


Forskning viser, at vi træffer under ti procent af vores daglige valg bevidst. Langt de 
fleste valg præges af faktorer, der er skjulte for os – det gælder både, når vi skal købe 
noget og når vi agerer med andre mennesker. Det betyder, vi er pivåbne for 
manipulation og det sker hver dag for os alle sammen – uden vi aner det!

Manipulator er programmet, der gør os klogere på, hvordan vi mennesker tager 
beslutninger og hvorfor vi agerer, som vi gør. Vi henter viden fra biologien, 
sociologien og hjerneforskningen.

Manipulator er programmet, hvor mentalisten Jan Hellesøe sætter vores valg på 
spidsen i spektakulære, underholdende og tankevækkende eksperimenter og hvor 
livsstilseksperten Anne Glad nysgerrigt opsøger svar på, hvorfor vi gør som vi gør og 
relaterer fænomenerne til vores hverdag. 

Manipulator hjælper os danskere til at forstå os selv og til at tage mere bevidste 
beslutninger. 

VI MENNESKER TROR VI TAGER 
VORES BESLUTNINGER HELT BEVIDST
INTET KUNNE VÆRE MERE FORKERT



PROGRAM OG VÆRTER

I hvert program sætter Jan Hellesøe sig for at gennemføre et eksperiment, 
som forstørrer en manipulations-mekanisme, vi selv støder på i dagligdagen. 
Imens opsøger Anne eksperter, der kan forklare videnskaben bag og hun 
deltager i situationer, hvor vi støder på fænomenet.

Anne Glad skaber som etableret vært en tryg, bred indgang til 
programmet. Det betyder alle seer-segmenter vil føle sig 
inviteret indenfor fordi hun med sin passion og faglighed, har 
en evne til at gøre viden og videnskab relevant og relatér bart 
for alle.

Jan Hellesøe får debut på DR 1, hvor han bruger sine evner 
til at skabe spektakulære ’fun-science/magic’ eksperimenter, 
der giver programmet sit distinkte præg og skaber øjeblikke, 
vi linker og taler om. 



PROGRAMMETS VIDENSKABER 
BIOLOGI, SOCIOLOGI & NEUROLOGI

I Manipulator bruger vi en eller flere eksperter, afhængig af hvilke videnskaber, der 
bedst belyser aftens fænomen. De har speciale indenfor de tre områder, der især 
definerer vores beslutningsprocesser.

Jill Byrnit  
cand. psyk & ph.d, Syddansk universitet
 
Speciale i primatologi og 
evolutionspsykologi.
 
Kan se menneskedyret i os og 
forklare, hvorfor vi reagerer på 
nutidige fænomener ud fra urgamle 
overlevelses-mekanismer.
 
 
 

Pelle Guldborg Hansen
Adfærdsforsker RUC og ph.d. i spilteori 
 
Speciale i menneskelig adfærd og 
nudging.
 
Kan forklare, hvorfor vi mennesker 
opfører os overfor hinanden som vi 
gør og hvad vi gør, når vi vil influere 
andre.
 

Thomas Zoëga Ramsøy
Cand.psyk & ph.d., Københavns Universitet
 
Speciale i neuro-biologi og neuro-
psykologi.
aka. hjerneforskning
Kan vise, hvad der sker i hjernen og 
med vores krop, når vi udsættes for 
impulser og manipulationer.



PROGRAM EKSEMPEL
RÅT RUNDOWN

GRUNDSTRUKTUR

• TEASER/KROG               JAN  LAVER  L I LLE  TR ICK ,  DER  
TÆN DER  OS

• INTRO               SÆTTER  PRÆM IS  OG  LOVER  NOGET
• VELKOMMEN                ANNE  OG  JAN  SÆTTER  AFTENS  

PROGRAM
• EKSPERIMENT 1 .  DEL     J AN  SÆTTER  AFTENS  

EKSPER IM ENT  OP
• HVORFOR ER VI  SÅDAN?  ANN E M ED  EKSPERT  OG  

FORKLAR ING
• EKSPERIMENT 2 .  DEL     UDV IK L ING  I  EKSPER IMENTET
• HVOR OPLEVER VI  DET?   ANNE UDE I  VERDEN ,  HVOR  V I  

M ØDER  DET
• EKSPERIMENT FINALE    DET  KULM INERER
• TAKE-OUT                    ANNE &  JAN  G IVER  TAKE-OUT  



Eksperimentet – Jan sætter eksperimentet op

Ni par sidder på kajen ved havnen på Islands Brygge og hygger. De er med på planen og på et signal fra Jan skal de hoppe i havnen et par efter 
det andet. Målet er, at få helt intetanende par til også at hoppe i vandet med alt deres tøj på! Kamera rigges, par briefes, spænding bygges.

