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1. PITCH 

Internettet, 24 timers nyhedsstationer og politikernes pressekorps har i dag lagt et øget pres på 

journalistikken. Det flyder med tal og fakta i medierne, og det er umuligt for den almindelige borger at 

navigere i og gennemskue fejl, fordrejninger og løgne i strømmen af informationer, som de bliver 

bombarderet med hver eneste dag. Faktatjek-programmet Detektors tilstedeværelse som vagthund i 

samfundet er derfor både væsentlig og nødvendig. 

Programmets mission er i bedste public service-stil at tjekke tal og fakta i den offentlige debat og 

derigennem afsløre, i hvor høj grad det, som politikere, magthavere, meningsdannere og medier siger og 

skriver, faktisk kan dokumenteres. 

Detektor har et stærkt og troværdigt brand som førende faktatjekkere i dansk journalistik og samtidig som 

én af de førende visuelle storytellers, når det kommer til komplicerede journalistiske historier. I 2015 vandt 

programmet eksempelvis TV Prisen i kategorien ’årets aktualitetsprogram’ i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortællingen er i højsædet, når ofte svære tal og statistikker skal gøres let forståelige. Programmet bruger 

derfor alle de visuelle hjælpemidler, som man kan forestille for at simplificere og forklare de ofte 

komplekse historier.  

Derfor har Detektor udviklet et helt katalog af visuelle og grafiske greb (vedlagt), som har medført, at 

programmet er blevet førende og trendsættende indenfor feltet ’grafisk storytelling’ i dansk tv-produktion. 

Grundstenene i designet er fast og skal forblive det, men der er frie tøjler til at udvikle nye greb og nye 

måder at bruge de allerede eksisterende greb på.  

  

Alle har ret til deres  

egen holdning 

- men ikke deres egen fakta. 

 

” 
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2. FORMAT 

Detektor sender en 28 minutters ugentlig udsendelse – hver torsdag klokken 21 på DR2. En udsendelse 

indeholder 3-5 elementer/indslag (se side 13-17), der både tjekker tal og fakta i den offentlige debat, lærer 

seeren om statistik og zoomer ind på politikernes retoriske tricks. 

Detektor har udover den ugentlige udsendelse leveret en række forskellige specialudsendelser i forbindelse 

med aktuelle begivenheder eller kriser i Danmark og i verden: 

VALGPROGRAMMER  

For eksempel under det danske Folketingsvalg i juni 2015, hvor Detektor sendte 15 minutters daglige live-

udsendelser klokken 23.00 på DR2 i hele valgperioden (live on tape).  

Programmerne satte valgkampen i perspektiv og forberedte vælgerne på at skulle sætte deres kryds i 

stemmeboksene – ikke ud fra valgflæsk, men ud fra fakta. 

(se bilag 2 for en mere udførlig beskrivelse af konceptet for valgprogrammerne) 

 

         

 

Samme koncept blev udført op til en EU-folkeafstemning den 3. december 2015. Denne gang skulle danske 

vælgere til stemmeboksen for at tage stilling til, om Danmark skulle omdanne sit retsforbehold til en 

tilvalgsordning.  

Det var et kompliceret spørgsmål, derfor hjalp Detektor i syv særudsendelser - igen af 15 minutters 

varighed – vælgerne med at finde vej i virvaret af vrøvl og manipuleringer. 
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LIVE-UDSENDELSER 

Derudover har programmet leveret forskellige liveprogrammer i forbindelse med store aktuelle 

begivenheder og katastrofer. Ofte i samarbejde med det danske DR2-program, der hedder Debatten. På 

den måde kan Detektor levere fakta, mens Debatten kan supplere med den politiske diskussion. Men live-

udsendelserne er også en mulighed for at tænke ud af boksen og levere fakta på en ny måde. 

Eksempler på live-udsendelser er: 

”Detektor Direkte: Se & Hør-sagen” 

Det første live-program, som Detektor har produceret var i maj 2014, hvor det danske sladderblad ’Se & 

Hør’ blev afsløret i at have anvendt ulovlige aflytningsmetoder af kendte og kongelige i årevis. Midt i de 

mange afsløringer i Se & Hør-sagen stoppede Detektor op og stillede spørgsmålet: "Hvad ved verden om 

mig - og hvor nemt kan andre få fat i den viden?".  

Blandt andet blev tre kendte danskeres privatliv endevendt live – alene ved at følge de spor, de sætter hver 

eneste dag i det digitale univers.  

         

 

”Detektor Direkte: Folketingets åbningsdebat” 

Den dag Folketinget åbner for en ny politisk sæson er det et politisk maraton med taler fra alle de politiske 

partiers ledere/formænd. Det er derfor en dag, hvor nyhedsmedierne udgiver en strøm af artikler og 

indslag, men hvor der kun sjældent bliver tjekket fakta. I forbindelse med det danske folketings åbning i 

2014 sendte Detektor-redaktionen derfor en live-udsendelse med faktatjek af åbningsdebatten, en analyse 

af den politiske retorik og en quiz, hvor to politikere skulle forudsige, hvilke emner deres egen partileder og 

deres modstander ville komme ind på i deres tale.  
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”Detektor Direkte: Embedsværket under luppen” 

Danmark er en retsstat og et folkestyre. Borgerne vælger politikere, som leder landet - med hjælp fra 

saglige, faglige og neutrale embedsmænd. Eller er embedsmændene nu også det? I efteråret 2014 kom 

Justitsministeriet under pres på grund af problemer med fakta og en ny bog listede en stribe af lignende 

alvorlige sager op. Derfor satte Detektor fokus på embedsmændenes magt og det pres de arbejder under. 

Det store spørgsmål var: Kan vi stole på det, ministerierne og ministrene siger? 

 

         

 

”Detektor & Debatten: 90 år med licens - er DR pengene værd?” 

Danmarks Radio fyldte 90 år i foråret 2015. Derfor satte Detektor og Debatten sammen fokus på, hvad 

danskerne egentlig får for alle deres licenspenge?  

Det var altså et kritisk blik på public service, hvor Detektor dissekerede fakta og Debatten diskuterede 

holdninger – begge dele for at finde svaret på om DR er pengene værd. 
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”DR2 Live: Flygtningekaos i Europa - hvad vil Danmark?” 

Midt i flygtningestrømmen til Europa ryddede Detektor op i fakta. Redaktionen sendte live fra et asylcenter. 

Og besvarede blandt andet spørgsmålene: Hvor mange flygtninge er egentlig kommet til Danmark? Kan vi 

hjælpe 10 gange så mange flygtninge i nærområderne? Er det største antal mennesker på flugt siden anden 

verdenskrig? 

 

         

         

 

Udover fakta serveret af Detektor-redaktionen stod aftenen på debatrunder i Debattens studie samt live-

gennemstilninger og reportager fra DR’s udsendte i Jordan, Chios/Grækenland, Libanon og Serbien. 
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3. KONCEPT 

Detektors stærkt brand betyder også et enormt stort ansvar, der skal varetages af det daglige hold 

Detektorer – både om at levere førsteklasses research og formidle den på en måde, så det holder seerne 

fast fra påstand til fakta er på plads. 

Udsendelserne er af høj produktionsvalue. Det er et krav, at de oser af overskud, lethed og leveres med en 

gennemgående seriøsitet – ligesom det er vigtigt, at historierne fortælles med glimt i øjet. 

VISUELT KONCEPT 

Der er et fast teknisk team af fotografer, klippere og grafikere på Detektor.  

Detektor filmer udelukkende på Cannon C300 eller 5D kamera, i HD progressiv og i 25fps for at sikre den 

høje produktionsvalue og give programmet et filmisk look.  

Ved live-udsendelser benyttes imidlertid almindelige studiekameraer.  

De faste grafikere på programmet, som søger for flotte løsninger til grafer og diagrammer, så det bliver en 

fryd for øjet at lære om tal og statistik.  

Detektor har en legende tilgang til grafik, men en præcis beskrivelse af Detektors visuelle koncept er 

vedlagt denne bibel. 
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ANALOGE FORTÆLLERGREB 

Men sideløbende med de veludførte grafiske løsninger stræber Detektor efter, at lade ikke-digitale 

formmæssige greb indgå. For eksempel hvor værten tegner, fortæller og illustrerer forskellige fakta med 

skilte, lego-figurer og alle andre tænkelige rekvisitter, som giver mening i forhold til den enkelte historie. 

