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Resumé 

Vejvrede er et stigende problem, som ikke kun medfører ubehag hos de involverede parter, 
men også er forbundet med en øget ulykkesrisiko. Vi har udviklet og testet en kort 
gruppeintervention (90 min), som er rettet imod den almene befolkning. Interventionen 
fokuserede på at give deltagerne bedre forudsætninger for at undlade at tilskrive andre 
trafikanters handlinger en fjendtlig intention og derigennem fremme en konstruktiv (ikke 
aggressiv) interaktion med andre trafikanter, også i situationer hvor andre laver fejl.  
 
Vi har brugt et mixed-method kontrolgruppedesign, hvor vi har sammenlignet spørgeskemadata 
fra personer, som deltog i interventionen (TG), og personer, som ikke deltog i interventionen 
(KG), før og tre måneder efter deltagelse (n=126). Derudover deltog en undergruppe (n=37) i en 
kørselssimulatorundersøgelse før og efter interventionen. Efter besvarelse af både før- og 
efterspørgeskemaet gennemførte vi et fokusgruppeinterview, der omhandlede oplevelser i 
trafikken efter interventionen. Fokusgruppen bidrog til at uddybe de resultater og svar, vi havde 
opnået gennem spørgeskema- og simulatorundersøgelsen. 
 
Sammenligning af spørgeskemasvar før og efter interventionen viste, at omfanget af konstruktiv 
vredeshåndtering, som blev målt med en tilpasset underskala af ”Driving Anger Expression 
Inventory” (DAX), var steget signifikant for TG-deltagere, men ikke for KG-deltagere. Derudover 
faldt involveringen i mildere former for vejvrede (fx at råbe ad andre) både som offer og som 
udøver for TG-deltagerne, men ikke for KG-deltagere. Vi observerede endvidere, at omfanget af 
aggressiv kørsel, kommentarer og gestikuleren under kørsel i kørselssimulatoren faldt blandt 
TG-deltagerne, men forskellen var dog ikke signifikant. 
 
Generelt vurderede TG-deltagere interventionen positivt: 78% fandt den interessant, og 75% 
fandt den brugbar. 44% af de deltagere, som besvarede efterspørgeskemaet, rapporterede, at 
de havde ændret deres tankemønstre eller adfærd i trafikken efter interventionen. Både i 
efterspørgeskemaet og i fokusgruppen gav flere deltagere udtryk for, at de var blevet mere 
rolige i trafikken, og at de prøvede at sætte sig i modpartens sted og at tænke på alternative 
forklaringer på andres adfærd. Alt i alt viste evalueringens resultater, at RELAX-interventionen 
var effektiv til at reducere milde former for vejvrede. 
 
Med henblik på at understøtte implementering af interventionen i praksis gennemførte vi i 
slutningen af projektet en workshop blandt udvalgte relevante nationale aktører. Formålet var at 
drøfte, hvordan og i hvilke sammenhænge interventionen på sigt kunne implementeres i relation 
til køreuddannelsen, i virksomheder og/eller på uddannelsesinstitutioner. 
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1. Introduktion og baggrund 

Et stigende antal danske trafikanter oplever at blive udsat for vejvrede, når de færdes i trafikken 
(Møller & Haustein, 2018). Mildere former for vejvrede som at blive råbt ad forekommer hyppigst 
og er samtidig et af de vredesudtryk, der stiger mest. Vejvrede øger risikoen for involvering i 
trafikulykker, også når der tages højde for andre risikofaktorer som for eksempel alkohol (fx 
Wickens et al., 2016).  
 
I RELAX-projektet finansieret af TrygFonden har DTU udviklet og evalueret en intervention til at 
reducere vejvrede blandt den almene befolkning. I denne rapport beskrives RELAX-
interventionen (se kapitel 2). Ligeledes beskrives det, hvordan og med hvilket resultat 
interventionen blev evalueret (se kapitel 0 og 0). Muligheder for implementering af 
interventionen i praksis drøftes i kapitel 5. Projektets hovedkonklusioner præsenteres i kapitel  
6, og kapitel 7.20 giver et overblik over publikationer udgivet i sammenhæng med RELAX-
projektet. 
 
1.1 Vejvrede er en risikofaktor 
Vrede er en vigtig følelse, der kan have positive konsekvenser, hvis den kommer til udtryk på en 
moderat, konstruktiv og ikke fjendtlig måde (se fx Deffenbacher et al., 2002). I trafikken er vrede 
dog en risikofaktor, fordi vrede er associeret med risikoadfærd og dermed øget risiko for 
involvering i ulykker (se fx Wickens et al., 2016; Zhang & Chan, 2016). Således er det for 
eksempel påvist, at vrede trafikanter kører tættere på forankørende, accepterer kortere 
sikkerhedsafstand til andre trafikanter, har nedsat opmærksomhed på trafiksituationen og er 
mere tilbøjelige til at overtræde færdselsloven (se fx Abdu et al., 2012; Zhang et al., 2019). 
 
