kanal ik. Så kan man også donere penge og skins. Og her reklamerer han for marketplace hvor du 

kan købe og sælge skins og sådan noget.  

00:58:39 Frederik 

Ja. De er godt nok meget værd. 

00:58:41 Jakob 

Ja den her. 

00:58:43 Jakob 

Ja Det er også nogle dyre, medusa og sådan noget. 

00:58:50 Frederik 

Men hvis du fik Sådan havde et medusa, skal du beholde det eller vil du sælge det? 

00:58:53 Jakob 

Sælge det, sælge det.  

00:58:55 Frederik 

Okay. 

00:58:57 Jakob 

Nej, Jeg tror Jeg vil beholde det, men jeg havde brug for penge, fordi at Det er en stigende værdi den 

har. 

00:59:03 Frederik 

Okay. 

00:59:04 Jakob 

Den stiger kun i penge. 
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00:59:07 Rasmus 

Åh som man. 

00:59:07 

Så ligesom at. 

00:59:08 Frederik 

Det ligesom er gode aktier. 

00:59:10 

De stikker bare. 

00:59:10 Jakob 

Ja de knive Jeg har de knive Jeg har lige nu. Det er også investering for mig. 

00:59:16 Jakob 

Jeg Jeg har købt den billigere end Jeg kan sælge dem. 

00:59:20 Jakob 

Altså eller jeg jeg ja. Jeg købte det indre marked, hvor aller lavest og købte den private folk for 

eksempel, hvis man tager den pris,  BUFF, som vi tog udgangspunkt i dengang ik. 

00:59:31 Jakob 

Gik her. Vi kiggede hvor meget sket noget vejret, så tilbød jeg. 

00:59:36 Jakob 

89% af hvad skinnet var værd i danske kroner? Og så går man bare ind på..  

00:59:41 Jakob 

Hvad den hedder den der lommeregner der. 

00:59:43 Jakob 

Den her. 

00:59:48 Jakob 

Den her lommeregner her. 

00:59:51 Jakob 

Vi skal lige finde den der. 

00:59:53 Jakob 

Hvad fanden er det jeg plejer at bruge? 

00:59:55 Jakob 

Der er en lommeregner man kan gå ind på…  
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01:00:00 Jakob 

Hvor man kan så se, og så regner jeg bare ud…. 

01:00:03 Jakob 

Hvor meget er det værd? Og så tilbød jeg ham 89% af prisen inden for buuf. Og så siger han ja og så 

lige pludselig når det er vinter og alle sidder og spille computer igen, så er den måske steget med et 

par procenter. 

01:00:17 Rasmus 

Og det Det er Sådan noget du har du har gjort hvor du har købt skins billigere og så. 

01:00:20 Rasmus 

Har du solgt?  

01:00:22 Jakob 

Ja, Det har jeg gjort.  

01:00:25 Rasmus 

Har du, har du en idé om hvor meget du tror du  har tjent på det, eller om det har været mere eller 

mindre udbetalt eller..  

01:00:31 Jakob 

Det har ikke været derfor jeg gjort det. Altså Jeg tror jeg tjener måske 1000 kroner i profit. Ja, men 

Jeg har egentlig bare købt den, da de var billigst, fordi jeg gerne vil bruge skinnet. 

01:00:42 Jakob 

Og hvis jeg vidste, hvis Jeg vil af med dem hurtigt igen, så skulle jeg ikke sidde og vente, så jeg sætter 

den billigere end andre, men så vil jeg ikke have mistet noget. 

01:00:51 Jakob 

Ej sig så kan altid komme af med dit skin, hvis vi bare  du sælger dem billigt nok. 

01:00:57 Frederik 

Ja okay. 

01:01:01 Rasmus 

Det er ret vildt. 

01:01:03 Rasmus 

Det er da super spændende. 

01:01:09 Rasmus 

Har du mere freddy? 

01:01:12 Frederik 

Jeg kan lige prøve at se. 



Side 53 af 78 
 

01:01:14 Frederik 

Fordi Jeg har skrevet lidt ned i hånden, hvis der er. 

01:01:17 Frederik 

Har et eller andet spørgsmål….de ting jeg skulle. 

01:01:29 Frederik 

Altså Jeg synes jeg, at Vi har været rimelig meget igennem dem. Altså Sådan…. 

01:01:35 Rasmus 

Jeg synes vi har været rigtig godt rundt omkring. Du har givet nogle rigtig gode svar Jakob. 

01:01:39 Frederik 

Ja, Det er virkelig givet en forståelse for hvad altså hvad skins er. For eksempel alt det med LOL det 

vidste jeg slet ikke. 

01:01:47 Rasmus 

Kender du til Vores projekt? Har Frederik fortalt noget om det? 

01:01:52 Jakob 

Ikke så meget, det vil jeg gerne høre lidt om. 

01:01:53 Rasmus 

Kamen altså det Vi er i gang med. Det er at finde ud af om loot boxes og enarmede tyveknægte altså 

slot maskinen og så den slags type gambling i virkeligheden er det samme. 

01:02:10 Rasmus 

Og hvilken effekt det har på folk der spiller de her spil og gør brug af de her kasser.  

01:02:16 Rasmus 

Hvad tænker du til det, når du sådan hører det? 

01:02:20 Jakob 

Så tror jeg at. 