 

         

         

 

Et af de stærkeste fortællermæssige greb, som vi har udviklet gennem tiden er vores tegner. Dette er 

blevet en væsentlig del af Detektor visuelle dna og en succes, som skal fortsætte. Det er samtidig et nemt 

greb produktionsmæssigt, da det ikke kræver mange ressourcer – blot en god tegner og klipper.  Detektors 

faste tegner sætter sit præg på udsendelsen ved at gøre komplicerede og svære statistikker og rapporter til 

en leg at forstå. 
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4. INDHOLD  

INTRO 

Introen kan bygges op præcis, som man ønsker det. Indtil nu er nærmest hver Detektor-udsendelse indledt 

med et klip på en greenscreen. Klippet er det, hvor den person vi faktatjekker i ugens top-historie, 

fremfører sin påstand. Billedet fryser og værten kommer ind i billedet og kommenterer på påstanden: ”… 

men er det sandt? HER ER DETEKTOR!”  

 

         

         

 

Herefter teases kort for aftenens øvrige historier med speak samt billeder og soundbites fra de forskellige 

indslag pakket ind i en grafisk intro med speciel programdesignet musik og effektlyde. 

FASTE ELEMENTER 

Tre elementer/indslag er faste og indgår som udgangspunkt i alle udsendelser:  

Faktatjek 

Der er mindst et klassisk faktatjek i udsendelsen hver uge – oftest er der to. Det vil sige en afsløring af, at en 

politiker, et parti, en meningsdanner, en magtfuld person eller et medie har sagt/skrevet noget, som er 

falsk eller udokumenteret.  

Et faktatjek er opbygget efter følgende skabelon (skitse til faktatjek se bilag 1): 

- Hvem har sagt/skrevet det? Hvor? 
- Hvad er fakta? (Hvad siger eksperterne, forskningen og erfaringerne?) 
- Konfront med sandhedsbarometer 
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Et faktatjek afsluttes med en Detektor-’konfront’ med sandhedsbarometeret, hvor den/de konfronterede 

placerer prikken et sted mellem sandt eller falsk på deres eget udsagn efter vi har forelagt dem fakta. Det 

er en meget bevidst beslutning i forhold til programmets troværdighed, at værten og eksperter blot 

fremfører fakta, men ikke markerer historien som sandt eller falsk. På den måde er vi ikke dommerne – det 

er ’gæsten’ (personen eller organisationen, som er kommet med påstanden) selv. 

 

         

 

Forproduceret indslag 

Detektor laver ikke udelukkende faktatjek, men har også en mission om at gøre seeren klogere på sin egen 

verden og at lege med tal. 

Det kan være sjov med statistik, nære funfacts, et kig i historiebøgerne eller at tage temperaturen på 

dokumentationen bag noget af det, vi tror på i vores hverdag. De forsproducerede indslag har varieret fra 

sæson til sæson, men fælles for dem er, at de er tidsløse og er det tænkt som en form for aha-indslag, hvor 

seeren kan trække på smilebåndet eller blive forarget, hvis det er gravende faktatjek, som vi også laver som 

forproduktion.  

Disse forproducerede indslag er til for at sikre et programmæssigt flow og en fleksibel produktionen. Ofte 

er de forholdsvis researchtunge og kræver derfor mere tid end en enkelt uge, og disse indslag er derfor 

gode egenhistorier, som bliver bredt citeret i de øvrige danske medier. 

Eksempler på forproduktion: 

- Hverdagsmyter (ting, vi siger i hverdagen, men som der ikke er videnskabeligt belæg for) 

- Historiske myter (ting, der står i historiebøgerne, men som ikke er dokumenteret) 

- Sådan snyder din hjerne dig (adfærdsforskning) 

- Virker alternativ behandling? (en serie, hvor Detektor undersøgte den videnskabelige 

dokumentation for eksempelvis akupunktur og kiropraktor) 

 

I de forproducerede indslag leger Detektor med forskellige greb, som gør, at værten nærmest kan 

undværes i de indslag – både for at lette produktionen og for at variere udsendelsens tempo og flow. Det 

kan være vores faste tegner Ole, det kan være en amatørteatergruppe der fortæller historien, voxpop eller 

komikere der indleder og afslutter indslaget.  
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Tricks & Tale 

Den politiske retorik er et middel, som politikere bruger til at manipulere med sandheden eller fremstille 

virkeligheden på en bestemt måde. Derfor har vi udviklet fire forskellige priser, som vi afslutter hvert 

program med at overrække til en politiker, som har vist særlige evner inden for retoriske tricks.  

Prisoverrækkelsen er ikke en ”hård” konfront, men et interview med et glimt i øjet, som tager seeren med 

ind i maskinrummet hos politikerne. Detektor har fire faste retorik-priser:  

”Ugens papegøje”: Papegøjer høres sjældent i dansk natur – til gengæld er de meget almindelige i 
dansk politik. Papegøjesnak er tricket, hvor politikere gentager det samme 
igen og igen og igen. 

”Ugens glatte ål”: Ålen er egentlig en truet art - men i dansk politik vrimler det med dem. De snor 
og vrider sig for at undgå at svare på kritiske spørgsmål fra journalister. Den 
glatte ål går til politikere, der taler udenom. 

”Ugens pitbull”: I den grove afdeling for retoriske tricks finder vi personangrebet – tricket, hvor 
man i stedet for at gå argumenterne går direkte efter sin modstander. 

”Ugens stråmand”: Det er populært at bygge retoriske stråmænd i dansk politik - et trick, hvor 
man fordrejer modstanderens holdninger. 

  
Det er imidlertid ikke hver gang, der uddeles en pris i Tricks & Tale. Et eksempel på en vellykket Tricks & 

Tale, hvor Detektor ikke gav en pris er, da programmet lavede et sammenklip af den amerikanske 

præsident, der hver gang han mødtes med en regeringsleder roste lederen for at ”punch above their 

weight”. 
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ØVRIGE ELEMENTER 

Ud over de tre faste elementer er der forskellige andre kortere eller længere indslag, som kan inddrages i 

udsendelsen. Her er det vigtigt, at der er en særlig anledning til at tage historien op. Spørgsmålet kan for 

eksempel udspringe af en politisk debat eller en seerhenvendelse:  

Ugens tal 

Ugens tal er en mulighed for at dykke ned i en af ugens helt store historier i medierne uden at der 

nødvandigvis er sagt noget, der er løgn eller en misforståelse.  

Ugens tal redegør for, hvad et ofte citeret tal dækker over – og ikke mindst, hvad det ikke dækker over. 

Hvilke statistiske usikkerheder er der? Hvad har man ikke taget højde for i udregningen?  

         

Ugens uenighed 

I politiske debatter efterlades seeren ofte med to poltikere, der siger modsatte ting og anklager 

modstanderen for at tage fejl. Eller læsere kan samme dag læse to modsatrettede nyheder i hver sin avis.  

Ugens uenighed kan derfor opklare for seeren, hvad der er op og ned. Hvem har ret? Kigger de I to 

forskellige rapporter? Ofte vil ugens uenighed kunne lære seeren, hvordan tal er taknemmelige og kan 

opgøres på forskellige måder, så begge politikere/medier faktisk kan have ret. 

 

Virker det? 

”Virker det?” er en række faktatjek af politiske forslag og floskler – vil det overhovedet have en effekt? Kan 

det have en negativ effekt? Hvad siger forskningen?  

Nogle eksempler på sådanne tjek kan være: Giver hårdere straffe mindre kriminalitet? Får lavere sociale 

ydelser flere i arbejde? Giver håndværkerfradraget mindre sort arbejde? Giver fotovogne færre bilulykker? 

Skaber et øget arbejdsudbud flere jobs? 

”Virker det?” adskiller sig fra de klassiske faktatjek ved, at de ikke nødvendigvis opfølges med en konfront 

og sandhedsbarometer. Her går Detektor nysgerrigt til værks og fremlægger for seeren, hvad der er 

dokumenteret og hvad der er politikernes holdning, gæt eller ideologi. Men formmæssigt ligner de klassiske 

faktatjek. 
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EKSEMPEL PÅ EN RUNDOWN 

Intro: 1 min. 15 sek. 

Breaker:  10 sek. 

Faktatjek: 7 min. (indslag ude i virkeligheden) 

3 min. (konfront + sandhedsbarometer) 

Breaker:  5 sek. 

Ugens tal: 6 min. (indslag i studie) 

Breaker: 5 sek. 

Forproduceret indslag: 5 min. 

Breaker: 5 sek. 

Tricks & tale: 2 min. (indslag på Christiansborg) 

3 min. (prisoverrækkelse) 

Farvel og credit: 20 sek. 
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5. VÆRTEN 

Værten skal have følgende kvalifikationer: 

TROVÆRDIGHED 

En vært på Detektor skal være grundig og dygtig. Det er altafgørende, at det er en person, som seeren 

forbinder med høj grad af troværdighed. 

 

GLIMT I ØJET 

Udover troværdigheden skal værten være positiv og have et glimt i øjet – Detektor er et skævt program 

med masser af humor for at gøre til tider tørre talhistorier let spiselige, men Detektor holder en balance, så 

det ikke bliver komisk og seeren dermed mister respekt for den ellers både fagligt og menneskeligt dygtige 

vært. 