1.2 Både situation og trafikantkarakteristika er vigtige 
Vejvrede udløses i samspillet mellem den trafiksituationen og individuelle trafikantkarakteristika. 
Med hensyn til trafiksituationen er manglende mulighed for at komme frem samt andres 
fjendtlige eller hensynsløse adfærd centrale udløsende faktorer. Tabel 1 viser fem 
adfærdsformer, som trafikanter i Danmark har fremhævet, som dem de bliver mest vrede over 
hos bilister, cyklister og fodgængere (Holgaard et al., 2018).  
 
Med hensyn til trafikantkarakteristika er der individuelle forskelle på, hvor tilbøjelige trafikanter 
er til at blive vrede og hvilke situationer, de bliver mest vrede over. Mænd giver for eksempel i 
højere grad udtryk for at blive vrede, når fremdrift forhindres, mens kvinder i højere grad giver 
udtryk for at blive vrede over risikabel kørsel og færdselsforseelser (fx Deffenbacher et al., 
2016). Derudover opfatter trafikanter, som er mere tilbøjelige til at blive vrede, oftere andres 
adfærd som hensynsløs og tillægger dem en negativ intention (Holgaard et al., 2018). At 
tillægge andre trafikanters adfærd en negativ intention i mindre grad, er derfor centralt i 
interventioner mod vejvrede – også RELAX-interventionen. 
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Tabel 1: Adfærd hos bilister, cyklister og fodgængere, som gør trafikanter mest vrede eller rasende 

Bilistadfærd 
n = 2262 

Cyklistadfærd  
n = 2198 

Fodgængeradfærd 
n = 1332 

Kører for tæt bagved/ 
trækker for tæt ind/ud 25% Manglende hensyn 23% Uopmærksomhed/ 

manglende orientering 45% 

Manglende hensyn 21% Uopmærksomhed/ 
manglende orientering 21% Går over for rødt 24% 

Uforsvarlig/hasarderet 
kørsel 17% Forkert placering (fx 

gågade/ fodgængerfelt) 15% Manglende hensyn 13% 

Uopmærksom/ 
manglende orientering 15% Overtræder 

færdselsloven 15% Forkert placering  
(fx går på cykelstien) 8% 

Kører for hurtigt 14% Manglende tegngivning 13% Går ud foran andre 6% 

 
 

1.3 Tidligere interventioner mod vejvrede 
Trods stigende interesse for vejvrede findes der meget få forebyggende interventioner. Der 
findes endvidere kun få effektundersøgelser af disse interventioner, og i de fleste tilfælde er 
effekten testet på universitetsstuderende eller kliniske samples bestående af personer med et 
diagnosticeret vredeshåndteringsproblem. Deffenbacher (2016) inddeler de eksisterende 
interventioner i fire kategorier:  

1) Kognitive interventioner 
2) Beroligende interventioner 
3) Adfærdsmodificerende interventioner 
4) Kombinationstilgange 

 
Kognitive interventioner har fokus på at ændre trafikanters tankemønstre (fx Deffenbacher et 
al., 2000). Man arbejder med at identificere ikke-konstruktive kognitive processer, og hvordan 
disse påvirker følelser og adfærd. I forbindelse med vrede er målet at lære at erstatte 
vredesfremmende tanker med vredesdæmpende tanker.  
 
Beroligende interventioner har fokus på at lære trafikanterne at berolige sig selv for eksempel 
gennem vejrtrækningsøvelser (fx Galovski et al., 2003).  
 
Adfærdsmodificerende interventioner fokuserer på at ændre adfærdsmønstre. I forbindelse med 
vrede prøver man her at finde på adfærd, som er uforenelig med vrede, for eksempel 
afslappende adfærd (fx at lytte til musik) og at undgå kendte kilder til vrede (fx tage afsted 
tidligere for at undgå tidspres). Derudover arbejder man med selvinstruktion til sikker adfærd og 
rolig kørsel.  
 
I kombinationstilgange kombineres de øvrige interventionstyper på forskellig måde. Eksempler 
er kognitive-adfærdsinterventioner og “Mindfulness” interventioner (fx Kazemeini et al., 2013), 
men også RELAX-interventionen, som beskrives i følgende kapitel.  
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2. RELAX-interventionen  

I den intervention, som DTU har udviklet, anvendes en kombineret kognitiv-adfærdsmæssig 
tilgang. Teoretisk er interventionen forankret i kognitiv teori og dermed i en antagelse om, at de 
tanker, 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 mindre aggressivt, skal de 
tænke mindre aggressive tanker. 
 
