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Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta
8 messages

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Mon, Oct 12, 2015 at 10:15 AM
To: torvald.tangeland@sifo.no

Hei Torvald.

Ref samtale.

Jeg skriver en sak om forskningsformidling for NRKbeta med utgangspunkt i en E24-artikkel publisert igår som
bygger på en rapport du har skrevet. E24-artikkelen handler om NRK-lisensen. Jeg har selvsagt en bias, og det er
mulig jeg er litt treg, men jeg bakset litt med å finne igjen noen av journalistens poenger i undersøkelsen:

Artikkel: Undersøkelse: Dette er verstingen i regningsbunken

Rapport: SIFO-survey: FORBRUKSTRENDER ØKONOMI 2015 3. BETALINGSPROBLEMER – HVORDAN
DISSE LØSES OG HVILKE REGNINGER SOM PRIORITERES p. 20-23 
(vet ikke om det evt finnes mer rapport / pressemelding annetsteds med poenger som ikke står i rapporten –
artikkelen lenket ikke til kilder)

Håper du har tid til å svare kort på disse spørsmålene:

1 Tittelen er "Undersøkelse: Dette er verstingen i regningsbunken" [Artikkelen handler om NRK-lisensen]. 
  Er det 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." 
  Er det 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) Er det dekning for dette i undersøkelsen? 

b) Og hva er (med utgangspunkt i undersøkelsen) "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 sannsynligvis betyr "56% av de 6,5% av husholdningene
som hadde tilbakevendende betalingsproblemer?" Altså at setningen ville vært mer etterrettelig om den sa
"Ifølge undersøkelser fra Sifo sier 3,64 prosent at lisensavgiften … osv ? 

b) Er de to konklusjonene (årsaken til betalingsproblemer) og (vanskeligere å håndtere enn) i
overensstemmelse med undersøkelsen?

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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5 Til selve undersøkelsen: 19% oppgir (tabell 3-3) at de ville gitt betaling av NRK-lisensen lavest prioritet.
Har du noen teori om hvorfor nest flest av de spurte gir denne regningen lavest prioritet?

6 Har journalisten snakket med dere i arbeidet med artikkelen?

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

Er det andre ting jeg burde tenke på?

Håper du har tid til å se på dette i løpet av dagen…

På forhånd takk,

Anders Hofseth/NRKbeta

Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no> Mon, Oct 12, 2015 at 11:27 AM
To: Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

Hei. Noen raske svar. Svar

 

1 Tittelen er "Undersøkelse: Dette er verstingen i regningsbunken" [Artikkelen handler om NRK-lisensen]. 

  Er det dekning for denne beskrivelsen i undersøkelsen?

 

Svar: Nei det er ikke dekning for denne beskrivelsen i undersøkelsen. Husholdningene med tilbakevendende
betalingsproblemer rapporterer at det er en rekke forbruksområder som betalingsproblemene har vært knyttet
til. På topp fem finner man NRK-lisensen, strøm, mobiltelefon, forbrukslån/avbetalingskjøp/kredittkortgjeld
og årsavgift bil. Dette er regninger/utgifter som kommer med  ujevne mellomrom og/eller som varierer i
størrelse. Funnene tyder på at denne typen utgifter som kommer med ujevne mellomrom og/eller som
varierer i størrelse i større grad øker sannsynlighet for å kunne gi husholdninger med en presset økonomi
betalingsproblemer.

 

Man kan ikke konkludere med at NRK-lisensen er det største «problemet» for husholdningene. Bakgrunnen
for det er at det er en relativt  lavt andel husholdninger som har tilbakevendende betalingsproblemer i 2014
(5,8%)og 2015 (6,8%). Spørsmålet knyttet til betalingsproblemområde ble i 2014 besvart av 94 respondenter
og i 2015 ble det besvart av 88 respondenter. (Dette var husholdninger som hadde tilbakevendende
betalingsproblemer.)  Man kan ikke med tilfredsstillende statistisk sikkerhet hevde at den observerte utbrette
rangeringen av  betalingsproblemene blant husholdningene med tilbakevendende betalingsproblemer kan
generaliseres  til alle husholdninger med tilbakevendende betalingsproblemer.  Det kan være tilfeldigheter
knyttet til utvalget som gjør at NRK-lisensen havner på toppen av listen.
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2 Ingressen sier: "Av alle regningene som dumper ned i postkassen til Ola Nordmann er NRKs lisensavgift den
minst velkomne." 

  Er det dekning for dette i undersøkelsen?

 

Svar: Nei det er ikke dekning for denne påstanden. Vi har ikke spurt respondentene i disse to undersøkelsene
om hvilke regninger de ønsker «velkommen». Vi har spurt respondentene (de med og uten tilbakevendende
betalingsproblemer) hvilke regninger de ville ha prioritert å betale først og sist i en situasjon hvor de ikke
hadde penger til å betale alle regningene og avdragene på lån innen fristen.  Vi spurt dem å prioritere de to
første regningene de ville ha betalt først og hvilke to de ville ha prioritert å betale sist. Svarene på disse
spørsmålene sier noe om hvilke forbudsområder respondentene mener er viktigst for å «leve». Folk
prioriterer utgifter til å bo (boliglån og strøm). Småbarnsfamilier prioriterer utgifter til barnehager. I denne
sammenheng kommer NRK-lisensen på høyt oppe på den nedprioriterte listen for forbruksutgifter sammen
med privat gjeld og mobiltelefon. Dette er utgifter som man kan «klare» seg uten. Man trenger ikke tv i en
situasjon hvor man ikke har nok penger.