 

TALFORSTÅELSE & POLITISK VIDEN 

Det er desuden vigtigt, at værten har en solid politisk viden og har et naturligt og afslappet forhold tal, 

statistik og metode. 

 

KRITISK – MEN JAGTER SANDHED OG IKKE SKURKE 

Detektor har arbejdet længe og bevidst på at skabe en ny type konfronterende interviews, hvor det er 

sandheden og svar vi jagter – og dermed ikke skurke. Det stiller krav til værten. Han/hun skal mestre en 

ordentlig og imødekommende tone overfor de personer og organisationer, som Detektor faktatjekker, i de 

konfronterende interviews, som værten udfører.  

 

Det er vigtigt, at værten altid er både kritisk og skarp, hvis svarene ikke kommer. De konfronterende 

interviews bliver altid talt grundigt igennem med den pågældende/ansvarlige journalist, inden de 

gennemføres, ligesom journalisten altid er til stede under interviewet og lytter med.  
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6. JOURNALISTERNE 

KVALIFIKATIONER 

En journalist og tilrettelægger på Detektor skal - ligesom værten – besidde følgende kvalifikationer: 

 Talforståelse og politisk viden 

Det er vigtigt med en naturlig og solid forståelse af tal, statistik og metode. Det er umuligt at 

arbejde på Detektor, hvis man ikke på forhånd har kendskab til statistiske grundbegreber som 

repræsentativitet, generaliserbarhed og statistisk signifikant. Derudover er en vis politisk viden og 

forståelse en fordel. 

 

 Researcher 

Som journalist og tilrettelægger på Detektor er det ligeledes vigtigt, at man besidder en evne og en 

lyst til at grave dybt. Man er ikke nyhedsjournalist på Detektor, men jonglerer derimod ofte med 

flere tykke rapporter samtidigt. 

 

 Storyteller og TV-erfaring 

En kreativ tilgang til at fortælle historierne er også en væsentlig kvalifikation for en Detektor-

journalist.  

 

REGLER FOR AT UNDGÅ FEJL 

Qua Detektor lever af at rette andres fejl, så lægger det et utrolig stort pres på redaktionen om ikke selv at 

begå fejl – og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at kvalitetssikre den journalistik, vi producerer, så det ikke 

sker.  

Her er eksempler på regler lavet for at sikre at undgå fejl: 

 Vi leder altid først selv efter dokumentation for om en påstand passer, før vi kontakter kilden til 

påstande. De er ikke ansat til at indhente fakta for os, men hvis vi kan se, at de er galt på den, så 

skal de på arbejde.  

 Aldrig kun én ekspert – og tjek altid eksperternes dokumentation (se også næste afsnit) 

 Send altid det præcise citattjek til kilden, som vi tjekker, så de kan forklare sig, samt til eksperter, 

som vi bruger, så vi sikrer, at de er helt sikre på, hvad vi spørger dem om. 

 Vær altid ordentlig og venlig i henvendelsen til folk, der tjekkes, fordi det skræmmer mange, når 

det er Detektor, der kontakter dem. 
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7. DELTAGERE 

Der er ikke faste deltagere i Detektor, men derimod en åbenhed overfor alle typer af gæster, som giver 

mening at inddrage i den enkelte historie. 

ALMINDELIGE MENNESKER 

Vi inddrager ofte seere, som har tippet os ved at citere dem eller bede dem indsende en mail. Vi laver 

desuden ofte voxpop, hvor der er mulighed for at få almindelige menneskers reaktioner.  

 

Når vi er ude på locations, prioriterer vi i øvrigt, at værten interagerer med damen i pølsevognen, 

landmanden på gården eller eleverne på gymnasiet, så location ikke bare bliver et sted vi er, men et sted vi 

bruger aktivt. Detektor bruger i øvrigt jævntligt voxpop for at gøre det fjerne og svære nært.  

 

         

 

Hverken ved brug soundbites fra folk på locations eller ved voxpop på gaden tituleres personerne. 

 

 

BRUG AF EKSPERTER 

Eksperterne er en vigtig del af Detektor. De giver et flow i fortællingen, så det ikke er værten, der 

fremlægger det hele på egen hånd. Det virker eksempelvist stærkt, hvis en ekspert inden for et område 

siger ”Det er der ikke belæg for” eller ”Det er der intet, der peger på i forskningen.” 

 

En vigtig lærdom her er, aldrig kun at bruge en ekspert – og tjek også altid selv eksperternes 

dokumentation. Erfaringen siger, at eksperter også har holdninger og at de derfor oftest ubevidst kan være 

for hurtige til at forklare, at politikeren etc. ikke har styr på fakta.  

Eksperterne tituleres klart – både med navn og relevant titel. Hvis de er fra en tænketank eller en 

organisation, der varetager forskellige interesser skal dette fremgå tydeligt. Både i værtens oplæg og i 

ekspertens titel. 
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KONFRONTERENDE INTERVIEWS 

 

Den tredje typiske type af deltagere i programmet er de konfronterede – altså de personer, medier eller 

organisationer, som vi tager i at fifle med fakta. 

 

Når de skal i studiet eller vi bringer sanhedsbarometret ud til dem, så er åbenhed: Vi taler altid alle 

interviewspørgsmål igennem med kilderne inden interviewet, så intet kommer som en overraskelse, og har 

altid aftalt et interview (vi gatecrasher ikke).  

Men hvis kilderne ikke stiller op, så gør vi en dyd ud af at udstille deres svar (Hvis de fx taler udenom) på en 

skæv og til tider sarkastisk måde. Dog stadig med et smil på læben og aldrig ondskabsfuldt. 

Navn og relevant titel fremgår tydeligt på den konfronterede.  
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8. STUDIE 

Detektor-studiet er en legeplads. Både bord og vægge er udstyret med masser af hemmelige rum, 

vendeplader og billedrammer. Alt sammen så det er muligt, at servere fakta på en legende let måde. 

 

         

BRUG VIRKELIGHEDEN 

Derfor brug studiet, men prioriter virkeligheden. Abstrakte tal og nørdede historier kommer først rigtig i 

live, når vi er ude i den virkelighed, som det handler om. Den store ekspertbrug forstærker behovet for at 

møde virkelige mennesker. Så tænk studiet som backuppen – ikke førstevalget.  
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9. JOURNALISTIK & ETIK  

Der er store journalistiske og etiske krav til Detektors udsendelser og alt omkring Detektor.  

SÅDAN RETTER DETEKTOR FEJL 

Ærlighed om egne fejl skaber troværdighed. Detektor erkender og retter altid egne fejl – uanset fejlens 

størrelse. Og programmet retter naturligvis altid fejlene alle de steder, hvor de er bragt. Hvis historien for 

eksempel er givet videre til et nyhedsmedie eller lignende, så retter Detektor også fejlen der. 

 

SÅDAN SVARER DETEKTOR PÅ KLAGER 

Igen er ærlighed nøgleordet. Detektor svarer altid åbent og ærligt på klager fra både seere og kilder, der har 

medvirket i programmet. Som faktatjek-program sætter vi pris på kritiske seere og prioriterer at svare 

hurtigt og respektfuldt på alle klager. Den typiske fremgangsmåde vil være, at redaktøren sætter sig 

sammen med den journalist, der har udført researchen. Sammen finder de en løsning for, hvordan klagen 

skal håndteres. I visse tilfælde har Detektor sågar prioriteret at mødes med kilder, der føler sig 

uhensigtsmæssigt behandlet – for eksempel fra store organisationer eller politiske partier.  

 

ALLE KILDER SKAL HØRES 

Alle de kilder, som Detektor nævner i programmet, har bragt en forkert historie, skal informeres om, at 

historien bliver bragt – uanset om de er ”hovedpersonen” for faktatjekket eller om der kun kort bliver 

refereret til dem eller det udelukkende er deres billede eller logo, der bliver vist i programmet.  

To eksempler:  

1) En politiker har sagt eller skrevet noget, der viser sig at bygge på en undersøgelse, der er 

uvidenskabelig. Her kontaktes såvel politikeren med ønske om et konfronterende interview, 

ligesom de pågældende forskere bag undersøgelsen og de medier, der evt. har refereret 

undersøgelsen også kontaktes. 

2) Hvis Ekstra Bladet har bragt en citathistorie fra Jyllands-Posten, som viser sig at være fejlbehæftet, 

så sender Detektor en orienteringsmail eller ringer til Ekstra Bladet og informerer dem om deres ret 

til genmæle. Selvom det reelt ikke er dem, vi konfronterer til sidst i programmet. 