På den baggrund var formålet med RELAX-interventionen at udvikle et koncept, der kunne 
bidrage til at bevidstgøre trafikanter om deres tanke- og handlemønster i situationer, der kan 
udløse vejvrede, således at de i højere grad tillægger andre trafikanters handlinger ikke-
fjendtlige motiver og dermed selv reagerer mindre aggressivt. Tabel 2 viser en oversigt over 
interventionens forskellige elementer.  
 
Tabel 2: Oversigt over RELAX-interventionens hovedelementer 

 Introduktion Øvelse 1 Øvelse 2 Afrunding 

Indhold Fakta om vrede 
generelt og i 
trafikken 

Se situation fra andet 
perspektiv 
Tilskrivning af ikke 
fjendtlige motiver 

Opmærksomhed på 
vredesøgende 
faktorer i trafikken 
Konflikthåndterings-
strategier 

Gentagelse af 
hovedpointer 
Opfordring til at øve 
sig i trafikken 
 

Format Foredrag i plenum Arbejde i par 
Diskussion i plenum 

Arbejde i små 
grupper 
Foredrag og 
diskussion i plenum 

Foredrag i plenum 
Pamflet med 
hovedpointer 

Formål Opnå 
opmærksomhed på 
risici forbundet med 
vrede i trafikken 
Motivere til at 
ændre egen 
adfærd og at 
engagere sig i 
interventionen 

Kognitive strategier: 
- Lær at se 
situationen fra en 
andens perspektiv 
- Lær ikke at tilskrive 
andres handlinger 
fjendtlige motiver 
 

Adfærdsstrategier: 
- Deeskaler 
forestående 
vredessituationer 
og konflikter 
 

Motivere fremtidig 
brug af de tillærte 
strategier 
 

 
Det tager cirka 1,5 time at gennemføre RELAX-interventionen, der veksler mellem aktiviteter i 
mindre grupper og i plenum, hvor alle deltagere er samlet. Målgruppen er den almene 
befolkning. Interventionen er således ikke tænkt som et behandlingstilbud for personer, der har 
et diagnosticeret vredeshåndteringsproblem. Det er tænkt som et tiltag til ”almindelige” 
trafikanter, der kan bidrage til at reducere den mildere form for vrede over andre trafikanters 
adfærd, som mange lejlighedsvis oplever, når de færdes i trafikken. 
 
Interventionen starter med en faktabaseret introduktion til vrede som en basal menneskelig 
følelse samt til den ulykkesrisiko, der er forbundet med at blive vred i trafikken. Introduktionen 
skal skabe bevidsthed om problemer forbundet med vejvrede og motivere deltagerne til at 
engagere sig i interventionen. Derudover skal introduktionen hjælpe med at fremme en 
åbenhed hos deltagerne over for at ændre deres adfærd og tænkemønstre i trafikken.  
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Efter introduktionen igangsættes den første øvelse. Øvelsen træner deltagerne i at kunne se en 
situation fra modpartens perspektiv og tillægge modparten en ikke-aggressiv intention. 
Deltagerne gennemfører øvelsen i par og de tager udgangspunkt i deres egne oplevelser. 
Den næste øvelse udføres i større grupper på cirka fem personer per gruppe. Øvelsen er 
designet til at give deltagerne indsigt i faktorer, som kan være med til at skabe konflikter i 
trafikken og give dem nogle konkrete konflikthåndteringsstrategier. 
 
Interventionen afsluttes med en opsamling, hvor de vigtigste pointer repeteres. Derudover 
opfordres deltagerne til fremadrettet at øve sig i at bruge de konkrete strategier, som de har fået 
under interventionen, med henblik på at fortsætte med at forbedre deres færdigheder i at 
håndtere andres og egen vrede på en konstruktiv måde. For at støtte ”hjemmearbejdet”, fik alle 
deltagere udleveret en pamflet med interventionens centrale budskaber (se Figur 1). 
 

 
Figur 1:RELAX-interventionens centrale budskaber som de præsenteres i den udleverede pamflet 
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3. Evalueringsmetode 

3.1 Procedure og stikprøve 
RELAX-interventionen blev udviklet og pilottestet som del af projektet, og afslutningsvis blev 
effekten evalueret. Evalueringen omfattede flere elementer, og effekten blev målt ved hjælp af 
selvrapportering og objektive målinger. Figur 2 viser en oversigt over evalueringens forløb. 
 