01:02:21 Jakob 

Du kan ikke blive afhængig af at åbne cs go cases. 

01:02:23 Jakob 

Nej, det tror jeg ikke. Nej. 

01:02:31 Jakob 

Fordi at alle og enhver ved godt man ikke kan tjene nok penge på at leve af det. Men det kan man 

med gambling. 

01:02:35 Frederik 
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ja. 

01:02:37 Frederik 

Okay ja okay. 

01:02:39 Jakob 

Alle, der åbner mange cases. De gør det også for det image og det for at få views. For eksempel ham 

her. 

01:02:48 Jakob 

Han gjorde det nok bare var for sjov til at starte. Med ja og lige pludselig så sidder han og streamer 

med vildt mange views ik.  

01:02:57 Frederik 

Okay. 

01:02:59 Rasmus 

Der er et andet udsagn, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre din mening om i forbindelse 

med det her, fordi du netop siger det her, men det skal kunne betale sig.  

01:03:08 Rasmus 

Det er at…. 

01:03:09 Rasmus 

I følger meget forskning, når man snakker med…for eksempel folk med at ludomaniske tendenser, 

der sidder på de her enarmet tyveknægte. 

01:03:19 Rasmus 

De sidder der nogle gange flere dage i streg. 

01:03:23 Rasmus 

Og de føler faktisk irritationen, når de vinder noget, fordi det betyder, at de ikke kan fortsætte deres 

spil. For dem er det lige pludselig ikke vigtigt at spille for at vinde eller tabe, men det er vigtigt at 

spille, fordi så kan de fortsætte spillet. 

01:03:39 Rasmus 

Der tænker du til det? 

01:03:41 Jakob 

Jeg tror jeg tænker at siger CSGO case, hvis jeg tager det eksempel.  

01:03:47 Jakob 

Hvis du vinder noget godt… 

01:03:49 Jakob 

Tror bare du er glad. 
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01:03:50 Jakob 

Og så åbner du måske bare de sidste cases du har betalt for. 

01:03:50 

Okay. 

01:03:52 Jakob 

For men så.. ja 

01:03:54 Jakob 

du fik hvad du kom efte.  

01:03:56 Rasmus 

Ja, Det kan jeg se. 

01:03:58 Rasmus 

Men, men Det er simpelthen Det er, hvad man får ud af det, der tæller.  

01:04:02 Jakob 

Ja det tror jeg ja altså fordi Det har ikke noget at gøre, men. 

01:04:05 Jakob 

Selvom det er sjovt, eller hvad Det er. 

01:04:07 Jakob 

Og hvad det ikke er.  

01:04:08 Rasmus 

Nej nej. 

01:04:11 Jakob 

Men Det er bare det. Det er for eksempel svært at åbne en kniv. Det er ikke alle, der gør det til det. 

Man kan godt være Sådan lidt, altså ikke stolt over det. Men wow altså gjorde de det fordi?  

01:04:22 Jakob 

Det er de færreste som har åbnet kniv før og man kan se på ham, at alle de knive her ikke. 

01:04:29 Jakob 

Det er Det er nogle rigtig meget værd. Det er noget der hedder en Sapphire det her. 

01:04:33 Jakob 

Og en doppler, og det er noget med de specielle pattens at gøre.  Der knive op til 100.000 hver. 

01:04:41 Jakob 

Per styk. 
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01:04:42 Frederik 

Det bare vildt der er det.  

01:04:46 Jakob 

Det er jo også det han får opmærksomhed på lige pludselig så er der en der har alt, alle små børn 

kunne drømme om ikke også? 

01:04:47 Frederik 

Ja men. 

01:04:56 Rasmus 

Ja alle alle små børn kunne drømme om.. er det bare ordsprog eller… 

01:05:03 Rasmus 

Sidder ser ham, som tænker, uh, Det er det jeg også gerne have. 

01:05:06 Jakob 

Små børn sagt på det spektum, at de ikke selv har styr over hvordan det hele er sat op og hvordan de 

bruger deres penge. 

01:05:12 Rasmus 

Ah I see. 

01:05:12 Jakob 

Fordi Jeg tror på gaming verdenen, så vil jeg stadig definere. 

01:05:17 Jakob 

Under 16 = små børn. 

01:05:20 Frederik 

Ja okay. 

01:05:23 Jakob 

Fordi der mener jeg ikke man er i stand til, og det var jeg heller Ikke selv. Det er også derfor jeg siger 

det. Jeg var ikke i stand til at skelne imellem, hvad der var worth for hvad der ikke var worth. 

01:05:33 Jakob 

Fordi dengang der gik man jo bare i skole og gik hjem  og spillede computer. 

01:05:34 Frederik 

Jeg har lige et spørgsmål til….okay nu er det ikke fordi du har åbnet så mange kasser dermed når du 

åbner en kasse eller da du åbnede en kasse….. 

01:05:52 Frederik 

Hvad var det mest spændende? Var det, at det, når du fik noget eller var det sådan? 
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01:05:58 Frederik 

Det var op til…. Der når nøglen klikker i og kassen åbner. 

01:06:03 Frederik 

Og ruller…  

01:06:04 Frederik 

Okay, så Det er ligesom det der når man… 

01:06:07 Jakob 

Det var når den rullede. Når man først har fået det, havde man fået det. Det var nice, men så tænker 

man ikke mere over det. 

