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Ett vanligt tillvägagångssätt inom trafiksäkerhetsforskning har varit att beskriva orsaken till 

olyckor utifrån perceptuella (informationsinhämtning genom synsinnet) och motoriska 

begränsningar hos föraren.  Uppgiften har därmed bestått i att förbättra körförmågan och att 

förändra den yttre miljön.  Detta har dock inte alltid lett till de resultat man önskat sig och 

under senare år har man börjat förstå att lösningen till problemet inte alltid ligger i vad 

föraren kan eller inte kan göra utan vad han/hon faktiskt gör. 

 

Tre olika mänskliga felhandlingar har beskrivits:  

 

• överträdelse (t.ex. fortkörning, rattfylleri),  

• misstag (t.ex. bristfälligt seende eller felbedömningar), och  

• felsteg (glömska).   

 

Då det gäller olyckor har man funnit att det är överträdelser som utgör huvudorsaken snarare 

än misstag och felsteg (Parker, Reason, Manstead och Stradling, i press).  Överträdelser har 

beskrivits som en medveten avvikelse från rutiner som i vanliga fall skall skydda individen 

från fara.   

 

I detta resonemang utgår jag ifrån följande: 

 

• att individen aktivt försöker förstå och tolka sin omgivning och att tolkningen påverkar 

handlingen. 

 

Aggressivitet är många gånger orsaken bakom regelbrott och olyckor i trafiken och fenomenet 

som sådant har beskrivits som ”Road Rage” och kan definieras enligt neden 

 



DEFINITION 

 

”Att medvetet skada eller döda en annan trafikant, eller har för avsikt att skada 

eller döda en annan trafikant”. 

 

I mindre extrema fall, vilket också är det vanligaste, har man inte för avsikt att skada andra 

men där man ändå utsätter andra för fara genom sitt körbeteende. 

 

HUR VANLIGT ÄR DET? 

 

Ett konsult bolag i USA registrerade hur många händelser som kan beskrivas som ‘road rage’ 

inträffade över en 6 års period.  Källorna man studerade var tidskrifter, polisrapporter samt 

rapporter från försäkringsbolag.  Totalt fann man 10.037 fall; 218 personer blev mördade och 

12.610 skadade.  

 

Joint, M (1995) gjorde en studie med 526 förare och resultatet visade att 90% hade erfarit 

‘road rage’ under de senaste året, 60% hade själva tappat kontrollen.  Totalt räknar med att en 

av sex förare varit involverad i en situation som kan beskrivas som ‘road rage’.  Det 

vanligaste beteendet var att någon låg alldeles för nära (62%) men det var också vanligt att 

bilen användes som ett vapen (35%). 

 

I Joint (1995) studie fann man också att 62% ansåg att andra förarers beteende hade 

försämrats.   

 

HUR DETTA UTTRYCKS 

 

Verbalt - klagar, skriker, gestikulerar, tutar 

 

Episk - hindrar, jagar, tävlar, slåss, skjuter 

 



VEM ÄR HAN/HON? 

 

Ilskna förare finns i alla åldersgrupper och både bland män och kvinnor men majoriteten 

verkar vara 18- 26 år gamla och män.  I den Amerikanska studien var endast 413 kvinnor (i 

528 av fallen hade inte kön registrerats) men i den engelska studien var procenten män och 

kvinnor nästan identiska (54% av kvinnorna och 64% av männen).  Slutsatsen är att det inte 

finns en profil över vem denna person är och i många fall är denna person en respekterad 

samhällsmedlem. 

 

Förarstress är en kombination av olika negativa känslor; aggressivitet, ångest och frustration. 

 

SVENSK STUDIE 
 
Urval:  3000 privata fordonsägare i åldersgrupperna (18-24 år), (46-55 år) och (66-72 år) 

kontaktades och utav dessa svarade 1800. Tabell 1 visar antalet deltagare 

 

Tabell 1. DELTAGARE 

 

Kvinnor 513 

Män 1287 

Totalt 1800 

 

Medelåldern var 48 år. 29% var kvinnor vilket är något färre än andelen kvinnor som har 

körkort där 45% av alla körkortshavare är kvinnor (Vägverket, 1995).  Fördelningen över 

åldersgrupperna var relativt jämn: 18-24 år 31%; 46-55 år 34% och 66-72 år 35%. 