  

 
Figur 2: Oversigt over RELAX-evalueringens forløb 
 
Evalueringens deltagere blev rekrutteret blandt deltagere (N=4020) i en 
spørgeskemaundersøgelse om vejvrede. Personer, der (baseret på deres postnummer) boede i 
rimelig nærhed af DTU (N=1689), blev spurgt om, hvorvidt de ville deltage i interventionen. 230 
personer bekræftede, at de gerne ville deltage, men kun 216 oplyste en e-mailadresse og 
kunne kontaktes. Der var ingen forskel mht. køn på dem, der ville og ikke ville deltage i 
interventionen, men gennemsnitsalderen for dem, der gerne ville deltage, var lidt højere end 
blandt dem, der ikke ville deltage (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 praktiske årsager var enkelte skift mellem grupperne nødvendige, så 
fordelingen endte med ikke at være helt tilfældig. I alt 62 personer deltog i selve interventionen 
fordelt på syv sessioner. Interventionens effekt blev målt ved hjælp af et før-efter-design med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-survey (n=126) 

Relax-intervention (TG, n=62) 

Simulatorkørsel 1 
(TG, n=23) 

Simulatorkørsel 2 
(TG, n=19) 

Simulatorkørsel 2 
(KG, n=18) 

Simulatorkørsel 1 
(KG, n=41) 

Fokusgruppe 
(TG, n=7) 

 

Ja (n=248) Nej (n=3772) 

Screening: Bopæl i nærheden af Lyngby og villig at deltage  
 

Pre-survey (N=4020) 

TG = Testgruppe 

KG = Kontrolgruppe 
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kontrolgruppe, hvor tankemønster og adfærd før og efter deltagelse i interventionen blev 
sammenlignet.  
 
Alle deltagere i evalueringsstudiet udfyldte et spørgeskema før og efter interventionen, og en 
del af personerne i test- og kontrolgruppen kørte derudover to gange i en kørselssimulator.  
Som sidste del af evalueringen deltog syv personer fra testgruppen i et fokusgruppeinterview, 
hvor de kunne uddybe deres erfaring med træningen. Evalueringsdesignet præsenteres mere 
detaljeret i Haustein et al. (2020). 
 
3.2 Pilottest 
Under udviklingen af interventionen er denne testet over flere omgange. I første omgang er 
interventionen afprøvet to gange på medarbejdere fra DTU, og efter hver afprøvning er 
interventionen tilpasset de kommentarer, som deltagerne havde. Herefter er interventionen 
blevet præsenteret for interesserede medlemmer af projektets følgegruppe og igen tilpasset. 
Endeligt er interventionen blevet pilottestet på et hold af køreskoleelever. 

 
3.3 Simulatorforsøg 
Kørslen i simulatoren varede cirka seks minutter og foregik under tidspres. Kørslen omfattede 
otte situationer (se Tabel 3) designet til at udløse vrede. Situationerne var udvalgt baseret på en 
tidligere undersøgelse (se Holgaard et al., 2018).  
 
Tabel 3: Oversigt over de otte vredesinducerende situationer 

Situation Beskrivelse 

1 En bagfrakommende lastbil kører meget tæt på.  

2 To cyklister har placeret sig midt på kørebanen foran deltageren. Det er ikke muligt at 
foretage en sikker overhaling pga. modkørende trafik samt vejens geometri. Den 
bagvedkørende lastbil dytter, når deltagerens hastighed kommer under 10 km/t. 

3 Bilen foran deltageren passerer et kryds ved meget lav hastighed. Lyset skifter til rødt og 
deltageren er nødt til at vente til lyset igen skifter til grønt. 

4 En fodgænger krydser pludseligt vejen foran deltagerne (sikker afstand).  

5 En bil kører over for rødt og svinger ind foran deltageren (sikker afstand). 

6 Den forankørende bilists kørehastighed og placering på kørebanen er meget svingende  
(fra 30 til 60 km/t i en 70 km/t zone). 

7 En modkørende bil kører meget tæt på midterlinjen. 

8 En cyklist fra en tværgående vej svinger ind foran deltageren (sikker afstand). 

 
Figur 3 viser et billede af den anvendte kørselssimulator (fixed-based mid-level physical fidelity 
driving simulator). Under kørslen blev kørselsadfærden (fx placering på kørebanen, hastighed 
og overhalinger) registreret automatisk. Endvidere blev deltagerne filmet således, at deres 
fagter og verbale vredesudtryk efterfølgende kunne inddrages i analysen (for yderligere detaljer 
se Abele et al., 2020). 
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Figur 3: Billede af den anvendte kørselssimulator 
 
