
Bilag 1 
 

Intro:  
 
Denne spørgeskemaundersøgelser omhandler brugen af rage room og håndtering af vrede og frustrationer.  
 
Undersøgelsen besvares anonymt og alle besvarelserne vil blive lageret i 4 mdr. og derefter slettet. 
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal bruges til at vurdere hvorvidt der er interesse for at afprøve 
rage rooms og hvordan de ville blive anvendt.    
Du skal være 18 år for at deltage i denne undersøgelse. 
Undersøgelsen omfatter 8-11 spørgsmål og har en varighed på omkring 5 minutter.  
Undersøgelsen skal bruges som en del af en eksamensopgave udarbejdet af 5 studerende fra Roskilde 
Universitet.  
 
Fristen for besvarelse: d. 24/03-2022 
  
 

 

 
 

 
 

 
 



Hvor gammel er du?  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Hvilket køn identificerer du dig med?  

 

Hvilket køn identificerer du dig med?  - Andet 
• Æsel 
• Betegner mig som værende Nonbinær 

Hvilken region bor du i?  

 

Hvilken region bor du i?  - Andet 
 

 

Har du oplevet at være så vred og/eller frustreret at følelsen hang ved i 
flere dage? 

 
 
 

Har du i situationer håndteret din vrede og/eller frustrationer ved at 
afreagere fysisk? 

 
 

Hvordan afreagerede du? 
• Igennem træning 
• Kastede med ting, eller slog hånden i væggen/bordet 
• Kastede med et bundt nøgler, ødelagde en stol 
• Smadre ting 
• Gik en meget lang tur i højt tempo 



• Slår når jeg er i terapi 
• At slå på ting og diskutere med folk eller gråd 
• Slog eller stampede i jorden 
• Slog i en pude 
• motion 
• Kastede eller sparkede til ting 
• Kastede med ting/mennesker 
• Slog i store puder 
• Slog 
• kaster med ting eller slåer til ting 
• Slå i en pude, skrige 
• Bed i min finger eller smed med noget 
• Sparkede hul i en dør, har smadret tallerkner, og går til boksning 
• Smadrede en radio 
• Kast med ting, sparke ting, skrige 
• Slog 
• Fitness, gåture, slå i en pude 
• Kastede med ting 
• Ved vold og ødelæggelse af ting 
• Fitness, råbe 
• Sparke til en dør bl.a. men mest da jeg var ung 
• Slog 
• Kastede min telefon/ slog en hånd mod et bord/ skreg ned i en pude 
• Smækkede en dør, smed med noget, råbte. 
• Tog fat i arm 
• Løb en lang tur. 
• Smækkede med låger, skuffer osv. Hamrede glas i bordet. Ødelagde ting 
• Jeg tog til håndboldtræning 
• Det kan være fysisk for at få det ud. Eller gå væk fra det der gør mig irriteret 
• Fodbold/badminton 
• Løbetur eller ved at rive ting i stykker 
• Gik til kampsport i forskellige tidsperioder. Boksning og karate. 
• 9 år i spjældet for slagsmål 
• Skældte ud 
• Isolation, smadre ting. Kaste ting 
• Slår på ting 
• Råber, skriger, slår på ting 
• Slog en pude 
• Ødelagde ting eller slog min hånd ind i ting 
• Materiale skader 
• Jeg kastede med noget 
• Træning eller en lang gåtur 
• Jeg løber en tur 
• Slog 
• Sparkede til noget eller kastede med noget. 
• Slår i en pude eller lign, det virker og ingen kommer til skade 
• Løb en tur (pressede min krop hårdt fysisk) Skreg og slog i en pude. 
• At slå eller sparke til ting 
• Løb en tur 



• Kaste med ting og blive sur og skændes 
• Slag mod dør 
• Slog på ting 
• Løb en tur for at komme ned 
• Løb 
• Spyttede på vedkommende. 
• Smadrede ting, brækkede hånden pga slag i væg 
• Slog væggen 
• Kastede med en pude 
• Selvskade eller destruktion af ting 
• Råbte, slog 
• Huggede brænde 
• Slå ned i en pude 
• Slog i nogle puder og kastede m ting 
• Svært af forklar 
• Slå hul på væggen 
• Smadrede min IPad 
• Motion og rengøring 
• Råber og skriver 
• Slå ned i en pude 
• kastede med ting, græd, råbte, 
• Faldt om, krampede, hulkegræd, råbte og slog 
• 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 
• løbe, svømme i koldt vand(hvis det er vinter) 
• Kastede med ting, smadrede ting 
• Motion/håndbold 
• Træning 
• gjorde rent 
• sparkede på en dør 
• Jeg tager til AA møder. 
• Tog en pude/ hovedpude, og bankede den mod sengen og væggen 
• Træning 
• Kastede puder ind i væggen 
• Slog ned i pude 
• Slår til ting eller mig selv 
• Smækket med dørene, sparket hul i en dør som teenager … 
• Boksepude (træningscenter) 
• Løb 
• Skrige ned i en pude, løbe en lang tur, smide med en bog, smække en dør 
• Løb eller fysisk træning 
• Fysisk aktivitet 
• Kastede med ting 



Hjalp det at afreagere fysisk på din vrede og/eller frustrationer?  

