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BILAG 3: SPØRGESKEMA FOR NATIONAL SURVEY  
 

 

DISTRIBUTIONSMAIL TIL VOKSNE (18+-ÅRIGE) 

 

Kære [navn] 

 
Der er stor bevågenhed om spilafhængighed og ludomani i Danmark. Derfor er det vigtigt, at få mere viden om danskernes 

erfaringer med pengespil. På den baggrund er det politisk besluttet at gennemføre en undersøgelse af udviklingen i 

pengespil i Danmark. 

 

Om undersøgelsen 

Rambøll gennemfører på foranledning af Spillemyndigheden en undersøgelse af omfanget af pengespil og udfordringer med 

dette i Danmark. Her kortlægger vi omfanget og karakteren af danskernes pengespil og mulige problemer forbundet med 

ludomani. Vi undersøger også danskernes spilleadfærd i forbindelse med gaming (computerspil).   

 

Du er udvalgt til at være med 

Der er udvalgt i alt ca. 10.000 personer til undersøgelsen. Dem har vi fundet frem til gennem Danmarks Statistik og via 

tilfældelig udvælgelse. Vi håber på den måde at få en dækkende beskrivelse af danskernes spilleadfærd. Det kræver ikke 

nogen særlig viden eller erfaringer med pengespil at svare på spørgsmålene.  

 

Det er vigtigt, at alle svarer 

… men det er naturligvis frivilligt at deltage i undersøgelsen. Vi håber meget, at du vil tage dig tid til at svare på 

spørgeskemaet. Det tager ca. 10 min. at besvare.  

 

Du kan besvare skemaet på én af følgende måder:  

 

1. Gå direkte til spørgeskemaet via dette http://www.survey-xact.dk/answer?key=XXXXXXXXXXXX  

2. Du kan udfylde spørgeskemaet på www.datafabrikken.dk, hvor din adgangskode er XXXX-XXXX-XXXX 

 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, eller hvordan man udfylder spørgeskemaet, er du meget velkommen til at 

kontakte Rambøll Management Consulting på telefon +45 6915 8076 eller e-mail skemasupport@ramboll.com. 

 

På forhånd mange tak for din hjælp. 

 

Med venlig hilsen  

Rambøll Management Consulting 
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DISTRIBUTIONSMAIL TIL FORÆLDRE TIL UNGE (12-17-ÅRIGE) 

 

Kære forælder/forsørger til [barnets navn] 

 
Rambøll gennemfører på foranledning af Spillemyndigheden en undersøgelse af omfanget af danskernes spilleadfærd i 

forbindelse pengespil. Vi undersøger også spilleadfærd i forbindelse med gaming (computerspil).   

 

Dit barn er udvalgt til at være med 

Der er udvalgt i alt ca. 10.000 personer til undersøgelsen, der både tæller voksne og børn (12-17-årige). Vi kontakter dig 

som forælder til [barnets navn], der er valgt til at deltage i undersøgelsen.  

 

Vi håber meget, at [barnets navn] vil deltage, og at du vil hjælpe til at det kan lade sig gøre. Besvarelsen skal 

gennemføres af [barnets navn] selv, men du kan som forælder, hvis nødvendigt, hjælpe med at forklare 

spørgsmålene.  

 
Ved [barnets navn]s deltagelse i undersøgelsen afgiver du dit samtykke til:  

 

• At [barnets navn] må deltage i undersøgelsen 

• At Rambøll Management Consulting må behandle personoplysninger om [barnets navn] i forbindelse med 

undersøgelsen.  

Gå til spørgeskemaet 

[barnets navn] deltager ved at klikke på linket her: ___ LINK ____  

 

Åbner spørgeskemaet ikke, når der trykkes på linket, kan I gå ind på www.datafabrikken.dk og indtaste følgende kode: 

>>Respondent nøgle<< 

 

Bliver dit barn afbrudt undervejs i besvarelsen, kan han/hun vende tilbage til spørgeskemaet ved at klikke på linket 

igen. 

 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, eller hvordan man udfylder spørgeskemaet, er du meget velkommen til at 

kontakte Rambøll Management Consulting på telefon +45 6915 8076 eller e-mail skemasupport@ramboll.com. 

 

På forhånd mange tak for din hjælp. 

 

Med venlig hilsen  

Rambøll Management Consulting 
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INTRODUKTIONSTEKST 

 
Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen 

Først og fremmest tak for din deltagelse i denne spørgeskemaundersøgelse.  