 
3.4 Spørgeskema og fokusgruppeinterviews 
Spørgeskemaet omfattede forskellige aspekter, som vises i Tabel 4. Relevant for evaluering af 
interventionen er de aspekter, der blev målt både før og efter interventionen, men først og 
fremmest de forskellige målinger af vejvrede:  
 

• en kort version af Driver Anger Expression Inventory (DAX-short, Stephens & Sullman, 
2014)  

• spørgsmål om involvering i fem forskellige situationer som udøver/offer de seneste tre 
måneder (se Møller & Haustein, 2018) 

 
I DAX skelnes der mellem fire måder at udtrykke vejvrede på: (1) verbal aggression (fx at råbe 
eller bande højlydt), (2) fysisk aggression (fx stige ud af bilen), (3) aggression ved hjælp 
afkøretøjet (fx blinke med lygterne), og (4) konstruktiv reaktion (fx a sige til sig selv, at man skal 
ignorere det). Derudover udregnes der en samlet score for vejvrede, som inddrager de tre 
førstnævnte former for vredesudtryk.  
 
Spørgsmål om involvering i forskellige situationer inkluderede følgende 5 situationer: 

• Blive råbt ad af/råbe ad en medtrafikant 
• Få/give ’fingeren’ af en medtrafikant. 
• Bliv truet af/true en medtrafikant. 
• Bliv slået på eller sparket til køretøj /slå på eller sparke til et køretøj 
• Bliv slået/slå en medtrafikant. 

 
Relevant for evalueringen er derudover, hvordan deltagerne selv har oplevet interventionen og 
hvilken effekt de har oplevet. Dette blev der spurgt efter i efterspørgeskemaet og uddybet i 
fokusgruppeinterviewet. 
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Tabel 4: Før- og efterspørgeskemaets indhold 

Indhold Førspørgeskema Efterspørgeskema 

Demografi Alder, køn, postnummer, 
uddannelse, husstandsform 

Alder, køn, postnummer 

Opfattelse af 
vejvrede 

Opfattelse af vejvrede som 
problem, faktorer relateret til 
vejvrede 

Opfattelse af vejvrede som problem 

Personlighed Brief HEXACO Inventory  
(BHI, De Vries, 2013) 

 

Kørestil Dimensionerne ”overtrædelse” og 
”fejl” fra Mini-DBQ (Martinussen et 
al., 2013) 

 

Vejvrede -Kort version af Driver Anger Expression Inventory (DAX-short, Stephens & 
Sullman, 2014)  
-Involvering i forskellige situationer som udøver/offer de seneste 3 måneder 
(Møller & Haustein, 2018) 

Årsagen til 
andres vejvrede  

10 spørgsmål, der er udviklet baseret på tidligere undersøgelser  
(Britt & Garrity, 2006; Møller & Haustein, 2017; Yagil, 2001) 

Vurdering af 
interventionen 

 

-Vurdering af forskellige elementer af 
interventionen 
-Selvrapporterede adfærdsændringer pga. 
interventionen  
-Relevans af interventionen i forskellige 
kontekster (frivillig/obligatorisk) 

 
I fokusgruppen opfordrede vi deltagerne til at uddybe den feedback, de gav i 
efterspørgeskemaet, og desuden at beskrive deres oplevelser i trafikken siden interventionen i 
større detalje. Vi bad desuden om en evaluering af de enkelte delelementer af interventionen og 
forbedringsforslag til disse. En moderator ledte gruppediskussionen, og en assistent tog noter 
og hjalp moderatoren ved behov. 
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4. Resultater af evaluering 

4.1 Resultater af simulatorforsøg 
En sammenligning af kørselsadfærd, verbale udtryk og gestikuleren viste, at testgruppen (som 
forventet) kom med færre verbale vredesudtryk og gestikulerede mindre, anden gang de kørte i 
kørselssimulatoren, altså efter at de havde gennemført interventionen. I kontrolgruppen var der 
en stigning i forekomsten af verbale udtryk og gestikuleren. Forskellen i testgruppen var kun 
næsten signifikant (p = .14), men den modsatrettede udvikling i test- og kontrolgruppe indikerer, 
at interventionen påvirker deltagerne i den ønskede retning (se Tabel 5).  
 
