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Vigtigt at forebygge vejvrede
Et stigende antal danske trafikanter oplever at blive 

udsat for vejvrede, når de færdes i trafikken (se Møl-

ler & Haustein, 2018). Mildere former for vejvrede 

som at blive råbt ad forekommer hyppigst, og er 

samtidig et af de vredesudtryk, der stiger mest. Vejv-

rede øger risikoen for involvering i trafikulykker, også 

når der tages højde for andre risikofaktorer som fx 

alkohol (Wickens et al., 2016). Den øgede risiko for 

ulykker hænger formentlig sammen med, at trafi-

kanternes opmærksomhed rettes mod vreden frem 

for sikker kørsel. Vejvrede medfører endvidere ube-

hag blandt de involverede trafikanter og eventuel-

le passagerer.

Tidligere interventioner mod vejvrede
Trods stigende interesse for vejvrede findes der me-

get få forebyggende interventioner. Der findes end-

videre kun få effektundersøgelser af disse interven-

tioner, og i de fleste tilfælde er effekten testet på 

universitetsstuderende eller på kliniske samples be-

stående af personer med et diagnosticeret vredes-

håndteringsproblem. 

De eksisterende interventioner kan inddeles i fire 

kategorier (Deffenbacher, 2016): 1. Kognitive inter-

ventioner, der har fokus på at ændre trafikanters 

tankemønstre. 2. Adfærdsmodificerende interven-

tioner, der har fokus på at ændre adfærdsmønstre. 

3. Beroligende interventioner, der har fokus på at 

lære trafikanterne at berolige sig selv fx gennem 

vejrtrækningsøvelser og 4. Kombinationstilgange, 

hvor de øvrige tilgange kombineres på forskellig 

måde.

RELAX-interventionen 
I den intervention, som DTU har udviklet, anvendes 

en kombineret kognitiv-adfærdsmæssig tilgang. Te-

oretisk er interventionen forankret i kognitiv teori 

og dermed i en antagelse om, at de tanker, som vi 

tænker i en given situation, har betydning for, hvad 

vi føler, og hvordan vi handler. Overført til vejvrede 

betyder det, at hvis trafikanter skal opføre sig min-

dre aggressivt, skal de tænke mindre aggressive tan-

ker.

På den baggrund var formålet med RELAX-inter-

ventionen at udvikle et koncept, der kunne bidrage 

til at bevidstgøre trafikanter om deres tanke- og 

handlemønster i situationer, der kan udløse vejvre-

de, således at de i højere grad tillægger andre trafi-

kanters handlinger ikke-fjendtlige motiver, og  de 

Vejvrede er et stigende problem, der både medfører risiko for trafikulykker og ubehag hos de involvere-
de trafikanter. I RELAX-projektet finansieret af TrygFonden har DTU med succes udviklet en intervention 
til forebyggelse af vrede i trafikken. Interventionen er udviklet til at reducere vejvrede blandt den alme-
ne befolkning og er således ikke tiltænkt trafikanter med et diagnosticeret vredeshåndteringsproblem.
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dermed selv reagerer mindre aggressivt. 

Tabel 1 viser en oversigt over interventi-

onens forskellige elementer. 

Det tager ca. 1,5 time at gennemføre 

RELAX-interventionen, der veksler mel-

lem aktiviteter i mindre grupper og i ple-

num, hvor alle deltagere er samlet. Mål-

gruppen er den almene befolkning. Inter-

ventionen er således ikke tænkt som et 

behandlingstilbud for personer, der har 

et diagnosticeret vredeshåndteringspro-

blem. Det er tænkt som et tiltag til ”almin-

delige” trafikanter, der kan bidrage til at 

reducere den mildere form for vrede over 

andre trafikanters adfærd, som mange lej-

lighedsvis oplever, når de færdes i trafik-

ken.

Evaluering af effekt
RELAX-interventionen blev udviklet og 

pilottestet som en del af projektet, og af-

slutningsvis blev effekten evalueret. Eva-

lueringen omfattede flere elementer, og 

effekten blev målt vha. selvrapportering 

og objektive målinger. Figur 1 viser en 

oversigt over evalueringens forløb.