 

KVALITETSSIKRING 

 

Det er vigtigt, at Detektor hele vejen i processen fra historieide til faktisk historie i programmet søger at 

sikre kvaliteten i journalistikken og dermed ikke mindst i etikken.  

 

Hermed følger tre vigtige råd: 
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 Mails til kilden, som vi tjekker:  

De skal indeholde, alt hvad vi tjekker – dvs. det fulde citat. Derudover skal mailen 

godkendes af en redaktør. Derudover så SKAL jounalisten enten sende hele citatet til 

eksperterne eller læse det højt for dem, så vi er sikre på, at de ved, hvad vi skal bruge, samt 

hvad de kommenterer på eller hjælper os med at finde ud af. 

(OBS: Hvis det er en fejl i en artikel fra et medie, så kontakter vi altid chefredaktøren – ikke 

journalisten.) 

 

 Dokumentation:  

Alle reportere og praktikanter skal lave et factsheet med, hvilke kilder de har talt med og 

hvad de siger, samt hvilke ang. fakta/undersøgelser mv. man har fundet i sit faktatjek.  

Derfra skal der så på alle historier afholdes et dokumentationsmøde, hvor en redaktør og 

en anden, som ikke har været involveret i historien kan gennemgå dokumentationen og 

være kritisk over for den. Vi skal være sikre på, at vi har sablet alt ned, der kan sættes 

spørgsmålstegn ved i vores dokumentation, og vi skal sikre, at vi tager alle de nødvendige 

forbehold. Reporteren har ansvaret for at indkalde til det møde – gerne så snart man har 

dokumentationen i hus og inden man skriver manus, så vi ikke spilder unødig tid. 

 

 Stil ”dumme” spørgsmål: 

Vær ALTID i tvivl – stil som journalist spørgsmålstegn til din egen dokumentation og 

involver redaktøren, så snart du er i tvivl om noget. Hellere et forbehold for meget end et 

for lidt. Råb op hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fat i den rigtige dokumentation eller 

lignende, i stedet for at tie stille. Der er ingen dumme spørgsmål og det er vigtigt at bruge 

hinanden. 
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10. PRODUKTION – HOW TO DO! 

Detektor-redaktionen består til hverdag af: 

 

1 vært 

1 redaktionsleder 

1 redaktør 

5 journalister/tilrettelæggere 

2 teknikere (fotografer og klippere + evt. en elev) 

                                          1     journalistpraktikant 

                                          3     universitets praktikanter 

 

Detektor bliver som et ugentligt magasin i udgangspunktet produceret på en uge – med undtagelse af det 

ene indslag, som er forproduceret. Fordi der blot er en enkelt vært, to teknikere, så er en struktureret 

planlægning altafgørende. Det er ligeledes vigtigt, at redaktionslederen sørger for, at der hele tiden er 

noget klar til klipperne at gå i gang med for at sikre et godt flow i produktionen.  

 

TYPISK ARBEJDSGANG FOR ET FAKTATJEK 

Dette er en liste i forkortet punktform – for udførlig liste se bilag 1: 

 En eller anden (typisk politiker, meningsdanner eller et medie) har påstået et eller andet. 

 Find de præcise citat og transskriber det – det er vigtigt, at få det helt præcist citeret, da det ofte 

handler om detaljer og nuancer. 

 Sæt dig hurtigt ind i sagen. Ring gerne til eksperter, som kan forklare det, hvis du er tvivl om 

substansen. 

 Find dokumentation for om de tager fejl eller ej – og hvis din research umiddelbart viser, at de gør, 

så:  

 Ring til personen/organisationen/mediet, der har sagt det, fortæl åbent om din research og spørg 

nysgerrigt til deres dokumentation. 

Sørg for at få tilsendt den dokumentation, de mener at have på skrift. 

 Undersøg om, der er belæg for, hvad de siger, og om der er mulighed for, at det er en ”dårlig” 

undersøgelse, de henviser til, eller om den slet ikke kan bruges til at dokumentere det, som de 

påstår. 

 Ring også til andre eksperter og hør, om de mener dokumentationen holder. 

Vigtige ting at huske i hele forløbet: 

 Husk at selvom en person henviser til en dokumentation, der ikke viser sig at være legitim, så kan 

det stadig være rigtigt, det, de siger. Derfor søg selv alternativ dokumentation. 
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 Noter løbende, hvad du har gang i og hvad du finder ud – det bliver hurtigt meget forvirrende, hvis 

man kører 3-4 historier samtidigt. 

 Vi har dårlige erfaringer med selv at ”lave” tal. Derfor holder vi os ofte til at fortælle, hvad der er 

galt med de tal, der bliver præsenteret. Vi risikerer hurtigt alle mulige fejlkilder, når vi selv vil 

udregne/komme med et tal, som ikke er tilgængeligt. 

 Det er vigtigt, at vi hele tiden sparrer med hinanden på redaktionen. Få hele tiden nogle til at læse 

manus igennem eller vend en vinkel med dem. På den måde faktatjekker vi også hinanden, så vi 

ikke går i nogen fælder. 

OPTAGELSER TIL TV 

 

 
Oplæg med værten: 

 
 
Værten + 1 journalist + 1 fotograf (evt. 
1 ekstra fotograf til at lave dækbilleder) 
 

 
 
1 kamera 

Ekspertinterviews: 1 journalist + 1 fotograf 
 

2 kameraer 

Konfronterende interviews:  Værten + 1 journalist + 2 fotografer 
 

3 kameraer 

Voxpop: Værten + 1 journalist + 2 fotografer 
 

2 kameraer 
 
 

 

Lav en optagetavle: 

 Der skal skrives sted, afgangstidspunkt og hjemkomsttidspunkt på toptageavlen – derudover skal 

der stå, hvem der skal med på optagelse. Uden optagetavlen er det umuligt at holde overblik. 

 Hver journalist har ansvaret for koordinering med kollegaer om optagelser, samt at informere og 

rådføre sig angående tid med fotograf og vært – specielt hvis optagelserne lægger uden for normal 

arbejdstid enten tidligt eller sent på dagen.  

 Husk: Vær realistisk med tiden og sæt ambitionerne efter, hvad tiden tillader.  

 Husk: Hvis der er to fotografer på dagen, så kan man lave studieoptagelser, oplæg ude i 

virkeligheden og ekspertinterviews samtidigt. Rådfør med fotograferne. 

 

HUSKESEDDEL TIL GRAFIK 

 Alle journalister skal huske at lave udførlige grafiklister til deres eget indslag. 

 Alle journalister skal tjekke med kilderne, hvordan de ønsker at blive tituleres og sikre stavningen af 

deres navne. 

 Citater og ord, der skal fremgå grafisk, skal sende spå mail til grafikere, så de kan copy-paste 

teksten og derved undgå stavefejl.  
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11. MARKEDSFØRING 

Det er vigtigt at skrive netartikler på alle faktatjek. Detektor-redaktionens erfaring er, at faktatjek-artiklerne 

ofte er de mest læste og delte på DR.dk. Det betyder, at artiklerne både giver omtale og afføder tips fra 

læserne – husk derfor altid henvisning til mailadresse i artiklerne.  

 

Udnyt i øvrigt andre mediekanaler til at promovere jeres faktatjek. Send værten på rundtur. Vi har for 

eksempel en fast aftale med at værten er i radioen med et af vores faktatjek hver torsdag morgen inden 

udsendelsen om aftenen.  

 

SOCIAL MEDIE-STRATEGI 

En god social media-strategi er desuden undværlig: 

 

Detektor er synlig på de sociale medier. Fokus er på Facebook (næsten 15.000 følgere) og Twitter (over 

2.000 følgere) – og de kanaler er vigtige for programmet. Både for at sprede faktatjekkene og nå en bredere 

målgruppe, men i særlig høj grad også for at inddrage brugerne i en form for demokratisk proces, så de 

historier vi laver i programmet afspejler, hvad der optager vores seere i øjeblikket. 

Tip og spørgsmål 

I hver udsendelse opfordrer vi seerne til at tippe os enten på Twitter, Facebook eller på mail – ligesom vi i 

langt de fleste opslag på både Facebook og Twitter opfordrer brugerne til at tippe os. Vi har i vores 

udsendelser en ambition om at kreditere tippere, når et tip på de sociale medier rent faktisk ender som et 

indslag i udsendelsen. Nogle gange lader vi seerne optage en video med dem selv, hvor de stiller deres 

spørgsmål. Dette klip er en fin og dynamisk start på et faktatjek.  

Vi aktiverer desuden brugerne ved at stille spørgsmål på Facebook og Twitter – for eksempel ”Asylansøgere 

er lige nu det hotteste emne i dansk politik. Har du hørt noget i debatten, som du undrer dig over?”  

