
Hvor får du dine nyheder fra? 
 

En guide til at finde troværdige informationer i en krisetid. 

Tjekliste: Hvad skal du kigge efter, når du vurderer en kilde? 

• Hvem er afsenderen? Kan afsenderen identificeres?  

• Hvad er afsenderens faglige baggrund og kvalifikationer for at kunne udtale sig om emnet?  

• Hvad er formålet/budskabet?  

• Bakkes udsagnet op af andre faglige kilder, eller er det udtryk for afsenderens egen 

mening/holdning?  

• Hvilken type kilder citerer siden/opslaget fra? Er det troværdige kilder? 

• Er oplysningerne opdaterede, så du ved, at de er aktuelle? Især vigtig i den nuværende situation. 

• Hvordan stemmer informationerne overens med den viden om emnet, du selv har i forvejen eller 

får fra andre kilder – f.eks. myndigheder og medier? 

• Tjek evt. hjemmesiden hos www.dk-hostmaster.dk for at se, hvem der ejer siden. 

• Brug din sunde fornuft. 

Råd om e-mails:  
 

• Du må aldrig opgive personfølsomme oplysninger i en e-mail, heller ikke selvom afsenderen ser 

officiel ud. Offentlige myndigheder og banker vil aldrig bede dig om at skrive personfølsomme 

oplysninger i en mail.  

• Klik aldrig på links i en e-mail, hvis du er i tvivl om hvorvidt afsenderen er den rigtige, eller hvis 

mailen er sendt til dig uopfordret. Offentlige myndigheder eller banker vil aldrig bede dig klikke på 

links, hvor du skal opgive personfølsomme oplysninger.  

• Vær altid opmærksom på om den hjemmesideadresse, afsenderen vil have dig til at logge på, 

slutter med .net. I det tilfælde skal du være på vagt. Det betyder ikke, at alle adresser, der slutter 

på .net er farlige, men sker det i forbindelse med e-mails, hvor du bliver bedt om at opgive 

personfølsomme oplysninger, skal du tænke dig om. 

• Vær opmærksom på stavefejl i adresserne. Et eksempel fra den virkelige verden er skatt.net i 

stedet for den rigtige, som er skat.dk.  

• Ser afsenderens e-mailadresse mystisk ud, så vær på vagt.  

• Brug din sunde fornuft 


