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Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

6 intervjuspørsmål fra NRKbeta om E24-sak
7 messages

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Mon, Oct 12, 2015 at 3:44 PM
To: victoria.armstrong@e24.no

Hei Victoria

Jeg skriver en sak om forskningsformidling for NRKbeta med utgangspunkt i en E24-artikkel signert deg som ble
publisert igår: Undersøkelse: Dette er verstingen i regningsbunken

Artikkelen handler om NRK-lisensen, så jeg har som NRK-ansatt selvsagt en bias. Det er også mulig jeg er litt
treg, men jeg bakset litt med å koble artikkelens poenger til undersøkelsen det henvises til. 

Artikkelen lenker ikke til undersøkelsen den snakker om, men jeg regner med det er denne det er tatt
utgangspunkt i: Rapport: SIFO-survey: FORBRUKSTRENDER ØKONOMI 2015 3. BETALINGSPROBLEMER –
HVORDAN DISSE LØSES OG HVILKE REGNINGER SOM PRIORITERES p. 20-23 

Dette er spørsmålene jeg gjerne vil ha svar på til saken jeg jobber med:
 

1 Tittelen er "Undersøkelse: Dette er verstingen i regningsbunken" ["dette" = NRK-lisensen]. 
 
Hvor finner du dekning for denne beskrivelsen i undersøkelsen?

2 Ingressen sier: "Av alle regningene som dumper ned i postkassen til Ola Nordmann er NRKs lisensavgift den
minst velkomne." 
 
Hvor finner du dekning for dette i undersøkelsen?

3 Artikkelen starter: "Ferske tall fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) viser at mange nordmenn anser
NRK-lisensavgiften som den største bidragsyteren til betalingsproblemer." 

a) Hvor finner du dekning for dette i undersøkelsen? 

b) Og ca hvor stor andel av befolkningen legger du i formuleringen "mange nordmenn" ?

4 Avsnitt to i artikkelen åpner: "Ifølge undersøkelser fra Sifo sier 56 prosent at lisensavgiften er den eneste,
eller en av , årsakene til at de har betalingsproblemer.
Dermed er den omdiskuterte lisensavgiften vanskeligere å håndtere enn forbrukslån og kredittkortgjeld, ifølge
undersøkelsen." 

a) Er det slik at "sier 56 prosent" i denne setningen betyr "56% av de 6,5% av husholdningene som hadde
tilbakevendende betalingsproblemer?" (undersøkelsen s 20) Altså at setningen ville vært mer presis om den
sa "Ifølge undersøkelser fra Sifo sier 3,6 prosent at lisensavgiften … osv ?

http://e24.no/privat/ditt-liv/ny-undersoekelse-lisensavgiften-verstingen-i-regningsbunken/23538763
http://sifo.no/files/file80276_sifo_forbrukstrender_economy_2015.pdf
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b) Tenker du avsnittets to konklusjoner (årsaken til betalingsproblemer) og (vanskeligere å håndtere enn) er i
overensstemmelse med undersøkelsen?

5 Har du vært i kontakt med SIFO-forskeren i arbeidet med artikkelen?

6 Alt i alt, i hvilken grad synes du artikkelen formidler forskningsfunnene på en etterrettelig måte?

Med vennlig hilsen,

Anders Hofseth/NRKbeta

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Tue, Oct 13, 2015 at 10:31 AM
To: victoria.armstrong@e24.no

Hei
Ref twittermeldingen din. Kan du hjelpe meg med mailadressen til nyhetssjefen?

Anders/NRKbeta
[Quoted text hidden]

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Tue, Oct 13, 2015 at 1:13 PM
To: nyhetssjefer@e24.no
Cc: victoria.armstrong@e24.no

Hei
Ifølge denne tweeten: https://twitter.com/victoriajanear/status/653595461845155840 har Victoria Armstrong
videresendt disse spørsmålene til en av dere nyhetssjefer.

Jeg har foreløpig ikke mottatt noe svar, dermed et forsiktig dytt – jeg holder på med en artikkel jeg hadde håpet å
få sendt til gjennomgang i løpet av ettermiddagen…

Med vennlig hilsen,

-anders

Anders Hofseth/NRKbeta
[Quoted text hidden]

Utheim, Eric Brekstad <Eric.Brekstad.Utheim@e24.no> Tue, Oct 13, 2015 at 1:44 PM
To: Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

Hei Anders,

 

Vi skal se på dette og gi dere et svar.

Victoria jobber kveldsvakt i dag, og er ennå ikke kommet på jobb. Vi har behov for å snakke sammen før vi
responderer.

 

https://twitter.com/victoriajanear/status/653595461845155840
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Mvh

Eric Utheim

Nyhetssjef i E24

 

Fra: Anders Hofseth [mailto:anders.hofseth@gmail.com] 
Sendt: 13. oktober 2015 13:13
Til: E24 Nyhetssjefer
Kopi: Armstrong, Victoria Jane
Emne: Fwd: 6 intervjuspørsmål fra NRKbeta om E24-sak

[Quoted text hidden]

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Tue, Oct 13, 2015 at 1:46 PM
To: "Utheim, Eric Brekstad" <Eric.Brekstad.Utheim@e24.no>

Supert! Takk. Jeg sitter og jobber med den utover, så om dere får til å sende idag istedenfor imorgen er det bra.

-anders
[Quoted text hidden]

Utheim, Eric Brekstad <Eric.Brekstad.Utheim@e24.no> Tue, Oct 13, 2015 at 8:25 PM
To: Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

Hei,

 

I vedlegg finner du besvart spørsmålene rettet angående saken http://e24.no/privat/ditt-liv/ny-undersoekelse-
lisensavgiften-verstingen-i-regningsbunken/23538763, som ble publisert på E24 i helgen.

Vi ser at noen av formuleringene du påpeker er upresise, og vil på den bakgrunn gjøre endringer i saken – og
også formulere i teksten at saken er oppdatert etter at unøyaktigheter ble påpekt.

 

Mvh,

Eric B. Utheim

Nyhetssjef i E24.

 

 

 

Fra: Anders Hofseth [mailto:anders.hofseth@gmail.com] 
Sendt: 13. oktober 2015 13:47
Til: Utheim, Eric Brekstad
Emne: Re: 6 intervjuspørsmål fra NRKbeta om E24-sak

[Quoted text hidden]

svar til NRK Beta.docx

mailto:anders.hofseth@gmail.com
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16K

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Tue, Oct 13, 2015 at 8:39 PM
To: "Utheim, Eric Brekstad" <Eric.Brekstad.Utheim@e24.no>

takk skal du ha :)

Kommer tilbake til deg imorgen!

-anders
[Quoted text hidden]