Videoer og billeder 

Små videoer og billeder er omdrejningspunktet for strategien på de sociale medier. Vi bringer ofte en lille 

video eller et billede, hvor brugerne får et kig med ”behind the scenes”. Samtidig teaser vi for aftenens 

program. Vi publicerer desuden enkelte bidder fra udsendelserne både som forpremierer, når indslagene er 

produceret, og efter udsendelserne har været sendt – primært vores faktatjek eller klip med politikernes 

retoriske tricks, som kan være sjove for brugerne at dele med deres venner. Kendte danske personligheder 

deler ofte vores materiale. 

Også billeder af relevante grafikker eller tegninger, som let kan deles og give hurtige overblik bliver 

prioriteret højt. 
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Øvrige opslag 

Vi publicerer løbende artikler med faktatjek og opfordrer altid brugerne til at kommentere og komme med 

tips til andet de har set.  

Vores faktatjek-artikler er ofte de mest læste på dr.dk og bliver delt bredt af både almindelige borgere, 

politikere og meningsdannere.  
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12. KONTAKTPERSONER 

Redaktør: Tine Maria Borresø tbor@dr.dk 28 54 16 60 

Redaktionschef Niels Hagen Rasmussen  nha@dr.dk 40 10 52 88 

 

  

mailto:tbor@dr.dk
mailto:nha@dr.dk
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BILAG 1: SKITSE TIL FAKTATJEK 

Følgende uddybende manual til, hvordan man bør faktatjekke og hvad man skal være særligt opmærksom 

på, er udarbejdet ud fra værktøjerne og erfaringerne fra Detektor. 

Den er skrevet med henblik på at fungere som et opslagsværk i dagligdagen for alle journalister, som 

arbejder med faktatjek. 

1 Skriv påstanden ned - ordret 

Når nogen i det offentlige liv fremfører en påstand – stor eller lille, som fanger dit eller andres blik, øre eller 

øjne, så er din første opgave at finde den konkrete påstand og skrive dens præcis ordlyd ned på et stykke 

papir. Det lyder selvfølgeligt, men det er vigtigt. Når du for eksempel hører en påstand i radioen, og 

lynhurtigt tænker – den er for god til at være sand – så skal du først sikre dig, hvad det egentlig er, der 

bliver sagt. Man kan ofte høre ét, men det faktiske udsagn kan være et andet. Få ord kan have en 

altafgørende betydning for, om der er noget at tjekke og hvad det egentlig er, du skal tjekke. Nogle gange 

leverer for eksempel politikere påstande, hvor de lægger forbehold ind, som du ikke hører, når de leverer 

dem, men som du ser, når de står sort på hvidt foran én. Det kan også være, at du hører ”100.000 danskere 

vil stå uden offentlig forsørgelse, hvis regeringen får en ny kontanthjælpsreform igennem”, men at det, som 

rent faktisk siges, er: ”100.000 danskere risikerer at stå uden offentlig forsørgelse…”. Når du faktatjekker er 

alle nuancer væsentlige. 

2 Er det en påstand? 

Du skal stille dig selv spørgsmålet: Er det en påstand?  Devisen bag faktatjekjournalistikken er, at politikere 

og andre meningsdannere har ret til deres egen holdning, men ikke deres egen fakta. Derfor er din opgave 

nu at finde ud af, om der er tale om en holdningstilkendegivelse eller en decideret påstand leveret som 

fakta. Der er stor forskel på udsagnet; ”Jeg tror, at et fuldt rygeforbud i hele Danmark vil være dyrere end, 

hvis vi bare lod rygerne være”, og påstanden; ”Et fuldt rygeforbud i hele Danmark vil være dyrere end, hvis 

vi bare lod rygerne være”. Sidst kan udsagnet også være et sted midtimellem: ”Jeg mener ikke, at man skal 

indføre et fuldt rygeforbud i hele Danmark, fordi det vil koste staten flere penge end hvis de lod være”. Her 

siger kilden, at han/hun mener noget, men kommer også med en påstand. 

3 Er påstanden værd at faktatjekke 

Flere faktatjekkere har igennem tiden været kritiseret for at være petitesseryttere, ordkløvere eller for at 

fordreje betydningen af et udsagn. Derfor er det vigtigt, at du altid stiller dig selv spørgsmålet – er dette 

relevant at undersøge? Hvem er det relevant for? Er det en betydningsfuld person, der siger det? Hvilken 

betydning vil et eventuelt svar have? Selvfølgelig må faktatjekjournalisten også gerne undersøge udsagn, 

myter eller påstande, som ikke er så væsentlige ud fra nyhedskriterierne, men som måske er 

fascinationsdrevet eller lignende, men det skal være et overvejet valg. 

4 Hvor er dokumentationen? 

Du skal nu i gang med at faktatjekke - og første spørgsmål er: Hvor er beviserne? Hvad er 

dokumentationen? 
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Først skal du altid selv forsøge at finde beviserne/dokumentationen gennem research. Dvs. søgning på 

nettet, gennemgang af statistikbanker, læsning af reporter, henvendelser til eksperter mv., som er 

relevante for det emne, påstanden er blevet rejst inden for. I det omfang dette ikke lykkes, så er du 

nødsaget til, at gå videre til næste fase og henvende dig til personen, som er afsender af påstanden.  

5 Hvor har du det fra?  

Uanset om dokumentationen er tilvejebragt gennem grundig research eller hvis man ikke har kunnet finde 

relevant dokumentation for påstanden, er at du skal henvende dig til personen bag påstanden og bede om 

hans dokumentation, for at kunne stille spørgsmålet – er dokumentationen verificerbar?  

En henvendelse, som har to formål:  

1) Det giver personen mulighed for at komme med en plausibel forklaring på, hvorfor vedkommende har 

sagt eller skrevet, som vedkommende har, hvilket muligvis kan bakke op om vedkommendes påstand. Hvis 

påstanden er fremkommet i en debat mellem flere parter for eksempel mellem flere politikere eller mellem 

politiker og studievært, så skal du se på, hvilken kontekst budskabet er leveret i, da der kan være opstået 

misforståelser i kommunikationen af påstanden, som bør komme personen til gode - alt efter hvad den 

konkrete påstand er, og om hvorvidt der reelt er tale om en misforståelse, fejlslagen kommunikation eller 

direkte forsøg på manipulation.  Derudover kan der også, hvis der er tale om en påstand fremkommet i et 

medie i redigeret form, være en chance for at vedkommendes udtalelser er blevet for hårdt redigeret af 

journalisten og, at de dermed har en del af ansvaret for den muligvis forkerte påstand.     

2) Det giver dig muligheden for at efterprøve, om du har fundet den rette dokumentation for påstanden, 

samt for at sammenligne den dokumentation vedkommende kommer med, hvis den ikke stemmer overens 

med den viden, du har fået i researchen. 

Der er undtagelser, hvor det kan være en fordel at vente med at henvende sig til personen, som er 

fremkommet med påstanden. For eksempel hvis du ikke ønsker, at personen skal vide, at du er i færd med 

at faktatjekke vedkommendes påstand, fordi det ville kunne have negative følger for afsløringen af 

historien eller for de kilder, du har været i kontakt med, hvis det sker på så tidligt et tidspunkt, men dette 

bør kun ske i meget sjældne tilfælde, da det skrider imod den åbenhed, som er et af de vigtigste 

fundamenter i faktatjekjournalistens arbejde. 

6 Er dokumentationen holdbar? 

Nu er din dokumentation tilvejebragt, og nu skal du så i gang med vurderingen af den. Der findes desværre 

ikke en enkel tjekliste, der dækker alle de forskellige former for bevismaterialer/dokumentation. Men her 

er opstillet en liste med de vigtigste spørgsmål, som du skal stille - alt efter hvilken form for dokumentation 

der ligger foran dig:  

- Kan kilden/kilderne vide, hvad de hævder at vide? 

Hvis beviserne er baseret på en øjenvidneberetning, kan personen så vide, hvad de hævder? Er det 

troværdigt at tro, at de ville have adgang til den slags oplysninger? Er oplysningerne nogen de selv har 

indhentet eller erfaret eller er det noget, de har hørt fra anden side? Er det noget, der kunne være kendt? 

- Hvis der er data, hvornår blev den indsamlet? 
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Det er et yndet trick, at professionelle kilder præsenterer oplysninger, der indsamles mange år tidligere, 

som om de var fra i dag. Du har derfor brug for at vide, hvornår data er blevet indsamlet, og hvordan 

billedet så ud før og efter. For selvom kilderne oplyser om start- og slutdatoer for deres dataindsamling, så 

er det ikke ensbetydende med, at de nødvendigvis har valgt den rigtige periode for den faktiske udvikling 

over længere tid, men måske har de valgt den helt rigtige periode for at skabe det billede, de gerne vil.  