 

Metod:  En rad olika frågor ställdes i en enkät: Hur de själva kör, vad de blir provocerade av i 

trafiken och hur de då reagerar, hur deras humör är då de inte kör bil ex.vis. brusar de hastigt 

upp eller har de ett jämnt humör? Detta var sedan följt av en rad olika bakgrundsfrågor där de 

bl.a. fick tala om hur mycket de kör och om de varit med om någon olycka. Avslutningsvis 

fick de berätta om de varit inblandade i en situation som de skulle beteckna som ”ilska i 

trafiken”.  

 

 



RESULTAT  

 

VAD BLEV DOM ARGA PÅ? 

 

Det som verkade mest provocerande för alla oavsett ålder var då någon tog ens parkering som 

man väntat på och då någon backar ut precis framför en utan att se sig för. Det vanligaste var 

att man använde signalhornet men om någon körde för nära den bakre stötfångaren var det 

många som skrev att de skulle göra en gest och då någon tog deras parkering var 1/5 beredda 

att gå ut och göra upp.  

 

En faktoranalys gjordes för att utröna om vissa påståenden var mera lika varandra än andra. 

Utav de 25 frågorna om hur de reagerade på andra medtrafikanters beteende formades 4 olika 

faktorer; Ohövlighet samt förare som kör sakta, Regelbrott, bevakning och fientlighet.  

 

Ohövlig  

Någon kör väldigt nära din bakre stötfångare 

Någon dyker hastigt upp och tar den parkeringsplats som du stått och väntat på att ta 

 

Sölig förare 

Någon kör alldeles för långsamt i ytterfilen och stoppar upp trafiken 

Någon kör mycket långsammare än vad som är lämpligt med tanke på trafikflödet 

 

Regelbrott 

Någon kör för fort med tanke på väglaget 

Någon kör sicksack mellan bilarna 

 

Fientlig förare 

Någon gör en obscen gest mot dig som kommentar till din bilkörning 

Någon tutar på dig p.g.a. din bilkörning trots att du kört rätt 

 

Eftersom ohövligt beteende och förare som körde sakta bildade en grupp kan man tolka det 

som att bådas beteende tolkades som brist på hänsyn. Dessa faktorer visar på att blir man arg 

på att någon kör för sakta så blir man också arg om någon kör för nära bakom ens egen bil.  



 

En stor del av förarna som blev provocerade av polisens kontroller och förare som kör för 

sakta hade själva blivit bötfällda för hastighetsbrott. Förare som inte körde bil regelbundet 

blev speciellt arga på om andra förare bröt mot trafikreglerna. 

 

Resultaten från studien visade också på att det fanns en viss skillnad mellan de olika 

åldersgrupperna. Yngre förare blev de mera provocerade av ohövliga förare, förare som 

körde för sakta och förare som gestikulerade på ett fientligt sätt medan äldre förare blev mera 

provocerade av förare som begick regelbrott, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Ålder: Medelvärden 

 

Skala 17-25 45-56 62-72 p 

Ohövlig/sakta 2.37 2.03 1.92 <.001 

Regelbrott 1.69 1.87 1.96 <.001 

Bevakning 1.39 1.17 1.11 <.001 

Fientlig 2.58 2.07 2.01 <.001 

Skala 1=inte alls arg; 5=fruktansvärt arg. 

 

Könskillnader – Vissa könsskillnader uppmättes. Kvinnorna blev argare i trafiken då de såg 

att någon bröt emot trafikregler och om någon tutade eller gestikulerade åt dem. Männen 

däremot blev argare av polisens närvaro. Rent generellt blev kvinnorna argare än männen.  

Tabell 3 visar skillnaden mellan män och kvinnor fördelat på de olika åldersgrupperna. 



 

Faktor 17-25 45-56 62-72 

 Kvinnor 
n=150 

Män 
n=390 

Kvinnor 
n=219 

Män 
n=394 

Kvinnor 
n=138 

Män 
n=484 

Ohövlig/sakta 2.38 2.37 2.05 2.02 2.00 1.91 

Regelbrott 1.86*** 1.63 2.09*** 1.76 2.17*** 1.90 

Bevakning 1.19*** 1.45 1.13* 1.20 1.09 1.11 

Fientlig gester 2.71  2.54 2.20* 2.01 2.33*** 1.92 

* = p < .05 signifikant skillnad mellan män och kvinnor; *** =p <.001. 