01:06:13 Frederik 

Okay. 

01:06:18 Frederik 

Jamen så tror jeg ikke….øhm at jeg har så meget mere udover.. jamen det også kun fordi jeg kender 

til CS… Jeg ved folk laver nogle trade up contracts. Er det noget du er inde i elle r noget?  

01:06:28 Jakob 

Jeg vil godt hvad Det er, men Jeg har aldrig gjort det. 

01:06:34 Frederik 

Okay ja. 

01:06:35 Jakob 

For eksempel har man Anomly her, han har gjort det rigtig meget. Det er meget, meget dyrt. Nogle 

er dem han laver, så håber man simpelthen på at få det bedste i trade-up, hvor Der er mulighed for 

at få 2 forskellige ting. 

01:06:53 Rasmus 

Kunne du forklare mig det? 

01:06:56 Jakob 

Nå ja selvfølgelig. 

01:06:57 Rasmus 

Hvad går det her ud på? 

01:06:59 Jakob 

Det er hvor du smider 10 skins sammen i en blå udgave så får du får du et lille lilla skins tilbage. 

01:07:07 Jakob 

Men alle tingene kommer fra hver af deres kollektion, og der er nogle kollektioner der er udgået. 
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01:07:17 Jakob 

Og nogle kasser der dropper rigtig sjældent. 

01:07:21 Jakob 

Der helt klart nogle skins der er mere værd og dengang jeg spillede der var der for eksempel et skin 

til et pistol som kostede et par euro… 

01:07:29 Jakob 

Og nu koster den flere 100 euro, fordi kollektionen er uddød. 

01:07:33 Jakob 

Skins stiger bare i værdi. 

01:07:35 Jakob 

Hvis man tager sådan noget som Jeg kan lige prøve at se… 

01:07:40 Jakob 

Man gør det her…. 

01:07:42 Frederik 

Det ombytningskontrakt ik? 

01:07:45 Jakob 

Jov, for eksempel her, hvis man havde 10 skins. 

01:07:46 Jakob 

Er de sammen? 

01:07:48 Jakob 

Her ikke også? 

01:07:50 Jakob 

Nu har jeg ikke så mange fordi, men hvis man havde det, så kunne man smide alle de  skins sammen 

og få et bedre skin tilbage. 

01:07:58 Jakob 

Okay, Jeg kan lige vise lidt fra. 

01:07:59 Rasmus 

Men så skulle man måske også gå lidt på kompromis med de skins man godt kunne lide. 

01:08:03 Jakob 

Selvfølgelig, hvis man for eksempel du tager. 

01:08:07 Jakob 

Du åbnede, hvis vi tager et eksempel. 
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01:08:09 Jakob 

Åbnet 100 kasser. Det er den her, ikke? 

01:08:11 Jakob 

Du er ligeglad med alt det blå, så. 

01:08:13 Jakob 

Dem trader du op..  

01:08:13 Jakob 

Bare op og lige pludselig så får du sådan en her 

01:08:16 Jakob 

Som er mere værd. 

01:08:23 Jakob 

Men Der er også chance for at få den her… 

01:08:26 Jakob 

Som måske kun er 10 euro hver…. 

01:08:29 Jakob 

Og 50 euro og der stadig bare lige. Det bare 50/50.  

01:08:33 Rasmus 

Okay okay. 

01:08:36 Rasmus 

Men det koster så også en del penge at åbne de dér 100 kasser. 

01:08:39 Jakob 

Det er jo det. Man jo købe private folk skins når man trader  med. 

01:08:44 Jakob 

Ja, så man kan også mix dem i mellem alle kasserne. 

01:08:47 Jakob 

Hvis man går efter at få den her, så kan man se en item herinde fra og 9 fra en anden kasse. Så er der 

jo bare kun 10% chance herfra? 

01:08:59 Frederik 

Men så okay, så hvad koster at gå et nøgle koster 2,10 jo ikke og du er 100 Sådan lige under 200 jeg 

210 eller sådan man betaler. 

01:09:08 Jakob 

Det er det det tjener du ikke hjem på det eksempel.  
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01:09:11 Rasmus 

Det er jo noget af det, som nu undrer jeg mig fordi matematisk set så kan jeg ikke lade være med at 

tænke, jamen jamen hvis det hvis der er højere chance for. At du får et skin Der er mindre værd end 

det kostede åbne kassen. 

01:09:30 Rasmus 

Hvem, hvem, hvem genererer hele det her? Marked med skins altså Der må vel…Der må vel være 

nogen, der tjener mange penge på det, og der må være rigtig mange der taber penge på det.  Hvis 

…alle de her kasser maskinen skal åbnes op. 

01:09:45 Jakob 

Før i tiden…. Der var der rigtig mange gambling sites på CS GO, hvor du bare smider skins ind og der 

kan du spille alle former.. alle former for spil. 

01:09:50 Frederik  

Okay. 

01:09:58 Jakob 

CS GO roll, for eksempel CS GO empire er der også.  Der er rigtig mange… 

01:10:02 Jakob 

Der kan du gøre alt hvor du smider dine skins ind, så kan du prøve at gamble til.. til et bedre skin. 

01:10:11 Jakob 

Så det er nok det der. Det er derfor man ikke hører så meget om case åbning og kontrakt, fordi det 

gør man ikke så meget, fordi Det er bare meget mere værd at gøre det på webside, men de fleste af 

dem er lukket eller blokeret. 