 

Spørgeskemaet sætter fokus på dine erfaringer med pengespil. Pengespil er spil, hvor du har mulighed for at satse 

og vinde penge. Der udbydes mange typer pengespil, fx lotterier, væddemål (betting), spilleautomater og poker. 

 

Du vil først blive stillet nogle forskellige baggrundsspørgsmål. Derefter følger spørgsmål inden for følgende 

tematikker:  

• Oplevelser med pengespil det seneste år 

• Helbred og adfærd 

• Erfaringer med pengespil  

• Gevinster og tab ved pengespil 

• Gaming. 

 

Det er muligt at lukke spørgeskemaet og vende tilbage senere ved at følge det link, du har fået tilsendt, så længe du 

ikke trykker ”Afslut” til sidst. Du kan også printe spørgeskemaet ved at klikke her: [print] 

 

Vi passer godt på dine data.  

Rambøll Management Consulting har fået oplysninger om dit navn og CPR-nr. fra Danmarks statistik. Dine svar 

behandles i fortrolighed. Der er således ingen, som bagefter kan se, hvad du har svaret, eller hvem du er. 

Resultaterne af undersøgelsen bliver udelukkende anvendt i videnskabeligt øjemed og offentliggøres på en sådan måde, 

at ingen enkeltpersoner kan genkendes. 

 

Dine svar behandles og lagres i fuld overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR). Du kan læse mere om 

behandlingen af dine oplysninger her: [link til oplysninger om behandling af persondata jf. oplysningspligten, 

herunder behandling af data] 

 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, eller hvordan man udfylder spørgeskemaet, er du meget velkommen til at 

kontakte Rambøll Management Consulting på telefon +45 6915 8076 eller e-mail skemasupport@ramboll.com. 
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Baggrund  

Først vil vi gerne stille en række spørgsmål om dig selv.  

 

Vises ikke i spørgeskemaet – indhentes ved hjælp af CPR-nummer 

0. Angiv venligst din alder: 

[Åben svar-boks] år 

 

1. Hvilket køn identificerer du dig med? 

(1) ❑ Mand 

(2) ❑ Kvinde 

(3) ❑ Ikke-binær  

(4) ❑ Ingen af ovennævnte  

(5) ❑ Ønsker ikke at oplyse 

 

2. Er begge dine forældre født i Danmark? Det er muligt at sætte flere kryds. 

(1) ❑ Ja  

(2) ❑ Nej, den ene/begge mine forældre er født i et andet europæisk land  

(3) ❑ Nej, den ene/begge mine forældre er født i Nordamerika, Australien eller New Zealand 

(4) ❑ Nej, den ene/begge mine forældre er født i et andet land end de nævnte 

 

Ny side (baggrundsspørgsmål til voksne) 

[Aktivering: hvis alder i spørgsmål 0 er > 17 år, vises følgende side med spørgsmål 3-6]  

 

3. Hvad er din civilstatus? 

(1) ❑ Gift 

(2) ❑ Samlevende 

(3) ❑ Enlig 

(4) ❑ Fraskilt/enke/enkemand 

(5) ❑ Andet/ved ikke  

 

4. Hvad er din højest afsluttede uddannelse? 

(1) ❑ Jeg har ikke afsluttet en uddannelse 

(2) ❑ Folkeskolens afgangsprøve 

(3) ❑ Erhvervsuddannelse (teknisk skole/landbrugsskole/merkantil erhvervsuddannelse) 

(4) ❑ Gymnasial ungdomsuddannelse (STX/HTX, HHX, HF) 

(5) ❑ Kort videregående uddannelse, fx SOSU-skole (1-2 år) 

(6) ❑ Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 

(7) ❑ Lang videregående uddannelse (5 år) 

(8) ❑ Ph.d. Forskeruddannelse 

 

5. Hvad er din erhvervsmæssige stilling? 

(1) ❑ Lønmodtager 

(2) ❑ Selvstændig erhvervsdrivende 

(3) ❑ Medhjælpende/medarbejdende ægtefælle 

(4) ❑ Arbejdsløs (inkl. aktivering, kontanthjælp) 

(5) ❑ Pensionist (folke- eller førtidspensionist) 

(6) ❑ Efterlønsmodtager/på overgangsydelse 

(7) ❑ Hjemmearbejdende husmor/husfar 

(8) ❑ Under uddannelse (studerende, skoleelev, lærling, elev) 

(9) ❑ Værnepligtig 

(10) ❑ Andet 
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6. Hvad er din månedlige bruttoindkomst, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? 