 

Tabell 3 visar att jämfört med männen blev kvinnorna argare om andra bröt mot regler i 

trafiken. Kvinnorna i åldersgrupperna 45-72 blev mer arga än männen på om andra förare 

gestikulerade åt dem. Däremot blev kvinnorna 17- 56 år gamla mindre arga än männen då de 

upptäckte att polisen bevakade trafiken. Denna tabell visar också att kvinnor och män i de 

olika åldersgrupperna skilde sig åt. Äldre kvinnor blev argare på andra som bröt mot regler 

och yngre kvinnor blev argare om andra förare gestikulerade åt dem. De yngre männen retade 

sig mera på polisens bevakning och fientliga gester än de äldre männen. 

 

SAMBANDET MELLAN DERAS EGEN ILSKA OCH HUR DE REAGERADE 

 
Ett samband mellan hur arga de blev och hur starkt de reagerade uppmättes 

 
Tabell 4. Samband mellan upplevd och uttryckt ilska 

 
Ohövliga och söliga förare .59 

Regelbrott .42 

Polisbevakning .40 

Fientliga gester .50 

 

 

Det fanns visserligen en grupp som reagerade ilsket utan att vara arga och då verkade det 

handla om att man vill läxa upp en annan förare. Det fanns också en liten grupp som blev arga 

men som inte levde ut denna ilska i trafiken. Bortsett ifrån detta reagerade de flesta som blev 

arga utåt på ett sätt eller annat. . Reaktionen mättes på en skala från 1 – 7 beroende på graden 

av handling, se Tabell 5. 



 

1 = Ingen reaktion. 
2 = Tutar och/eller blinkar med helljuset. 
3 = Gör en gest åt medtrafikanten. 
4 = Använder svordomar och/eller verbalt skymfar trafikanten. 
5 = Kör nära/följer efter trafikanten för att visa henne/honom att hon/han gjort fel. 
6 = Stannar ditt fordon och går ut, beredd till diskussion. 
7 = Går ut ur din bil, beredd på att använda fysiskt våld mot medtrafikanten. 
 

Som tidigare nämnt blev kvinnorna mera provocerade än männen. men det var ingen 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor hur de reagerade på denna ilska. Detta berodde 

bl.a. på att unga tjejer reagerade starkare än äldre män se Tabell 6. 

 

Tabell 6 Skillnaden mellan män och kvinnor i deras reaktion till andra förare 

Faktor 17-25 45-56 62-72 

 Kvinnor 
n=150 

Män 
n=390 

Kvinnor 
n=219 

Män 
n=394 

Kvinnor 
n=138 

Män 
n=484 

Ohövlig/sakta 2.05 2.13 1.67 1.75 1.62 1.63 

Regelbrott 1.46 1.38 1.36 1.35 1.53 1.41 

Bevakning 1.29* 1.51 1.13 1.11 1.07 1.16 

Fientlig gester 2.15 2.18 1.62 1.66 1.69 1.55 

 * = p < .05 signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Tabell 6 visar att män och kvinnor reagerade relativt lika inom de olika åldersgrupperna 

bortsett från att unga män reagerade starkare då de upptäckte en polisbevakning. 

 

Ytterligare analyser visade att det fanns ett samband mellan förarens reaktion och hur ofta de 

körde i rusningstid (-.07*); antalet olyckor de varit inblandade i (.06*) och antalet böter de 

fått  

(-.12**). Detta innebar att förare som reagerade ilsket oftare kör i rusningstrafik, varit 

involverade i fler olyckor och fått fler böter jämfört med förare som inte reagerade på samma 

sätt. 

 

Om nu dessa förare blir provocerade av andra förares körstil så kan man fråga sig hur de 

själva körde, tog de hänsyn och följde de reglerna? 

 



DERAS EGEN KÖRSTIL 

 
En rad frågor handlade om hur de själva körde och om deras egen körstil kunde beskrivas som 

aggressivt. Resultaten visade att förare som blev arga på ohövliga förare, förare som körde 

sakta och förare som gestikulerade fientligt själva körde på ett aggressivt sätt.  

 

Yngre förare körde aggressivare än de äldre och Tabell 7 visas andelen deltagare som svarade 

att detta var mycket vanligt eller vanligt. 

 

Tabell 7 Andelen förare som svarade att det var mycket vanligt eller vanligt fördelat på 

åldersgrupper. 