Tabel 5: Adfærd ved kørsel før og efter intervention (simulator) 

 Gennemsnit TG 
Paired t-

test 
Gennemsnit KG 

Paired t-
test 

 Kørsel 1 Kørsel 2 p Kørsel 1 Kørsel 2 p 

Aggressiv kørsel 
(score) -0,10 -0,05 0,71 0,05 0,05 0,99 

Antal kommentarer 
om andre trafikanter 1,37 0,68 0,14 1,82 2,59 0,41 

Antal gestus og 
hovedrysten 0,26 0,21 0,79 0,76 0,94 0,48 

 
 
4.2 Resultater af før-/efterspørgeskemaundersøgelse 
Analysen af spørgeskemasvarene viste, at dem, der havde deltaget i interventionen, var 
involveret i færre vejvredesituationer (både som udøver og som offer) efter interventionen end 
før (se Tabel 6). Forskellen var dog kun signifikant for det at råbe ad andre/blive råbt ad og for 
det at få en finger. 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.  
 
Endvidere viste analysen en generel stigning i forekomsten af konstruktive reaktioner i 
situationer, hvor de oplevede vrede (p < .05), hvilket blev målt med en under-skala af ”Driving 
Anger Expression Inventory” og signifikante forskelle af enkelte items i DAX, som vises i Tabel 
7. 
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Tabel 6: Vejvrede før og efter intervention (før- & efterspørgeskema) 

 

TG (n=39) KG (n=87) 

Før  
(% ”ja") 

Efter  
(% ja") 

p 
(paired 
t-test) 

Før  
(% ”ja") 

Efter  
(% ”ja") 

p 
(paired 
t-test) 

Jeg er blevet råbt ad af en medtrafikant. 46,2 25,6 p < 0,05 46,0 35,6 ns 

Jeg har selv råbt ad en medtrafikant. 25,6 7,7 p < 0,05 25,3 27,9 ns 

Jeg har fået ’fingeren’ af en medtrafikant. 48,7 23,1 p < 0,01 29,9 33,7 ns 

Jeg har selv givet ’fingeren’ til en 
medtrafikant. 15,4 15,4 ns 16,1 16,3 ns 

Jeg er blevet truet af en medtrafikant. 17,9 7,7 ns 24,1 15,1 ns 

Jeg har selv truet en medtrafikant. 2,6 0,0 ns 0,0 0,0 ns 

Mit køretøj (fx bil, cykel, knallert osv.) er 
blevet slået på eller sparket til. 10,3 2,6 ns 10,3 3,5 ns 

Jeg har selv slået på eller sparket til et 
køretøj (fx bil, cykel, knallert osv.). 2,6 0,0 ns 2,3 0,0 ns 

Jeg er blevet slået af en medtrafikant. 2,6 0,0 ns 0,0 1,2 ns 

Jeg har selv slået en medtrafikant. 0,0 0,0 ns 0,0 0,0 ns 

ns = forskellen ikke statistisk signifikant 
 
Tabel 7: DAX før og efter intervention (før- & efterspørgeskema) 
  
  

TG (n=39) KG (n=87) 

Før 
(gnsn.) 

Efter 
(gnsn.) 

p 
(paired 
t-test) 

Før 
(gnsn.) 

Efter 
(gnsn.) 

p 
(paired 
t-test) 

Enkelte 
items 
med sign. 
forskel 

Jeg bander højlydt over den anden 
trafikant 

2,83 2,39 < 0,01 3,00 2,74 < 0,05 

Jeg overvejer positive måder at 
håndtere situationen på 

3,64 4,22 < 0,05 3,72 3,69 ns 

Jeg siger til mig selv, at den anden 
ikke havde til hensigt at genere mig 

3,33 3,78 < 0,05 3,09 3,17 ns 

DAX 
skala 

DAX total aggression (10 items) 1,60 1,52 = 0,13 1,69 1,69 ns 

DAX konstrukiv udtryk (6 items) 4,00 4,22 < 0,05 3,78 3,81 ns 

ns = forskellen ikke statistisk signifikant 
 
4.3 Evaluering af deltagere i spørgeskemaundersøgelse og fokusgrupper 
Som led i spørgeskemaundersøgelsen blev interventionens deltagere bedt om at vurdere 
interventionen. I gennemsnit gav de interventionen en positiv vurdering, idet 78% gav udtryk for, 
at den var interessant, 75% brugbar og 72% god (”enig” eller ”meget enig” på en 5-trinsskala). 
Der var ikke store forskelle i vurderingen af de forskellige dele/øvelser af træning.  
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44% af deltagerne gav udtryk for, at de havde ændret deres tanke- og adfærdsmønster i 
potentielle vejvredessituationer efter deltagelse i interventionen. Adspurgt, hvad de havde 
ændret efter interventionen, var cirka 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 (se Figur 4). For alle seks spørgsmål om adfærdsændringer efter 
interventionen var over halvdelen af deltagerne ”enige” eller ”meget enige” i, at de havde 
ændret deres adfærd i en mere konstruktiv retning. Tilsvarende var kun omkring 10% ”uenige” 
eller ”meget uenige” i samme spørgsmål. 
 