- Er undersøgelsen omfattende nok til at kunne beskrive det, den gerne vil konkludere? 

En meningsmåling, som afprøver synspunkter på et par hundrede personer, er ikke repræsentativ for 

holdningen hos den samlede befolkning. De fleste analyseinstitutter kræver et velvalgt udsnit af omkring 

1.000 mennesker som minimum for at producere resultater med lav statistisk usikkerhed. Men det er 

overraskende, hvor ofte undersøgelser af nogle få hundrede eller endda færre bliver citeret af offentlige 

personer og rapporteret i medierne, som generelle. Husk, selv store undersøgelser kan give et forkert 

billede.  

- Hvordan blev data indsamlet? 

Stikprøvestørrelsen er imidlertid ikke altafgørende, når det handler om validiteten af datamaterialet. Når 

der foretages en meningsmåling skal den også være repræsentativ i forhold til befolknings-

sammensætningen. Det vil sige, at den også skal være repræsentativ i forhold til for eksempel den 

kønsmæssige, aldersmæssige og social-økonomiske fordeling i samfundet, hvis den skal sige noget om 

samfundet som helhed. Derfor er det også relevant at se på hvordan undersøgelsen blev foretaget og 

hvordan deltagerne blev udvalgt. 

Derudover, så er det også relevant at vide, hvordan deltagerne blev spurgt om deres holdning i for 

eksempel en meningsmåling. For undersøgelse udført dør-til-dør kan give forskellige resultater, end hvis 

samme undersøgelse er udført over telefonen, da mennesker kan reagere forskelligt alt efter om de skal 

besvare noget ansigt til ansigt eller over telefonen. 

Og undersøgelser, der er afhængige af, at respondenterne skal udfylde formularer, har en tendens til at 

have en større fejlmargin og mindre validitet, fordi den afhænger af respondenternes læsefærdigheder.   

- Hvad siger det store billede? 

Når du nu ved, hvordan de data som du skal analysere, er blevet indsamlet, så skal du vurdere den måde, 

de blev præsenteret på. Der er her, at du skal være på vagt efter Cherry-picking - når kilder selektivt 

udvælger for eksempel tal, som understreger deres pointe, men som ikke viser den samlede situation. Data 

kan sagtens være korrekt, når en politiker sammenligner tal fra to forskellige perioder. Det spørgsmål, som 

du skal stille, er blot, hvad siger de øvrige perioder, hvis du tager dem med i regnestykket.  

Du skal derfor stille dig selv spørgsmålet, ville du få samme resultat, hvis du tog andre data i brug og er alle 

relevante faktorer inkluderet? 

Når en politiker for eksempel siger, at hans eller hendes parti gav rekordstore beløb til sundhedsvæsnet, 

men ikke nævner inflation, kan påstanden være sand i sig selv, men vildledende hvis inflationen 

medregnes.  
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Husk også altid at sætte tal i perspektiv. Udgifterne på 50 millioner til en afdeling på Rigshospitalet kan lyde 

af meget, men ser man det i forhold til de samlede sundhedsudgifter til hele samfundet, så synes den 

politiske gave pludselig mindre generøs end i første omgang. 

7 Datakilder, eksperter og folk 

Når du faktatjekker påstande fra kilder, som ikke kan eller vil tilbyde beviser for deres påstand, er det langt 

sværere at udføre tjekket og kontrollere påstandens sandhedsværdi. Det betyder nemlig, at du selv skal 

finde de rette datakilder, eksperter eller andre personer med den rette erfaring til at kunne verificere eller 

afvise påstanden. Også her skal du være varsom og konstant opmærksom på de valg, du foretager dig, i 

forhold til udvælgelsen. 

- Datakilder 

Der eksisterer et hav af datakilder, som sagtens kan anvendes, når man skal have afdækket fakta inden for 

et givent område. Men igen her skal du sikre dig, om den datakilde, som du anvender, nu virkelig også kan 

bruges til at sige det, som du søger og hvilke motiver, som ligger bag deres undersøgelser.  Derfor er det 

vigtigt, at du finder ud af alt, hvad du kan om den organisation, der indsamler og analyserer de data, du 

gerne vil bruge, før du bruger det, samt om de metoder de anvender til indsamling af data. Derudover skal 

du være varsom med selv at læse konklusioner ud fra talmateriale. Tal altid med organisationens 

statistikere, om hvordan du læser tallene korrekt. En god idé er simpelthen at læse den påstand op, som du 

gerne vil tjekke og høre vedkommende, om tallene kan bruges i den henseende. 

- Eksperter 

Det samme gør sig gældende, når du skal udvælge en eller flere eksperter til at hjælpe med at kvalificere dit 

faktatjek. Her er det også helt centralt at kende til enhver interesse, som vedkommende kan have i at sige, 

som vedkommende gør udover den normale kildekritik. Fuldstændig objektivitet er svært at opnå, men ikke 

desto mindre ekstrem vigtig at stræbe efter, når man laver faktatjek, og hvis du har den mindste tvivl, så 

skal det fremstå tydeligt, hvis du alligevel vælger at anvende en kilde. Derudover er det altid en god idé at 

bruge flere eksperter. Ikke nødvendigvis i selve ens artikel eller færdige produktion men i researchfasen. 

Her skal du dog igen huske, at bare fordi flere eksperter siger det samme, så er det ikke nødvendigvis sandt, 

så kræv dokumentation og stil kritiske spørgsmål til dem alle.  

Nogle eksperter kan også efterspørge anonymitet, men det skal man være ekstremt varsom med inden for 

denne genre, da det svækker gennemsigtigheden og troværdigheden af dit tjek, når alt ikke kan 

fremlægges. Det må udelukkende bruges, hvis de oplysninger, de giver, er uafhængige og kontrollerbare. 

Uverificerbare oplysninger fra en anonym kilde, der kun vil tale "off the record", bør dog aldrig anvendes. 

- Erfaringskilden 

Afhængigt af emnet kan den bedste kilde til information være en person, som ikke har et sæt af papirer på 

deres viden, men som har erfaring inden for et givent område. Men information fra en erfaringskilde er 

også risikabelt. Du skal altid vide, hvem dine kilder er, og om de oplysninger, de leverer, er pålidelige. Søg at 

kontrollere identiteten på personer, der giver dig information. Spørg ind til deres erfaringer og gør det klart 

for læseren, seeren eller lytteren, når du fremlægger dit faktatjek, hvad kilden har af baggrund og erfaring 
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til at kunne sige, som vedkommende gør, så modtageren også kan være kritisk overfor kilden. Hvis du er i 

tvivl om troværdigheden af informationen, så skal du aldrig lave historien.  

8 Spot forfalskninger 

Vi lever i en digital tidsalder. Video, lydfiler, tekstdokumenter og fotos flyver rundt på nettet – og er frit 

tilgængelige til at kunne dokumentere alle slags ting - hvad er sandt og hvad er forfalskninger? Begynd med 

at stil disse spørgsmål: 

- Kig i detaljen! 

Kig på udtalelsen og spørg, om den kunne have været sagt på det tidspunkt? Kig på fotoet eller videoen og 

se, om der er ting, som ikke er der eller som ikke bør være der. Aktiver din intuition, før du selv begynder at 

lede efter beviser. Er der noget som stikker ud? Er sproget, hvis det er en tekst eller en lydfil, 

repræsentativt for den måde personen ville tale? Er det den slags ting, som personen virkelig ville sige? Og 

så kan du, hvis det er muligt, kontakte den organisation eller person, som er citeret, for at få verificeret 

udtalelsen. Hvem er afsender? Kan der skjule sig motiver? Kan du kontakte personen og tale om indholdet? 

- Er det - eller noget lignende – dukket op andre steder før? 

Hvis du har mistanke om et billede eller en tekst eller andet ikke er sandt, så tjek online for at se, om det - 

eller noget lignende - har optrådt andetsteds før.  

- Har personen lagt materiale ud andetsteds og er personen den, som de siger? 

Husk også, at folk ofte bruger samme brugernavn på forskellige platforme, så hvis du søger efter lignende 

materiale fra en person, så kan du sætte deres brugernavn i forskellige platforme, så dukker der måske 

noget relevant op. Derudover så er det altid relevant at tjekke kilden til oplysningerne, så du ved, om 

personen også er den, som personen påstår eller ikke påstår, hvis vedkommende er anonym. Det kan du 

blandt andet gøre via den numeriske adresse - den IP-kode - på den computer, det kom fra.  

9 Vær vedholdende 

Faktatjek tager tid og vedholdenhed. Mange vil forsøge at bilde dig ind, at du ikke har ret til at få udleveret 

undersøgelser eller analyser, som for eksempel politikere har fået foretaget i forbindelse med lovforslag 

eller lignende. Derfor skal du være vedholdende, kende dine rettigheder og være insisterende på 

relevansen af, hvorfor du skal have udleveret materialet.  