 ÅLDER 

 17-25  45-56 62-72 

Nära bakom 22% 6% 3% 

Signalhorn 22% 4% 3% 

Tävlar 18% 4% 2% 

90 gräns 52% 27% 11% 

 

1/5 av de yngre förarna låg så nära bakom framförvarande bil att det skulle kunna bli svårt att 

vid ett nödläge bromsa in, tutade för att visa deras ilska och trycket hårt på gaspedalen då 

trafikljuset slår om till grönt i syfte att tävla med föraren bredvid. Bland de äldre var det 

mindre än 10% som uppvisade samma beteende. Det som var vanligast i de äldre 

åldersgrupperna var att de struntade i 90 gränsen.  

 

Det fanns också ett samband mellan kön, utbildning, antal mil per år, böter och oro. Detta 

innebar att denna förare vanligtvis var en man med hög utbildning som körde mycket. Denna 

person hade blivit stoppad av polisen och blivit bötfälld. I övrigt hade denna förare en tendens 

att oroa sig över saker och instämde med att vi lever i en djungel där den starkaste överlever. 

 

Därmed körde kvinnorna inte lika aggressivt som männen och de tog färre risker. En fråga 

som man alltid måste ställa är om dessa skillnader beror på körerfarenhet, kvinnor kör ju 

mindre än män. Då jag kontrollerade för antalet körda mil per år så kvarstod denna skillnad 

vilket innebär att körerfarenhet inte förklarade skillnaden. 



 

FÖRAREN I OCH UTANFÖR BILEN 

 

Jag var också intresserad av att se om det fanns ett samband mellan hur man uppträdde i 

trafiken och hur man var då man inte körde bil. Resultaten visade att individer som hade lätt 

för att agera ut sin ilska var mera hänsynslösa i trafiken, blev argare och reagerade starkare 

jämfört med de som inte agerade ut sin ilska. Det fanns också ett samband mellan ilska i 

trafiken och Typ A beteende1. 30% av alla kvinnor kunde beskrivas som typ A jämfört med 

23% av männen.  

 

Ett annat intresse var att se vilka andra faktorer som hade ett samband med ilska i trafiken. 

Resultaten visade att ålder, utbildning, hur man själv kör, olyckor, böter och inblandning i en 

situation som kunde beskrivas som ilska i trafiken hade ett samband med ilska i trafiken. 

 

PROFIL  

Slutligen var det möjligt att presentera en profil på en förare som visar ilska i trafiken: 

Förarna var yngre, hade högre utbildning, körde mer bil än andra, var involverade i flera 

olyckor och fått fler böter. De hade också i högre grad än de andra varit involverade i en 

situation som kan beskrivas som ”ilska i trafiken”.  Detta visar på att en person som kör 

aggressivt utsätter sig själv i högre grad än andra för situationer som kan provocera både dem 

själva och andra. Eftersom de själva kör fortare än tillåtet är chansen väldigt stor att de skall 

stöta på förare som anses köra för sakta. Man kan därmed sluta sig till att deras egen körstil 

får andra att tuta eller gestikulera åt dem vilket innebär att de hamnat i en ond cirkel . 

 

                                                 
1 Inom medicinen brukar man skilja på Typ A och Typ B beteenden.  Typ A beskriver en livsstil där individen 

är väldigt tävlande, har en press på sig att prestera, är aggressiv, har alltid bråttom, inget tålamod, rastlös, talar 

fort, spänd i både kropp och ansikte och upplever att de har många betungande ansvar.  Denna person har ett 

behov av att kontrollera sin omgivning.  Typ B beteendet är motsatsen till detta. 
 



HUR KAN VI DÅ FÖRKLARA DESSA RESULTAT? 

 
 
VAD ÄR AGGRESSION? 

 

Aggressivitet ingår som en naturlig del i vårt breda känslospektrum. Det blir ett problem först 

när den yttrar sig på ett obehärskat sätt. När man blir arg sker en fysiologisk förändring i 

kroppen - musklerna spännes, blodkärlen drar ihop sig, hjärtat slår hårdare och hela systemet 

förbereder sig på att fly eller kämpa.  Adrenalinet är ett utav de hormon som ligger bakom 

starka känslor varibland en är vrede och är det som påverkar alla organ. En person som ofta 

upplever ilska kan få kroniska besvär som högt blodtryck, problem med magen och ett 

försvagat immunsystem.  

 

Adrenalinet i sig själv räcker inte för att åstadkomma en känsla, en upplevelse.  För vissa 

innebär ökad adrenalin en positiv känsla (spänning, upprymdhet) för andra en negativ (rädsla, 

fara).  Skillnaden beror på hur dessa fysiologiska reaktioner i kroppen tolkas. 