01:10:25 Frederik 

Simpelthen fordi det er Gambling måske?  

01:10:30 Jakob 

Ja, det må jo ikke mere. Der var nogle regler om det. 

01:10:34 Frederik 

Nå, ja det kan være vi lige skal prøve at prøve at undersøge de regler på et tidspunkt, Rasmus.  

01:10:36 Rasmus 

Ja. 

01:10:37 Jakob 

Jeg bare synes der var et eller andet med at man kunne gamble, så kunne man ikke gamble, og så 

kunne man gamble… 

01:10:43 Frederik 

Skriver jeg lige ned…  
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01:10:47 Jakob 

Det er nok noget… Det er jeg slet ikke styr på, så det vil jeg ikke gøre mig klog på, men…. 

01:10:52 Jakob 

Verifying your browser ikke altså? 

01:10:55 Jakob 

For eksempel til at se, om jeg overhovedet er godkendt til at komme herind, eller hvad jeg er … 

01:11:01 Jakob 

Der er rigtig mange gamblingsider, som I kan se. 

01:11:07 Jakob 

Den her den. Ja, den er bare ikke…. 

01:11:09 Rasmus 

Og du kalder dem simpelthen direkte gambling sider? 

01:11:12 Jakob 

Ja, Det er ren gamblin…. Jeg kan lige prøve at vise jer på nettet, hvis det er… der kan altså… øh.. der 

nogle billeder her… der kan du spille alle mulige.  

01:11:23 Jakob 

Roulette her, Curved her…altså alt muligt, ik.  

01:11:29 Jakob 

Der kan du du bet på f.eks..  

01:11:30 Jakob 

….bliver det grøn eller rød, bliver det bare CT eller T fordi det de hedder inde i gamet…. du kan spille 

dice….så du kan spille hele lortet. Du kan trade op her. Du kan også smide en kniv ind. Du har 20% 

chance for det bliver bedre kniv, 80% chance for at tabe. 

01:11:49 Frederik 

Hvor er det vildt.  

01:11:51 Rasmus 

Men det er ikke med penge så, det med ens skins?  

01:11:54 Jakob 

Ja. Som så er det værd…. kan man sige 

01:11:59 Rasmus 

Okay. 

01:12:00 Jakob 



Side 62 af 78 
 

Og så tror jeg også… at Det er meget.--- 

01:12:03 Jakob 

Counter Strike.. pro. Du finder nærmest ikke en pro der ikke har et skin.  

01:12:10 Frederik 

Jamen.. jeg  så godt der var en fra Astralis der spillede med en bestemt AK som var et eller andet 

værd… i en kamp.  

01:12:25 Jakob 

Ja for eksempel ik… ja, så Det er måske derfor…. 

01:12:33 Frederik 

Det er også godt du nævnte det der med CS GO gambling sider.  

01:12:38 Jakob 

Fordi det har i hvert fald været noget meget stort….Da jeg var mindre troede jeg bare det var nemt 

at få skins, hvis I forstår.   

01:12:45 Jakob 

Men… det er… det ikke.  Jeg ved ikke om der ligger CS GO gambling sider… om de overhovedet på 

nettet mere..  

01:12:56 Jakob 

Der er for eksempel også danskere, der har gjort det og sådan noget ik…., og der kan I se…. Der er 

mange af de websteder, de er blevet taget ned. 

01:13:02 Frederik 

Hvad… er der ikke en hjemmeside der hedder keydrop? 

01:13:05 Frederik 

Så vidt jeg husker…. 

01:13:07 Jakob 

Jo, det kan godt være. 

01:13:10 Frederik 

Det skulle vist være en som er kommet op for nyligt 

01:13:14 Jakob 

CS GO Roll cases…. 

01:13:16 Jakob 

Ja, det tror jeg….Hvor du laver din egen case for mulighed for hvad du kan få …. Jeg tror ikke vi kan 

komme ind på websitet. 

01:13:27 Jakob 



Side 63 af 78 
 

…for eksempel ham ikke. Han filmer bare han spiller CS.  

01:13:31 Jakob 

Så har han så mange herinde…. 

01:13:33 Jakob 

Som valuta….CS valuta på den på deres website. 

01:13:39 Rasmus 

Hvad? Hvad er? Hvad er CS valuta? 

01:13:42 Jakob 

Hvis du har et skin til 2000, så smider du det indtil 2000 og så får du 2000 valuta mulighed for det… 

01:13:48 Rasmus 

Okay.. Yes.  

01:13:50 Jakob 

Og så er det bare ligesom normalt ik.. 

01:13:51 Jakob 

….så tjekker du ud og så kan du købe skins ,og tjekke ud med skinsne i stedet for at tjekke ud med 

penge på en konto. 

01:14:03 Rasmus 

…på de her på de her gambling sider, som du nævner. Hvem afgør chancerne for at få noget godt? 

01:14:11 Jakob 

Det er bare websiten hvordan de sat op.--- 

01:14:14 Rasmus 

Så Det er bare… okay…  

01:14:18 Rasmus 

Er det noget man har adgang til at finde ud af? Er Det er det noget folk er klar over inden de starter? 

