
Bilag 1: Klassifikationsskema i forhold til hvordan du afreagerede
fysisk

· Spørgsmål: Hvordan afreagerede du fysisk?

Emnekategoriseringer Besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse

Motion - Motion
- Træning eller en lang gåtur
- Træning
- løbe, svømme i koldt vand(hvis det er vinter)
- Sparkede hul i en dør, har smadret tallerkner, og

går til boksning
- Træning
- Motion/håndbold
- Løb en tur for at komme ned
- Løb en tur
- Løb eller fysisk træning
- Løb
- Igennem træning
- Gik til kampsport i forskellige tidsperioder.

Boksning og karate.
- Skrige ned i en pude, løbe en lang tur, smide med

en bog, smække en dør
- Fysisk aktivitet
- Fitness, råbe
- Boksepude (træningscenter)
- Motion og rengøring
- Løbetur eller ved at rive ting i stykker
- Løb en tur (pressede min krop hårdt fysisk) Skreg

og slog i en pude.
- Løb en lang tur.
- Løb
- Jeg tog til håndboldtræning
- Jeg løber en tur
- Gik en meget lang tur i højt tempo
- Fodbold/badminton
- Fitness, gåture, slå i en pude

Destruktiv adfærd - Ødelagde ting eller slog min hånd ind i ting
- kaster med ting eller slåer til ting
- sparkede på en dør
- Tog en pude/ hovedpude, og bankede den mod

sengen og væggen
- kastede med ting, græd, råbte,



- Spyttede på vedkommende.
- Sparkede hul i en dør, har smadret tallerkner, og

går til boksning
- Ved vold og ødelæggelse af ting
- Smækkede med låger, skuffer osv. Hamrede glas i

bordet. Ødelagde ting
- Smadrede ting, brækkede hånden pga slag i væg
- Smadrede en radio
- Slår til ting eller mig selv
- Slår når jeg er i terapi
- Slå ned i en pude
- Slå i pude/seng og skrige i pude
- Slå hul på væggen
- Sparkede til noget eller kastede med noget.
- Slog på ting
- Slog i store puder
- Slog i en pude
- Slog eller stampede i jorden
- Slog
- Slog
- Smækkede en dør, smed med noget, råbte.
- Sparke til en dør bl.a. men mest da jeg var ung
- Smækket med dørene, sparket hul i en dør som

teenager …
- Smadrede min IPad
- Selvskade eller destruktion af ting
- Smadre ting
- Råber, skriger, slår på ting
- Slår på ting
- Materiale skader
- Kastede min telefon/ slog en hånd mod et bord/

skreg ned i en pude
- Kastede med ting, smadrede ting
- Kastede med ting
- Kastede med et bundt nøgler, ødelagde en stol
-   Kastede eller sparkede til ting
- Kast med ting, sparke ting, skrige
- Slår i en pude eller lign, det virker og ingen

kommer til skade
- Slå ned i en pude
- Slå i en pude, skrige
- Slog væggen
- Slog ned i pude
- Slog i nogle puder og kastede m ting
- Slog en pude
- Slog
- Slog
- Jeg kastede med noget
- Slag mod dør



- Skrige ned i en pude, løbe en lang tur, smide med
en bog, smække en dør

- Råbte, slog
- At slå på ting og diskutere med folk eller gråd
- Faldt om, krampede, hulkegræd, råbte og slog
- Løbetur eller ved at rive ting i stykker
- Løb en tur (pressede min krop hårdt fysisk) Skreg

og slog i en pude.
- Kaste med ting og blive sur og skændes
- Kastede puder ind i væggen
- Kastede med ting/mennesker
- Kastede med ting, eller slog hånden i

væggen/bordet
- Kastede med ting
- Kastede med en pude
- Isolation, smadre ting. Kaste ting
- Bed i min finger eller smed med noget
- Det kan være fysisk for at få det ud. Eller gå væk

fra det der gør mig irriteret

Verbal højlydt adfærd - kastede med ting, græd, råbte,
- Som barn kastede jeg pude, dyne og bamse på

gulvet (og fik promte dårlig samvittighed og måtte
sige undskyld til hver ting. Nu ved at skrige i en
pude

- Slå i pude/seng og skrige i pude
- Smækkede en dør, smed med noget, råbte.
- Skældte ud
- Råber, skriger, slår på ting
- Kastede min telefon/ slog en hånd mod et bord/

skreg ned i en pude
-   Kast med ting, sparke ting, skrige
- Skrige ned i en pude, løbe en lang tur, smide med

en bog, smække en dør
- Råbte, slog
- Fitness, råbe
- Råber og skriver
- Faldt om, krampede, hulkegræd, råbte og slog
- At slå på ting og diskutere med folk eller gråd
- Løb en tur (pressede min krop hårdt fysisk) Skreg

og slog i en pude.
- Fitness, gåture, slå i en pude
- Kaste med ting og blive sur og skændes
- At slå eller sparke til ting

Vold - Spyttede på vedkommende.
- Ved vold og ødelæggelse af ting
- Tog fat i arm
- 9 år i spjældet for slagsmål
- Kastede med ting/mennesker



Selvskade - Ødelagde ting eller slog min hånd ind i ting
- Smadrede ting, brækkede hånden pga slag i væg
- Slår til ting eller mig selv
- Selvskade eller destruktion af ting
- Kastede min telefon/ slog en hånd mod et bord/

skreg ned i en pude
- Kastede med ting, eller slog hånden i

væggen/bordet
- Bed i min finger eller smed med noget
- Isolation, smadre ting. Kaste ting

Rengøring - gjorde rent
- Motion og rengøring

Andet - Svært af forklar
- Jeg tager til AA møder.
- Råber og skriver
- Isolation, smadre ting. Kaste ting
- Huggede brænde
- Det kan være fysisk for at få det ud. Eller gå væk

fra det der gør mig irriteret



Bilag 2: Klassifikationskema i forhold til vredesteorier:

Tilgang til vredesudbrud Besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse

Destruktiv vrede

- Fysisk aggression

- Verbal misbrug

- Ødelagde ting eller slog min hånd ind i ting
- kaster med ting eller slåer til ting
- sparkede på en dør
- Tog en pude/ hovedpude, og bankede den

mod sengen og væggen
- kastede med ting, græd, råbte,
- Spyttede på vedkommende.
- Sparkede hul i en dør, har smadret tallerkner,

og går til boksning
- Ved vold og ødelæggelse af ting
- Smækkede med låger, skuffer osv. Hamrede

glas i bordet. Ødelagde ting
- Smadrede ting, brækkede hånden pga slag i

væg
- Smadrede en radio
- Slår til ting eller mig selv
- Slår når jeg er i terapi
- Slå ned i en pude
- Slå i pude/seng og skrige i pude
- Slå hul på væggen
- Sparkede til noget eller kastede med noget.
- Slog på ting
- Slog i store puder
- Slog i en pude
- Slog eller stampede i jorden
- Slog
- Slog
- Smækkede en dør, smed med noget, råbte.
- Sparke til en dør bl.a. men mest da jeg var

ung
- Smækket med dørene, sparket hul i en dør

som teenager …
- Smadrede min IPad
- Selvskade eller destruktion af ting
- Smadre ting
- Råber, skriger, slår på ting
- Slår på ting
- Materiale skader
- Kastede min telefon/ slog en hånd mod et

bord/ skreg ned i en pude
- Kastede med ting, smadrede ting
- Kastede med ting



- Kastede med et bundt nøgler, ødelagde en
stol

-   Kastede eller sparkede til ting
- Kast med ting, sparke ting, skrige
- Slår i en pude eller lign, det virker og ingen

kommer til skade
- Slå ned i en pude
- Slå i en pude, skrige
- Slog væggen
- Slog ned i pude
- Slog i nogle puder og kastede m ting
- Slog en pude
- Slog
- Slog
- Jeg kastede med noget
- Slag mod dør
- Skrige ned i en pude, løbe en lang tur, smide

med en bog, smække en dør
- Råbte, slog
- At slå på ting og diskutere med folk eller

gråd
- Faldt om, krampede, hulkegræd, råbte og

slog
- Løbetur eller ved at rive ting i stykker
- Løb en tur (pressede min krop hårdt fysisk)

Skreg og slog i en pude.
- Kaste med ting og blive sur og skændes
- Kastede puder ind i væggen
- Kastede med ting/mennesker
- Kastede med ting, eller slog hånden i

væggen/bordet
- Kastede med ting
- Kastede med en pude
- Isolation, smadre ting. Kaste ting
- Bed i min finger eller smed med noget
- Det kan være fysisk for at få det ud. Eller gå

væk fra det der gør mig irriteret
- Spyttede på vedkommende.
- Ved vold og ødelæggelse af ting
- Tog fat i arm
- 9 år i spjældet for slagsmål
- Kastede med ting/mennesker

Indadrettet vrede

- Selvdestruktiv

- Ødelagde ting eller slog min hånd ind i ting
- Smadrede ting, brækkede hånden pga slag i

væg
- Slår til ting eller mig selv
- Selvskade eller destruktion af ting
- Kastede min telefon/ slog en hånd mod et



bord/ skreg ned i en pude
- Kastede med ting, eller slog hånden i

væggen/bordet
- Bed i min finger eller smed med noget
- Isolation, smadre ting. Kaste ting

Velkontrolleret vrede
- Positiv udtrykkelse

- Gjorde rent
- Motion og rengøring
- motion
- Træning eller en lang gåtur
- Træning
- løbe, svømme i koldt vand(hvis det er vinter)
- Træning
- Motion/håndbold
- Løb en tur for at komme ned
- Løb en tur
- Løb eller fysisk træning
- Løb
- Igennem træning
- (...)går til boksning
- Træning
- Motion/håndbold
- Løb en tur for at komme ned
- Løb en tur
- Løb eller fysisk træning
- Løb
- Igennem træning
- Gik til kampsport i forskellige tidsperioder.

Boksning og karate.
- (...) løbe en lang tur (...)
- Fysisk aktivitet
- Fitness (...)
- Boksepude (træningscenter)
- Motion og rengøring
- Løbetur (...)
- Løb en tur (pressede min krop hårdt fysisk)

(...)
- Løb en lang tur.
- Løb
- Jeg tog til håndboldtræning
- Jeg løber en tur
- Gik en meget lang tur i højt tempo
- Fodbold/badminton
- Fitness, gåture (...)



Bilag 3: Klassifikationsskema af benyttelse af rage room udover at
bruge det som underholdning eller en måde at komme af med vrede
og frustration.

Hvordan ville du benytte et Rage Room?

● Hvordan ville du benytte et Rage Room? - Andet

Emnekategoriseringer Besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse

Vil ikke benytte Rage Room ● Ville ikke benytte det
● Vil ikke bruge det
● jeg vil ikke benytte det
● Ville ikkebenytte det
● Ville ikke bruge det
● Ville ikke bruge det
● Ville ikke bruge det
● Ville ikke benytte det, da jeg ikke længere

reagerer fysisk
● Ville ikke benytte det - men den

svarmulighed kan jeg ikke krydse af
● Ville ikke benytte det
● Ville ikke benytte det
● Ville ikke benytte det
● Ville ikke benytte det
● Ville aldrig benytte det
● Vil ikke benytte det.
● Vil ikke benytte det
● Vil ikke benytte
● Vil ikke benytte
● Slet ikke
● Slet ikke
● Slet ikke
● Nej
● Jeg ville nok ikke benytte det. Jeg kommer

af med mine frustrationer gennem kreative
afløb.

● Jeg ville ikke bruge det, da jeg synes det er



meget mere relevant at undersøge hvad
vreden vreden dækker over.

● Jeg ville ikke benytte det. Et raseriudbrud
sætter spor i din hjerne og kan fastholde dig
i et mønster at vrede og raseri.