(1) ❑ 0-4.999 kr.  

(2) ❑ 5.000-9.999 kr. 

(3) ❑  10.000-14.999 kr. 

(4) ❑ 15.000-19.999 kr. 

(5) ❑  20.000-24.999 kr. 

(6) ❑ 25.000-29.999 kr. 

(7) ❑ 30.000-34.999 kr. 

(8) ❑ 35.000-39.999 kr. 

(9) ❑ 40.000-44.999 kr. 

(10) ❑ 45.000-49.999 kr. 

(11) ❑ 50.000-54.999 kr. 

(12) ❑ 55.000-59.000 kr. 

(13) ❑ 60.000 kr. eller mere 

(14) ❑ Vil ikke svare 

(15) ❑ Ved ikke    

 

Ny side (baggrundsspørgsmål til unge) 

[Aktivering: hvis alder i spørgsmål 0 er < 18 år, vises spørgsmål 7-13]  

 

7. Hvem bor du sammen med? 

(1) ❑ Begge mine forældre 

(2) ❑ Den ene af mine forældre (evt. på skift mellem forældre) 

(3) ❑ En værge, som ikke er min forælder (i plejefamilie eller på døgninstitution) 

(4) ❑ Jeg bor alene 

 

8. Hvem af dine forældre har et arbejde? 

(1) ❑ Begge mine forældre 

(2) ❑ Den ene af mine forældre 

(3) ❑ Ingen af mine forældre 

(4) ❑ Ved ikke 

 

9. Hvad er din primære beskæftigelse? 

(1) ❑ Folkeskole 

(2) ❑ 10. klasse/efterskole 

(3) ❑ Erhvervsuddannelse (teknisk skole/landbrugsskole/merkantil erhvervsuddannelse) 

(4) ❑ Gymnasial uddannelse (STX/HTX, HHX, HF) 

(5) ❑ Fuldtidsarbejde 

(6) ❑ Deltidsarbejde 

(7) ❑ Uden for beskæftigelse 

 

[Aktivering: hvis (1-4) i spørgsmål 9 stilles spørgsmål 10]  

10. Har du et fritidsarbejde? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

[Aktivering: hvis (2) i spørgsmål 10 stilles spørgsmål 11 ikke]  

11. Hvad er din månedlige indkomst før skat? Med det mener vi, hvad du får i løn før skat og fradrag er 

trukket fra. Du bedes ikke tælle lommepenge med som indkomst.  



 

 

6/14   
 

(1) ❑ 0-500 kr. 

(2) ❑ 501-1.000 kr.  

(3) ❑ 1.001-2.000 kr. 

(4) ❑ 2.001-3.000 kr.  

(5) ❑ 3.001-4.000 kr.  

(6) ❑ 4.001-5.000 kr. 

(7) ❑ Mere end 5.000 kr.   

 

12. Får du lommepenge? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

[Aktivering: hvis (1) i spørgsmål 12 stilles spørgsmål 13] 

13. Hvor mange penge får du i lommepenge om måneden? 

(1) ❑ 0-100 kr. 

(2) ❑ 101-300 kr.  

(3) ❑ 301–500 kr.  

(4) ❑ 501-1.000 kr. 

(5) ❑ Mere end 1.000 kr.   

 

Oplevelser med pengespil det seneste år 

Herunder vil vi gerne spørge ind til dine oplevelser med pengespil det seneste år. 

 

Pengespil er spil, hvor du har mulighed for at satse og vinde penge. Der findes mange typer pengespil, fx lotterier, 

betting (sportsvæddemål), spilleautomater og poker. 