01:14:23 Rasmus 

Er der nogen hjemmesider, der har ry for at være mere gode, fordi de giver nogle bedre odds eller?  

01:14:31 Jakob 

Næh, det er bare de forskellige muligheder der er derinde. 

01:14:35 Jakob 

Inden du må gamble, så gør…. 

01:14:38 Jakob 
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….Godkender det er dit ansvar og dine penge og alt det der, ellers så må du slet ikke være derinde..  

01:14:45 Jakob 

Og du er over 18 og sådan noget.  

01:14:47 Jakob 

Så det er et meget, meget…. meget professionelt sat op. 

01:14:47 Frederik 

Det er ligesom at være på kasino?  

01:14:51 Jakob 

Ja, det er meget professionelt sagt på den måde med at altså websites… Det bliver sat op på…. 

01:14:58 Jakob 

Det er ikke helt nemt at sætte det op og opdaterer priserne hele tiden, og det har de nok også gjort 

automatisk og der er tilbud på den lige nu og andre spil og dota… og rust og alt sådan noget ik.  

01:15:09 Jakob 

Det er… ehm..  fuldtids…. 

01:15:12 Jakob 

Ligesom ham danskeren her der hedder Martin ik, som har gamer pay. Det er jo også hans 

fuldtidsarbejde næsten ik. 

01:15:17 Rasmus 

….er der penge på de her hjemmesider, så tjener de penge på det?  

01:15:23   Jakob 

Martin og dem?  

01:15:25 Rasmus 

Ja eller de andre.  

01:15:25 Jakob 

Ja det gør han…  fordi de tager procentvis…. 

01:15:30 Jakob 

Ja penge for hvert køb, der bliver lavet fordi at de er mellemmænd. 

01:15:37 Jakob 

For eksempel dyre skins. Der vil man nok gerne lige betale 50 kroner ekstra for at trade den, så man 

ikke bliver snydt for 5000 ik? 

01:15:39 Jakob 

De penge går bare direkte til gamepay og deres website. 
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01:15:50 Rasmus 

Tænker du Det er noget de tjener meget på eller lidt på eller…. eller hvad tænker du? 

01:15:54 Jakob 

Det tror jeg de tjener meget på. 

01:15:55 Jakob 

….fordi der er mange der bliver solgt herinde, og der er rigtig mange til salg. Der er jo virkelig mange 

skins til salg.. der er hvor mange…?  

01:16:04 Jakob 

Jeg ved det ikke, men ja der er virkelig mange sider og hvis man bare tager nogle knive…. 

01:16:08 Jakob 

Og siger mindst 2000 eller 1000 euro… prøv at se hvor mange der også er. 

01:16:19 Rasmus 

Ja Det er også nogle dyre priser. 6000 euro for en kan jeg se.  

01:16:23 Jakob 

Ja og det er jo nogle af dem der er rare ik….. og der er der jo mange der ser det som en investering. 

01:16:30 Jakob 

Og det er jo nogle fede knive altså… 

01:16:34 Jakob 

Hvis man…. 

01:16:35 Jakob 

Nu åbner den lige herinde ikke spillet. Det er jo bare en kniv ligesom jeg har her…. 

01:16:41 Rasmus 

Den… den kan som sådan ikke noget specielt? Udover at den er meget værd og den kan blive mere 

værd? 

01:16:56 Jakob 

Det er business, og det er ret smart tænkt for at det den eneste danske website der gør det her. 

01:17:01 Rasmus 

Ja simpelthen, altså nu bruger du ordet. …Det er simpelthen business. Det er direkte forretning 

01:17:12 Jakob 

Ja det er det. Business og…. Øh… du gør Danmark mere trykt i CS communityet og…. 
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Inde på deres Facebook gruppe der som jeg viste, der var der jo hele tiden opslag med 

scammers…..Pas på ham her, pas på ham her…. Det pis det gad de bare ikke mere, så de 

programmerede bare deres egen webside. 

01:17:23 Rasmus 

Ja, det er også fair.  Så kan man da komme udenom svindlerne.  

01:17:28 Jakob 

Ja for eksempel folk der ikke spiller CS….. de skal jo bare…. 

01:17:32 Jakob 

De gider ikke have skins til at ligge, hvis de penge værd. 

01:17:50 Jakob 

Så laver de også give aways med skins, ik.  

01:17:53 Rasmus 

Ja ja, selvfølgelig. 

01:18:01 Rasmus 

Hvad? Hvad tænker du freddy? 

01:18:03 Frederik 

Ja jeg må sgu ja… altså jeg er løbet lidt tør for spørgsmål, fordi jeg synes jeg har fået svar på det hele. 

01:18:11 Rasmus 

Det synes jeg også… jeg synes du har givet et sindssygt godt indblik meget klarsynet også altså. 

01:18:16 Frederik 

Ja virkelig. 

01:18:18 Rasmus 

Du er sgu ikke i tvivl om, hvad du tænker om de her ting… 

01:18:23 Jakob 

Det er jeg glad for I siger.  

01:18:27 Frederik 

Jeg har fået en… 

01:18:28 Frederik 

Meget bedre forståelse for det hele. Virkelig. 

01:18:31 Jakob 

Ja, Det er også et helt andet univers  

01:18:34 Rasmus 
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Ja det helt….eget miljø…  

01:18:36 Jakob 

Det.,,, Det er ikke bare at spille computer som mange tror. 

