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Vejvrede i trafikken
Dette notat om vejvrede i trafikken er udarbejdet af Jette Ravn og Marlene Rishøj Cordes, Erfarne
Bilister for GF Fonden. Notatet formidler analyser af to repræsentative spørgeskemaundersøgelser
gennemført af YouGov i hhv. juni 2017 og oktober 2019 med 1000 respondenter i hver af undersøgelserne. I de afsnit hvor der ikke er sammenlignede resultater, er der afrapportereret på resultaterne fra 2019.

Hvad er vejvrede?
Vejvrede er et relativt nyt begreb indenfor trafiksikkerhedsområdet. Der findes ikke en internationalt
anerkendt definition på, hvad betegnelsen ”vejvrede” dækker over, men det omfatter aggressiv
køreadfærd og aggression i trafikken. Udtrykket stammer fra det engelske begreb ”road rage”.
Vejvrede kan forekomme blandt alle trafikanttyper. Det ses både hos bilister, passagerer, cyklister
og fodgængere, hos begge køn og i et utal af situationer. Der forskes forsat i, hvorledes vejvrede
opstår og bør håndteres bla. på DTU.
Vejvrede opstår, når en trafikant lader sin vrede løbe af med sig og lader det gå ud over andre i
trafikken. Det er vejvrede, både når man sidder i sin bil og råber ad andre bilister, ligesom det også
er vejvrede, hvis en cyklist giver ”fingeren” til en anden trafikant. Situationerne opstår, fordi nogle trafikanter ikke magter at kontrollere deres vrede og nedtrappe den, og der er også trafikanter, som mener, de
er i deres gode ret til at afreagere på andre mennesker i trafikken.
Nogle af de typiske situationer, hvor trafikanter i YouGov undersøgelserne rapporterer, at de bliver
irriterede er:

• Når andre trafikanter kører aggressivt
• Når andre bilister foretager hasarderede overhalinger
• Når andre trafikanter taler i mobiltelefon
• Når andre bilister presser bagfra ved at køre for tæt på forankørende
• Når andre trafikanter bliver i venstre kørebane på motorvejen
• Når andre trafikanter ikke overholder deres vigepligt
• Når bilister og cyklister kører over for gult eller rødt

Vejvrede kan bidrage til, at både bilister, cyklister og andre trafikanter bliver så frustrerede, at der
kan opstå farlige situationer i trafikken, og indimellem kan det udvikle sig til aggressive udbrud og
voldelige trusler mellem trafikanterne. Således har 2 % af de danske trafikanter oplevet trusler om
vold og 1 % har oplevet decideret vold i trafikken.

Nyere forskningsresultater fra DTU Transport (2019) peger på, at der er forskel på, hvordan vi opfatter
vores egen og andres vrede i trafikken. Personer, der reagerer aggressivt i trafikken, retfærdiggør deres
handlinger med, at andre bilister kører dårligt, og at det derfor er rimeligt at korrigere og kommentere
deres adfærd.
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Der er også flere trafikanter, som har fået ”fingeren” eller andre fagter (20 %), og en anden tendens er, at
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Hvordan undgår man vejvrede i fremtiden?
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Mange trafikanter mener, at den bedste måde at undgå at blive udsat for vejvrede i trafikken er at tage
det roligt og ikke lade sig påvirke af andres opførsel. Således svarer over halvdelen af deltagerne i
”Bankede i taget af en bil, som var ved at køre mig ned - jeg cyklede lige ud hun drejede til højre”
YouGov undersøgelsen fra 2019, at det er godt at vise tolerance overfor andre i trafikken. Næsten lige så
mange mener, at man ikke skal lade sig påvirke af andres dårlige manerer eller lade sig smitte af andres
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Mange trafikanter mener, at den bedste måde at undgå at blive udsat for vejvrede i trafikken er at
tage det roligt og ikke lade sig påvirke af andres opførsel. Således svarer over halvdelen af
deltagerne i YouGov undersøgelsen fra 2019, at det er godt at vise tolerance overfor andre i
trafikken. Næsten lige så mange mener, at man ikke skal lade sig påvirke af andres dårlige manerer
eller lade sig smitte af andres aggressive opførsel, så man selv bliver aggressiv.
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Mange trafikanter peger også på, at man kan undgå vejvrede i trafikken, hvis man ikke selv er stresset,
når man kører i trafikken, og at det er bedst ikke at lade sig påvirke af andres fejl eller gå ind i konflikter
med andre i trafikken. De siger fx:
”Kør hjemmefra i god tid, så man ikke selv er stresset pga. tidspres”
”Hav mere overskud til, at andre kan lave fejl”
”Overhold nu de regler, vis hensyn!”
”Husk at der fx er nye bilister eller usikre bilister på vejen og giv dem plads og tid”
”Kør defensivt. Vi når det nok”
Over halvdelen af trafikanterne (55 %) har ikke givet udtryk for deres vrede i trafikken indenfor det
seneste år, men der er en tendens til, at dette er ved at ændre sig. Der var således signifikant flere
trafikanter i 2017 (61 %), som ikke udtrykte deres vrede i trafikken. Det betyder, at er der flere trafikanter, som angiver, at de har opført sig aggressivt i trafikken i 2019 end i 2017.
I 2019 udviste den samlede gruppe af +60-årige trafikanter signifikant mindre vejvrede end andre
aldersgrupper, på trods af, at hver tredje af dem (33%) angav, at de havde givet udtryk for deres vrede
i trafikken indenfor det seneste år. Til sammenligning har næsten hver anden (47 %) af de 30-39 årige
trafikanter opført sig aggressivt i trafikken, hvilket er flere end de andre aldersgrupper. Gennemsnittet
for alle trafikanter, der fortæller, de har udvist vejvrede er 39 %
Forskningen anbefaler, at man sætter mere fokus på, hvordan man håndterer sin vrede, så den ikke
kommer til udtryk i trafikken. Og det kan der være god grund til. Samlet kan det nemlig tyde på, at der
er kommet mere vejvrede i trafikken indenfor de seneste to år, og at tendensen kan blive forstærket,
fordi de yngre aldersgrupper udviser mere vejvrede end de ældste trafikanter. Der kan derfor være
brug for, at trafikanterne tager nogle af de gode råd til sig om, hvordan man kan undgå aggressiv
opførsel i trafikken.
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