INTRO – der opridser præmissen og skaber forventning
V.O: ”Hver dag træffer du over 1000 valg. Det kan være, du tror, du tager dem fuld bevidst. Intet kunne være mere 
forkert. Du bliver præget, lokket og manipuleret uden du aner det! Det her program viser dig, hvad der sker, hvorfor 

det sker, så du kan tage mere bevidste beslutninger. Det her er Manipulator – DIN guide til IKKE at blive snydt”.

Velkommen – Anne & Jan sætter scenen for aftens begreb
Anne: ”Måske har du undret dig over, hvorfor også du pludselig synes, du skal til 
Black Friday, se den serie alle andre ser eller hvorfor du rejser dig op og klapper i 

en forsamling bare fordi alle andre gør det? Det kalder forskere social 
compliance eller man kunne sige Lemmingeeffekten.”  

Jan: ”Ville du hoppe i havnen med alt dit tøj på, bare fordi alle andre gjorde det? 
Det vil jeg prøve at få flere intetanende danskere til i dette program. Velkommen 
til Manipulator”.

Hvad siger videnskaben
Anne er med primatolog Jill Byrnit i lufthavnen, hvor hun forklarer, hvorfor både 

aber og mennesker har et meget striks kodeks for stammeadfærd, fordi 
ensartetheden har sikret stammens overlevelse. ”Gruppen overlever, ensomme 

individer dør. Folk, der ikke gør som andre er i fare for at blive udstødt og det 
rammer os uden vi tænker over det, også i en lufthavns kø. Lemmingeeffekten 

er en evolutionær refleks”

P R O G R A M  E K S E M P E L
L E M M I N G E - E F F E K T E N



Eksperimentet II

Alt er linet op på kajen og de første par kommer og sætter sig, men alt går ikke som planlagt.

VTR: Hvor oplever du det i din hverdag?

Anne er til lagerudsalg med adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen, der giver eksempler på lemminge effekten som 
Black Friday, Roskilde Festivalen, kählervasen, gærkrisen mm. og fortæller bl.a., hvordan grupper ofte finder konsensus 
og hvordan forsøg på hoteller har vist, at sætter man en skilt i badeværelset, hvorpå, der står; ”76% af gæsterne i dette 
rum har genbrugt håndklæderne”, så stiger antallet af folk, der også gør det betydeligt, alene fordi de gerne vil gøre som 

alle andre. 

Take-out

Anne & Jan summerer, hvad vi har lært og hvad det altså er, der skal få vores alarmklokker til at ringe, så vi kan tage 
en mere bevidst beslutning. Som lille krølle fortæller Anne, at i øvrigt er begrebet ’lemminge effekten’ helt uretfærdigt 

overfor lemmingen, der hverken er et flokdyr eller begår kollektivt selvmord, som myten siger det….det skyldes en 
gammel Disneyfilm.

P R O G R A M  E K S E M P E L  1
L E M M I N G E - E F F E K T E N

Eksperimentet – finale
Jan har justeret måden at gøre det på og nu hopper det ene par efter det andet i vandet!! 

Uden nogen har bedt dem om det eller af andre grunde end at alle andre gør det. Anne 
interviewer parrene om, hvorfor de hoppede i. Jan topper eksperimentet med uforudset 

twist



TAKE OUT
SOCIAL SCIENCE MADE FUN

TAKE-OUT fungerer på to planer. 

På det abstrakte plan bliver vi klogere på, hvordan vi mennesker fungerer 
baseret på videnskab og programmet bidrager dermed som en del af DRs 
videnskabsår på en innovativ måde . 

På det konkrete plan får vi indsigter og tips i øjenhøjde med vores 
hverdag. Hele vejen havde vi det sjovt. Moderne public service!
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