 

Poenget er at dette spørsmålet er knyttet til en krisesituasjon i en husholdning. Man har ikke nok penger.
Svarene sier ingen ting om hvilke regninger man ønsker «velkommen» under en normalsituasjon hvor man
har nok inntekter til å dekke alle utgiftene sine.

 

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) Er det dekning for dette i undersøkelsen? 

 

Svar: Nei, se svar over.

 

b) Og hva er (med utgangspunkt i undersøkelsen) "mange nordmenn" ?

Svar: Nei, se svar på 1.

 

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 sannsynligvis betyr "56% av de 6,5% av husholdningene
som hadde tilbakevendende betalingsproblemer?" Altså at setningen ville vært mer etterrettelig om den sa
"Ifølge undersøkelser fra Sifo sier 3,64 prosent at lisensavgiften … osv ? 

 

Svar: Ja



14/10/15 16:52Gmail - 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta

Page 4 of 6https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a4b1d01c09&view=p…50600d477b92e32&siml=15060100b5f60a55&siml=15060123344832c7

 

b) Er de to konklusjonene (årsaken til betalingsproblemer) og (vanskeligere å håndtere enn) i
overensstemmelse med undersøkelsen?

Svar: Nei, se svar på 1.

 

5 Til selve undersøkelsen: 19% oppgir (tabell 3-3) at de ville gitt betaling av NRK-lisensen lavest prioritet.
Har du noen teori om hvorfor nest flest av de spurte gir denne regningen lavest prioritet?

Svar: Se svar på 2.

 

 

6 Har journalisten snakket med dere i arbeidet med artikkelen?

 

Svar: Nei

 

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

Svar: I svært liten grad. Høy grad av unøyaktighet. Kommentarene og tolkningen av funnene er gjort av folk
som ikke har innsyn i datagrunnlaget. De kommer med udokumenterte påstander og synser i vei.  

 

Dersom du har fler spørsmål er det bare å ringe eller sende meg en mail.

 

____________________________________________

Torvald Tangeland, Ph.D.

Forsker

STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO)
Postadresse: Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 24C, Bygg B

Fax 22 04 35 04 • Telf 22 04 35 24 • Mob 986 55 822

www.sifo.no

 

 

 

Fra: Anders Hofseth [mailto:anders.hofseth@gmail.com] 
Sendt: 12. oktober 2015 10:16
Til: Tangeland Torvald
Emne: 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta

tel:22%2004%2035%2004
tel:22%2004%2035%2024
tel:986%2055%20822
http://www.sifo.no/
mailto:anders.hofseth@gmail.com
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[Quoted text hidden]

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Mon, Oct 12, 2015 at 11:31 AM
To: Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no>

Gode og tydelige svar.

Takk :)

Kommer tilbake om jeg ser noen hull.
[Quoted text hidden]

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Tue, Oct 13, 2015 at 9:04 AM
To: Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no>

Liten sjekk:

Slik jeg leste undersøkelsen var hovedkonklusjonen: "Husholdningene rapporterer at det er mangel på
oversikt/forglemmelse som er hovedårsaken eller den medvirkende årsaken til problemene."  Og det står ingenting
som antyder at "NRK-lisensen er en versting" (eller ting som kan forstås i den retning).

Har jeg lest rett?

[Quoted text hidden]

Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no> Tue, Oct 13, 2015 at 9:13 AM
To: Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

Den mest utberedte årsaken til tilbakevendende betalingsproblemer er mangel på oversikt/forglemmelse.

 

NRK-lisensen, strøm, mobiltelefon, forbrukslån/avbetalingskjøp/kredittkortgjeld og årsavgift bil er blant de
vanligste regningene husholdninger  med tilbakevendende betalingsproblemer har problemer med å betale.
Basert på undersøkelsen kan vi ikke si at NRK-lisensen skaper betalingsproblemer for husholdningene i noe
større grad enn andre utgifter som varierer med størrelse og kommer uregelmessig.

 

Fra: Anders Hofseth [mailto:anders.hofseth@gmail.com] 
Sendt: 13. oktober 2015 09:05
Til: Tangeland Torvald
Emne: Re: 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta

[Quoted text hidden]

Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no> Tue, Oct 13, 2015 at 9:14 AM
To: Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

Jeg antar jeg får en sitatsjekk fra deg før artikkelen du jobber med blir publisert dersom du siterer meg.  

 

Fra: Anders Hofseth [mailto:anders.hofseth@gmail.com] 
Sendt: 13. oktober 2015 09:05

mailto:anders.hofseth@gmail.com
mailto:anders.hofseth@gmail.com
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Til: Tangeland Torvald
Emne: Re: 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta

 

Liten sjekk:

[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com> Tue, Oct 13, 2015 at 9:17 AM
To: Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no>

Du får selvsagt sitatsjekk! Jeg skriver jo om troverdighet i forskningsformidling ;)

[Quoted text hidden]

Tangeland Torvald <torvald.tangeland@sifo.no> Tue, Oct 13, 2015 at 9:20 AM
To: Anders Hofseth <anders.hofseth@gmail.com>

Flott. Dessverre er ikke alle journalister som jeg snaker med er like flinke på det punktet.

 

Du får hilse til Marius Arnesen fra meg.

 

Fra: Anders Hofseth [mailto:anders.hofseth@gmail.com] 
Sendt: 13. oktober 2015 09:18

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

mailto:anders.hofseth@gmail.com

