
GJENGANGEREN MISBRUKER 
mandag 3. august 2015 igjen en 
meningsmåling, nok en gang om 
togstasjon på Bakkenteigen. Det er 
både grunnleggende faglige svakheter 
og faktiske feil i artikkelen. 

For det første bør enhver redaksjon 
som publiserer en meningsmåling 
redegjøre for noen viktige 
faktiske opplysninger. Når er 
meningsmålingen foretatt og med 
hvilken metode? - og for hvilken 

Avisen misbruker meningsmålinger
KOMMENTAR I GJENGANGEREN 6. AUGUST 2015



oppdragsgiver? Hvordan er de ulike 
svaralternativene formulert? Misbruk 
og feilaktig bruk av meningsmålinger 
er dessverre et ganske utbredt 
fenomen, også i mediene. 
Spørsmålsstillingen kan lede til gitte 
resultater. Derfor er det avgjørende at 
Gjengangerens lesere får informasjon 
om den konkrete spørsmålsstillingen 
som meningsmålingsinstituttet har 
benyttet. Først da kan man vurdere 
grunnlaget for resultatene er 
tilfredsstillende.

For det andre må redaksjonen ha 
kompetanse til å tolke resultatene 
og presentere disse på en forstandig 
måte. 54,7 prosent av de spurte i 
en måling blant ca. 400 spurte er 
faktisk ikke et ”overveldende flertall”, 
slik det fremgår av artikkelen. I 
beste fall er det et ganske knapt 
flertall som går inn for stasjon på 
Bakkenteigen. Det er grunn til å 
minne om at det foreligger både en 
feilmargin og en gruppe som svarer 
vet-ikke. Under enhver omstendighet 
er det ikke dekning for begrepet 
”overveldende flertall”. I beste fall er 
slik begrepsbruk kunnskapsløst og 
stryk i matematikk – i verste fall er 
det manipulerende. For øvrig er det 
påfallende hvordan Gjengangeren 
i en nyhetsartikkel bruker ganske 
like matematiske størrelser svært 
forskjellig. Kommunestyrets knappe 

flertall for Skoppum vest gjøres til 
et demokratisk problem, mens det 
knappe flertallet for Bakkenteigen blir 
til ”overveldende flertall”.

JEG VIL generelt mane til stor 
forsiktighet om tolkning av 
Gjengangerens siste meningsmåling. 
Det er likevel verdt å merke seg 
at andelen som støtter stasjon 
på Bakkenteigen er noe redusert 
sammenlignet med tidligere målinger. 
Det har Gjengangeren pussig nok ikke 
fått med seg. Avisen kunne gjort det 
til et tabloid poeng at oppslutningen 
om Bakkenteigen-alternativet nå 
raser, fra ca. 70 til 54 prosent siden 
januar 2015, se Gjengangeren 30. 
januar. Sannsynligvis på grunn av økt 
kunnskapsnivå blant folk flest.
 
For det tredje er det grunn til å 
beklage at Gjengangeren bare stiller 
spørsmål om stasjonsplassering. 
Saken dreier seg om hvilken korridor 
som skal velges for ca. 12-14 km 
dobbeltsporet jernbane fra Nykirke 
til Barkåker. Følgelig er også Tønsberg 
og Re kommuner berørt. Dette er 
tidenes største samfunnsinvestering i 
Horten kommune - med dyptgripende 
konsekvenser på mange felt og 
ikke minst for lokalsamfunnene 
Nykirke, Skoppum, Kirkebakken 
og Adal. Det vitner om manglende 
respekt og forståelse for sakens 

dype konsekvenser og de berørte 
når Gjengangeren kun spør 
om stasjonsplasseringer, som i 
konsekvensutredningen så langt 
bare er på skissestadiet. Derimot 
har Jernbaneverket på en utmerket 
måte synliggjort de tre korridorene 
Bakkenteigen, Skoppum øst og 
Skoppum vest. Her foreligger 
det tre tydelige alternativer som 
kan presenteres gjennom kart og 
illustrasjoner.

DERSOM GJENGANGEREN tok seg 
bryet med å stille spørsmål om folks 
valg av jernbanekorridor, er det 
meget nærliggende at resultatet ville 
blitt annerledes enn spørsmålet om 
stasjonsplassering. Det er grunn til å 
minne om at fellesskapet skal bruke 
et betydelig antall milliarder kroner 
på en moderne jernbane for de neste 
100 år. Da er det fordummende å 
redusere dette til et spørsmål om 
stasjonsplasseringer. Alle de tre 
stasjonsplasseringene er innenfor det 
man i Vestfold og Norge må betegne 
som meget kort reiseavstand.

FOR ØVRIG er bruk av 
meningsmålinger lite egnet i 
kompliserte saker som gjelder 
milliardinvesteringer i samfunnets 
infrastruktur. Meningsmålinger er 
også et dårlig bidrag til en opplyst og 
kunnskapsberikende samtale om vår 

kommunes fremste utfordringer. 

DET ER på tide at Gjengangeren 
begynner å sette søkelyset på 
alle de uavklarte og krevende 
spørsmålene som en jernbanelinje 
via Bakkenteigen representerer. 
Denne valgkampen er en unik 
anledning til å presentere alle de tre 
jernbanekorridorene og deres ulike 
konsekvenser.

I VÅRT representative demokrati 
er det de politiske partiene som på 
vegne av borgerne tar beslutninger 
som utbygging av jernbane og vei. 
Naturvernforbundet er meget glad 
for at et klart flertall av de politiske 
partiene i Horten kommune går inn 
for jernbanekorridoren Skoppum 
vest. Dette vil ventelig være det 
rimeligste alternativet for nytt 
dobbeltspor Nykirke - Barkåker og 
ikke minst det minst konfliktpregede. 
Dersom de tre kommunene Horten, 
Tønsberg og Re samler seg om 
korridoren Skoppum vest, kan nytt 
dobbeltspor åpnes i 2024, med ny 
stasjon og fremtidsrettet knutepunkt 
på Skoppum vest, inkludert meget 
god tilbringertjeneste.