 

Hvis du tænker på de sidste 12 måneder … 

 

Aldrig 
Nogle 
gange 

For det 
 meste Næsten altid 

14. Hvor ofte har du spillet for mere, end du havde råd til at 
tabe? (0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

15. Hvor ofte har du været nødt til at spille for større beløb for 
at opnå den samme spændingsfølelse? (0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

16. Hvor ofte er du vendt tilbage en anden dag for at forsøge at 
vinde de penge tilbage, du tidligere har tabt? 

(0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

17. Hvor ofte har du lånt penge eller solgt noget for at skaffe 
penge til at spille for? 

(0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

18. Hvor ofte har du følt, at du måske har et spilproblem? (0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

19. Hvor ofte har din spiladfærd givet dig helbredsmæssige 
problemer, herunder stress eller angst? (0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

20. Hvor ofte har andre kritiseret dig for din spilleadfærd eller 
fortalt dig, at du har et spilleproblem (ift. pengespil, ikke 
computerspil/gaming), uanset om du selv syntes det var 
rigtigt? 

(0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

21. Hvor ofte har din spiladfærd ledt til økonomiske problemer 
for dig selv eller din husstand? 

(0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 

22. Hvor ofte har du følt dig skyldig over den måde, du spiller 
på eller det, der sker, når du spiller? (0) ❑ (1) ❑ (2) ❑ (3) ❑ 
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Helbred og adfærd 

I det næste vil vi gerne spørge ind til dit helbred og dine erfaringer med alkohol, rusmidler og kriminalitet. 

 

23. Hvordan vil du samlet vurdere dit fysiske helbred? 

(1) ❑ Rigtig godt 

(2) ❑ Godt 

(3) ❑ Nogenlunde 

(4) ❑ Dårligt 

(5) ❑ Rigtig dårligt 

 

24. Hvordan vil du samlet vurdere dit psykiske helbred? 

(1) ❑ Rigtig godt 

(2) ❑ Godt 

(3) ❑ Nogenlunde 

(4) ❑ Dårligt 

(5) ❑ Rigtig dårligt 

 

25. Har du inden for det seneste år fået konstateret eller modtaget behandling for en sindslidelse eller en 

psykisk diagnose? Det kan fx være stress, ADHD, angst, bipolar lidelse, depression eller skizofreni? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 
(3) ❑ Ønsker ikke at oplyse 

 

[Aktivering: hvis alder i spørgsmål 0 er < 18 år vises spørgsmål 26]  

26. Har du prøvet at drikke alkohol? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

 

[Aktivering: spørgsmål 27 stilles ikke, hvis (2) i spørgsmål 26] 

27. Hvor mange genstande alkohol drikker du i gennemsnit i løbet af en normal uge? 

(1) ❑ 0 genstande, drikker ikke alkohol 

(2) ❑ 0 genstande, drikker alkohol 

(3) ❑ 1-7 genstande 

(4) ❑ 8-14 genstande 

(5) ❑ 15-21 genstande 

(6) ❑ +22 genstande 

(7) ❑ Ved ikke 

 

28. Har du inden for den seneste måned taget stoffer (fx hash, kokain, heroin)? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 
(3) ❑ Ønsker ikke at oplyse 

 

29. Har du begået kriminalitet inden for det seneste år? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 
(3) ❑ Ønsker ikke at oplyse 
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Erfaringer med pengespil  

I det næste vil vi gerne spørge ind til dine erfaringer med pengespil.  

 

30. Sæt kryds ved den/de typer af pengespil, som du inden for det seneste år har spillet: (Sæt gerne 

flere krydser). 

(1) ❑ Væddemål (betting) på internettet 

(2) ❑ Væddemål (betting) ved en fysisk forhandler, fx kiosk eller supermarked (herunder væddemål på 

hestevæddeløb foretaget på travbanen) 

(3) ❑ Onlinekasino (herunder onlinebingo og online spilleautomater) 

(4) ❑ Fysisk kasino (herunder fysiske spilleautomater på kasinoet)  

(5) ❑ Fysiske spilleautomater i en restaurant, bar eller spillehal 

(6) ❑ Poker på internettet 

(7) ❑ Poker på en fysisk lokation (fx et fysisk kasino eller en pokerklub) 

(8) ❑ Lotterier (herunder skrabelodder) på internettet 

(9) ❑ Lotterier (herunder skrabelodder) ved en fysisk forhandler (fx kiosk eller supermarked) eller bingo/banko 

på en fysisk lokation 

(10) ❑ Andet, angiv venligst:  ______ 

(11) ❑ Jeg har ikke spillet pengespil inden for det seneste år 

(12) ❑ Ved ikke 

 
[Aktivering: Hvis der er svaret (11) i spørgsmål 30 stilles spørgsmål 31 ikke] 
[Aktivering: De svar, der er afkrydset i spørgsmål 30, vises igen i spørgsmål 31] 

31. Hvilken type pengespil spiller du hyppigst? Rangér de tre spil, du har spillet hyppigst (du må gerne 

vælge færre end tre). 