01:18:39 Frederik 

Det er jo ligesom Sådan et helt aktiemarked altså…. 

01:18:43 Jakob 

Ja ja altså Jeg kan lige…. skal jeg lige prøve hurtigt at vise hvordan det fungerer? 

01:18:46 Jakob 

Hvis jeg skulle… 

01:18:48 Jakob 

For eksempel ind der siger han sælger sit skin herinde til 82%, ik?  

01:18:55 Jakob 

Sååå… logger jeg for eksempel op for BUFF her, og så skriver jeg lige lommeregner hernede. 

01:18:59 Jakob 

Og så nu kan jeg ikke huske hvad den hedder… 

01:19:01 Jakob 

Valutaomregneren ja.. 

01:19:03 Jakob 

Så taster jeg ind på den.. 

01:19:08 Jakob 

For eksempel den her, og så siger man til…. 

01:19:11 Jakob 

Jeg skal lige finde det. Det er altid så pisse svært at finde. 

01:19:14 Jakob 

Og hvad er det er? … det er de der yen… er det ik?  

01:19:17 Frederik 

Tror jeg. 

01:19:20 Rasmus 

Du kan du kan søge på dem på valutaen, hvis det er. 

01:19:24 Jakob 

Ja, det hedder Sådan noget i en… 
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01:19:32 Rasmus 

Eller japanske? 

01:19:38 Frederik 

Japanske Yen?  

01:19:40 Jakob 

Ja. Det er Yen de hedder. Jeg tror faktisk jeg ved ikke om det er Yen de hedder men…. 

01:19:49 Jakob 

Kinesisk Yuan det de hedder, tror jeg… 

01:19:53 Jakob 

Jeg kan ikke lige se… 

01:19:56 Jakob 

Det må være…. 

01:19:59 Jakob 

Nu tager vi bare dem.  Fuck det. 

01:20:01 Jakob 

Så siger vi dem der koster 5000, ikke? 

01:20:04 Jakob 

Så siger vi 5000 her. 

01:20:08 Jakob 

Det bliver så mange. 

01:20:09 Jakob 

Der smider den herind. 

01:20:12 Jakob 

Så dividerer vi det lige med…  

01:20:15 Taler 4 

Med 100 dér. 

01:20:17 Jakob 

Så har vi 51, så ganger vi den lige. 

01:20:20 Jakob 

Hvis jeg vil sige jeg giver 92% igen af dit skin…så byder jeg det. 

01:20:25 Jakob 
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Her….. og så har jeg….. 

01:20:28 Jakob 

Så hvis jeg vil sælge det igen til 1% eller 1 procent højere, så har jeg lige tjent 100 kroner. 

01:20:34 Frederik 

Okay. 

01:20:38 Jakob 

…og det er det jeg mener, hvis man køber skins når de billigst….og der er faktisk nogle der er 

resellers på CS, og det har de jo så stoppet på en eller anden måde fordi du skal gøre alt gennem 

websiten ik.  

01:20:52 Jakob 

Jeg ved ikke engang om de har nogle……. Kan man nu se med alle de opslag, der er blevet lavet… 

01:21:00 Jakob 

Men det er altså Sådan det fungerer…. Tror at de er slettede opslagene…  

01:21:06 Jakob 

CS GO Trade, de må stadig have nogle, tænker jeg. 

01:21:19 Jakob 

Og der er også masser af andre grupper. Her kan I se. 

01:21:26 Jakob 

Så det er Sådan man regner det ud….. og så regner man bare ud, så har man…. 

01:21:29 Jakob 

De fleste har noget… 

01:21:30 Jakob 

Et Google docs dokument. 

01:21:34 Jakob 

Den der…. nogen der har det her skin?.... max 500… nogen der ligger inde med det her, Desert Eagle 

dér…. har de her 3 ting som enten sælger eller jeg trader lige over til min fordel alt er tradable og 

ingen skambud. 

01:21:47 Jakob 

Det er simpelthen bare sådan det fungerer. 

01:21:50 Jakob 

Ja, hans dokument er her Frederik og Scau.  

01:21:54 Jakob 
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Info, hvor meget er det værd. Hvornår det kan trades.  

01:21:57 Jakob 

Hvad float er.  Hvem ejer skin.  

01:22:06 Frederik 

Det er helt vildt som…. 

01:22:09 Frederik 

Ja så laver man næsten et helt excelark over det. 

01:22:12 Jakob 

Ja det gør man. 

01:22:16 Jakob 

Og de har jo så…. 

01:22:18 Jakob 

De her de har lagt penge til side ik… og lavet en investering kan man sige. 

01:22:22 Jakob 

Og de har de har måske fået noget, der siger…. 

01:22:24 Jakob 

”åh jeg gider ikke at spille CS mere”. Jeg skal bare af med alle mine skins.  

01:22:29 Jakob 

Tag dem til 90%. 

01:22:32 Jakob 

Samt har købt dem. Har man skriver for eksempel, sælger nogle skins… pris er 103%. 

01:22:40 Jakob 

100%, 100%, 100%.... 

01:22:44 Jakob 

Så sidder man og regner det ud i procent, og ikke hvor meget det er værd, men bare procenter. 

01:22:50 Rasmus 

…ja fordi det man er interesseret i det hvorvidt noget falder eller stiger i procent, ja og ikke den 

reelle pris, fuldstændig lige som aktier…. 