Myndigheder, politikere og organisationer vil ofte udfordre din tålmodighed, fordi de enten ikke vil 

fremlægge deres beviser eller vil bruge tid på at finde nørdede tal frem til dig, som måske ikke vil blive til en 

historie. Derfor er det også en god idé at have gang i mange tjek af gangen, så man ikke giver op eller 

spilder tid på at vente på umedgørlige myndigheder eller andre. 

 

. 
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10 Vær i tvivl, bliv sikker og kom i tvivl igen 

Du skal altid kunne komme i tvivl. Den største fjende er ens egen selvsikkerhed. Når man har researchet 

meget på et emne og fået en bred viden omkring det, så kan man risikere at lave koblinger imellem ens 

egen viden, og hvad man læser eller hører fra eksperter, som bekræfter ens egen opfattelse, men som ikke 

nødvendigvis er korrekt.  

Derfor er en god regel altid at få en uafhængig person til at lege djævlens advokat og minutiøst gennemgå 

din research. Sæt spørgsmålstegn ved dine kilder, dine undersøgelser og alt hvad du har indsamlet og 

konkluderet ud fra. Og sørg for at vedkommende først stiller alle sine spørgsmål til din dokumentation, før 

du forklarer.. Hør spørgsmålene, gennemgå researchen – og husk alle kan fejle, men det bliver sværere 

med et stærkt hold i ryggen, som tør og vil udfordre dig og din research.  

Dit produkt bliver kun bedre – og du bliver kun en bedre journalist.   

11 Vær åben, ærlig og accepter kritikere 

For faktatjekjournalisten er det vigtigere end for nogen anden journalist at have gennemsigtighed i sin 

journalistik og sine journalistiske metoder. Det betyder, at du skal lægge alt frem. Du skal fremlægge din 

fulde dokumentation for, at påstanden ikke holder, linke eller henvise til de undersøgelser og eksperter, 

som du har brugt.  

Som nyhedsjournalist kan man være fristet til at skarpvinkle sine historier, så de fremstår klarere. Som 

faktatjekker må man ikke falde i samme fælde selvom faktatjekket også kan fremstå mere tydeligt på 

denne måde. I stedet skal man give plads til de relevante nuancer – også selvom det udsagn, der bliver 

tjekket, kan virke mindre forkert efter denne tilføjelse. Heri ligger kernen af Detektor: Programmet 

fremlægger den fulde og relevante research – og gør seerne klogere.  

Derudover, så skal du være ærlig, hvis der begås fejl – endnu mere ærlig end man normalt oplever, medier 

er, hvis de laver fejl. Ret alle de steder, hvor dit faktatjek har været publiceret og sørg for at fremlægge din 

fejl, ligesom du ville fremlægge andres fejl. Du må ikke være fej og feje noget som helst under gulvtæppet. 

Det er Detektors troværdighed, som er på spil – og den kan du ikke leve – slet ikke som faktatjekjournalist. 

Og sidst, så skal du acceptere, at du ikke kan overbevise alle. 

De fleste mennesker viser modvilje, hvis de acceptere beviser, der går imod, hvad de tror på. Og der er 

nogle mennesker, som, ligegyldigt hvor megen omhyggelig gennemgået dokumentation der bliver fremlagt 

om at en påstand ikke er sand, aldrig vil blive overbevist. 
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BILAG 2: DREJEBOG TIL VALGUDSENDELSER 

1. 

INTRO  

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

INTRO - LIVE Thomas + green plade Hver udsendelse indledes på green-plade som i 
”Detektor Direkte – Åbningsdebatten”.  
 

 
 

15 SEK 

INTRO - 
BREAKER 

 Klippet intro. 10 SEK 

TEASER I 
STUDIE 

Thomas oplæg Thomas byder velkommen til Detektor og teaser for 
historierne i aftenens udsendelse. 
  

30 SEK 
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2.  
Faktatjek 
 
Eksempel 1: indslagsbåret 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Dagens 
faktatjek” 

3-5 SEK 

Studie Thomas oplæg Thomas præsenterer kort dagens faktatjek. 
HUSK altid reference: Hvem har tippet os? (Facebook, 
Twitter, mail?). Gerne video-bid med tippet. 

20-30 
SEK 

ENG  En ENG ala et indslag i vores almindelige Detektor. 
Dog kortere og uden Thomas (dvs. udelukkende speak 
og sync).  
Her er to variationer:  
1) En speaket ENG med grafik og sync fra eksperter. 
2) En speaket grafik uden sync fra eksperter (i så fald 
vil en ekspert ofte være i studiet efter ENG’en). 
 

2-4 MIN 

Studie Thomas oplæg (+ evt. 
ekspert) 

Thomas samler kort op på fakta og lægger op til 
konfront. Hvis der ikke allerede er en ekspert med i 
ENG’en, så kan han være i studiet eller med på link 
her. 

30 SEK 
(+ EXP  
3 MIN) 

Konfront 
(Link/studie) 

Thomas + den vi 
faktatjekker  
 
(evt. citat fra mail) 
 

Der er deadline for svar to timer før udsendelsen 
bliver båndet. Hvis de stiller op får de to minutter – 
dvs. Thomas stiller ét eller to spørgsmål. 
 
Hvis de vælger, at give et mail-svar er der flere 
muligheder. Læs afsnittet med konfronter nedenfor. 

30 SEK - 
2 MIN 

Sandheds-
barometer 

Thomas + + den vi 
faktatjekker / 
vælgerpanel 

Her er tre måder, at gøre det på: 
Ved konfront i studie: Den konfroterede sætter selv 
den røde prik, som ved almindelige konfronter.  
Ved Link: Sandhedsbarometret kan vises som en 3D-
grafik (beam fra rød dot). 
Ved mail-svar: Brug vælgerpanelet fra dr.dk – hvad har 
de vurderet? 

 
 

30 SEK - 
1 MIN 
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Eksempel 2: Reporter-båret 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Dagens 
faktatjek” 

3-5 SEK 

Studie Thomas oplæg Thomas præsenterer kort dagens faktatjek. Brug 
gerne elementer i ’tryllebordet’ (fx til at afspille et klip 
eller vise et billede af personen, vi tjekker). 

20-30 
SEK 

Reporter i 
felten 

Thomas, reporter og 
evt. en ekspert 
 
(+ evt. skilte eller 
andre rekvisitter, som 
reporteren kan 
forklare ud fra) 

Fakta kan fremlægges af en fast reporter. Reporteren 
er enten sendt ud på en location, der giver mening ift. 
faktatjekket, er ude hos en ekspert og interviewer 
vedkommende eller sidder på redaktionen og 
fremlægger, hvad vi har researchet os frem til. 
 

 
 

 
 

4 MIN 

Studie Thomas oplæg Tilbage til Thomas i studiet, som samler op og lægger 
op til konfront. 

 

Konfront 
(Link/studie) 

Thomas + den vi 
faktatjekker  
 
(evt. citat fra mail) 
 

Der er deadline for svar to timer før udsendelsen 
bliver båndet. Hvis de stiller op får de to minutter – 
dvs. Thomas stiller to/tre spørgsmål. 
 
Hvis de vælger, at give et mail-svar er der flere 
muligheder. Læs afsnittet med konfronter nedenfor. 

30 SEK - 
2 MIN 

Sandheds-
barometer 

Thomas + + den vi 
faktatjekker / 
vælgerpanel 

Her er tre måder, at gøre det på: 
Ved konfront i studie: Den konfroterede sætter selv 
den røde prik, som ved almindelige konfronter.  
Ved Link: Sandhedsbarometret kan vises som en 3D-
grafik (beam fra rød dot) eller ved brug af tryllebordet. 
Ved mail-svar: Brug svar fra dr.dk – hvad har brugerne 
vurderet? 

30 SEK - 
1 MIN 
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Eksempel 3: Studie-båret 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Dagens 
faktatjek” 

3-5 SEK 

Studie Thomas oplæg Thomas præsenterer kort dagens faktatjek. 20-30 
SEK 

Studie 
(fortsat) 

Thomas + diverse 
rekvisitter 
 
(+ evt. ekspert) 

Her bruges tegn, peg og fortæl-metoden. Tænk 
simpelt og kreativt. Brug tryllebordet, print et skilt 
(Benny 53365906), brug taleboblerne fra Jersild ved 
EP-valget, brug de store eller små tal i studiet, brug 
lego-figurer eller få Ole Comoll til at sende en tegning, 
som Thomas kan tegne pile og cirkler på (ligesom når 
fodboldeksperter tegner i pausen til en Champions 
League-kamp). 
 

