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40 % 



 

• planlagt gruppediskusjon 

• avdekker meninger, ikke adferd 
 





Er språket og innholdet  

klart og tydelig?  



 

 

• 10 brev 

• 4 fokusgrupper 
 



Hva handler dette brevet om?  

Ser du ut fra brevet hvor gammel du må være for å øvelseskjøre?  

Hva er lurt å tenke på når det gjelder mørkekjøringen?  

Hvilke ord bruker du selv? Øvelseskjøre eller øvingskjøre? L-skilt eller rød L?  
 

         Skjønner du ut fra brevet om du kan ta 

den praktiske prøven uten mørkekjøringen?  
 

Hvor kan du ta kontakt hvis du lurer på noe? 

Er brevet skrevet i en vennlig tone, synes du? 

Hvilke ord er vanskelig å skjønne? Hva mener vi med legitimasjon? 

 
Er det noen ord som burde være forklart bedre? 

 

Har du vært på vegvesen.no? Er det noe nyttig du kan finne der?  

 





Kva vil du, kjære vesen? 

 





Dagens brev 

«Jeg får inntrykk av at jeg har gjort noe galt, 
men vet ikke hva.» 

 

«Liker ikke brevet. Liker ikke ordet varsel, bryr 
meg ikke om det ordet.» 

 

«Brevet er veldig komplisert og vanskelig å 
forstå. Må lese setningene to ganger.» 

 



Dagens brev 

«Det blir for mye informasjon på én gang, det blir 
lett å tenke at man skal lese det en annen gang.» 

 

«Kan følgende ord erstattes med ord vi bruker?» 

– gebyr > pris 

– teoretisk prøve > teoriprøve 

– praktisk prøve > oppkjøring 

 

 

 



«Det er tydelig hva man må gjøre hvis man får 
dette brevet. Den viktigste informasjonen er 
overskriften og den uthevede fristen.» 



«Du trenger ikke lese alt, den viktigste 
informasjonen kommer mot deg.» 

 



«Tonen er hyggeligere. Jeg føler at brevet gjelder 
meg.»  

 

 

  

 



 

«Jeg er litt lat, jeg liker å 
ringe. Mer naturlig å sende 
mail enn å skrive på 
Facebook, det er mer 
personlig og raskere, og du 
vet at du får svar.» 

 

«Vi vil at alle skal ferdes trygt i trafikken, og EU-
kontrollen er et viktig bidrag til 
trafikksikkerheten.» 

 

 



«Er det aktuelt å opplyse om EU-kontrollen i 
vognkortet også?»  

 



«Det mangler informasjon om hvor tidlig før 
fristen jeg kan kontrollere kjøretøyet.» 



«Det bør komme tydelig fram at skolebevis ikke 
er gyldig legitimasjon.» 

 



Bare gjør det! 

1. Ha et mål.  

 

2. Lag en intervjuguide. 

 

3. Bruk rekrutteringsfirma. 

 

4. Lytt!  

 

5. Vær åpne!  

 

 

 

  



Vår påstand … 

40 % 