(1) ❑ Væddemål (betting) på internettet 

(2) ❑ Væddemål (betting) ved en fysisk forhandler, fx kiosk eller supermarked (herunder væddemål på 

hestevæddeløb foretaget ved travbanen) 

(3) ❑ Onlinekasino (herunder onlinebingo og online spilleautomater) 

(4) ❑ Fysisk kasino (herunder fysiske spilleautomater på kasinoet)  

(5) ❑ Fysiske spilleautomater i en restaurant, bar eller spillehal 

(6) ❑ Poker på internettet 

(7) ❑ Poker på en fysisk lokation (fx et fysisk kasino eller en pokerklub) 

(8) ❑ Lotterier (herunder skrabelodder) på internettet 

(9) ❑ Lotterier (herunder skrabelodder) ved en fysisk forhandler (fx kiosk eller supermarked) eller bingo/banko 

på en fysisk lokation 

(10) ❑ Andet, angiv venligst: ______ 

(12) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 30 er svaret (2), (4), (5), (7), (9) eller (10) stilles spørgsmål 32] 

32. Hvor spiller du hyppigst fysiske pengespil? 

(1) ❑ Kiosk/tankstation/supermarked 

(2) ❑ Kasino 

(3) ❑ Spillehal 

(4) ❑ Værtshus eller restaurant  

(5) ❑ Forsamlingshus 

(6) ❑ Travbane  

(7) ❑ Andet, angiv: ______ 

(8) ❑ Jeg har ikke spillet fysiske pengespil inden for det seneste år [Aktivering: denne mulighed skal fremgå, hvis 

der er svaret (10) ”Andet” i spørgsmål 30] 

(9) ❑ Ved ikke 
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[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 30 er svaret (1), (3), (6), (8) eller (10) stilles spørgsmål 30] 
 

33. Hvilken enhed anvender du hyppigst, når du spiller pengespil online? 

(1) ❑ Computer 

(2) ❑ Mobil/tablet 

(3) ❑ Jeg anvender computer og mobil/tablet lige hyppigt 

(4) ❑ Andet, angiv: ____ 

(5) ❑ Jeg har ikke brugt penge på online pengespil inden for det seneste år [Aktivering: denne mulighed skal 

fremgå, hvis der er svaret (10) ”Andet” i spørgsmål 30] 

(6) ❑ Ved ikke 

 
[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 30 er svaret (1), (3), (6), (8) eller (10) stilles spørgsmål 34] 

34. Ved du, om de selskaber, du har spillet pengespil ved inden for det seneste år, har licens til at 

udbyde pengespil i Danmark? 

(1) ❑ Ja, de selskaber, jeg har benyttet, har licens til at udbyde pengespil  

(2) ❑  Ja, de selskaber, jeg har benyttet, har ikke licens til at udbyde pengespil 

(3) ❑ Ja, jeg benytter både selskaber, som har licens til at udbyde pengespil, og selskaber, som ikke har  

(2) ❑  Nej, det ved jeg ikke 

 
35. Hvor gammel var du første gang du spillede et pengespil? 

(1) ❑ Angiv venligst alder: ____ 

(2) ❑ Jeg har aldrig spillet pengespil 

(3) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 35 er svaret (1) stilles spørgsmål 36] 
 
36. Hvilken type pengespil spillede du, første gang du spillede et pengespil? 

(1) ❑ Væddemål (betting) på internettet 

(2) ❑ Væddemål (betting) ved en fysisk forhandler, fx kiosk eller supermarked (herunder væddemål på 

hestevæddeløb foretaget ved travbanen) 

(3) ❑ Onlinekasino (herunder onlinebingo og online spilleautomater) 

(4) ❑ Fysisk kasino (herunder fysiske spilleautomater på kasinoet)  

(5) ❑ Fysiske spilleautomater i en restaurant, bar eller spillehal 

(6) ❑ Poker på internettet 

(7) ❑ Poker på en fysisk lokation (fx et fysisk kasino eller en pokerklub) 

(8) ❑ Lotterier (herunder skrabelodder) på internettet 

(9) ❑ Lotterier (herunder skrabelodder) ved en fysisk forhandler (fx kiosk eller supermarked) eller bingo/banko 

på en fysisk lokation 

(10) ❑ Andet, angiv: ______ 

(12) ❑ Ved ikke 

 
[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 35 er svaret (1) stilles spørgsmål 36] 

 
37. Hvem introducerede dig for pengespil? 

(1) ❑ Et familiemedlem 

(2) ❑ En ven 

(3) ❑ En kollega 

(4) ❑ En influencer  

(5) ❑ Medier/reklamer 

(6) ❑ Andet, angiv venligst: ______ 

(7) ❑ Ved ikke 
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38. Har du venner eller familie, som spiller pengespil? 