● Jeg ville ikke benytte det
● Jeg ville ikke benytte det
● Jeg vil ikke benytte et rage Room
● Jeg vil ikke benytte det
● Jeg tror larmen ville genere mig for meget

til at kunne nyde det..
● Jeg tror ikke, jeg ville benytte det.
● Jeg tror ikke det er noget for mig
● Jeg har ikke samme behov nu som jeg

havde for 25-30 år siden
● Jeg har ikke brug for at ‘publicere’,

offentligt, min vredeshåndtering
● Jamen det ville Jeg Ikke ;-)
● Ikke brug for
● Holde mig væk
● Har ikke behov for det, men det lyder

interesant
● Formålsløst i min alder
● Det ville jeg ikke
● Det ville jeg ikke
● Aldrig

Pris ● Det kommer an på pris og nærhed. Hvis det
var gratis (billigt) og tæt på, kunne det godt
være at jeg ville bruge det til at komme af
med vrede og frustration. Men ellers ville
det sikkert være god underholdning til f.eks.
en team-dag 😉

● Hvis det var gratis, så ville jeg nok bruge
det når 'lysten' var der

Underholdning ● I første omgang for underholdning men hvis
jeg så synes om det kunne jeg måske godt
bruge det. Men tror ikke jeg ville komme
afsted

● Både underholdning og afreagere
● både og. Tænker først underholdning og

senere kommer der måske gl. ting frem..

Både som underholdning og en
måde at komme ud med vrede

● Både underholdning og afreagere
● Begge dele
● Begge dele
● Begge
● Kombinationen af begge



● både og. Tænker først underholdning og
senere kommer der måske gl. ting frem..

Terapi ● Terapi
● Undersøgelse af om det for mig evt kunne

have en terapeutisk virkning
● selvransagelse, overskridelse af comfort

zone

Kritisk syn på Rage Room ● det jeg ikke ved hvad det er ville det ikke
være naturligt at opsøge et sådant sted.
Umiddelbart lyder det negativt ladet :)

● Måske har personernes bliver så vrede og
frustrerede over ting, brug for anden hjælp
end at smadre ting, det lyder voldsomt, jeg
går ind for dialog.

● Det er nok det mest ukonstruktive koncept
jeg nogensinde har hørt om. Det er hverken
underholdende eller en terapeutisk måde at
håndtere sin vrede på

● Jeg ville nok ikke benytte det. Jeg kommer
af med mine frustrationer gennem kreative
afløb.

● Jeg ville ikke bruge det, da jeg synes det er
meget mere relevant at undersøge hvad
vreden vreden dækker over.

● Jeg ville ikke benytte det. Et raseriudbrud
sætter spor i din hjerne og kan fastholde dig
i et mønster at vrede og raseri.

● Jeg har ikke brug for at ‘publicere’,
offentligt, min vredeshåndtering

● Jeg tror larmen ville genere mig for meget
til at kunne nyde det..

● Formålsløst i min alder

Andet
● Ville have svært ved at tage det seriøst.
● Ville gå en tur i stedet
● Til grin
● Spørgeskemaet skal tage højde for at jeg har

svaret nej til at ville bruge et RR
● Som tidligere reklamationschef hos Ikea

lærte jeg at tøjle min egen vrede og få talt
vrede kunder ned - det var øretævernes
holdeplads.

● Prøve det
● Nysgerrig på det
● Hvis jeg bliver sur, hvilket er meget

sjældent,- sparker jeg til en papkasse og
hopper på den

● Det har jeg ikke tænkt på før nu



● Af faglig interesse.



Bilag 4: Klassifikationskema af interviewbesvarelserne.

Kodning af interviews:

Emnekategorier Interviewbesvarelser

Følelse af uretfærdighed - “Jeg bliver som regel vred, når mine
gode intentioner misforstås eller der
skel social uretfærdighed og
diskremination af mennesker, der er
anderledes.”(Mand, 56 år)

- “Jeg oplever vrede, hvis nogen
opfører sig uretfærdigt i mine
øjne.”(Mand, 25 år)

- “Hvis jeg er blevet uretfærdigt
behandlet f.eks.” (Mand, 25 år)

-
- “Nu oplever jeg vrede som noget der

opstår i situationer som kan virke
uretfærdige eller hvis jeg føler
afmagt. Dette kan f.eks. være i
situationer hvor jeg hører om folk
der ikke har fået den berettigede
hjælp.”(Kvinde, 22 år)

- Ydermere kan jeg få en fornemmelse
af vrede, hvis noget går uretfærdigt
til, eller nogen eller noget bliver
behandling dårligt. (Mand 1, 32 år)

- “Vrede er, hvis man skal komme
med et eksempel, normalt er jeg
meget svær at hidse op, men noget
der kan gøre mig vred er faktisk
hvad der sker i Ukraine i dag. Noget
der kan gøre mig vred er når man
oplever offentlige store personer
udnytte samfundet og deres system.
Det har man ses i årtier efter årtier,
det kan gøre mig vred.” (Mand, 68
år)

-

Følelse af misforståelse - “Men oftest er jeg vred på mig selv,
når jeg er vred.”(Mand, 25 år)



- “Hvis jeg har gjort noget, som jeg
har ikke er tilfreds med. Det er nok
ofte, hvis jeg har opført mig dumt
over for nogen, der betyder meget
for mig. Eller hvis jeg får følelsen af
ikke at have gjort noget godt nok,
eller hvis min gode intentioner ikke
bliver modtaget godt.” (Mand, 25 år)

- “Jeg bliver som regel vred, når mine
gode intentioner misforstås eller der
skel social uretfærdighed og
diskremination af mennesker, der er
anderledes.”(Mand, 56 år)

Indestængt vrede - “Jeg holder det længe for mig selv,
men tænker hele tiden over, hvordan
det skal håndteres og hvordan, jeg
evt. kan få sagt nogle ting til
dem/den, der har gjort mig
vred.”(Mand, 56 år)

- “Når jeg tænker på det at være vred,
tænker jeg på en sindstilstand, hvor
man er helt indebrændt og bare er
sur.”(Mand, 25 år)

- “Det er nok mere indad jeg reagerer,
det er nok typisk mere det jeg hælder
mest til.”(Kvinde, 39 år)

Udafreagerende vrede - Jeg har en enkelt gjort skade mod
en anden. Da jeg var en lille dreng,
kastede jeg en legetøjsbil i hovedet
på min storebror, fordi han drillede
mig. Ellers har jeg prøvet at råbe
eller kaste med ting i vrede.(Mand,
25 år)

- Jeg prøver ofte at holde det inden
for, men kan godt i situationer hvor
jeg bliver rigtig vred have lyst til at
slå i en pude. Jeg tror også det kan
være farligt at holde det for meget



inde. Så når man er rigtig vred, så i
stedet råbe det ud og så bagefter
håndtere det. Så er det måske
nemmere. Tror også det er en måde
mange benytter sig af. At slå i en
pude er der ikke nogen der tager
skade af, så så længe det er sådan
tænker jeg det er meget fint. (Mand
2, 32 år

-
-

Vrede som en reaktion på at være ked af det - “Jeg tænker det er fordi, det er den
følelse, følelsen af at blive ked af
det, det er den jeg altid identificere
når jeg tænker tilbage på, hvorfor jeg
har været vred (følelsen vrede
bunder i at have været ked af det).
Hvis jeg skal analysere på alle de
gange jeg har været vred over noget,
så vil jeg i 98% af tilfældene gå
tilbage og analysere på situationen
og finde ud af at jeg faktisk var
blevet ked af det.” (Kvinde, 39 år)

Tabu - “ Desuden så er min opfattelse at
vrede er blevet et tabu og ikke noget
man snakker om og slet ikke noget
man får ros for at reagere på. Derfor
holder jeg og højst sandsynligt også
andre deres vrede indeklemt til de
føler sig i trykke rammer.” (Kvinde,
22 år)

Destruktiv adfærd - “Man kan være udadreagerende ved
at råbe ad folk, kaste med ting, slå
på folk (eller anden form for vold).
Jeg har aldrig været voldelig mod
andre, men i vrede har jeg da som
barn/teenager kastet med ting.
Nu ses det som tidligere
beskrevet.”(Kvinde, 22 år)

-

Holdning til udadreagerende vrede - “Der er nogle, der er meget



udadreagerende, så de bliver vrede
og eksploderer som tikkende
bomber. Der er det bedste at kunne
styre sin vrede, og evt. gøre den
frugtbar i et opgør og konflikt – men
det kan en oprigtig vrede med
bestemt og konsekvent udtryk også
være.”(Mand, 56 år)

- Jeg synes, at de fylder meget, man
kan blive bange for dem. Til
gengæld ved man fra psykoanalysen,
at undertrykt vrede kan sætte sig
som angst og depression, hvis der
ikke på en eller anden måde
kommer afløb – man taler om
aggressionshæmmede
mennesker.(Mand, 56 år)

- Jeg ser lidt ned på det, fordi jeg ser
det lidt som et tegn på ingen
selvkontrol. Og jeg prøver for så vidt
at undgå selv at gøre det. På den
anden side føler jeg også stor
sympati, fordi folk der agerer på den
måde, må have det virkelig skidt, når
de ikke kan holde vreden
inde.(Mand, 25 år)

- Jeg synes dog ikke at vrede skal gå
ud over andre end den som vreden
kommer fra. Hvis man reagerer på
sin vrede, ved at lade det ”ramme”
andre, synes jeg det er forkert.(Mand
1, 32 år)

- “Ja, det er jo deres valg ikke. Men
som regel ignorerer jeg det. Det er
ikke noget jeg gider bruger energi
på.”(Mand, 68 år)

Kønsforskelle i vrede - “ Ja, det er nok stadig ikke helt så
velset, hvis piger bliver sure og
vrede. Så får de hurtigt betegnelsen
”skrappe”. Der skal mere til, når det
er mænd.”(Mand, 56 år)



- “Mænd agerer mere meget udad
reagerende end kvinder, når det
gælder vrede.”(Mand, 25 år)

- “Jeg tror, at mænd generelt set
agerer mere ukontrolleret. Tror det
skyldes mange ting, men allerede i
barndommen var det jo tydeligt. På
legepladsen sloges drengene mere
end pigerne og opførte sig mere
uopdragne. Det kunne være et tegn
på, at det generelt er mere
acceptabelt for hankønnet at vise
vrede udadtil. Der er måske en
diskurs i samfundet om, at kvinder
skal være mere kontrolleret, hvilket
jo selvfølgelig ikke er okay. Gennem
hele historien har det jo ofte været
sådan. Eller også reagerer mænd
generelt bare før, du vælger at bruge
hovedet?”(Mand, 25 år)

- Min umiddelbare tanke er ja.
Men jeg ikke sikker på det er rigtigt.
Jeg tror det kommer an på hvilke
mennesker man har i sit liv.
Jeg tror ikke generelt i verden, at
man bare kan sige, at mænd måske
har en større tendens til at
overreagere eller være
udadreagerende end kvinder har,
som jeg måske hælder mest til.
Men jeg tror måske ikke det er helt
rigtigt. (Kvinde, 39 år)

- “Jeg oplever at mænd er mere
fysiske i deres vrede end kvinder
som reelt er. Dette er baseret på
erfaring. “(Kvinde, 22 år)

 
- Jeg kan umiddelbart ikke vurdere,

om der er forskel på hvordan mænd
og kvinder reagerer på vrede. Jeg
tror måske mænd har en tendens til
at være mere udadreagerende som
følge af vrede, hvor kvinder måske



har mere tendens til at reagere
verbalt. Dette er kun en tanke.
(Mand 1, 32 år)

- “ Det tror jeg helt sikkert der er. Der
er noget fra naturens side med ved
vores respons som er forskelligt. Jeg
tror mænd har større tendens til at
komme op i vrede, helt tilbage fra
den gang hvor det var mænd der
jagede og kvinder der passede
stammen. Altså kvinder kan
selvføgelig også blive vrede, men
tror der er større tendens til
agressioner hos mænd. Der er nogle
ting der er begravet dybt i kønnet og
så tror jeg også samtidigt at kvinder
har mere tendens til at have et større
netværk og være mere empatiske.