01:23:01 Jakob 

Det er bare…. 

01:23:02 Jakob 
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Meget nemmere at sætte sig ind i. 

01:23:06 Jakob 

Og dog… men ja 

01:23:09 Frederik 

Men jeg forstår godt hvad du mener.  

01:23:09 Rasmus 

Ja da du så det her, altså for første gang og nu siger du jo I begyndte for en små 3 år siden….. 

01:23:18 Rasmus 

Hmm med Counter Strike skins… 

01:23:20 Jakob 

Der vidste jeg slet ikke det her… 

01:23:21 Jakob 

Det her er noget jeg først fandt ud af for…. 

01:23:24 Jakob 

Et års tid siden… 

01:23:26 Rasmus 

Hvordan var det at opdage det og tog det langt tid at komme ind i?  

01:23:31 Jakob 

Jeg var lidt utryg i starten, men lige pludselig så spiller med min ven og…. 

01:23:38 Jakob 

Så ja…, så kom han bare tilbage med et skin med et inventory på 3000 så tænker jeg: ”hvordan 

fanden har han fået det?” Og så viste han mig og…. 

01:23:47 Jakob 

Og så sagde jeg bare ja… ”det stoler jeg sgu ikke på. Nå men det skal du altså gøre”  

01:23:52 Jakob 

Han havde lige solgt det til 3500 dagen efter.  

01:23:57 Rasmus 

Ja, og hvad var det, der gjorde dig utryg til at starte med?  

01:24:02 Jakob 

Bare det at trade penge med folk, man ikke kender, altså… 

01:24:06 Jakob 
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Ret nemt at lave en fake profil ik.  

01:24:10 Jakob 

For eksempel. Sådan nogle….han er nok en stor trader ik.  

01:24:14 Jakob 

Prøv at se hvor mange skins han har til salg. 

01:24:17 Jakob 

….alle de knive her. 

01:24:21 Jakob 

Rigtig stor… han har 144 skins til salg…. 140 skins til salg. 

01:24:26 Jakob 

Så lægger han prisen her…. Tradable… lige et link til hvordan de ser ud… 

01:24:33 Jakob 

Så skriver han….float, patten, er der noget specielt man skal lægge mærke til dem?  Tradelink, 

Gamer, twitch og….ja reptråd.  

01:24:40 Jakob 

Reptråd betyder at der viser man om man er legit…. At man godt kan stole på dem. 

01:24:47 Frederik 

Er det Sådan? Ja det hvor man viser tidligere handler og sådan noget?  

01:24:50 Jakob 

Ja …ja f.eks  hvis man tager hans reptråd… 

01:24:56 Jakob 

Trade Danmark. 

01:24:57 Jakob 

Så har han bare lavet et opslag. 

01:25:00 Jakob 

Oh okay jeg er altså ikke lige med den gruppe dér, men…. 

01:25:07 Frederik 

Ja okay. 

01:25:08 Jakob 

Så skriver man bare alle jeg har traded med…”vil ik ikke lige gå ind og skriv +rep?” 

01:25:13 Jakob 
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Det sgu ret simpelt. 

01:25:15 Rasmus 

For at visse hvor autentisk man er…  

01:25:18 Jakob 

Ja… ja.  

01:25:22 Jakob 

Og det er nogle… Det er nogle hidsige beløb ham her ligger med. 

01:25:24 Jakob 

Altså det….. Det er ikke helt for sjov. 

01:25:27 Jakob 

Når man går så meget op i det, så der er nok for over 100.000 her ikke? 

01:25:31 Rasmus 

Hold da op.  

01:25:31 Jakob 

200.000 tror jeg? 12.000, 18.000, 12.000…. 

01:25:36 Jakob 

9000 ik.  

01:25:36 Rasmus 

Og når du siger han går meget op i det? 

01:25:39 Jakob 

Livsstil, Det er det han tjener penge på. 

01:25:43 Rasmus 

Det er hans job?  

01:25:43 Jakob 

Job ja det tror jeg.. Måske sidejob ved siden af uni vil jeg gæt på.   

01:25:47 Rasmus 

Okay ja. 

01:25:51 Frederik 

Ja, man kan også se han studerer. 

01:25:54 Jakob 
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Fordi at han er bare meget konkret. Sælger at de har skins.  Fast pris. Alt nødvendige i Google docs, 

så jeg ikke behøver 30 privatbeskeder. Det koster hvad det koster og ikke andet. 

01:26:05 Jakob 

Skriv pb på opslaget, så kan jeg besvare anmodninger.  

01:26:07 Jakob 

…trader ikke skriver han,  bare bom… køb det hvis I har lyst. 

01:26:18 Jakob 

Og hvis man bare tager udgangspunkt i… 

01:26:22 Jakob 

Et skin til 10.000, ikke? 

01:26:25 Jakob 

Så en procent, Det er jo også 100 kroner. 

01:26:28 Jakob 

Hvis Jeg har regnet helt rigtigt….. 

01:26:30 Jakob 

Og sådan sælger skins bare til 200 eller 3%, så han også tjent 300 kroner på et skin. 

01:26:35 Rasmus 

Ja, men det er har du fuldstændig ret i. 

01:26:38 Jakob 

Og det her, det er ikke noget han lægger meget tid i, tror jeg. Det er bare….. 