(1) ❑ Ja, venner 

(2) ❑ Ja, familie 

(3) ❑ Ja, både venner og familie 

(4) ❑ Nej, hverken venner eller familie  

(5) ❑ Ved ikke 

 
39. Er der nogen i din familie, som har haft eller har problemer med pengespil? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej 

(3) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 35 er svaret (2) stilles spørgsmål 40 ikke] 

 

40. Har du nogensinde modtaget hjælp eller behandling vedrørende dine spillevaner? Det er muligt at 
sætte flere kryds. 

(1) ❑ Ja, jeg har modtaget behandling for mine spillevaner 

(2) ❑ Ja, jeg har fået rådgivning i forhold til mit forbrug af pengespil, fx ved StopSpillet 

(3) ❑ Ja, jeg har udelukket mig selv fra pengespil gennem ROFUS 

(4) ❑ Ja, jeg har opsøgt anden hjælp, angiv venligst hvilken: ______ 

(5) ❑ Nej 

(6) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 35 er svaret (2) vises følgende tekst og spørgsmål 42-48 ikke] 

 

 

GEVINSTER OG TAB VED PENGESPIL 

I de næste spørgsmål vil vi først gerne høre nærmere om, hvor mange penge du bruger på pengespil. Når vi spørger 

til penge, du har brugt, skal du ikke trække det fra, du har tjent, men blot forholde dig til, hvor mange penge du har 

indbetalt til forskellige slags pengespil.  

 

Det kan eksempelvis være:  

• [Hvis (1), (2) eller (10) i spørgsmål 31] Hvis du har sat tre forskellige væddemål a 100 kr. på fodboldkampe, vil 

du have brugt 300 kr. (100 kr. x 3).  

• [Hvis (3), (4) eller (5) i spørgsmål 31] Hvis du har spillet 10 spil a 20 kr. på en spilleautomat, vil du have brugt 

200 kr. (20 kr. x 10). 

• [Hvis (6) eller (7) i spørgsmål 31] Hvis du har spillet ét spil poker, hvor indskuddet er 500 kr. og dernæst ét spil 

poker, hvor indskuddet er 250 kr., vil du have brugt 750 kr. (500 kr. + 250 kr.).  

• [Hvis (8) eller (9] i spørgsmål 31] Hvis du har købt tre skrabelodder a 10 kr., vil du have brugt 30 kr. (10 kr. x 

3). 

 

41. Hvor mange penge har du cirka brugt på pengespil den seneste måned?  

(1) ❑ Angiv beløb: [Åbent numerisk felt] kr.  

(2) ❑ Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 

 

Dernæst vil vi gerne høre, hvor mange penge du har tjent i gevinster på pengespil. Her er vi interesseret i, hvad du 

får udbetalt efter et spil, uanset hvor meget du har indbetalt til spillet.  

 

Det kan eksempelvis være:  
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• [Hvis (1), (2) eller (10) i spørgsmål 31] Hvis du har sat et væddemål for 100 kr. på to fodboldkampe, som giver 

150 kr. i gevinst (odds 1,5), vil du have opnået gevinster for 150 kr. 

• [Hvis (3), (4) eller (5) i spørgsmål 31] Hvis du har spillet tre spil a 20 kr. på en spilleautomat, hvor du på det 

ene vinder 100 kr., har du opnået gevinster for 100 kr. 

• [Hvis (6) eller (7) i spørgsmål 31] Hvis du har spillet et spil poker, hvor indskuddet er 500 kr., og du vinder 

spillet, hvor puljen er 3.000 kr., har du opnået gevinster for 3.000 kr. 

• [Hvis (8) eller (9] i spørgsmål 31] Hvis du har købt tre skrabelodder a 10 kr., og du vinder 100 kr. på det ene og 

50 kr. på det andet, vil du have opnået gevinster 150 kr. 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 41 er svaret [1] og angivet >0 KR vises spørgsmål 42.]  