- Jeg tror mænd generalt har brug for
mere hjælp til at håndtere vrede.”
(Mand 2, 32 år)

Motion - “Jeg har haft fornøjelse af at køre
motorcykel, for at lukke ”damp ud”
og motion og fysisk arbejde kan
være godt i den henseende.”(Mand,
56 år)

- Altså jeg har det ikke så godt med at
smadre ting, altså noget der går i
stykker, men jeg har da været nede
og slå på en boksebold fordi der var
noget der gik mig på. Så altså, jo, det
har jeg jo gjort på den måde, men
måske ikke med ting der ville gå i
stykker. (Mand 2, 32 år)

-  

Verbal højlydt adfærd - “Jeg reagerer verbalt. Min vrede
kommer til udtryk i min måde at
kommunikere på, jeg taler mere
højlydt, hårdt og er kold i tonen - jeg
retter ikke decideret min vrede mod
nogle, men det kan godt misforstås
som at jeg er vred på dem omkring
mig. “(Kvinde, 22 år)

Positiv holdning til rage rooms - “Kunne da helt sikkert være en god
idé for nogen og flere, hvor man



kunne få fælles afløb for
frustrationer og aggressioner. Det
kunne også være noget med motion,
rock-musik – evt. boksebold eller
pude.”(Mand, 56 år)

-
- “Hvis de havde nogle steder at gå

hen for at afreagere , hvor det ikke
går ud over andre mennesker, så er
det da godt!”(Mand, 56 år)

- Ja, det er jeg sikker på. Så er der
pludselig ikke nogen grund til at
holde en facade. Når ingen andre
kan såres, skades osv., er jeg ikke i
tvivl om, at jeg vil reagere fysisk på
min vrede.(Mand, 25 år)

- “Det lyder da som en okay ide. For
folk der har behov for at komme ud
med vrede, lyder det godt med et
sted, hvor man kan afreagere
fysisk(...)”(Mand, 25 år)

- Jeg tænker helt sikkert det er en
positiv ting at det eksisterer, for jeg
tror der er rigtig mange mennesker,
som kunne have glæde af at kunne
gå sådan et sted hen og fordele deres
utilfredshed. Det jeg der er mange
som ville have glæde af, jeg er
måske bare ikke en af dem.(Kvinde,
39 år)

- Ud fra det jeg ved, synes jeg det
lyder som en rigtig god idé at man
stresset/presset/vred har et rum man
kan flygte til hvis verdens
situationen bliver for meget.
Dette skulle være et tilbud som er
gratis og som kan tilgås af alle.
(Kvinde, 22 år)

- Altså jeg tror min umiddelbare
holdning er at jeg godt kan forstå
hvis man bare har brug for at gå ind
og rage og så er det jo godt med et



rum hvor det er tiltænkt i stedet for
der hjemme. (...) (Mand 2, 32 år.)

-

Negativ holdning til rage rooms - “(...)Til gengæld tror jeg også, at det
kan have den modsatte påvirkning.
Individer finder måske et kald i at
komme ud med vrede fysisk, hvilket
måske kunne ende med at skade
andre?”(Mand, 25 år)

- (...)Jeg tror der hvor jeg er lidt mere
skeptisk, er på om det har sådan en
proaktiv virkning, for jeg tror ikke
det er sådan en ting hvor man
generalt får folk til at gøre det her en
gang om mdr. og så er de mindre
vrede.(Mand 2, 32 år.)

Rage room som underholdning - “Jeg synes, det lyder meget sjovt og
måske også sundt for sjælden, hvis
jeg lige har behov for at komme ud
med noget vrede. Tror dog, at jeg vil
se det mere som underholdning end
terapi.”(Mand, 25 år)

- “Jeg tror bare jeg ville syntes det var
sjovt at få lov til at ødelægge noget
eller skrige eller et eller
andet.”(Kvinde, 39 år)

- Hvis det var noget socialt ville jeg
ikke afsige det. Jeg har svært ved at
se mig i sådan en situation, men jeg
ville da ikke afskrive at prøve
det.(Mand, 68 år)

Rage room som terapiform



Pris - “Og jeg ville heller ikke betale
meget for det, fordi jeg kunne jo
også bare købe nogle billege
tallerkner og ødelægge dem et eller
andet sted, hvis jeg virkelig havde
behov for det.”(Mand, 25 år)

- Dette skulle være et tilbud som er
gratis og som kan tilgås af alle.
(Kvinde, 22 år)



Bilag 5: Spørgsmål til Malmø

Brainstorm spørgsmål til break room:
- Hvor lang tid har I været åbne?
- Hvad er et break room?
- Hvad oplever I for nogle folk der kommer og bruger Break roomet?
- I hvad forbindelse oplever I folk kommer?
- I hvilket hensende blev dette Break room oprettet?
- Har i kendskab til hvordan ideen til et break room opstod?
- Hvor mange besøgende har i, igennemsnit på en uge?

Husk at spørge om vi må tage billeder.

Videnskabelige spørgsmål:

Intro: Præsentation af os og projektet.
- hvem er de?

Hvor mange år har break roomet eksisteret?:
- Hvornår opstod break roomet?

Ses der en sammenhæng imellem vision for oprettelse af break roomet og den faktiske brug?:
- Vi har jo lavet lidt forarbejde, og kan forstå at break roomet er lavet i den henseende

at det skal kunne rumme alle følelser og at i gerne vil give folk et fri rum hvor der er
plads til de mere tabulagte følelser. Oplever i at der er en sammenhæng imellem
visionen og det jeres kunder faktisk kommer her for?

- Hvis nej, i hvilke hensende kommer de så?
- Hvis ja, har i en fornemmelse af hvad det giver de besøgende?

Har det en betydning for brugen af det, at det er navndøbt break room istedet for rage room?
- det at i har kaldt det et break room, istedet for et rage room eller anger room, kan i

mærke at det har en reel inflydelse for jeres besøgende?

Er det en specifik målgruppe der gør brug af break roomet?
- oplever i at det er en bestemt målgruppe der besøger jer?

- hvis ja, hvad tror i er årsagen til at det netop er dem der gør brug af det?
- er der nogle tiltag der kunne anvendes for at gøre målgruppen større?
- oplever i forskel i hvor mange mænd kontra kvinder der besøger jer?

Hvor mange besøgende er der i gennemsnit pr. en uge?
- hvor mange besøgende har i ca. om ugen?



- hvilke dage på ugen er break roomet mest besøgt?

Bilag 6: Spørgsmål til besøgende af Break room

Spørgsmål til besøgende:

- I hvilken forbindelse prøver du break roomet - underholdning eller andet?
- Har du været her før?
- Hvordan har du det når du kommer ud derfra?
- Er tidsintervallet tilpas?
- Kom du i en bestemt stemning der inde?



Bilag 7: Spørgsmål omkring vrede/og interviewpersonernes opfattelse
af denne.

Spørgsmål

- Hvor gammel er du?

- Hvilket køn definere du dig som?

- Hvordan definerer du det at være vred?

- I hvilke situationer oplever du at blive vred?

- Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

- Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

- Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

- Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

- Har du selv været det?

- Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

- Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

- Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så

have større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

- Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar)

- Hvad tænker du om rage rooms?

- Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

- hvorfor ikke/ hvorfor?



Forskningsspørgsmål:

Hvilke opfattelser af vrede eksistere der?

Hvorfor er denne opfattelse opstået?

Hvordan udtrykker specifikke personer vrede?

Er der forskel i opfattelsen alt efter hvilken generation personerne er fra?

Er der forskel på måden mænd og kvinder opfatter det at være vred og hvordan følelsen

udtrykkes?

Hvilke tanker gør mennesker sig omkring det at være udadreagerende?

Ville der være større tendens til at slippe sine følelse løs, hvis der var skabt en sikker ramme

for dette, hvor andres øjne ikke hviler på en?

Hvad er deres holdninger til konceptet rage room?



Bilag 8: Transskribering og Kodning af interview fra Malmø

I: Start introducing yourself and what your job is in the break room

C: yes, my name is Claudia and I'm the founder of this break room and yes I’m 26 years old

and we started this company like a year ago so we're kind of new and I have no like history of

like entrepreneurship or companies or anything so this is my first project and together with

Adam that you just saw and yes I don't more information about

I: that’s perfect.

So, we read a little bit about the vision of the break room, and I can understand that you want

this to be like a free room to get out of the emotions here even if you are happy also, for all

emotions and that's why you don't call it a rage room, but a break room because you can get a

break from the normal days

C: exactly, it was like very important because when I did the research around the world it's

like anger room, rage room, fury room and i didn't want that, I wanted to like the take a break

vision, to open up more because I think it's very like, how do you say, bergrænset, it cuts off

the other group of people who wants to come, because there is still a lot of people that comes

and “I'm not angry I can't do this” but it's not about that because it's very fun and as I think

you noticed and so that was very important to make it like more open

I: OK perfect that makes a lot of sense

C: yeah

I: so, you when the customers come you also like get their view that it actually gives

something that you have called it a breakroom, like you said people come and say they are

not angry I can't do this so they could give something for the company that you called it

C: yes, exactly because you have like the fun part we have like bachelor and Bachelorette

parties  and they like that and we also have like like a couple that comes and they have like a

divorce or it's like more we have both sides and like it's a great, great area when you can

come depending in what mood you’re in, so we have like to break up sessions as well.

I: which do you see come the most, the couples that come for fun or the person that come

because they're angry or sad or….



C: I think it's more for fun yeah

I: yeah

C: actually, more companies, but it's like still the gray area you have like companies to come

that “we have we had a tough week and now we have to let everything out” so it's for fun but

still about like stress and anxiety and stuff

I: do you have a specific, I don't know what that's called in English, Målgruppe, like is there a

certain type of people that come here or is it just, I know, 18 + to 25 or...

C: yeah, we have we had 50 plus but with adults we have like from six years old and the age

of six is just because we have to make sure that the safety equipment fits

I: yeah

C: so, we have a lot of kids also that do it, like for fun and we also have a type of kids that

have like diagnosis like autism and like ADHD

I: yeah

C:  so, the parents like bring them to just have them yeah to get loose and it's very stimulating

as well so yes

I: ok,  the older generation see them coming here.

C: yes actually

I: OK

C: not in the same, like so, (way). We have like we had a couple our first week when we

opened, and it was like an old old couple in the 70 - 80s and they had like a bucket list so it's

like more like that. And when we have like retirements as well, so we'll have (workers)

worked in office like their whole life and just take the office break so like that. But I think

normally like that for fun I think it stops with 50 – 60 years old but it depends (on the)

individually.

I: so, we have a like a so we have like a hypothesis, that the older generation doesn't like deal

with emotions in the same way that the younger generation. Is that something you can like

relate to or feel in this kind of job



C: Yes, the older generation I think they have like more… they think it's crazy. Like they're

like skeptical but the younger generation understands it immediately meanwhile the older

think that.  Because I had this discussion with an older man and he said I get the concept, but

I think that I already manage everything and in my age I don't have like same problems I

have, have I can live with so I think maybe it's a generational thing yeah and I'm glad they

already have every problem… (under control)

I: So, when it comes to people that come here to get something off like anger, which kind of

feedback do you get from their experience with the break room?

C: From their experience with (it) they always come out laughing and feel like more relaxed

and so I…I had never seen anyone go in angry and come out angry.

I:  Perfect, that's very good how many visitors do you have not exactly but like in a week

C: in a week, I don't know in a week but in monthly we have like 200 visitors.

I: which day in the week do you have the most visitors?

