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Har videospil indflydelse 
på unges bilkørsel?
Videospil er meget populære blandt unge 
mennesker, særlig blandt unge mænd. 
Unge mænd har som bekendt øget uhelds-
risiko, og det er derfor relevant at vide, om 
det påvirker deres bilkørsel at spille video-
spil.

I en ny belgisk undersøgelse ses der 
nærmere på, om der er sammenhæng mel-
lem risikoadfærd i trafikken og omfanget 
af videospil hos unge. Der er fokus på 
videospil, hvor risikoadfærd og hensyns-
løshed i trafikken er et centralt element. 
Antagelsen bag undersøgelsen er, at de 
unge, i kraft af videospillene, bliver vant 
til risikoadfærd og hensynsløshed i trafik-
ken, og at dette medfører en mere positiv 
holdning og større tilbøjelighed til selv at 
udvise denne adfærd som bilist.

354 unge følges gennem to år. 63% 
er unge mænd, og 37% er unge kvinder. 
Første gang de unge deltager i undersøgel-
sen, er de 17-18 år og har ikke kørekort til 
personbil endnu. Anden gang de deltager i 
undersøgelsen, er de blevet 19-20 år og har 
taget kørekort.

Undersøgelsen omfatter tre former for 
risikoadfærd. To af disse indgår som cen-

trale elementer i de pågældende videospil, 
mens den tredje ikke gør. De to førstnævnte 
former for risikoadfærd er hhv. kørsel ved 
meget høj hastighed og hensynsløshed fx i 
form af påkørsel af andre trafikanter. Den 
sidstnævnte form for risikoadfærd er kørsel 
i alkoholpåvirket tilstand. Derudover bely-
ses de unges personlighed mht. spændings-
søgning og aggression med henblik på at 
kunne tage højde for individuelle forskelle 
i analysen.

Undersøgelsens resultater tyder på, at 
omfanget af videospil i 17-18 års alderen 
er en indikator for omfanget af risikoad-
færd i trafikken i 19-20 års alderen. Dette 
gælder også, når der tages højde for indi-
viduelle forskelle mht. spændingssøgning 
og aggression. Undersøgelsen viser, at de 
unge, der ofte spiller den pågældende type 
videospil i 17-18-års alderen, er mere til-
bøjelige til at køre hurtigt og hensynsløst, 
når de to år senere har fået kørekort, end 
unge, der aldrig eller sjældent spiller denne 
form for videospil, er. Resultaterne viser 
endvidere, at spillenes indhold har betyd-
ning for, hvordan de unges egen kørsel 
bliver påvirket. Således er der kun effekt 
af omfanget af videospil på kørsel ved høj 
fart og hensynsløshed, dvs. på den type ri-
sikoadfærd, der indgår i videospillene. Der 
er ingen effekt af omfanget af videospil på 
de unges holdning til spritkørsel.

Undersøgelsens resultater tyder på, at 
det kan påvirke unges bilkørsel at spille 
videospil, hvor risikoadfærd og hensynsløs 
kørsel er et centralt element. Der findes 
dog stadig kun meget lidt viden på dette 
område, og der er derfor brug for yderli-
gere undersøgelser for at få bedre indblik 
i sammenhængen mellem videospil og kø-
readfærd hos unge.
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