 

Även om vi inte kan kontrollera kamp-flykt reaktionen som utgör ett skydd för oss, så kan vi 

välja hur vi skall använda den, utrycka den, förneka den, trotsa den, omvandla den, utnyttja 

den. 

 

Det är en myt att ilskan är som en bägare som man tömmer och sedan blir man lugn.  Genom 

att agera ilsket blir man många gånger ännu argare.  Ilska bygger på ilska.  Det är också en 

myt att aggressivt handlande är instinktivt och att vi kan gör väldigt lite åt den. 

 

Hot  Tolkning  Handling: flykt eller kamp 

 

Handling: beror på hur man tolkar situationen men också individens attityd till handlingen.  

En del ser aggressivt beteende som ett sätt att nå sina mål, andra ser det som ett nederlag. 

 

Ett aggressivt beteende upplevs som positivt om vi genom detta får vad vi vill och om vi inte 

känner skuld. 

 



”Jag kan inte hjälpa det, jag blev provocerad.  Han/hon gjorde fel och jag ska 

inte behöva tåla det”. 

 

Om resultatet upplevs som positivt så är chansen väldigt stor att beteendet kommer att 

upprepas. 

 

Överallt i världen blir folk arga då och då, men när de blir det så blir de det i enlighet med sin 

kulturs regler, vad som är acceptabelt. 

 

VARFÖR ÄR DET BILFÖRARE SOM BETER SIG PÅ DETTA SÄTT OCH INTE 

FOTGÄNGARE?  

 

Bilen som symbol: 

 

Bilen är många gånger det dyraste vi äger och den upplevs av många som viktig men också en 

del av den egna identiteten.  Bilens form, storlek, färg reflekterar många gånger hur man vill 

be sedd, vilken status man har, ens vitalitet, virilitet och styrka.  Att ta sig från A till B är i 

många fall inte det enda motivet bakom resan.  För många finns det en dröm, en önskan 

förknippad med bilen och bilresan; resan skall vara komfortabel, man skall få lov att njuta av 

hästkrafterna, njuta av farten, känna sig fri, ha roligt.  När de egna önskningarna kommer i 

första rummet då är andras behov irriterande.  När man tycker att man förtjänar att få allt man 

önskar sig, då kan det vara fruktansvärt irriterande om någon eller något står i vägen för detta.  

 

Brist på kommunikation/anonymitet: 

 

Då man sitter i sin bil har man svårt att tala med andra förare vilket leder till att man använder 

kroppsspråk eller kommunicerar genom bilen (tutar, ljus).  Avståndet mellan bilarna samt 

bristen på kommunikation leder också till mindre medkänsla. 

 

”kan göra en vansinnig omkörning då man är ensam i bilen men inte då man har passagerare”. 

 

Bristen på kommunikation leder till att missförstånd kan uppstå.  Om någon tränger sig in i 

ens fil och om man tolkar detta som om han/hon är fräck, självisk, så blir man arg.  Bristen på 



feedback leder till att det går väldigt bra att projicera på andra.  Andra förare kan bli precis 

hur fräcka, själviska och vansinniga som vi gör dem till.  Är man på dåligt humör och kanske 

inte helt nöjd med sig själv så kan hävda sig själv genom att kritisera andra.  Behovet av att 

vara framgångsrik finns hos många och detta bär man med sig även i trafiken.  Den som 

ligger i vägen representerar alla som hindrat honom i arbetet, i livet som helhet.  Den andra 

personen blir på detta sätt hans fiende.  På arbetet kan man inte alltid säga vad man tycker 

utan får svälja.  Då man sitter bakom ratten då känner man sig mer skyddad och kan därmed 

ta revanch. 

 

Självhävdelse: 

 

Människor som reagerar överdrivet aggressivt på vardagliga problem har många gånger en 

svag självkänsla vilket innebär att de har ett behov av att ständigt hävda sig. Detta gäller även 

i trafiken där de hela tiden försöker visa hur skickliga de är.  Om någon hotar denna självbild 

så gör de vad som helst för att försvara sig själv, för att få behålla sin makt man kan då säga 

att en självförstärkande funktion träder in:   

 

Självförstärkande funktionen skyddar individens egen självbild. Genom att 

tillämpa olika försvars mekanismer såsom; förnekande, projektion och 

rationalisering tar man åt sig äran för framgång och undviker klander för 

misslyckanden.  Denna funktion är speciellt viktig då vi söker undvika kritik för 

något som gått fel, t.ex. efter en trafik olycka. 