C: Saturdays

I: Perfect, I think that’s all

Kodning af interviewet

Emnekategori: Interview:

Kundegruppe - C: “yes, exactly because you have

like the fun part we have like

bachelor and Bachelorette parties

and they like that and we also have

like like a couple that comes and

they have like a divorce or it's like

more we have both sides and like it's

a great, great area when you can

come depending in what mood



you’re in, so we have like to break

up sessions as well.”

- C: “actually, more companies, but

it's like still the gray area you have

like companies to come that “we

have we had a tough week and now

we have to let everything out” so it's

for fun but still about like stress and

anxiety and stuff”

- C: ”yeah, we have we had 50 plus

but with adults we have like from six

years old and the age of six is just

because we have to make sure that

the safety equipment fits”

- C: “so, we have a lot of kids also

that do it, like for fun and we also

have a type of kids that have like

diagnosis like autism and like

ADHD”

- C: “not in the same, like so, (way).

We have like we had a couple our

first week when we opened, and it

was like an old old couple in the 70 -

80s and they had like a bucket list so

it's like more like that. And when we

have like retirements as well, so

we'll have (workers) worked in

office like their whole life and just

take the office break so like that. But

I think normally like that for fun I



think it stops with 50 – 60 years old

but it depends (on the) individually.”

Formålet med forretning - C: “exactly, it was like very

important because when I did the

research around the world it's like

anger room, rage room, fury room

and i didn't want that, I wanted to

like the take a break vision, to open

up more because I think it's very

like, how do you say, bergrænset, it

cuts off the other group of people

who wants to come, because there is

still a lot of people that comes and

“I'm not angry I can't do this” but it's

not about that because it's very fun

and as I think you noticed and so

that was very important to make it

like more open.”

-

Kunders kritik - C: “Yes, the older generation I think

they have like more… they think it's

crazy. Like they're like skeptical but

the younger generation understands

it immediately meanwhile the older

think that.  Because I had this

discussion with an older man and he

said I get the concept, but I think

that I already manage everything and

in my age I don't have like same



problems I have, have I can live with

so I think maybe it's a generational

thing yeah and I'm glad they already

have every problem… (under

control)”

Egen oplevelse af kunders interesse - C: “yes, exactly because you have

like the fun part we have like

bachelor and Bachelorette parties

and they like that and we also have

like like a couple that comes and

they have like a divorce or it's like

more we have both sides and like it's

a great, great area when you can

come depending in what mood

you’re in, so we have like to break

up sessions as well.”

- C: “actually, more companies, but

it's like still the gray area you have

like companies to come that “we

have we had a tough week and now

we have to let everything out” so it's

for fun but still about like stress and

anxiety and stuff”

- C: “so, the parents like bring them to

just have them yeah to get loose and

it's very stimulating as well so yes”

- C: “not in the same, like so, (way).

We have like we had a couple our



first week when we opened, and it

was like an old old couple in the 70 -

80s and they had like a bucket list so

it's like more like that. And when we

have like retirements as well, so

we'll have (workers) worked in

office like their whole life and just

take the office break so like that. But

I think normally like that for fun I

think it stops with 50 – 60 years old

but it depends (on the) individual.”

- C: “Yes, the older generation I think

they have like more… they think it's

crazy. Like they're like skeptical but

the younger generation understands

it immediately meanwhile the older

think that.  Because I had this

discussion with an older man and he

said I get the concept, but I think

that I already manage everything and

in my age I don't have like same

problems I have, have I can live with

so I think maybe it's a generational

thing yeah and I'm glad they already

have every problem… (under

control)”

- C: “From their experience with they

always come out laughing and feel

like more relaxed and so I…I had

never seen anyone go in angry and

come out angry.”

- C: “I think it's more for fun yeah “



Bilag 9: Interview 1

Hvor gammel er du?

56 år

Hvilket køn definerer du dig som?

mand

Hvordan definerer du det at være vred?

Vrede er en følelse, som man ikke kan undertrykke – følelser kan være besværlige men de er

aldrig forkerte.

Vrede kan være indestængt eller få de mest aggressive udfald. Vrede kan udspringe af

uretfærdigheder udenfor én eller krænkelser af ens egen person og efterfølges af en række af

negative tanker. Allivel kan en oprigtig vrede også være positiv og være med til at skabe

forandring.

I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Jeg bliver som regel vred, når mine gode intentioner misforstås eller der skel social

uretfærdighed og diskremination af mennesker, der er anderledes.

Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Jeg holder det længe for mig selv, men tænker hele tiden over, hvordan det skal håndteres og

hvordan, jeg evt. kan få sagt nogle ting til dem/den, der har gjort mig vred.

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Det gør jeg gennem erfaringer i et langt liv med andre mennesker og med verden.

Hvorfor tror du at du reagerer på den måde, som du gør på følelsen?

Der er nogle, der er meget udadreagerende, så de bliver vrede og eksploderer som tikkende

bomber. Der er det bedste at kunne styre sin vrede, og evt. gøre den frugtbar i et opgør og

konflikt – men det kan en oprigtig vrede med bestemt og konsekvent udtryk også være.



Ved du, hvad det betyder at være udadreagerende?.

Ja – det går som regel ud over omgivelserne, mens en indestængt vrede går ud over en selv.

Har du selv været det?

Ikke ret meget. Evt. før i tiden med alkohol.

Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud af?

Jeg synes, at de fylder meget, man kan blive bange for dem. Til gengæld ved man fra

psykoanalysen, at undertrykt vrede kan sætte sig som angst og depression, hvis der ikke på en

eller anden måde  kommer afløb – man taler om aggressionshæmmede mennesker.

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn?

Ja, det er nok stadig ikke helt så velset, hvis piger bliver sure og vrede. Så får de hurtigt

betegnelsen ”skrappe”. Der skal mere til, når det er mænd.

Hvorfor mener du dette?

Det har jeg snakket med andre om, og det har jeg erfaret gennem et langt liv og arbejdsliv.

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Det lyder meget sandsynligt. Jeg har haft fornøjelse af at køre motorcykel, for at lukke ”damp

ud” og motion og fysisk arbejde kan være godt i den henseende.

Ved du, hvad et rage room er?

Har hørt om det. I ”gamle dage” blev det vist kaldt en ”gummi-celle”.

Hvad tænker du om rage rooms?

○ Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

Kunne da helt sikkert være en god idé for nogen og flere, hvor man kunne få fælles afløb for

frustrationer og aggressioner. Det kunne også være noget med motion, rock-musik – evt.

boksebold eller pude.

Hvorfor ikke/ hvorfor?



Der findes jo mennesker, der ikke kan styre deres vrede, og som er direkte farlige – også for

uskyldige. Hvis de havde nogle steder at gå hen for at afreagere , hvor det ikke går ud over

andre mennesker, så er det da godt!

Bilag 10: Interview 2

  Hvor gammel er du?

25

Hvilket køn definerer du dig som?

Mand

Hvordan definerer du det at være vred?

Når jeg tænker på det at være vred, tænker jeg på en sindstilstand, hvor man er helt

indebrændt og bare er sur. Når man er vred, kan man slet ikke rationelt, fordi vreden er den

dominerende følelse.

I hvilke situationer oplever du at være vred?

Jeg oplever vrede, hvis nogen opfører sig uretfærdigt i mine øjne. Det er selvfølgelig meget

subjektivt, men det kunne eksempelvis være den gang mine forældre straffede mig for noget,

jeg slet ikke kunne forstå grunden for. Eller hvis folk i min omgangskreds agerer arrogante,

bedrevidende eller nedladende over for mig. Men oftest er jeg vred på mig selv, når jeg er

vred. Hvis jeg har gjort noget, som jeg har ikke er tilfreds med. Det er nok ofte, hvis jeg har

opført mig dumt over for nogen, der betyder meget for mig. Eller hvis jeg får følelsen af ikke

at have gjort noget godt nok, eller hvis min gode intentioner ikke bliver modtaget godt.

Hvad gør du, når du kan mærke, at du bliver vred?



Når jeg kan mærke, at jeg bliver vred, prøver jeg at beherske mig selv så meget som muligt.

Jeg bliver ofte stille, så jeg ikke ender med at sige noget, jeg i værste tilfælde ikke kan trække

tilbage. Når jeg ikke holder det tilbage, bliver jeg bestemt i mit toneleje og har svært ved at

styre, hvad det er, jeg siger. Andre gange bliver jeg flabet eller ender med at grine irriteret.

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Jeg definerer vrede som en dominerende sindstilstand, når den er der grundet egne erfaringer.

Den tager overhånd hos mig, og så har jeg svært ved at tænke rationelt.

Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde, som du gør på følelsen?

Jeg tror, jeg reagerer, som jeg gør, fordi jeg er bange for at sige noget til andre, som jeg

normalt ikke ville sige. At såre folk jeg elsker, som normalt aldrig ville gøre.

Ved du, hvad det betyder at være udadreagerende?

Ja.

Har du selv været det?

Ja. Jeg har en enkelt gjort skade mod en anden. Da jeg var en lille dreng, kastede jeg en

legetøjsbil i hovedet på min storebror, fordi han drillede mig. Ellers har jeg prøvet at råbe

eller kaste med ting i vrede.

Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud af?

Jeg ser lidt ned på det, fordi jeg ser det lidt som et tegn på ingen selvkontrol. Og jeg prøver

for så vidt at undgå selv at gøre det. På den anden side føler jeg også stor sympati, fordi folk

der agerer på den måde, må have det virkelig skidt, når de ikke kan holde vreden inde.

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn?



Ja. Mænd agerer mere meget udad reagerende end kvinder, når det gælder vrede.

Hvorfor mener du dette?

Jeg tror, at mænd generelt set agerer mere ukontrolleret. Tror det skyldes mange ting, men

allerede i barndommen var det jo tydeligt. På legepladsen sloges drengene mere end pigerne

og opførte sig mere uopdragne. Det kunne være et tegn på, at det generelt er mere acceptabelt

for hankønnet at vise vrede udadtil. Der er måske en diskurs i samfundet om, at kvinder skal

være mere kontrolleret, hvilket jo selvfølgelig ikke er okay. Gennem hele historien har det jo

ofte været sådan. Eller også reagerer mænd generelt bare før, du vælger at bruge hovedet?

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se, hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Ja, det er jeg sikker på. Så er der pludselig ikke nogen grund til at holde en facade. Når ingen

andre kan såres, skades osv., er jeg ikke i tvivl om, at jeg vil reagere fysisk på min vrede.

Ved du, hvad et rage room er?

Ja, har hørt om det. Af hvad jeg har hørt, er det et rum, man kan leje, hvor man får fri

mulighed for at ødelægge så meget man vil. Og komme af med aggressioner i kroppen ved at

afreagere fysisk.

Hvad tænker du om rage room?

Det lyder da som en okay ide. For folk der har behov for at komme ud med vrede, lyder det

godt med et sted, hvor man kan afreagere fysisk. Til gengæld tror jeg også, at det kan have

den modsatte påvirkning. Individer finder måske et kald i at komme ud med vrede fysisk,

hvilket måske kunne ende med at skade andre?

Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

Jeg synes, det lyder meget sjovt og måske også sundt for sjælden, hvis jeg lige har behov for

at komme ud med noget vrede. Tror dog, at jeg vil se det mere som underholdning end terapi.

Og jeg ville heller ikke betale meget for det, fordi jeg kunne jo også bare købe nogle billege



tallerkner og ødelægge dem et eller andet sted, hvis jeg virkelig havde behov for det. Men det

lyder som interessant koncept.



Bilag 11: Interview 3

Afholdt den 3.juni 2022

Identificere sig selv som: Kvinde

Alder: 39 år

Hvordan definerer du det at være vred?

For mig så er det tit forbundet med at jeg bliver ked af det. Det tror jeg det er for mange

mennesker i virkeligheden.

Så bliver jeg bare vred i stedet for, fordi det er en nemmere måde at håndtere det på.

