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Hvor godt kender du den nye smartphone app Pokémon Go?
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Jeg har aldrig hørt om det

Jeg har hørt navnet, men intet andet

Jeg kender lidt til det, men har ikke downloaded det

Jeg ved meget om det, men har ikke downloaded det

Jeg har downloaded og spillet det

Base: Alle voksne i DK (1005)
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Pokémon Go er et lokationsbaseret mobilt spil, hvor spillerne kan fange, bekæmpe og træne virtuelle Pokémons, der dukker op i den 'virkelige' verden. Den gør 
brug af GPS'en og kameraet på spillernes smartphone og/eller tablet. Baseret på denne beskrivelse, hvor interesseret er du da i at spille Pokémon Go?
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Ikke relevant - jeg har ikke en smartphone og/eller tablet

Slet ikke interesseret

Ikke særlig interesseret

Noget interesseret

Meget interesseret

Base: Känner till Pokémon men spelar inte (811)
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Hvilke, hvis nogen, grunde er der til, at du ikke er interesseret i at spille Pokémon Go? Du kan markere flere svar.

17%

4%

5%

7%

10%

28%

31%

40%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andet

Jeg er bekymret for, at det vil trække meget data

Jeg er bekymret for, at det vil påvirke min telefons batterilevetid rigtig meget

Jeg er bekymret for, at jeg vil blive for afhængig af det

Der er allerede for mange, der spiller det

Jeg synes ikke, Pokémon er sjovt

Jeg spillede aldrig Pokémon som barn

Jeg synes ikke denne type spil er sjove

Jeg ønsker ikke at være for fordybet i min telefon

Base: Inte intresserad (713)
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Hvad er det du godt kan lide ved at spille Pokémon Go? Du kan markere flere svar.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andet

Man møder nye mennesker

Jeg opdager nye interessante seværdigheder/steder, hvor jeg bor

Selve spillet

Spille med/mod venner

Jeg kan udforske området, jeg bor i, mens jeg jagter Pokémons

Nostalgien ved at spille et spil fra min barndom

Jeg får motion, mens jeg spiller (går, cykler etc.)

Base: Spelar (194)
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Hvilke, hvis nogen, af følgende ting har du gjort mens du spillede Pokémon Go? Du kan markere flere svar.
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Ingen af disse

Andet

Har forladt hjemmet på tidspunkter jeg normalt ikke ville, for at spille

Er gået/cyklet/kørt en speciel vej til en destination på grund af noget i spillet
(for at fange en Pokémon, tage hen til et gym, etc.)

Har forsømt mit arbejde fordi jeg spillede

Har talt med en fremmed der også spillede på samme tid

Er faldet/snublet

Er gået ind i noget (væg, lygtepæl etc.)

Er gået ind i en anden person

Base: Alle voksne der spiller Pokémon Go (194)
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Hvilke, hvis nogen, af følgende grunde er der til, at du ikke længere spiller Pokémon Go? Du kan markere flere svar.

73%

10%

3%

4%

1%

1%

2%
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Jeg spiller ikke/jeg har aldrig spillet

Jeg spiller fortsat

Ved ikke

Andet

Jeg kunne ikke lide de opdateringer der var af app'en

Jeg blev frustreret over spillets bugs/fejl

Jeg var frustreret over serverfejl

Det trak for meget data

Der var ikke nok Pokémons/gyms/Pokéstops, hvor jeg bor

Jeg forstod ikke, hvordan jeg skulle spille spillet

Jeg blev træt af spillet

Base (1005)
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