Tema 8
Interviewguide

Formuleringen ”over hastighedsgrænsen” bruges, da formuleringerne
”for stærkt” eller ”for hurtigt” kan opfattes meget ladede.

Tema 8
Baggrundsinformation trafikant
Køn
Alder
Civilstand
Har du børn?
Uddannelse
Erhverv
Kørekort til hvilke kategorier
Antal år med kørekort
Hvilket køretøj kørte du, da du blev standset (mærke og model)?
Erfaring med anvendt køretøj (Hvor meget har du kørt i den bil, du
kørte i på kontroltidspunktet?)
Årlig kørselsmængde
Havde du passagerer med, da du blev standset? (Hvem?)
Har du før fået bøder/klip/frakendelser i trafikken?
Hvis ja, for hvad?
Baggrundsinformation om køretøj
Ejer du den bil, du blev standset i? (hvis nej, hvem ejer den? Og hvor
ofte bruger du den?)
Er der tale om en standardmodel, eller er der ændret på bilen efter
køb? Hvilke ændringer? (Chiptunet, konstruktive ændringer, ulovlige
xenon-lygter, tonede ruder). Og er de godkendt ved syn?
Er der fartpilot i bilen?
Bruger du GPS og/eller fartpilot, når du kører (for at holde en fast
hastighed)?
Hvor hurtigt kan bilen accelerere?
Hvor hurtigt kan den maksimalt køre?
Hvor hurtigt har du prøvet at køre i bilen?
Hvad er vigtigt for dig ved en bil?
Ved du, hvilket sikkerhedsudstyr din bil har? (ABS, ESC,
(bremseassistent), selestrammer, selekraftbegrænser, airbags (front, side- gardin-), sikkerhedskarosseri).
Hvad betyder bilens sikkerhedsudstyr for dig og for din måde at køre
på?
Bruger du både sommerdæk og vinterdæk?
Kører du med sommerdæk eller vinterdæk nu?
Vejen
Hvor godt kender du den strækning, hvor du blev standset? (Hvor
ofte kører du der?)
Hvor hurtigt kører du normalt på stedet?
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Mener du, at hastighedsgrænsen på stedet er rimelig?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvor hurtigt tror du, at andre trafikanter kører på stedet?
Er der noget ved netop det sted, der gør, at det efter din mening er i
orden at køre stærkt? (Hvad?)
Oplever du vejstrækningen som sikker at køre på? (hvorfor/hvorfor
ikke?)
Hvad mener du er en sikker hastighed at køre med på strækningen?

Den konkrete hastighedsoverskridelse
Hvor kom du fra, da du blev standset?
Hvor var du på vej hen – og hvad skulle du?
Skulle du være der på et bestemt tidspunkt?
Var du forsinket?
Følte du dig presset af andre til at køre stærkt?
Ville du gerne have kørt endnu hurtigere?
(hvis ja, hvorfor gjorde du det så ikke?)
Hvor langt skulle du køre i alt?
Hvor stærkt kørte du, da du blev taget?
Havde du også kørt over hastighedsgrænsen tidligere på turen?
Hvorfor kørte du over hastighedsgrænsen, da du blev taget? (vej, bil,
humør, travlhed ol.)
Var du klar over, at du kørte for stærkt?
Hvordan havde du det med at blive taget i kontrollen?
(vred/ærgerlig/okay/havde du kalkuleret med det?)
Hvordan reagerede du i situationen?
Din kørsel generelt
Hvor erfaren er du som trafikant (erfaren <> uerfaren)
Hvordan kører du generelt i forhold til andre trafikanter (mere
sikkert/mere risikovilligt)?
Hvor tit tror du, at du kører over hastighedsgrænsen til hverdag?
Hvor kører du normalt over hastighedsgrænsen (i by, på landevej, på
motorvej…)?
Hvad får du ud af at køre over hastighedsgrænsen (at kunne nå ting
til tiden, fart og spænding…)?
Er der generelt steder eller situationer, hvor det efter din mening er
ok at køre over hastighedsgrænsen? (kan du komme med
eksempler?)
Hvordan ser der ud der?
Hvorfor er det i orden at køre stærkt der?
Er der andre ting, der kan gøre, at det er i orden at køre over
hastighedsgrænsen? (f.eks. vejens stand, bilen man kører i, godt
vejr, travlhed, god oversigt, stor erfaring som bilist)
Er der generelt steder eller situationer, hvor det efter din mening
ikke er ok at køre over hastighedsgrænsen? (kan du komme med
eksempler?)
Hvordan ser der ud der?
Hvorfor er det ikke i orden at køre stærkt der?
Er der andet, der kan gøre, at det ikke er i orden at køre over
hastighedsgrænsen? (hvilke?)
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Hvordan kører folk i din omgangskreds? (Efter reglerne, for stærkt,
råddent, langsomt…?)
Er der nogen, du helst ikke vil køre med?
Hvis ja, hvorfor ikke?
Har du fortalt dem det? (Hvis nej, hvorfor ikke?)
Har du oplevet, at der er nogen, der ikke vil køre med dig?
Hvis ja, hvordan reagerede du?
Gør det en forskel for dit valg af hastighed, hvem du har med i bilen
(børn, unge, ældre, gode venner, kolleger mv.)?
Når det gælder generelle holdninger til fart, hvor tror du så, at folk
typisk har deres holdninger fra?
Hvor har du dine holdninger fra? (f.eks. forældres
holdninger/adfærd, omgangskreds mv.)?
Hvad synes dine venner og din familie om, at du har fået en bøde/klip
i kørekortet?
Har du fortalt det? (Hvis ja, til hvem? Hvis nej,
hvorfor ikke?)
Hvordan reagerede de?
Afsluttende spørgsmål
Hvornår bliver det efter din mening farligt at køre over
hastighedsgrænsen?
Bliver det farligere, jo hurtigere man kører?
Er det lige så farligt, når du kører for stærkt, som
når andre gør det? (Hvorfor/hvorfor ikke?)
Har du nogensinde været involveret i en trafikulykke? (Beskriv)
Hvis ja, hvad mener du var årsagen?
Hvad kunne få dig til at lade være med at køre over
hastighedsgrænsen (bøder/sanktioner/involvering i en
ulykke/overvære en ulykke/pres fra familie eller venner…)?
Tror du, at kontrollen (bøde/klip) vil påvirke din måde at køre på
fremover?
Har du noget, du vil spørge mig om?
Må jeg ringe til dig igen, hvis jeg får brug for det?
Er du interesseret i at få den færdige rapport tilsendt?
Må jeg lige tjekke, om jeg har den rigtige adresse?
Må jeg eventuelt bruge nogle direkte citater fra interviewet?
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