Evalueringens deltagere blev rekrut-

teret blandt deltagere (N=4020) i en spør-

geskemaundersøgelse om vejvrede. Per-

soner, der (baseret på deres postnummer) 

boede i rimelig nærhed af DTU (N=1689), 

Introduktion Øvelse 1 Øvelse 2 Afrunding

Indhold Fakta om vrede 
generelt og i 
trafikken

Se situation fra 
andet perspek-
tiv. Tilskrivning 
af ikke fjendtlige 
motiver

Fakta om individuel-
le og situationelle 
forhold der påvirker 
forekomsten af 
vejvrede

Opsamling af 
hovedpointer

Format Foredrag i plenum Arbejde i små 
grupper

Arbejde i små 
grupper, foredrag og 
diskussion i plenum

Foredrag i plenum

Formål Viden, samt 
accept af interven-
tion som relevant

Bevidsthed om 
egne og andres 
tankemønstre

Viden samt ikke-
aggressive handle-
strategier

Repetition, introduktion 
til implementering og 
øvelse på egen hånd

Tabel 1: Oversigt over RELAX-interventionens hovedelementer.
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blev spurgt om, hvorvidt de ville deltage 

i interventionen. 230 personer bekræfte-

de, at de gerne ville deltage, men kun 216 

oplyste en e-mailadresse og kunne kon-

taktes. Der var ingen forskel mht. køn på 

dem, der ville og ikke ville deltage i inter-

ventionen, men gennemsnitsalderen for 

dem, der gerne ville deltage, var lidt hø-

jere end blandt dem, der ikke ville delta-

ge (52 år vs 48 år, p < .01). 

De personer, der gerne ville deltage i 

interventionen, blev fordelt tilfældigt i en 

testgruppe og en kontrolgruppe. Af prak-

tiske årsager var enkelte skift mellem grup-

perne nødvendige, så fordelingen endte 

med ikke at være helt tilfældig. I alt 62 

personer deltog i selve interventionen 

fordelt på 7 sessioner. Interventionens ef-

fekt blev målt ved hjælp af et før-efter-

design med kontrolgruppe, hvor tanke-

mønster og adfærd før og efter deltagel-

se i interventionen blev sammenlignet.

Alle deltagere i evalueringsstudiet ud-

fyldte et spørgeskema før og efter inter-

ventionen, og en del af personerne i test- 

og kontrolgruppen kørte derudover to 

gange i en kørselssimulator. Spørgeske-

maet blev benyttet til at måle, hvor ofte 

de udøvede/blev udsat for vrede i trafik-

ken, og hvordan de reagerede i situatio-

ner, hvor de oplevede vrede før og efter 

interventionen. Derudover blev de i spør-

geskemaet efter interventionen spurgt 

om, hvordan de selv oplevede interven-

tionen, og om de kunne se en forskel i de-

res egen adfærd og tanker. Kørselssimu-

latoren blev benyttet til at måle adfærds-

ændringer baseret på faktisk kørselsad-

færd (fx kørehastighed og overhaling), 

verbale udtryk, fagter og gestikuleren. 

Flere detaljer om undersøgelsesdesign 

findes i Haustein et al. (2020).

Mindre råben i trafikken
En sammenligning af kørselsadfærd, ver-

bale udtryk og gestikuleren viste, at test-

gruppen (som forventet) kom med færre 

verbale vredesudtryk og gestikulerede 

mindre, anden gang de kørte i kørselssi-

mulatoren, dvs. efter at de havde gen-

nemført interventionen. I kontrolgruppen 

var der en stigning i forekomsten af ver-

bale udtryk og gestikuleren. Forskellen i 

testgruppen var kun næsten signifikant 

(p = .14), men den modsatrettede udvik-

ling i test- og kontrolgruppe indikerer, at 

interventionen påvirker deltagerne i den 

ønskede retning. 

Tilsvarende viste analysen af spørge-

skemasvarene, at dem, der havde delta-

get i interventionen, var involveret i færre 

vejvredesituationer (både som udøver og 

som offer) efter interventionen end før. 

Forskellen var dog kun signifikant for det 

at råbe ad andre/blive råbt ad (p < .05) og 

for det at få en finger (p < .01). For det at 

give en finger til andre var forekomsten 

uændret. For de øvrige vredesudtryk var 

tendensen faldende både som offer og 

udøver, men dog ikke signifikant. Endvi-

dere viste analysen en generel stigning i 

forekomsten af konstruktive reaktioner i 

situationer, hvor de oplevede vrede (p < 

.05), hvilket blev målt med en under-ska-

la af ”Driving Anger Expression Invento-

ry” (for yderligere detaljer se Møller & Hau-

stein, 2017). 

Deltagerne oplevede 
interventionen som relevant
Som led i spørgeskemaundersøgelsen 
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Figur 1: Oversigt over RELAX-evalueringens forløb.