 

När detta är hotat tappar föraren kontrollen och bilen blir ett vapen som man använder för att 

återvinna den goda självbilden. 

 

Självhävdelsen är också kopplat till hur man upplever sin egen körförmåga. 

 

Den egna körförmågan: 

 

Våra liv styrs i de flesta fall av andra men då vi sätter oss bakom ratten har vi kontroll över 

situationen. Att se på sig själv som både överlägsen och osårbar påverkar hur man värderar 

och reagerar på faror men också hur man upplever sin egen känsla av kontroll. 



 

Olyckor är många gånger ett mått på hur bra man är som förare.  Därmed tror många att de 

äro mycket bättre än andra, eller åtminstone lika bra, om de sluppit bli inblandad i en olycka.  

Detta påverkar hur vi tolkar det som händer i trafiken.  Man kan konstatera att då en konflikt 

uppstår så måste det ju vara den andras fel.  Många ser ju också som sin uppgift att lära andra 

hur de skall köra.  Man kanske t.o.m. jagar någon annan som man anser har uppträtt på ett 

olämpligt sätt.  En förare med denna självbild har en illusion av total kontroll och han/hon 

upplever sig själv som osårbar.  

 

Detta medför också att man själv, och ingen annan, skall avgöra vilken hastighet man skall 

köra i.  Hastighetsbetämmelser är för andra som inte är lika suveräna.  För många är höga 

hastigheter förknippat med arousal, ett uppvaknande, den snabbkörande bilisten finner 

spänning.   

 

Så här beskrev en unga man sin upplevelse av att köra i 150-160 km timmen på en motorväg: 

 

‘‘Jag höll ett hårdare tag i ratten och det kurrade i maggropen och gick upp i 

halsen...Det var både fascinerande och obehagligt.  Jag vet inte, jag tror att 

någonstans så fascinerades jag av det här att utmana, på samma sätt som om jag 

hade en spärr som säger att så här får man inte göra’’ (Man, 27 år, studerande). 

 

Denna spänning kan snabbt förvandlas till vrede när deras rörelse blockeras av någon de kan 

skylla på.  

 

Antalet bilar 

 

Kontentan av vad som här framkommit är att många blir frusterade om de blir hindrade av 

andra.  Den ökade trängseln i trafiken ger också upphov till ökad fysisk arousal vilket bl. a 

yttrar sig i högre blodtryck och snabbare hjärtrytm.  Bilisterna känner sig inspärrade, 

oförmögna att kontrollera hastigheten och rörelserna och hindrade från att komma fram till 

sitt mål vilket ökar otåligheten.  Att behöva ligga bakom en annan bil som man anser kör 

alldeles för sakta kan resultera i att man till slut gör en vansinnig omkörning. 

 



Men känslan kan också bero på saker som inte har med trafiksituationen att göra.  Många 

olyckor händer som ett resultat av att man grälat med någon flera timmar tidigare.  I vissa fall 

används bilen för att få utlopp för sin ilska. 

 

Hur man kan reducera sin egen stress och hur man kan undvika att uppträda aggressivt 

 

• Lämna tillräckligt med tid för resan, räkna med att det kan bli förseningar 

• Försök att undvika att köra under rusningstid 

• Se till att klimatet i bilen är angenämt, att du sitter bra och kör inte för långa sträckor i 

taget 

• Kör på ett avspänt sätt, slappna av i kroppen 

• Kör inte då du redan är arg 

• Visa överseende med andra, ingen är perfekt. 

• Visa medkänsla med andra, vi är alla i samma båt 

• Utgå inte alltid ifrån att den andra är självisk, fräck och oförskämd.  Många konflikter i 

trafiken beror på missförstånd 

• Var observant på hur du mår och att risken är stor risk att du tolkar situationen negativt om 

du är på dåligt humör 

• Ta inte allt så personligt, det är inte dig som person den andra föraren vill komma åt 

• Inse dina begränsningar och acceptera det som sker i trafiken - är det kö så får du finna dig 

i detta. 

Om du trots dessa råd ändå blir arg och irriterad 

 

• Försök att tänka på något annat, sätt på ett band, veva ned rutan 

 

Lyckas inte detta 

 

• Innan du visar ilska fråga dig själv - är detta värt att riskera både mitt eget och andras liv 

 

Slutligen det är inte situationen i sig själv som skapar vreden utan det sätt varpå man uppfattar 

den. En känsla av att man kan behärska situationen reducerar stress. 

 