 

42. Hvor mange penge har du cirka tjent i gevinster på pengespil den seneste måned?  

[Åbent numerisk felt] kr.  

(1) ❑ Angiv beløb: [Åbent numerisk felt] kr.  

(2) ❑ Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 41 er svaret [1] og angivet >0 KR vises spørgsmål 43.]  

[Der laves en beregning af differencen mellem gevinster (spørgsmål 42) og indskud (spørgsmål 41)] 

 

Du har angivet, at du har brugt [indsæt svar fra spørgsmål 41] kr. på pengespil og har opnået [indsæt svar fra 

spørgsmål 42] kr. i gevinster Det betyder, at du har [et overskud (ved positiv difference)/et underskud (ved negativ 

difference)] på [indsæt difference mellem gevinst og indskud] kr. for dine pengespil den seneste måned. 

 

43. Stemmer det cirka overens med din oplevelse, at du har [et overskud (ved positiv difference)/et 

underskud (ved negativ difference)] på [indsæt difference mellem gevinst og indskud] kr. for dine 

pengespil den seneste måned? 

(1) ❑ Ja, det er cirka rigtigt 

(2) ❑ Nej, jeg oplever at have tjent/tabt flere penge på pengespil den seneste måned 

(3) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis (2) i spørgsmål 43 vises spørgsmål 44]  

44. Hvor mange penge oplever du at have tjent eller tabt på pengespil den seneste måned?  

[Åbent numerisk felt] kr.  

(1) ❑ Jeg har tjent: ___________ 

(2) ❑ Jeg har tabt: ___________ 

(3) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 41 er angivet >0 KR og hvis alder i spørgsmål 0 er > 17 år vises spørgsmål 45]  

45. Hvordan finansierer du primært dit pengespil? 

(1) ❑ Løn 

(2) ❑ Overførselsindkomst fra det offentlige 

(3) ❑ Dagpengeudbetaling fra a-kasse 

(4)  ❑ Pension 

(5) ❑ Opsparing 

(6) ❑ Gevinster fra tidligere spil 

(7) ❑ Lån fra banken  

(8) ❑ Kviklån 

(9) ❑ Lån af venner/familie 

(10) ❑   Andet, angiv venligst: __________ 
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[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 41 er angivet >0 KR og hvis alder i spørgsmål 0 er < 18 år vises spørgsmål 46]  

46. Hvordan finansierer du primært dit pengespil? 

(1) ❑ Løn 

(2) ❑ Lommepenge 

(3)  ❑ Opsparing 

(4) ❑ Lån af venner/familie 

(5) ❑ Gevinster fra tidligere spil 

(6) ❑ Andet, angiv venligst:__________ 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 41 er angivet >0 KR vises spørgsmål 47.]  

47. Hvor mange timer om ugen bruger du på pengespil? Dvs. hvor meget tid bruger du samlet på at 

planlægge spil, at følge med i dine spil og på at spille pengespil. 

(1) ❑ 0-1 timer 

(2) ❑ 1-7 timer  

(3) ❑ 8-14 timer  

(4) ❑ 15-21 timer  

(5) ❑ 22-28 timer  

(6) ❑ 29-35 timer 

(7) ❑ Mere end 35+ timer 

(8) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 41 er angivet >0 KR vises spørgsmål 48.]  

48. Spiller du primært pengespil sammen med andre?  

(1) ❑ Ja, jeg spiller primært sammen med venner 

(2) ❑ Ja, jeg spiller primært sammen med familie 

(3) ❑ Ja, jeg er en del af en spilleklub, som jeg primært spiller med 

(4) ❑ Ja, jeg spiller primært med andre, som ikke er beskrevet ovenfor, angiv venligst: ___________ 

(5) ❑ Nej, jeg spiller primært alene   

 

 

Gaming  

De følgende spørgsmål omhandler online gaming. Gaming er computerspil. Computerspil kan games på adskillige 

computerplatforme; såsom stationære computere, bærbare computere, tablets, spillekonsoller og mobiltelefoner. 