01:26:41 Jakob 

Noget han gør hverdag nu, og det tager ikke lang tid… 

01:26:48 Rasmus 

Men han går stadigvæk op i det. 

01:26:50 Jakob 

Ja det skal han jo gøre, kan man sige.. 

01:26:52 Frederik 

Ja altså man skal jo også holde øje med markedsprisen også jo. 

01:26:56 Jakob 

Ja.  

01:26:59 Jakob 
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01:27:01 Rasmus 

Det er ikke noget der tager meget tid, men det er noget der kræver meget fokus eller ressourcer 

eller… 

01:27:08 Jakob 

Men det er jo også bare at lavpraktisk der  en der skriver til dig på messenger måske ….og så skriver 

du bare ja Jeg kan trade her senere… her mit nummer du sender bare pengene…  

01:27:18 Jakob 

Så gør han måske det en gang om ugen, ikke? 

01:27:26 Jakob 

F.eks, så kigger han websitet… er der nogen der bare skal af med sine skins?  Boom,  dem køber 

jeg…. 

01:27:33 Jakob 

Sælger dem dyre…. 

01:27:37 Jakob 

Bare for at demonstrere, at de sætter til 103%. 

01:27:41 Jakob 

Jeg købte indenfor 89%... det har jeg købt de fleste af mine skins for.  

01:27:46 Frederik 

Ja okay. 

01:27:53 Frederik 

Altså. Det er den helt anden verden… 

01:27:57 Frederik 

Det er fandme fedt… jamen…  

01:28:00 Frederik 

Kæmpe tak for at du gad at give os et overblik i det. 

01:28:03 Jakob 

Ja selvfølgelig. 

01:28:03 Rasmus 

Altså det var… 

01:28:04 Rasmus 

Fandme brugbart. Det er super. 

01:28:08 Jakob 
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Hvor mange andre skal I interviewe? Tænker I? Eller vil I interviewe flere?  

01:28:15 Rasmus 

Hvis vi kan komme til det, så er det jo altid fedt at få stillet et mere op. ,men nu har vi foretaget et .. 

Nu har vi altså et med dig ..  

01:28:24 Rasmus 

Og så har man,,, hvad kan man sige det andet hold kørt et interview med en syvårig dreng og hans 

forhold til spil. 

01:28:32 Jakob 

Det er meget fedt faktisk, når det er en yngre en.  

01:28:34 Rasmus 

Ja.. faktisk. Så vi ville lidt se om… ja er der nogle paralleller?  

…Som det, at man…at alder faktisk slet ikke har en betydning. Eller er der nogle forskelle der skiller 

sig ud?  

01:28:50 Rasmus 

Men nu får vi at se. Vi har jo en deadline for aflevering den 5. Januar  og vi mangler stadigvæk 40 

60.000 tegn agtigt sådan noget i den stil. 

01:29:03 Jakob 

Det bare at skrive løs jo.  

01:29:05 Jakob 

Så måske skrive løs om hvordan markedet fungerer i CS GO… fordi der satme en masse at skrive.  

01:29:12 Rasmus 

Men vi…tænker også, at der helt klart godt kan være noget. 

01:29:15 Rasmus 

At fat på det der… 

01:29:20 Jakob 

Også i forhold til hvordan…folk faktisk promoverer det. 

01:29:24 Jakob 

At folk, de betaler folk for reklame, ikke? 

01:29:29 Rasmus 

Jo jo. 

01:29:31 Rasmus 

Det har du nævner med de professionelle Counter Strike spillere også har særlige skins og…. 
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01:29:37 Jakob 

For eksempel… Eller ham Anomly,,,Han har et samarbejde med CS GO EMPIRE, ikke? 

01:29:42 Jakob 

Så er de måske ikke sagt, ved du hvad? Du får 50.000 inde på vores website. 

01:29:47 Jakob 

Det eneste du skal gøre det er….Du må ikke trække skins derud fra, før du har tjent 50.000 oveni. 

01:29:52 Jakob 

Fordi for dem, så er det bare valuta og det er jo gratis reklame. 

01:30:03 Rasmus 

Ja ja ja. 

01:30:07 Rasmus 

Ja jamen altså Freddy har du noget fordi ellers? 

01:30:12 Frederik 

Nej, det har jeg ikke. 

01:30:14 Frederik 

Det var sindssygt brugbart. 

01:30:16 Taler 4 

Ja tror jeg. 

01:30:17 Frederik 

Kæmpe tak for du gad Jakob. 

01:30:19 Jakob 

Ja ja selvfølgelig, selvfølgelig. 

01:30:22 Rasmus 

Hold kæft hvor er du øhh.. 

01:30:22 Frederik 

Jeg giver noget… 

01:30:23 Frederik 

Mad eller en bajer eller et eller andet på arbejdet en dag. 

01:30:26 Rasmus 

Julegaver.  

01:30:28 Jakob 
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Jaa, det finder vi ud af. Jeg hopper ihverfald videre. Vi ses, og held og lykke med opgaven.  

01:30:33 Frederik 

Jov tak! Tak for dag.  

01:30:35 Rasmus 

Tak for det.  

01:30:39 Frederik 

Så stopper jeg optagelsen nu.  

01:30:40 Rasmus 

Ja… skærmoptagelsen… ja.  

 

 