I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Hvis jeg er blevet uretfærdigt behandlet f.eks.

Eller hvis nogen går over mine grænser. Eller hvis nogen gør det sammen med mine nære

familiemedlemmer (går over deres grænse eller behandler dem uretfærdigt). Det med at gå

over grænsen. Når nogen gør mig ked af det eller gør nogen andre jeg holder af ked af det.

Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Det kommer meget an på situationen. Det er sjældent jeg flipper ud, syntes jeg, der skal

virkelig virkelig meget til. Men det kan selvfølgelig godt ske, men det er ikke den første

løsning. Det er nok mere indad jeg reagerer, det er nok typisk mere det jeg hælder mest til.

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Jeg tænker det er fordi, det er den følelse, følelsen af at blive ked af det, det er den jeg altid

identificere når jeg tænker tilbage på, hvorfor jeg har været vred (følelsen vrede bunder i at

have været ked af det). Hvis jeg skal analysere på alle de gange jeg har været vred over noget,

så vil jeg i 98% af tilfældene gå tilbage og analysere på situationen og finde ud af at jeg

faktisk var blevet ked af det.

Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

Ja



- Har du selv været det?

Ja. Det har været når mine grænser har været meget meget overtrådt.

Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Umiddelbart, hvis jeg bare ser det i gadebilledet, når det ikke er nogen jeg kender eller i

medierne, altså folk jeg ikke kender, så tænker jeg nok hurtigt ” orh okay, slap lige af”. Men

hvis man går dybere i situationerne og man sætter sig ind i tilfældene så tror jeg i de fleste af

tilfældene tror jeg, jeg ville kunne finde noget forståelse.

Det afhænger meget af situationen.

Men selvfølgelig er der nogen, som vil reagere voldsomt på en situation som jeg ikke på

nogen måder syntes ville være nødvendigt, fordi jeg ikke selv ville reagere på den måde. Og

så kan det godt være forståelsen ville være mindre. Måske ville jeg kunne forstå det bedre,

hvis situationen, et andet menneske stod i, ville være tilsvarende en som jeg selv kunne

overreagere på.

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Min umiddelbare tanke er ja.

Men jeg ikke sikker på det er rigtigt.

Jeg tror det kommer an på hvilke mennesker man har i sit liv.

Jeg tror ikke generelt i verden, at man bare kan sige, at mænd måske har en større tendens til

at overreagere eller være udadreagerende end kvinder har, som jeg måske hælder mest til.

Men jeg tror måske ikke det er helt rigtigt.

- Du oplever måske selv ud fra din omgangskreds at det godt kunne være sådan?

(uddybende spg.)

Ja

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Nej. Det tror jeg helt bestemt ikke

- Hvordan kan det være? (uddybende spørgsmål) (hun vidste var rage room var

og tager udgangspunkt i dette, ved dette spørgsmål)

Jeg tror bare jeg ville føle mig fjollet, fordi jeg bliver sat i et rum, så skal jeg hive en

eller anden situationen frem, der gør mig vred og så skulle jeg reagere på den



efterfølgende. Jeg tror jeg ville føle det var mærkeligt, jeg tror ikke det ville komme

ud naturligt, jeg tror bare jeg ville føle det var lidt komisk.

Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar)

Ja. Jeg ved det eksisterer, jeg ved ikke om det eksisterer i Danmark, men har set det eksisterer

i andre lande.

- Hvad tænker du om rage rooms? 

jeg tænker helt sikkert det er en positiv ting at det eksisterer, for jeg tror der er rigtig

mange mennesker, som kunne have glæde af at kunne gå sådan et sted hen og fordele

deres utilfredshed. Det jeg der er mange som ville have glæde af, jeg er måske bare

ikke en af dem. Jeg tror bare jeg ville syntes det var sjovt at få lov til at ødelægge

noget eller skrige eller et eller andet.

Men jeg tror egentlig ikke jeg ville få noget ud af det. Men tror helt sikkert der findes

mange mennesker, som kunne få noget ud af det.

Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

Nej det har ikke været min første tanke, at det skal jeg prøve.

- hvorfor ikke/ hvorfor?

Jeg tror bare ikke det er et behov jeg har. Nu ved jeg ikke om alle rage rooms er som

jeg har set det. Men det har jeg har set, så tror jeg det ikke.

Hvis nu rage rooms eksisterede i den situation, hvor man virkelig blev sur, kunne det

da være mega fedt men sådan er det jo ikke. Det bliver noget du opsøger på et andet

tidspunkt end der, hvor du egentlig er oprigtigt vred og så ville jeg helt personligt

syntes det ville være komisk, i stedet for det ville være noget jeg kunne bruge til

noget.



Bilag 12: Interview 4

Afholdt den 3.juni 2022

Identificere sig selv som: Kvinde

Alder: 19 år

Hvordan definerer du det at være vred?

Når der er noget, der ikke går din vej eller når jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Det er en

følelse du får, som nogle har svære ved at styre ind andre. Man kan mærke det på mit humør,

når jeg er vred. Mit humør bliver bare anderledes og jeg siger ikke så meget. Det er også lidt

en trist følelse. Det kan godt være blandet lidt sådan med trist følelse og vrede. Min vrede

kommer lidt til udtryk som lidt aggressiv.

I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Når ting ikke går min vej eller hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Jeg kan også godt

blive vred på andres vegne. Hvis der er nogle jeg holder af og jeg ikke vil have der sker noget

med dem, så kan jeg godt blive sur.

Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Nogle gange er jeg meget udadreagerende. Jeg kan godt finde på at kaste med ting. Smide

med ting og måske ødelægge nogle ting. Det er ikke så voldsomt, at der er nogle, der kommer

til skade. Det er mere sådan, at jeg ikke kan kontrollere det. Men de seneste par år er det

blevet bedre. Nu går jeg mere for mig selv når jeg bliver vred. Jeg vil prøve at tale fornuftigt

med dem, som har gjort mig vred. Prøve at holde hovedet koldt, i stedet for at ud ad reagere.

Kommer også ud med min vrede ved at hører musik. Musik, hvor man kan råbe med, så man

kommer af med det man har indeni.

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Jeg tror vrede bliver defineret som noget negativt, så når man bliver vred, så bliver man også

ked af man er vred. Fordi vrede er negativt og man har ikke lyst til at være vred. Man

egentlig bare gerne være glad og have det godt. Så når man bliver vred, så tror jeg også man

ofte bliver ked af. Så jeg tror at vrede og det at være ked af det hænger meget sammen. Hvis

det er nogle i min familie, som bliver sorg, så kan jeg godt blive vred dog det tror jeg er fordi



det har noget med følelser at gøre, så man bliver vred på andres vegne. Det er en måde at

håndtere det at være ked af på. tror også mange som har mistet nogle, ofte bliver vrede fordi

de skal have nogle at give skylden. Fordi ellers kommer man ikke rigtigt af med det.

Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Jeg tror, når jeg er den mindste (i en søskendeflok), så kan det godt være man har mere brug

for at blive hørt, når man ikke altid er blevet hørt andre steder i sit liv, så kommer det ud i

sådan en kæmpe reaktion, i stedet for man prøver at forhold sig fornuftigt til situationen. I

stedet for at prøve og styrer det så eksplodere det mere ud i sådan en stor reaktion, fordi der

ikke altid er nogle, der hører en. Man føler dig lidt hjælpeløs og så er det som om det slår

klik.

Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

Ja, at du kaster og slår på ting. Du viser din vrede ud ad til. I stedet for at håndtere den indad.

Du kaster og smadrer ting, råber, slår og sådan.

- Har du selv været det?

Ja.

Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Det er meget forskelligt. Jeg syntes selv det er ubehageligt, hvis der er nogle, som ikke kan

finde ud af at styre det. Men der er også bare nogle, som har brug for at komme af med det på

den måde. Jeg har ikke noget imod folk, der gør det i de små, hvis det er i et kort øjeblik,

hvor de er sådan ”ahhr” og få kastet med noget. Men hvis de er sur over en længere periode,

og smider og kaster med ting, så har jeg det sådan, hellere snakke med personen (der skaber

vreden) om tingene. Det er okay, hvis det lige er i momentet man bliver sur og man kaster

med noget, hvis man bagefter kan se ”ja okay, det var dumt jeg reagerede sådan” i stedet for

at gå rundt og blive ved med at være sur og det ikke hjælper noget.

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Jeg tror, at kvinder snakker meget mere om deres vrede, hvor jeg tror at mænd er meget mere

udadreagerende. Jeg tror mænd er sådan nogle, der går, så går de ud og hakker brænde,

hvilket jeg også ville se som udadreagerende, du smadre jo stadig ting, når du går ud og



hakker brænde. Eller de går ud i deres værksted og kyler med et eller andet. Så jeg tror ikke

mænd snakker om det, de vil hellere slå eller kaste med et eller andet og ligesom få vreden ud

på den måde, i stedet for at snakke om, hvad er det egentlig der er problemet her. Hvor jeg

tror kvinder de, ja de kan godt være stride, men jeg tror de hidser sig op i momentet og så

snakker de om det bagefter. Og ikke bare lader det passerer. Hvor de får sagt det de gerne vil

sige, efter de er kølet lidt ned. For mænd virker det til at de bare skal ud med det og så skal de

videre. De har ikke brug for at snakke om det.

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Måske ville jeg. jeg er bare kommet frem til at det ikke hjælper mig mere. Jov det kunne

nogle gange være rart at bare smadre ting, men det giver mig ikke det som det engang gjorde.

Før i tiden følte jeg det hjælp mig, bare at skulle af med et eller andet, men sådan har jeg det

ikke mere, men det havde jeg. Så det ville jeg nok have gjort. Jeg tror stadig godt jeg kunne

finde på det, hvis jeg blev virkelig vred. Men det er langt tid siden, jeg har været helt

deroppe.

Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar)

Ja, er det ikke der, hvor du smadrer ting?

- Hvad tænker du om rage rooms? 

Jeg ser det nok som en sjov ting. Ikke som noget, der vil hjælpe folk, men jeg ved det

ikke. Det kan godt være det hjælper nogle. Jeg ser det mere som en sjov ting, man

måske kunne have lyst til at prøve, fordi det er sjovt at smadre ting. Men jeg ser det

ikke som noget der hjælper på vrede.

Jeg tænker det er en god ting. både at det er noget sjovt og at det måske kan hjælpe

nogle, med at få det bedre.

Jeg har ikke prøvet det før, men jeg kunne godt forstille mig, hvis man boede tæt på

og man virkelig var sur på hinanden og man gik derned, får at prøve og få ens

aggressioner ud. Men jeg ved ikke hvor god en ting det egentligt er, det med at

smadre ting, bare fordi man er sur. Så skal man måske finde en anden måde at

håndtere sin vrede på. Fordi hvis du nu ikke har et rage room, hvad skal du så

smadre?

Er det noget du selv kunne finde på at udforske?



Ja, jeg vil gerne prøve det, det lyder meget sjovt.

- hvorfor ikke/ hvorfor?

fordi det er meget sjovt at få lov at smadre ting, det får man ikke lov til så tit. Det kan

også godt være det giver en noget, frihed. En følelse af at man kommer af med noget,

der måske have trykket en. Det ville være for sjovt jeg gik det ind og ikke med

intentionen om at jeg var vred.



Bilag 13: Interview 5

Afholdt den 3.juni 2022

Identificere sig selv som: Kvinde

Alder: 22 år

Hvordan definerer du det at være vred?

Når man får en følelse i kroppen af at være sur eller såret. Når man har lyst til at ødelægge et

eller andet. Det er en meget stærk følelse. Det er især når man bliver såret. Eller hvis man har

en personlig holdning til noget og man så bliver uenige. Noget, som ligger dybt i en.

I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Hvis der er nogle, det overtræder mine grænser eller presser mig ud i noget jeg ikke har lyst

til. Eller hvis jeg bliver såret, kan jeg godt blive vred.

Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Enten har jeg lyst til at smadre et eller andet, eller også så kan jeg godt begynde at græde og

blive ked af det. Det fylder så meget, at man bliver irriteret i kroppen og man kan blive ked af

det, ud fra den følelse man har i kroppen. Den fylder så meget at man ikke kan tænke på

andet.

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Det ved jeg ikke.

Man bliver kun vred, hvis der er noget som betyder meget for en, ville ikke blive vred hvis

det ikke betød noget for mig. Det er kun, når det er noget, som betyder meget for en, at man

bliver vred over det.

Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Jeg bliver lidt udadreagerende, fordi man får så mange følelser i kroppen at de skal komme

ud på en eller anden måde. Det er noget, der skal ud af kroppen på en eller anden måde.

Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

Ja, når man bliver påvirket psykisk af det, der gør en vred, så man reagerer fysisk, så man

bliver nødt med at komme ud med sin vrede på en eller anden måde.



- Har du selv været det?

Ja. Jeg kan huske da jeg var mindre. Jeg kan huske en specifik episode, der var jeg

meget lille, men det var en for min klasse, som havde låst min veninde ude og, der

blev jeg så sur at jeg slog ham. Jeg gav ham en lussing. Det var dengang man havde

nogle andre følelser i kroppen, men i dag tror jeg ikke jeg kunne finde på at slå. Det er

måske kun, hvis man virkelig blev presset. I dag ville jeg nok bruge vrede ord, for at

gøre den anden ked af det eller sur.

Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Jeg synes det er meget forkert at slå. Men hvis man nu gør det på en anden måde ved at

græde eller går for sig selv, eller man bruger ord i stedet for, så syntes jeg lidt det er en mere

”rigtig” måde at være udadreagerende på. I forhold til at slå, det er meget forkert syntes jeg.

Det skal i hvert fald ikke gå fysisk ud over en anden person. Så skal man smadre et eller

andet i stedet for noget, der hjælper en selv, men ikke går ud over andre.

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Jeg tror at mænd er meget mere voldelige, de kan ikke lide at følelser på samme måder som

kvinder. Mænd sætter sig ikke ned og græder eller snakker om tingene. De reagerer ved at slå

i stedet for. Fordi det ligesom er det, der falder dem ind først. De skal være Macho agtige. Jeg

tror det er en mandeting, jeg tror ikke de viser følelser på samme måde. Hvis man slår, er man

lidt mere sej, i stedet for at blive stemplet som en, der begynder at græde. Jeg tror kvinder er

mere følsomme og har lettere ved at snakke om tingene og har ikke på samme måde brug for

at vise sig frem fysisk. De har ikke brug for at vise, at de er stærke. De har måske lettere ved

at snakke om det og på den måde vise følelser.

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Ja, hvis jeg kunne få lov at smadre noget, nogle gange, så ville jeg gøre det.

Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar)

Ja



- Hvad tænker du om rage rooms? 

Jeg syntes det er en meget god ide. Hvis du bliver så sur at du har behov for at slå til

et eller andet, så er det en god måde at komme ud med det på, at smadre ting, et sted,

hvor der ikke er, som nogle til skade. Så man kan komme ud med sin vrede, uden det

går ud over nogle andre og du kan selv få det bedre.

Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

Hvis det lå til mig at blive vred tit, så ja. Men jeg syntes også det lyder meget sjovt. Jeg ville

gerne prøve det, bare får at se om det hjælper, om det gør nogen forskel. Den ide om, at det

hjælper at slå noget i stykker, det gør at man får det brede. Jeg ville gerne se om det hjalp

oprigtigt, eller om det 2 minutter efter var ligegyldigt og om det var en ting, som kun var der i

få sekunder.



Bilag 14: Interview 6

Mand 1, 32 år

● Hvad er dit navn?

Mit navn er Michael

● Hvor gammel er du?

Jeg er 32 år

● Hvilket køn definerer du dig som?

Jeg definerer mig som en mand

● Hvordan definerer du det at være vred?

Jeg definerer vrede som en følelse. En følelse eller reaktion på en andens handling, der er i

direkte strid med ens egne moralske principper. Vrede kan for mig ligeledes opstå i

forlængelse af en diskussion, hvor der ikke kan opnås enighed om det diskuterede emne,

såfremt emnet er af betydelig karakter i forhold til ens egne værdier. Ydermere kan jeg få en

fornemmelse af vrede, hvis noget går uretfærdigt til, eller nogen eller noget bliver behandling

dårligt.

 

● I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Se forrige svar.

 

● Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Jeg prøver på ikke at handle på det. Jeg forsøger at trække mig i det øjeblik jeg bliver vred,

for at undgå en eventuel eskalering af situationen.

● Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Jeg ved ikke hvorfor jeg definerer vrede som jeg gør.

● Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Sådan føler jeg det er bedst for mig og mine omgivelser at reagere. Jeg får ikke en følelse af

noget godt ved at handle på min vrede. Derfor trækker jeg mig, så ikke det går ud over nogen.



● Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

Ja.

-      Har du selv været det?

Nej.

● Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Hvis det er den reaktion som folk ønsker at have, som følge af vrede, så skal de have lov til

det. Jeg synes dog ikke at vrede skal gå ud over andre end den som vreden kommer fra. Hvis

man reagerer på sin vrede, ved at lade det ”ramme” andre, synes jeg det er forkert.

● Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Jeg kan umiddelbart ikke vurdere, om der er forskel på hvordan mænd og kvinder reagerer på

vrede. Jeg tror måske mænd har en tendens til at være mere udadreagerende som følge af

vrede, hvor kvinder måske har mere tendens til at reagere verbalt. Dette er kun en tanke.

● Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så

have større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Nej.

● Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar) 

-      Hvad tænker du om rage rooms? 

Jeg ved ikke hvad et rage room er. Det lyder som et sted man kan søge hen, hvis man ønsker

at komme af med sin vrede.

●  Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

-      hvorfor ikke/ hvorfor?

Umiddelbart nej. Jeg har aldrig haft behov for at komme af med min vrede. Jeg synes dog

tanken er god.



Bilag 15: Interview 7

● Hvad er dit navn?

Mit navn er Katarina

● Hvor gammel er du?

Jeg er 22 år

● Hvilket køn definerer du dig som?

Jeg definerer mig som kvinde

● Hvordan definerer du det at være vred?

Vrede er en reel følelse, på samme niveau med glæde, sorg osv.

Vrede er en reaktion på de sanseindtryk vi mennesker modtager fra vores omgivelser. Når vi

modtager sanseindtryk, sendes disse gennem thalamus til cortex og det limbiske system. I det

limbiske system sammenlignes disse med tidligere oplevelser og på denne måde tilknyttes

situationen/sanseindtrykkene en følelse, i dette tilfælde vrede, fordi man tidligere har stået i

en lign. situationen som har gjort en vred.

På denne måde kommer vrede ligesom vores andre følelser meget til at handle om vores

perception af ting og dermed også den måde vi er opdraget på.

 

● I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Da jeg blev vred som barn var min vrede oftest rettet mod personer, særligt i situationer hvor

mine behov/krav ikke opfyldes.

Nu oplever jeg vrede som noget der opstår i situationer som kan virke uretfærdige eller hvis

jeg føler afmagt. Dette kan f.eks. være i situationer hvor jeg hører om folk der ikke har fået

den berettigede hjælp.

 

● Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Jeg reagerer verbalt. Min vrede kommer til udtryk i min måde at kommunikere på, jeg taler

mere højlydt, hårdt og er kold i tonen - jeg retter ikke decideret min vrede mod nogle, men

det kan godt misforstås som at jeg er vred på dem omkring mig.



Oftest holder jeg min vrede inde indtil jeg befinder mig hjemme og med tætte relationer

(partner og familie)

Hvis min vrede bliver for meget har jeg tendens til gråd.

● Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør?

Jeg studerer til sygeplejerske og har lært en del om reaktioner og mestringsstrategier, hvilket

har stor indflydelse på min perception af ”det at være vred”

 

● Hvorfor tror du, at du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Hmmm....

Min reaktioner er nok noget der kommer fra min forældre. Det er den måde jeg har set vrede

udspille sig på i hjemmet.

Desuden så er min opfattelse at vrede er blevet et tabu og ikke noget man snakker om og slet

ikke noget man får ros for at reagere på. Derfor holder jeg og højst sandsynligt også andre

deres vrede indeklemt til de føler sig i trykke rammer.

● Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

-      Har du selv været det?

Det at være udadreagerende kan være verbalt og fysisk. Man kan være udadreagerende ved at

råbe ad folk, kaste med ting, slå på folk (eller anden form for vold).

Jeg har aldrig været voldelig mod andre, men i vrede har jeg da som barn/teenager kastet med

ting.

Nu ses det som tidligere beskrevet.

● Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Jeg er ikke nogen decideret holdning til folk der er udadreagerende. Jeg har en tro på at det

sådan de har lært at man udviser vrede og derfor tænker jeg at det er folk som har brug for

hjælp til hvordan man udviser vrede på andre måder.

 

● Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Ja det gør jeg.Jeg oplever at mænd er mere fysiske i deres vrede end kvinder som reelt er.



Dette er baseret på erfaring.

 

● Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så

have større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Ja og nej. Jeg tror at det er svært at give slip på de reaktionsmønstre jeg har fordi det ligger

dybt i mig, men ligesom med alt andet så kan man vende sig selv til nye ting. Jeg kan lærer at

det er okay at være vred og reagere på præcis den måde kroppen fortæller mig at jeg skal

reagere på.

 

● Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar) 

-      Hvad tænker du om rage rooms? 

Jeg har hørt lidt om konceptet fra min søster.

Ud fra det jeg ved, synes jeg det lyder som en rigtig god idé at man stresset/presset/vred har

et rum man kan flygte til hvis verdens situationen bliver for meget.

Dette skulle være et tilbud som er gratis og som kan tilgås af alle.

 

●  Er det noget du selv kunne finde på at udforske?

-      hvorfor ikke/ hvorfor?

Ja, men mest for oplevelsens og nysgerrighedens skyld. Jeg føler ikke at det noget jeg

personligt har brug for.



Bilag 16: Interview 8

Mand 2, 32 år

Identificere sig selv som: mand

Alder: 32

Hvordan definerer du det at være vred og I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Det er en følelse af, eller en eller anden form for respons. Altså en følelses respons.

jeg oplever det typisk, når der er noget der frustrere mig. For eksempel hvis jeg sidder og

spiller et spil og jeg ikke klarer det så godt, som jeg gerne ville, så kan der godt komme

vrede. Mere generalt kan man sige at når jeg føler at det outcome jeg gerne vil have er lidt

ude af min kontrol.

eller hvis jeg diskuterer noget med min kæreste, kan jeg godt blive vred, altså hvis vi f.eks.

ikke kan komme til evighed. Altså ikke fordi jeg bliver mega vred på min kæreste, men ja.

Eller gruppearbejde fra RUC, hvor man f.eks. har noget i projektet hvor man har forestillet

noget specifik, men ikke kan overtale sin gruppe.

 Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Jeg får svært ved at tænke logisk, eller se objektivt på tingene.

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør og hvorfor tror du, at

du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Der er ligesom flere sider af det. Der er f.eks. opdragelsen fra mine forældre, som siger at

man skal tænke rationelt over tingene og trække vejret en ekstra gang og imødekomme

vreden på den måde. Der er ikke nogen grund til at være uvenner fordi folk er vrede. For mig

selv, er det også forbundet med skolen og en del trauma der fra, der måske stadig gør at jeg

kan være mere irritabel. Ikke det er noget der påvirker mig i stor grad i dag, men folk med

trauma tror jeg godt kan have en tendens til at blive hurtigere irritable.

Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?



nej (Interviewer forklare hvad det betyder)

Har du selv været det? Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Jeg prøver ofte at holde det inden for, men kan godt i situationer hvor jeg bliver rigtig vred

have lyst til at slå i en pude. Jeg tror også det kan være farligt at holde det for meget inde. Så

når man er rigtig vred, så i stedet råbe det ud og så bagefter håndtere det. Så er det måske

nemmere. Tror også det er en måde mange benytter sig af. At slå i en pude er der ikke nogen

der tager skade af, så så længe det er sådan tænker jeg det er meget fint.

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Det tror jeg helt sikkert der er. Der er noget fra naturens side med ved vores respons som er

forskelligt. Jeg tror mænd har større tendens til at komme op i vrede, helt tilbage fra den gang

hvor det var mænd der jagede og kvinder der passede stammen. Altså kvinder kan selvføgelig

også blive vrede, men tror der er større tendens til agressioner hos mænd. Der er nogle ting

der er begravet dybt i kønnet og så tror jeg også samtidigt at kvinder har mere tendens til at

have et større netværk og være mere empatiske.

Jeg tror mænd generalt har brug for mere hjælp til at håndtere vrede.

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Tror mit svar vil variere meget af hvornår jeg blev spurgt. Hvis der var noget der gjorde mig

virkelig vred, kunne det måske være meget rart. Altså jeg har det ikke så godt med at smadre

ting, altså noget der går i stykker, men jeg har da været nede og slå på en boksebold fordi der

var noget der gik mig på. Så altså, jo, det har jeg jo gjort på den måde, men måske ikke med

ting der ville gå i stykker.

 

Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar) 

Ja, et rum der er sat op til at man kan gå ind og bare smadre ting.



Hvad tænker du om rage rooms? 

Altså jeg tror min umiddelbare holdning er at jeg godt kan forstå hvis man bare har brug for

at gå ind og rage og så er det jo godt med et rum hvor det er tiltænkt i stedet for der hjemme.

Jeg tror der hvor jeg er lidt mere skeptisk, er på om det har sådan en proaktiv virkning, for jeg

tror ikke det er sådan en ting hvor man generalt får folk til at gøre det her en gang om mdr. og

så er de mindre vrede.

 

Er det noget du selv kunne finde på at udforske? hvorfor ikke/ hvorfor?

Altså der ville jeg nok mere bruge boksebolden. Jeg kan godt se det minder om hinanden men

jeg ville have det dårligt med at ødelægge tingene.



Bilag 17: Interview 9

Identificere sig selv som: mand

Alder: 68 år.

Hvordan definerer du det at være vred og I hvilke situationer oplever du at blive vred?

Vrede er, hvis man skal komme med et eksempel, normalt er jeg meget svær at hidse op, men

noget der kan gøre mig vred er faktisk hvad der sker i Ukraine i dag. Noget der kan gøre mig

vred er når man oplever offentlige store personer udnytte samfundet og deres system. Det har

man ses i årtier efter årtier, det kan gøre mig vred.

 

Hvad gør du, når du kan mærke at du bliver vred?

Når jeg ser noget af det  der gør mig vred, jamen så, ligesom ignorerer man det og tænker på

noget andet, fordi hvis man ligesom lader det bore ind i sig, så bliver det jo siddende. Jeg

fokuserer væk fra det og det er forhåbentlig noget positivt.”

Hvorfor tror du, at du definerer vrede på den måde, som du gør og hvorfor tror du, at

du reagerer på den måde som du gør, på følelsen?

Det er nok den sociale opvækst og hvad  skal man sige. Det liv man har haft siden, præger en

til hvem man er. Og de værdier man sætter sammen.

 

 

Ved du hvad det betyder at være udadreagerende?

Det er jo hvis man lader sin vrede blive til et udbrud og man siger ”nu kan det

kraftedderfløjtende være nok”.



har du selv været det?

Ikke direkte. Jeg kan jo sige hvad man mener om en situation, men om det er vrede eller. Nej

jeg synes bare lige jeg kan gøre opmærksom på at det er jeg ikke enig i. Det er sådan set den

måde jeg foretrækker at gøre det på.

Hvilken holdning har du til folk der reagerer ud ad til?

Ja, det er jo deres valg ikke. Men som regel ignorerer jeg det. Det er ikke noget jeg gider

bruger energi på.

 

Oplever du, at der er en forskel på, hvordan dit eget køn reagerer på følelsen i forhold

til det modsatte køn? - Hvorfor mener du dette?

Jeg vil ikke sige direkte, noget jeg bemærker, men selvfølgelig er der en forskel da vi jo er M

og K. så derfor vil der jo være en forskel, men det er ikke noget jeg ligger mærke til, til

hverdag.

 

Hvis du fik et safe place, hvor ingen andre kunne se hvordan du agerer, ville du så have

større tendens til at reagere fysisk på din vrede?

Nej, så ville jeg sætte mig ned i et hjørne. Nej så sur kan jeg slet ikke blive.

 

Ved du hvad et rage room er? (hvis nej, forklar) 

Ja, det er jo sådan et rum hvor man kan lave hærværk på rummet og være glad og tilfreds

efterfølgende.

hvad tænker du om rage rooms? 

Det er langt fra min verden. Det at reagere sådan.

 

Er det noget du selv kunne finde på at udforske? hvorfor ikke/ hvorfor?



Hvis det var noget socialt ville jeg ikke afsige det. Jeg har svært ved at se mig i sådan en

situation, men jeg ville da ikke afskrive at prøve det.



Bilag 18: Feltnote

Vi fik klargjort interviewet og forventningsafstemt dagen med hinanden. Ingen af os havde

prøvet at være i et rage room før, så det var tydeligt at mærke, at alle var spændte og ikke

præcist vidste, hvad vi skulle forvente af oplevelsen. Jeg selv havde en idé om, at besøget

ville blive en sjov oplevelse, og jeg følte mig klar til at smadre nogle ting. Ikke fordi jeg

havde et behov for at afreagere ved at smadre noget, men fordi adrenalinen pumpede af at

skulle prøve noget helt nyt, som jeg ikke kunne forudse hvordan føltes.

Endelig nåede vi frem, og som lidt af en overraskelse lå det inde midt i et storcenter. Her lå

de sammen med en række af andre virksomheder som tilbød oplevelser i form af

trampolinparker, laserpaintball og VR spil. Det var altså placeret med en rimelig stor mængde

konkurrence, hvis der skulle vælges en sjov aktivitet for dagen, på den anden side havde

etagen lidt til en hver smag som gjorde det alsidigt.

Nu var det endelig tid til at afprøve rage roomet. Vi fik til en start en sikkerhedsintroduktion,

som indebar, at vi skulle bære beskyttelsesbriller og handsker. Derudover var det valgfrit om

vi ville låne en dragt og have hjelm på. De anbefalede dog at vi gjorde dette, da de havde

erfaring med at det var nemmere at ”let loose” når bekymringerne for ens tøj og hoved blev

minimeret. Vi valgte alle at tage dragter på, og jeg smed håret op i en hestehale. Jeg var klar.

Før vi trådte ind i det tildelte rum fik vi en gennemgang af hvad, der var forbudt, såsom at

smadre de borde genstandene stod på, gulvet, væggene og, at det var vigtigt at være

opmærksom på den linje, der var markeret på gulvet, som viste hvor der var en

sikkerhedszone. Her måtte der altså ikke smadres noget. Vi fik at vide vi skulle huske at

orientere os, så vi ikke ramte hinanden, da vi altså ville få nogle ”våben”, der kunne være

rimelig tunge og hårde. Hun spurgte også indtil musikønsker og vi ønskede der blev spillet

rave. Vi tænkte at det kunne skabe den rette stemning. Hun forklarede derefter, at når

musikken blev skruet ned, var der 1 minut tilbage, som kunne bruges til lige at komme lidt

ned i gear igen.

Nu blev vi endelig lukket ind.

Musikken startede og døren lukkede bag os. Så var vi for alvor i gang.

Rummet vi befandt os i, var mørkt og fyldt med neon lignende lys og maling. På en masse

borde stod der alt fra kaffemaskiner til tv, til tallerkner som vi kunne ødelægge. På væggen



ved sikkerhedslinjen var der sat de såkaldte våben op, og vi kunne derfra vælge et. Jeg valgte

et mindre baseballbat. Jeg tænkte det ville passe bedst i forhold til min højde og drøjde.

De første 2-3 minutter føltes det hele en smule underligt. Tanken om bare at gå amok og

smadre tingene lå langt væk fra den tilgang jeg normalt lever efter og de normer samfundet

har sat for mig.

Emilie var den første til sådan rigtig at give den gas. Tænk at en pige på hendes størrelse og

med hendes udseende bare sådan kunne give los og bare smadre ting. Jeg startede med at slå

stille til en ting eller to, og gradvist blev det nemmere og nemmere bare at give den alt den

styrke jeg havde. Jeg stoppede med at tænke for meget over det og begyndte virkelig at nyde

det og tænkte det var sjovt. Lyden af glas og tallerkener der smadrede, var nærmest

behagelige for øret og det gav en fed fornemmelse i kroppen. Derinde observerede jeg Nanna

også tøvede det første stykke tid med at smadre genstandende, men at hun endte med totalt at

ødelægge både et tv og en kaffemaskine. Der gik nærmest en form for leg i det, derinde.

Kunne en af os kaste tingene op i luften og den anden ramme det? og hvem kunne egentlig

smadre den elguitar mest, som de havde sat derinde. Efter lidt tid, mistede jeg fornemmelsen

af tiden, det samme tror jeg gjaldt for os alle. Vi nåede til et punkt hvor der ikke var flere ting

at ødelægge, vi havde simpelthen ødelagt alt hvad, der kunne ødelægges og nu stod vi lidt og

grinte af oplevelsen og snakkede om, hvordan vi havde det. Jeg følte mig helt høj på

adrenalin og på samme måde utrolig frigjort og afslappet. Før jeg gik ind til dette, havde jeg

selv en idé om at det var mest for det sjove aspekt og ikke noget der ville give mig noget

teraupitisk set, men jeg følte mig ekstremt overrasket over den effekt det reelt set havde på

mig. Efter noget tid og det at musikken var blevet skruet ned, blev vi hentet ud derfra. Vi var

nu færdige og kunne tage udstyret af igen.

Vi satte os ved et bord i deres lobby og fik igen grint over hvor vild en oplevelse vi egentlig

syntes det havde været. Det var langt mere givende end jeg egentlig havde troet.

Vi snakkede også om, at tidsintervallet måske var lidt for langt. Vi havde valgt den store

pakke som gav os 20 min. Men vi kunne formentlig sagtens havde nøjes med 15 minutter og

stadig fået samme oplevelse ud af det.

Nu var det tid til vores interview. Interviewet var utrolig givende og bakkede op om nogle af

de hypoteser vi havde haft og især en ting hun nævnte satte sig fast. Hun beskrev den følelse

kroppen fik når det var forbi ligesom, hvis man havde taget en kort lur, glad, tilfreds, men

også en smule døsig og træt. Den beskrivelse ramte helt plet. Når først jeg havde fået ro på

adrenalinen, føltes hele kroppen træt, men på en god og tilfredsstillende måde. Jeg var glad

og følte mig mentalt 10 kilo lettere, samtidig med at kroppen føltes 10 kilo tungere at skulle



transportere hjem igen. Selvom jeg ikke følte jeg havde noget jeg gerne ville have hjertet lette

for før jeg trådte der ind føltes det underligt nok som om jeg alligevel havde haft brug for

bare at give slip på omverdenen da det var forbi.

Efter interviewet, drog vi mod stationen og toget hjem. Efter 20 minutter derinde havde vi

alle brug for et måltid mad, at tanke energi til turen hjem på. Vi fandt hver især noget vi

kunne lide på stationen, satte os ned for at spise det og tog toget hjem.