 

49. Gamer du?  

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nej  

 

  

50. Hvor mange timer om ugen bruger du cirka på gaming? 

(1) ❑ 1-7 timer  

(2) ❑ 8-14 timer  

(3) ❑ 15-21 timer  

(4) ❑ 22-28 timer  

(5) ❑ 29-35 timer 

(6) ❑ Mere end 35+ timer 

(7) ❑ Ved ikke 
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51. Har du nogensinde byttet, købt eller solgt skins eller brugt dem som betaling på websites (fx som 

indskud i skinbetting)? Skins er udseendemæssige ændringer i spillets standardindhold. Det kan eksempelvis 

være, at en karakter eller et våben får et nyt udseende.  

(1) ❑ Ja  

(2) ❑ Nej 

 

[Aktivering: hvis (1) i spørgsmål 51 præsenteres spørgsmål 53] 

52. I hvilke(t) spil har du byttet, købt eller solgt skins? Vi er interesseret i spillets fulde titel. Du kan 

opliste op til tre spil (vælg de spil, hvor du har brugt fleste penge). 

(1)       ❑   Angiv venligst spillets titel: _________ 
(2)       ❑   Hvis mere end ét spil, angiv venligst spillets titel: _________ 

(3)       ❑   Hvis mere end to spil, angiv venligst spillets titel: _________ 
(4)       ❑   Ved ikke 

 

[Aktivering: hvis (1) i spørgsmål 51 præsenteres spørgsmål 53] 

53. Hvor har du byttet, købt eller solgt skins eller brugt dem som betaling? Det er muligt at sætte flere 

kryds. 

(1) ❑ En officiel marketplace: I et spil eller på en platform knyttet til et spil (fx STEAM) 

(2) ❑ Andre marketplaces, som ikke er knyttet til et spil (tredjepartssider) fx på Facebook  

(3) ❑ I forbindelse med pengespil, hvor skins bruges som indskud (skinbetting), fx lotterier, roulette, crash, 

kortspil, online spilleautomater 

(4) ❑ Andet, angiv venligst: ______ 

(5) ❑ Ved ikke 

54. Har du nogensinde brugt penge på loot boxes? En loot box er en virtuel kasse indeholdende tilfældige 

genstande. Disse genstande kan eksempelvis være skins, virtuelle guldmønter, der kan bruges i spillet, et 

særligt kraftfuldt våben eller andre virtuelle genstande. 

(1) ❑ Ja  

(2) ❑ Nej 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 54 er svaret (1) vises spørgsmål 55]  

55. I hvilke(t) spil har du brugt penge på loot boxes? Vi er interesseret i spillets fulde titel. Du kan 

opliste op til tre spil (vælg de spil, hvor du har brugt fleste penge). 

(1) ❑ Angiv venligst spillets titel: _________ 

(2) ❑ Hvis mere end ét spil, angiv venligst spillets titel: _________ 

(3) ❑ Hvis mere end to spil, angiv venligst spillets titel: _________ 

(4) ❑ Ved ikke 

 

[Aktivering: Hvis der i spørgsmål 54 svaret (1) vises spørgsmål 56]  

56. Hvor mange penge har du cirka brugt på loot boxes den seneste måned?  

(1) ❑ Angiv beløb: [Åbent numerisk felt] kr.  

(2) ❑ Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 

 

57. Oplever du, at din gaming er problematisk? 

(1) ❑ Ja, jeg føler, at jeg bruger for meget tid på gaming 

(2) ❑ Ja, jeg føler, at jeg bruger for mange penge på gaming 

(3) ❑ Ja, jeg føler, at jeg både bruger for meget tid og for mange penge på gaming 

(4) ❑ Nej 

(5) ❑ Ved ikke 
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Afsluttende  

Mange tak for din tid og besvarelse. Du har nu gennemført spørgeskemaet.  

 

Foruden spørgeskemaet gennemfører Rambøll Management Consulting opfølgende interviews med udvalgte personer. 

Vi vil i den sammenhæng rigtig gerne have lov til at kontakte dig senere. Interviewene skal give flere nuancer i 

forhold til dine svar og en mulighed for at få dybere viden om dine erfaringer med pengespil.  

 

58. Må vi kontakte dig med henblik på et uddybende telefoninterview?  
(1) ❑ Ja 
(2) ❑ Nej 

 

[Aktivering: Hvis (1) i spørgsmål 58 vises spørgsmål 59] 

59. Angiv venligst dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig:  

Navn:  ______________________ 

Tlf.:   ______________________ 

E-mail:  ______________________ 

 

 