Pre-survey (N=4020)

Post-survey (n=126)

Screening: Bopæl i nærheden af Lyngby og villig at deltage

Ja (n=248)

Relax-intervention (TG, n=62)

Simulatorkørsel 1
(TG, n=23)

Simulatorkørsel 2
(TG, n=19)

Fokusgruppe
(TG, n=7)

Simulatorkørsel 1
(KG, n=41)

Simulatorkørsel 2
(KG, n=18)

Nej (n=3772)

TG = Testgruppe
KG = Kontrolgruppe
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blev interventionens deltagere bedt om at vurdere interventio-

nen. I gennemsnit gav de interventionen en positiv vurdering, 

idet ca. 75% gav udtryk for, at den var interessant og anvende-

lig. 44% gav udtryk for, at de havde ændret deres tanke- og ad-

færdsmønster i potentielle vejvredesituationer efter deltagelse 

i interventionen. Adspurgt, hvad de havde ændret efter inter-

ventionen, var ca. 70% ”enig” eller ”meget enig” i, at de prøver 

at undgå at tage andres dårlige adfærd personligt, og at de er 

mere opmærksomme på, hvordan de selv reagerer i trafikken. 

Disse tilkendegivelser blev yderligere bekræftet i opfølgende 

fokusgruppeinterview afviklet med det formål af få en mere de-

taljeret beskrivelse af, hvad deltagerne syntes om interventio-

nens forskellige elementer, og hvordan de oplevede interven-

tionens effekt. Således udtrykte en af deltagerne fx:

”[…] jeg vidste ikke, det ville have den effekt, når jeg så kom ud 
i trafikken. At de ting, vi havde siddet og trænet med det og set det 
der og sådan noget. At det faktisk virkede, men det gjorde det alt-
så”. 

Implementering af interventionen
Som en del af projektet gennemførte vi en workshop blandt ud-

valgte relevante nationale aktører. Følgende organisationer var 

repræsenteret: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Vejdirek-

toratet, Færdselsstyrelsen, Dansk Kørelærer Union og FDM. For-

målet var at drøfte, hvordan og i hvilke sammenhænge inter-

ventionen på sigt kunne implementeres. To forskellige sammen-

hænge blev drøftet: 1. I relation til køreuddannelsen, 2. På virk-

somheder og uddannelsesinstitutioner.

I relation til køreuddannelsen blev det drøftet, at det var re-

levant for nye bilister med viden om håndtering af vejvrede, 

men også at det inden for den nuværende lektionsplan ikke vil-

le være muligt at tilføje yderligere emner eller moduler uden at 

være nødt til at fjerne noget af det eksisterende indhold. På den 

baggrund blev to muligheder foreslået. Den ene mulighed var, 

at interventionen blev inkluderet i uddannelsen af kørelærere 

(evt. som led i efteruddannelse), således at kørelærere fik mere 

viden om emnet og kunne inddrage nogle af læringsprincip-

perne og den konkrete viden om vejvrede i den praktiske køre-
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undervisning. Den anden mulighed var at gennemføre inter-

ventionen som del af et generelt kursustilbud til 17-årige og de-

res forældre, der var i gang med ledsaget kørsel. I forbindelse 

med sidstnævnte blev det fremhævet som en fordel, at både de 

unge og deres forældre ville kunne få udbytte af det, og at for-

ældrene muligvis ville være mere motiverede for at engagere 

sig i interventionen, fordi det ville kunne gavne deres egne børn. 

I relation til virksomheder og uddannelsesinstitutioner blev 

det drøftet, at unge i gang med en uddannelse inden for er-

hverv, der omfattede en del kørsel, samt virksomheder, hvor kør-

sel indgik som et element i udførelsen af arbejdet, kunne have 

gavn af viden om håndtering af vejvrede. Endvidere blev det 

drøftet, at interventionen kunne gennemføres på virksomheder 

generelt fx som led i ”gå-hjem-møde”-aktiviteter. I alle tilfælde 

blev det fremhævet, at interventionen kunne inddrages som del 

af markedsføring af virksomheden/uddannelsesinstitutionen, 

som en der tog ansvar for at bidrage til sikker og hensynsfuld 

kørsel. 

Konklusion og det videre arbejde
Evalueringen af RELAX-interventionen viser, at mildere former 

for vejvrede kan reduceres med principper forankret i kognitiv 

teori. Fremadrettet er det relevant at afprøve interventionen på 

forskellige undergrupper af trafikanter og at tilpasse interven-

tionen til forskellige målgrupper og kontekster. Derudover vil 

det være relevant at afdække en eventuel langsigtet effekt. 
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De personer, der gerne ville deltage i 
interventionen, blev fordelt tilfældigt i en 
testgruppe og en kontrolgruppe. Af praktiske 
årsager var enkelte skift mellem grupperne 
nødvendige, så fordelingen endte med ikke 
at være helt tilfældig.