 
 

 
 

4 MIN 

Konfront 
(Link/studie) 

Thomas + den vi 
faktatjekker  
 
(evt. citat fra mail) 
 

Der er deadline for svar to timer før udsendelsen 
bliver båndet. Hvis de stiller op får de to minutter – 
dvs. Thomas stiller ét eller to spørgsmål. 
 
Hvis de vælger, at give et mail-svar er der flere 
muligheder. Læs afsnittet med konfronter nedenfor. 

30 SEK - 
2 MIN 

Sandheds-
barometer 

Thomas + + den vi 
faktatjekker / 
vælgerpanel 

Her er tre måder, at gøre det på: 
Ved konfront i studie: Den konfroterede sætter selv 
den røde prik, som ved almindelige konfronter.  
Ved Link: Sandhedsbarometret kan vises som en 3D-
grafik (beam fra rød dot). Ved mail-svar: Brug svar fra 
dr.dk – hvad har brugerne vurderet? 

30 SEK - 
1 MIN 
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Konfront-muligheder, når vi får svar på mail: 

1. Brug ”Sådan skulle det have set ud”-grebet, hvor man enten via fotoshop eller med en tusch i 

studiet redigerer en annonce, et Facebook-opslag mv. Brug evt. en App, hvor politikeren bevæger 

munden og derved læser mail-svaret op. 

2. Vælgere eller børn i en børnehave kan læse/sige mailsvaret. 

3. En statist (fx én fra redaktionen) kommer ind med en maske med ansigtet af den person, vi gerne 

ville have haft i studiet, og læser mailsvaret op. 

4. Vi kan bruge en dukke eller en papfigur på pind, som bevæger munden.  

 
 
 
 
 

3.  

Taletid-o-meter 

Kort mulighed: 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Taletid-
ometer” 

3-5 SEK 

Studie Thomas oplæg 
 
(+ skilte, whiteboard 
el.) 

Thomas giver en status på taletidsfordelingen – enten 
ved hjælp af tryllebordet i studiet eller vist digitalt. 
Gerne noget hvor han kan pege og fortælle som 
bevægelse. 

30 SEK 

 

Lang mulighed: 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Taletid-o-
meter” 

3-5 SEK 

Studie Thomas oplæg Thomas giver en status på taletidsfordelingen – enten 
ved hjælp af tryllebordet i studiet eller vist digitalt. 
Gerne noget hvor han kan pege og fortælle som 
bevægelse. 

30 SEK 

Studie Thomas og ekspert Professor Mark Ørsten giver forskningsperspektiver på 
de foreløbige resultater – hvordan så det ud ved 
tidligere valg? Hvordan er reglerne for taletid i 
medierne egentlig? 

3 MIN 

(Link/studie) (Thomas og Medie-
person) 

(Vi kan overveje, at tale med nogle af 
chefredaktørerne for at holde nogen op på det. Vi kan 
også have flere chefredaktører inde sammen med 
Mark Ørsten i søndagsprogrammet) 

(3 MIN) 
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4.  

Politisk udenomssnak 

Studiebåret:  45 SEK - 5 MIN. 
 
Eksempel 1: 45 SEK (Fokus et retorisk trick/fænomen, der ikke kræver forklaring. Evt. en politiker der 
bander/talefejl eller dagens mest delte tweet.)  
 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Retorisk 
radar” 

3-5 SEK 

Studie Thomas oplæg 
(evt. + ipad) 

Kort introduktion  10 SEK 

ENG  Eksempel (tv, radio, web, tryk) 20 SEK 

Studie Thomas Thomas kommenterer kort på klippet 10 SEK 

 
Eksempel 2: 2 MIN (Fokus på et retorisk trick + kort konfront med politiker) 
 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Retorisk 
radar” 

3-5 SEK 

Studie 
(evt. + 
tegning) 

Thomas oplæg 
 

Thomas præsenterer kort dagens retoriske trick evt. 
suppleret af en af de fire tegninger fra TogT. 
 

20 SEK 
 
 

ENG  Eksempler (tv, radio, web, tryk) 30 SEK 

Studie/link Thomas + politiker  
 

Thomas konfronterer politiker (over telefon) – et eller 
to spørgsmål. Evt.: 
- Er det bevidst? 
- Frastøder det ikke vælgere? 
- Er det godt for debatten? 

1 MIN 

Studie fortsat Thomas Thomas kommenterer kort på konfront 10 SEK 

 
Eksempler på retoriske tricks:  
 

 Pitbull, ål, papegøje og stråmand 

 Alle-gør-det-argumentation: Henviser til, at mange andre synes det samme.  

 Glidebane-argumentation: Forudsætter en kædereaktion. For eksempel at brug af hash fører til 
heroinmisbrug.  

 Cirkelargumentation: konklusion = belæg 

 Påfugleknebet: Når man bevidst bruger vanskelige eller ”fine” fremmedord. 

 Autoritetsargumentation: Bruger eller underkender autoriteter. 

 Frygtargumentation: Argumentation, hvor en debattør bruger frygt eller trusler for at overbevise 
tilhørere eller modstandere.  

 Variationer af personangreb:  
o Gå efter modstanderens fortid 
o Tillægge modstanderen motiver 
o ”Hvad med dig selv”-argumentet.  
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Eksempel 3: 5 MIN (Fokus på et retorisk fænomen sammen med ekspert.) 

 

SCENE MEDVIRKENDE / 
REKVISITTER 

BESKRIVELSE TID 

Skiller  En kort skiller, der præsenterer emnet ”Retorisk 
radar” 

3-5 SEK 

Studie 
(evt. + 
tegning) 

Thomas oplæg Thomas præsenterer kort fænomenet  
 

20-30 
SEK 

Studie 
(fortsat) 

Thomas  
+  
ekspert/retoriker 

Thomas interviewer ekspert/retoriker – ligger op til 
eksempler 

1 min 

ENG  Eksempler (tv, radio, web, tryk) 30– 60 
SEK 

Studie Thomas  
+  
ekspert/retoriker 

Thomas interviewer ekspert/retoriker 1 MIN 

Studie/link 
(fortsat) 

Thomas + politiker  
 

Thomas konfronterer politiker (over telefon) – et eller 
to spørgsmål. Evt.: 
- Er det bevidst? 
- Frastøder det ikke vælgere? 
- Er det godt for debatten? 

30 SEK - 
1 MIN 
    

Studie fortsat Thomas  Thomas kommenterer kort på konfront 20 sek 

 
 
Eksempler på retoriske fænomener: 
 

 Brug af tal som newspeak: 
o Er glasset halvt tomt eller halvt fyldt? Eks. 10 % utilfredshed eller 90 % tilfredshed 
o Store tal 
o Runde tal vs. Decimaler. Præcision. Forskning viser, at præcise tal illustrerer en særlig viden 
o Procent eller reelle tal, f.eks. i forhold til skat 

 Humor som retorisk redskab 

 Newspeak/Framing 

 Valgslogan, evt. historisk 

 Valgfloskler 

 Lix-tal 

 Usammenhængende argumentation (Mangel på belæg)  

 Kropssprog 

 Tøjvalg 

 Fokus på løfter (Ukonkret/konkret) 
o Blå vs. Rød 

 Undskyldninger/beklagelser 
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5.  

Virker det? 

Brug samme muligheder som ved et faktatjek – dog uden konfront og sandhedsbarometer. Hvis begge 

elementer (Faktatjek og Virker det?) indgår i samme udsendelse, vælges to forskellige formmæssige greb. 

Brug gerne voxpop her. 

 

 

6.  

Fakta i de store emner 

Brug samme muligheder som ved et faktatjek – dog uden konfront og sandhedsbarometer. Hvis begge 

elementer (Faktatjek og Fakta i de store emner) indgår i samme udsendelse, vælges to forskellige 

formmæssige greb. 

Brug også gerne voxpop her.  
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7.  

Kryds-tjek (Hvad påvirker din stemme?) 

Korte forproducerede indslag – ofte med meget tegning.  

 

 

8.  

Valgkampen i tal 

Korte indslag, der opbygges på samme måde som Kryds-tjekkene. 

 

9.  

Flæsk eller fakta? 

Brug samme muligheder som ved et faktatjek – inkl. konfront. Hvis begge elementer (Faktatjek og ’Flæsk 

eller fakta?’) indgår i samme udsendelse, vælges to forskellige formmæssige greb. 

 

11.  

Guide: Bliv din egen Detektor 

Korte forproducerede indslag.  
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Billedramme: 
Her er der plads til et A4-ark 

12.  

Om ’Tryllebordet’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendepladen: 
Her kan man klistre grafer og 

genstande fast på. 

 

 

Hemmeligt rum: 
Her kan Thomas hive 

genstande op af. 

 

 

Mediebarometer: 
Her gemmer vores 

mediebarometer sig – med 

rød/blå fordeling. 

 

 