Turen på vej hjem, var langt mere rolig end turen derhen. Vi var trætte og hvis jeg havde

siddet alene, var jeg formentlig faldet i søvn. Vi nåede tilbage til Hovedbanen, hvor vi skiltes.

Senere på aftenen, skrev vi sammen over facebook, hvor vi alle havde en fælles oplevelse af,

at dette besøg havde givet ny energi til vores projekt og, at vi virkelig havde haft en god

oplevelse med besøget. Det gav endnu mere mening nu, hvorfor det var så spændende at

undersøge vrede og brugen af rage rooms. Nogle af de tanker jeg gjorde mig i starten om, at

det var vildt, at en som Emilie bare kunne give den gas på den måde, kom også op at vende

igen. For hvorfor havde jeg egentlig følt at det var vildt? Det satte nogle tanker i gang

omkring den måde vores forståelse af udtrykkelse af følelser er opsat og, hvordan jeg havde

sat Emilie i en stereotyp bås for, hvis det havde været en mand, havde jeg formentlig ikke

tænkt tanken.



Bilag 19: Gentaget kodning

Emnekategorier Interviewbesvarelser

Følelse af vrede
- Uretfærdighed
- Misforståelse

- “Jeg bliver som regel vred, når mine
gode intentioner misforstås eller der
skel social uretfærdighed og
diskremination af mennesker, der er
anderledes.” (Mand, 56 år)

- “Jeg oplever vrede, hvis nogen
opfører sig uretfærdigt i mine øjne.”
(Mand, 25 år)

- “Hvis jeg er blevet uretfærdigt
behandlet f.eks.” (Mand, 25 år)

- “Nu oplever jeg vrede som noget der
opstår i situationer som kan virke
uretfærdige eller hvis jeg føler
afmagt. Dette kan f.eks. være i
situationer hvor jeg hører om folk
der ikke har fået den berettigede
hjælp.” (Kvinde, 22 år)

- “Ydermere kan jeg få en
fornemmelse af vrede, hvis noget
går uretfærdigt til, eller nogen eller
noget bliver behandling dårligt. “
(Mand 1, 32 år)

- “Vrede er, hvis man skal komme
med et eksempel, normalt er jeg
meget svær at hidse op, men noget
der kan gøre mig vred er faktisk
hvad der sker i Ukraine i dag. Noget
der kan gøre mig vred er når man
oplever offentlige store personer
udnytte samfundet og deres system.
Det har man ses i årtier efter årtier,
det kan gøre mig vred.” (Mand, 68
år)

- “Men oftest er jeg vred på mig selv,
når jeg er vred.”(Mand, 25 år)



- “Hvis jeg har gjort noget, som jeg
har ikke er tilfreds med. Det er nok
ofte, hvis jeg har opført mig dumt
over for nogen, der betyder meget
for mig. Eller hvis jeg får følelsen af
ikke at have gjort noget godt nok,
eller hvis min gode intentioner ikke
bliver modtaget godt.” (Mand, 25 år)

- “Jeg bliver som regel vred, når mine
gode intentioner misforstås eller der
skel social uretfærdighed og
diskremination af mennesker, der er
anderledes.” (Mand, 56 år)

Reaktion på vrede
- Indestængt vrede
- Udadreagerende vrede

-Verbal højlydt adfærd
-Destruktiv adfærd

- Motion

- “Jeg holder det længe for mig selv,
men tænker hele tiden over, hvordan
det skal håndteres og hvordan, jeg
evt. kan få sagt nogle ting til
dem/den, der har gjort mig vred.”
(Mand, 56 år)

- “Når jeg tænker på det at være vred,
tænker jeg på en sindstilstand, hvor
man er helt indebrændt og bare er
sur.” (Mand, 25 år)

- “Det er nok mere indad jeg reagerer,
det er nok typisk mere det jeg hælder
mest til.” (Kvinde, 39 år)

- “Jeg har en enkelt gjort skade mod
en anden. Da jeg var en lille dreng,
kastede jeg en legetøjsbil i hovedet
på min storebror, fordi han drillede
mig. Ellers har jeg prøvet at råbe
eller kaste med ting i vrede.” (Mand,
25 år)

- “Jeg prøver ofte at holde det inden
for, men kan godt i situationer hvor
jeg bliver rigtig vred have lyst til at
slå i en pude. Jeg tror også det kan
være farligt at holde det for meget
inde. Så når man er rigtig vred, så i



stedet råbe det ud og så bagefter
håndtere det. Så er det måske
nemmere. Tror også det er en måde
mange benytter sig af. At slå i en
pude er der ikke nogen der tager
skade af, så så længe det er sådan
tænker jeg det er meget fint.” (Mand
2, 32 år)

- “Jeg reagerer verbalt. Min vrede
kommer til udtryk i min måde at
kommunikere på, jeg taler mere
højlydt, hårdt og er kold i tonen - jeg
retter ikke decideret min vrede mod
nogle, men det kan godt misforstås
som at jeg er vred på dem omkring
mig. “ (Kvinde, 22 år)

-
- “Man kan være udadreagerende ved

at råbe ad folk, kaste med ting, slå
på folk (eller anden form for vold).
Jeg har aldrig været voldelig mod
andre, men i vrede har jeg da som
barn/teenager kastet med ting.
Nu ses det som tidligere beskrevet.”
(Kvinde, 22 år)

- “Jeg har haft fornøjelse af at køre
motorcykel, for at lukke ”damp ud”
og motion og fysisk arbejde kan
være godt i den henseende.” (Mand,
56 år)

- “Altså jeg har det ikke så godt med
at smadre ting, altså noget der går i
stykker, men jeg har da været nede
og slå på en boksebold fordi der var
noget der gik mig på. Så altså, jo, det
har jeg jo gjort på den måde, men
måske ikke med ting der ville gå i
stykker.” (Mand 2, 32 år)

-  

Kønsforskelle i vrede - “ Ja, det er nok stadig ikke helt så
velset, hvis piger bliver sure og
vrede. Så får de hurtigt betegnelsen
”skrappe”. Der skal mere til, når det
er mænd.” (Mand, 56 år)



- “Mænd agerer mere meget udad
reagerende end kvinder, når det
gælder vrede.” (Mand, 25 år)

- “Jeg tror, at mænd generelt set
agerer mere ukontrolleret. Tror det
skyldes mange ting, men allerede i
barndommen var det jo tydeligt. På
legepladsen sloges drengene mere
end pigerne og opførte sig mere
uopdragne. Det kunne være et tegn
på, at det generelt er mere
acceptabelt for hankønnet at vise
vrede udadtil. Der er måske en
diskurs i samfundet om, at kvinder
skal være mere kontrolleret, hvilket
jo selvfølgelig ikke er okay. Gennem
hele historien har det jo ofte været
sådan. Eller også reagerer mænd
generelt bare før, du vælger at bruge
hovedet?” (Mand, 25 år)

- “Min umiddelbare tanke er ja.
Men jeg ikke sikker på det er rigtigt.
Jeg tror det kommer an på hvilke
mennesker man har i sit liv.
Jeg tror ikke generelt i verden, at
man bare kan sige, at mænd måske
har en større tendens til at
overreagere eller være
udadreagerende end kvinder har,
som jeg måske hælder mest til.
Men jeg tror måske ikke det er helt
rigtigt.” (Kvinde, 39 år)

- “Jeg oplever at mænd er mere
fysiske i deres vrede end kvinder
som reelt er. Dette er baseret på
erfaring. “ (Kvinde, 22 år)

 
- “Jeg kan umiddelbart ikke vurdere,

om der er forskel på hvordan mænd
og kvinder reagerer på vrede. Jeg
tror måske mænd har en tendens til
at være mere udadreagerende som
følge af vrede, hvor kvinder måske



har mere tendens til at reagere
verbalt. Dette er kun en tanke.”
(Mand 1, 32 år)

- “ Det tror jeg helt sikkert der er. Der
er noget fra naturens side med ved
vores respons som er forskelligt. Jeg
tror mænd har større tendens til at
komme op i vrede, helt tilbage fra
den gang hvor det var mænd der
jagede og kvinder der passede
stammen. Altså kvinder kan
selvføgelig også blive vrede, men
tror der er større tendens til
agressioner hos mænd. Der er nogle
ting der er begravet dybt i kønnet og
så tror jeg også samtidigt at kvinder
har mere tendens til at have et større
netværk og være mere empatiske.
Jeg tror mænd generalt har brug for
mere hjælp til at håndtere vrede.”
(Mand 2, 32 år)

Rage Room
- Underholdning
- Terapiform
- Pris
- Holdning til Rage Room

-Positiv
-Negativ

- “Jeg synes, det lyder meget sjovt og
måske også sundt for sjælden, hvis
jeg lige har behov for at komme ud
med noget vrede. Tror dog, at jeg vil
se det mere som underholdning end
terapi.” (Mand, 25 år)

- “Jeg tror bare jeg ville syntes det var
sjovt at få lov til at ødelægge noget
eller skrige eller et eller andet.”
(Kvinde, 39 år)

- “Hvis det var noget socialt ville jeg
ikke afsige det. Jeg har svært ved at
se mig i sådan en situation, men jeg
ville da ikke afskrive at prøve det.”
(Mand, 68 år)

- “Og jeg ville heller ikke betale
meget for det, fordi jeg kunne jo
også bare købe nogle billege
tallerkner og ødelægge dem et eller



andet sted, hvis jeg virkelig havde
behov for det.”(Mand, 25 år)

- “Dette skulle være et tilbud som er
gratis og som kan tilgås af alle.
(Kvinde, 22 år)”

- “Kunne da helt sikkert være en god
idé for nogen og flere, hvor man
kunne få fælles afløb for
frustrationer og aggressioner. Det
kunne også være noget med motion,
rock-musik – evt. boksebold eller
pude.” (Mand, 56 år)

- “Hvis de havde nogle steder at gå
hen for at afreagere , hvor det ikke
går ud over andre mennesker, så er
det da godt!” (Mand, 56 år)

- “Ja, det er jeg sikker på. Så er der
pludselig ikke nogen grund til at
holde en facade. Når ingen andre
kan såres, skades osv., er jeg ikke i
tvivl om, at jeg vil reagere fysisk på
min vrede.” (Mand, 25 år)

- “Det lyder da som en okay ide. For
folk der har behov for at komme ud
med vrede, lyder det godt med et
sted, hvor man kan afreagere
fysisk(...)” (Mand, 25 år)

- “Jeg tænker helt sikkert det er en
positiv ting at det eksisterer, for jeg
tror der er rigtig mange mennesker,
som kunne have glæde af at kunne
gå sådan et sted hen og fordele deres
utilfredshed. Det jeg der er mange
som ville have glæde af, jeg er
måske bare ikke en af dem.”
(Kvinde, 39 år)

- “Ud fra det jeg ved, synes jeg det
lyder som en rigtig god idé at man
stresset/presset/vred har et rum man



kan flygte til hvis verdens
situationen bliver for meget.
Dette skulle være et tilbud som er
gratis og som kan tilgås af alle.”
(Kvinde, 22 år)

- “Altså jeg tror min umiddelbare
holdning er at jeg godt kan forstå
hvis man bare har brug for at gå ind
og rage og så er det jo godt med et
rum hvor det er tiltænkt i stedet for
der hjemme. (...)” (Mand 2, 32 år.)

- “(...) Til gengæld tror jeg også, at det
kan have den modsatte påvirkning.
Individer finder måske et kald i at
komme ud med vrede fysisk, hvilket
måske kunne ende med at skade
andre?” (Mand, 25 år)

- “(...) Jeg tror der hvor jeg er lidt
mere skeptisk, er på om det har
sådan en proaktiv virkning, for jeg
tror ikke det er sådan en ting hvor
man generalt får folk til at gøre det
her en gang om mdr. og så er de
mindre vrede. (Mand 2, 32 år.)”



Bilag 20: Krydstabulering