 

Ved du hvad et Rage Room er?  

 

Rage room 
Et rage room er et rum man træder ind i, hvor man har mulighed for at komme af med alle følelser man måtte 
have i kroppen, ved at smadre forskellige genstande. Det kan fx. være at man får en hammer i hånden og får 
lov til at smadre tallerkener og kopper i et kvarter. 
Dermed er rage rooms lavet primært til underholdning.   
 

Ville du tage til Malmø, hvor der ligger et Rage Room, for at prøve det? 

 

Ville du tage til Roskilde Universitet for at prøve et Rage Room? 

 

Hvordan ville du benytte et Rage Room?  

 

 

Hvordan ville du benytte et Rage Room?  - Andet 
• Både underholdning og afreagere 
• Ville have svært ved at tage det seriøst. 
• Ville ikke benytte det 



• Vil ikke benytte det. 
• Slet ikke 
• Jeg ville nok ikke benytte det. Jeg kommer af med mine frustrationer gennem kreative afløb. 
• Ville aldrig benytte det 
• Jeg ville ikke benytte det 
• Jeg tror ikke det er noget for mig 
• Begge dele 
• selvransagelse, overskridelse af comfort zone 
• ville ikke benytte det 
• Jeg tror ikke, jeg ville benytte det. 
• Begge dele 
• Hvis det var gratis, så ville jeg nok bruge det når 'lysten' var der 
• Det har jeg ikke tænkt på før nu 
• både og. Tænker først underholdning og senere kommer der måske gl. ting frem.. 
• Af faglig interesse. 
• Til grin 
• 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 
• Vil ikke benytte 
• Nysgerrig på det 
• Som tidligere reklamationschef hos Ikea lærte jeg at tøjle min egen vrede og få talt vrede kunder ned - 

det var øretævernes holdeplads. 
• Aldrig 
• 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  

• I første omgang for underholdning men hvis jeg såsynes om det kunne jeg måske godt bruge det. Men 
tror ikke jeg ville komme afsted 

• Vil ikke benytte 
• Jeg vil ikke benytte et rage Room 
• Ville ikkebenytte det 
• Begge 
• Idet jeg ikke ved hvad det er ville det ikke være naturligt at opsøge et sådant sted. Umiddelbart lyder 

det negativt ladet :) 
• Slet ikke 
• Jamen det ville Jeg Ikke ;-) 
• Ville gå en tur i stedet 
• Jeg har ikke brug for at ‘publicere’, offentligt, min vredeshåndtering 
• Har ikke behov for det, men det lyder interesant 
• Jeg ville ikke benytte det. Et raseriudbrud sætter spor i din hjerne og kan fastholde dig i et mønster at 

vrede og raseri. 
• Jeg vil ikke benytte det 
• Vil ikke benytte det 
• Slet ikke 
• Ville ikke benytte det, da jeg ikke længere reagerer fysisk 
• Ville ikke benytte det - men den svarmulighed kan jeg ikke krydse af 
• jeg vil ikke benytte det 
• Nej 
• Jeg ville ikke bruge det, da jeg synes det er meget mere relevant at undersøge hvad vreden vreden 

dækker over. 



• Kombinationen af begge 
• Jeg ville ikke benytte det 
• Formålsløst i min alder 
• Undersøgelse af om det for mig evt kunne have en terapeutisk virkning 
• Ville ikke bruge det 
• Ville ikke bruge det 
• Det ville jeg ikke 
• Holde mig væk 
• Måske har personernes bliver så vrede og frustrede over ting, brug for anden hjælp end at smadre ting, 

det lyder voldsomt, jeg går ind for dialog. 
• Det ville jeg ikke 
• Prøve det 
• Ville ikke bruge det 
• vil ikke bruge det 
• Ville ikke benytte det 
• Ikke brug for 
• Ville ikke benytte det 
• Terapi 
• Jeg tror larmen ville genere mig for meget til at kunne nyde det.. 
• Spørgeskemaet skal tage højde for at jeg har svaret nej til st ville bruge et RR 
• Jeg har ikke samme behov nu som jeg havde for 25-30 år siden 
• Hvis jeg bliver sur, hvilket er meget sjældent,- sparker jeg til en papkasse og hopper på den 
• Ville ikke benytte det 

 
 
 
Afslutning: 
 
Tak for deltagelsen 
 
Har du spørgsmål kan du henvende dig på Nsignen@ruc.dk. 
 
 
 
 

Samlet status 

 
 
 