 
Figur 4: Deltageres selv-rapporteret adfærdsændringer (efterspørgeskema) 
 
Disse tilkendegivelser blev bekræftet i et opfølgende fokusgruppeinterview afviklet for at få en 
mere detaljeret beskrivelse af, hvad deltagerne syntes om interventionens forskellige elementer, 
og hvordan de oplevede interventionens effekt. Det kan illustreres ved følgende citater:  
 
”Jeg var faktisk lidt forbløffet over at [gruppetræningen] sådan virkede på den måde, fordi altså 
[…], det var fint nok og sådan noget… men jeg vidste ikke det ville have den effekt, når jeg så 
kom ud i trafikken. At de ting vi havde siddet og trænet med og set det der og sådan noget. At 
det faktisk virkede, men det gjorde det altså. Og lige så snart jeg satte mig ud i transitten 
derude, så kunne jeg mærke det der med, nå men der er nogle ting her, nogen andre der kører 
på en måde… jeg må bare slappe af.”  
 
”Det der trafikempati, ikke? Det der med at kunne sætte sig i den andens sted og nogen gange 
også, okay. Vedkommende gjorde ikke det her for at genere nogen, vedkommende var i 
trafikken, ikke, og var stresset. Det kan jeg også være nogen gange og kom til at overse noget 
og så videre, ikke. Og så hele tiden at have den der, lige uhhh… træk vejret.”  
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5. Implementering af interventionen 

Som en del af projektet gennemførte vi en 3-timers workshop blandt udvalgte relevante 
nationale aktører. Følgende organisationer var repræsenteret: Dansk Kørelærer Union, FDM, 
Færdselsstyrelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Rådet for Sikker Trafik og 
Vejdirektoratet. Formålet var at drøfte, hvordan og i hvilke sammenhænge interventionen på 
sigt kunne implementeres. Workshoppen fandt sted i januar 2020 på DTU.  
 
Efter præsentation af RELAX-interventionen og resultater for deltagerne, blev deltagerne inddelt 
i to grupper med fokus på at udarbejde konkrete forslag til, hvor og hvordan interventionen 
kunne implementeres i praksis. Den ene gruppe drøftede implementering i relation til 
køreuddannelsen, den anden gruppe i virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre 
sammenhænge, der blev vurderet som relevante. Efter gruppearbejde blev resultater 
præsenteret i plenum og diskuteret (se Figur 5).  
 

 
Figur 5: Drøftelse af gruppearbejde i plenum  
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I relation til køreuddannelsen blev det drøftet, at det var relevant for nye bilister med viden om 
håndtering af vejvrede, men også at det inden for den nuværende lektionsplan ikke ville 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 læringsprincipperne 
og den konkrete viden om vejvrede i den praktiske køreundervisning. Den anden mulighed var 
at gennemføre interventionen som del af et generelt kursustilbud til 17-årige og deres 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 forældrene 
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 erhverv, der omfattede en del kørsel, samt virksomheder, hvor kørsel 
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 for eksempel 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.  
 
Som sidste element i workshoppen blev deltagerne bed om at evaluere, i hvilke sammenhænge 
det vil være mest relevante at implementere RELAX-interventionen. Som Tabel 8 viser, syntes 
de fleste deltagere, at det var mest relevant at implementere RELAX-interventionen som del af 
kørelæreruddannelsen. Præsentationerne fra workshoppen kan hentes her. 
 
  

https://orbit.dtu.dk/en/activities/relax-implementation-workshop
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Tabel 8: Evaluering af de mest relevante måder at implementere RELAX-intervention i praksis 

 Frivilligt Obligatorisk 

Del af køreskoleundervisningen 
(unge/nye bilister) 

 X 

Del af køreskoleundervisningen 
(erhvervschauffører) 

 XX 

Kursus nogle år efter erhvervelse af 
kørekortet (private)   

Kursus nogle år som erhvervschauffør X  

Kursus for trafikanter, der har fået en bøde 
eller lign. for vrede/aggression i trafikken   

Tilbud til alle trafikanter (inkl. cyklister mv.)   

Del af kørelæreruddannelsen  XXXXXX 

”Forældre-/ledsagertræning” i forbindelse 
med ledsagerordningen XX  

Tilbud til arbejdspladser til deres chauffører 
(kurset bruges i forbindelse med arbejdet) XXX  

Tilbud til arbejdspladser som 
medarbejdergode/gå-hjem-møde X  
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6. 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 interventionen til forskellige målgrupper og 
kontekster. Derudover vil det være relevant at afdække en eventuel langsigtet effekt.  
Det kan derudover være relevant at udvikle mere konkret formulerede (selv-)instruktioner til 
direkte anvendelse i konkrete situationer i trafikken. Disse kunne enten bruges af passagerer, 
kørelærer, ledsager eller chaufføren selv. Instruktionerne kunne også tænkes at blive 
implementeret i avancerede former af indbyggede køreassistenter i bilerne, som igennem 
sensorer kunne detektere vejvrede og herefter vejlede chaufføren (Abele et al., 2020). 
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7. Formidling af RELAX-resultater 

Dette kapitel giver en oversigt over publikationer relateret til RELAX-projektet. Oversigten bliver 
opdateret løbende på projektets hjemmeside.  
 
7.1 Formidling af resultater i Danmark 
Følgende bidrag relateret til RELAX-projektet er blevet præsenteret på konferencen Trafikdage 
på Aalborg Universitet: 
 

• Holgaard, R., Møller, M., & Haustein, S. (2018). Hvad gør trafikanter vrede? Analyse af 
situationer med vejvrede og forskelle mellem trafikanttyper. Trafikdage 2018. 
Læs artiklen her. 
 

• Haustein, S., & Møller, M. (2019). Bilisters vejvrede og sammenhæng med individuelle 
karakteristika samt opfattelse af årsag og motiv bag andres vejvrede. Trafikdage 2019. 
Læs artiklen her. 

 
• Holgaard, R., Møller, M. & Haustein, S. (2019). Træningsprogram til at forebygge 

vejvrede. Trafikdage 2019. 
Læs artiklen her. 

 
Følgende bidrag relateret til RELAX-projektet blev offentliggjort i tidskriftet Trafik og Veje:  
 

• Møller, M., Holgaard, R., & Haustein, S. (2019). Vejvrede kan reduceres – evaluering af 
en intervention mod vejvrede. Trafik & Veje, Marts 2019. 
 

• Haustein, S., Abele, L., & Møller, M. (2019). Sammenhæng mellem selvrapporteret og 
observeret vejvrede: et simulatoreksperiment. Trafik & Veje, Marts 2019 

 
Medlemmer af projektteamet er ved flere lejligheder blevet interviewet af journalister fra 
forskellige medier om projektet. Resultaterne af disse interviews vil blandt andet blive bragt i 
FDMs medlemsblad ”MOTOR” samt i en bog om vejvrede, der forventes udgivet senere på året. 
  
Vores resultater forventes derudover at blive præsenteret på to konferencer arrangeret af Rådet 
for Sikker Trafik. Dels deres konference for erhvervschauffører der finder sted i maj 2020 og 
dels på deres årlige Trafiksikkerhedskonference der finder sted i oktober 2020.  
  
7.2 International videnskabelig formidling 
Følgende bidrag relateret til RELAX-projektet er submittet til videnskabelige tidskifter og 
konferencer: 
 

• Abele, L., Haustein, S., Møller, M. & Zettler, I. (2020). Links between observed and self-
reported driving anger, observed and self-reported aggressive driving, and personality 
traits. Accident Analysis & Prevention, 140, https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105516 

https://orbit.dtu.dk/en/projects/reduce-the-level-of-road-anger-expression-relax-development-of-a-
https://orbit.dtu.dk/en/projects/reduce-the-level-of-road-anger-expression-relax-development-of-a-
https://www.trafikdage.dk/td/papers/papers18/567_RagnhildHolgaard.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/191232421/143_SonjaHaustein.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/191502704/Holgaard_M_ller_Haustein_Trafikdage_2019_Tr_ningsprogram.pdf
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• Haustein, S., Holgaard, R., Abele, L., Andersen, S. K. K., & Møller, M. (2020). A 
cognitive-behavioural intervention to reduce driving anger: Evaluation based on a 
mixed-method approach. Paper submitted for publication. 
 

• Haustein, S., Holgaard, & Møller, M. (2020). Mixed-method evaluation of a driving anger 
intervention. Abstract accepted for presentation at the International Conference on 
Traffic and Transport Psychology, Lund, Sweden. 
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Tak 

Vi vil gerne takke TrygFonden for at støtte RELAX-projektet (ID: 124772) og alle deltagere i 
undersøgelsen. Vi vil desuden gerne takke medlemmer af Dansk Kørelærer-Union (DKU), 
Forenede Danske Motorejere (FDM), Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiets Nationale 
Færdselscenter, Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen for deres hjælp under udviklingen af 
interventionen, udbredelse af spørgeskemaet og/eller konstruktiv feedback vedrørende 
implementering af interventionen i praksis. Vi vil særligt takke Dennis Lange, Pernille Ehlers og 
Tove Hels, som alle har støttet projektet igennem hele projektperioden.  
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