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Innledning 

Å være journalist er gøy! Enda gøyere er det når du kan gå i dybden og finne ut av noe du virkelig 

lurer på. Og aller gøyest er det når akkurat det du lurer på, er noe andre også lurer på.  

 

Hvor møkkete er det egentlig når du sjekker inn på et hotell?  

Er det mer møkkete på billige hoteller enn dyre? 

Hva skjuler seg under madrassene som så mange andre har ligget på før deg? 

Er det mulig å påvise sæd på norske hotellrom? 

 

Dette var noen av spørsmålene vi ville finne svaret på. Ved å eksperimentere med nye metoder og 

arbeidsredskaper, egne undersøkelser, metodisk journalistikk og noen skikkelig ekle uker på jobb, har 

TV 2 hjelper deg avdekket følgende: 

 

Sæd på fem av ni hoteller 

Buser på tre av ni hoteller 

Kjønnshår og urin i flere madrasser 

Muggsopp og gamle hudrester i flere dusjer 

To tånegler i madrassen på Norges største hotell 

Møkkete fjernkontroll på samtlige hoteller 

Høye ATP-målinger på samtlige hoteller 

Så store mengder støv at det kan være helsefarlig 

 

Ideen som startet det hele 

Som reporter i TV 2 hjelper deg har jeg tidligere lagd flere saker om renhold. Høsten 2012 avdekket 

vi med skjult kamera at rengjøringsbyråene stjal, snoket i private ting og at et av byråene vasket hele 

badet med brukt dobørste.1 Våren 2013 avslørte vi at bordet på McDonald’s var mer møkkete enn 

kundetoalettet.2 Våren 2014 var det renholdet på norske treningssentre som stod for tur. 3 

Fellesnevneren for alle disse sakene er at de har fått mye omtale i andre medier og vekket stort 

engasjement.4  Noe som viser at disse sakene i aller høyeste grad angår folk. Høsten 2014 ønsket jeg 

å ta renholdsundersøkelsen enda et hakk videre og finne ut hvordan det stod til på norske hoteller. 

 

 

 

                                                           
1 «Her vasker han hele badet med brukt dobørste» | TV2.no, 22.11.12: http://www.tv2.no/a/3926421 
2 «McDonald’s-bord mer møkkete enn deres eget kundetoalett»: | TV2.no, 07.02.13 http://www.tv2.no/a/3982605 
3 «Hygienesjokk på norske treningssentre» | TV2.no, 20.03.14: http://www.tv2.no/a/5426603 
4 Saken om rengjøringsbyråene som vasket badet med dobørsten ble nominert til «Årets TV-øyeblikk» på Gullruten i 2013.   

  Over 50 riksaviser og lokalaviser, både i Norge og utlandet, skrev om saken. 

http://www.tv2.no/a/3926421
http://www.tv2.no/a/3982605
http://www.tv2.no/a/5426603
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Hva er genuint nytt i saken 

Godt renhold er viktig, særlig når man betaler flere tusen kroner for å ligge på hotell. Om det er 

møkkete eller om det finnes sæd på hotellrom, er muligens en tanke som kan ha streifet andre 

tidligere. Forskjellen er at ingen har metodisk gått inn og dokumentert de faktiske forholdene her til 

lands – før nå. Ved å gå grundig og metodisk til verks bekrefter vi det mange muligens har trodd, men 

i tillegg dokumenterer vi funn som sannsynligvis er enda eklere enn det folk kan ha hatt mistanke om. 

Funnene vi har gjort er ekle og sjokkerende, selv de som driver hotellene var ikke klar over hvor ille 

det faktisk stod til. Med denne saken er vi også det første mediet som, sannsynligvis, sørger for at 

ord som «buser» og «sæd» preger det norske nyhetsbildet. 

 

Organisering av arbeidet 

Som reporter i TV 2 hjelper deg er jeg ansvarlig for research, gjennomføring, opptak, manus og 

ferdigstillelse. Med meg har jeg hatt fotoredigerer Chris-Erik Kristoffersen som har filmet, redigert og 

laget animasjonene i reportasjen. I tillegg har rådgiver i Teknologisk Institutt, Lena Furuberg, vært 

med oss under testingen. Redaksjonssjef Jostein Olseng, vaktsjef Erik Molland og programleder 

Solveig Barstad har bidratt med gode innspill og hjelp underveis i arbeidet med saken. 

 

Arbeidet med denne saken startet i begynnelsen av mai 2014 og pågikk helt til saken ble sendt 28. 

august. Med erfaringene fra tidligere tester av renhold, ønsket jeg nå å undersøke renholdet på 

norske hoteller. Jeg hadde en mistanke om at tilstanden der ikke kunne være bedre enn den hadde 

vært på norske treningssentre.5 Samtidig hadde jeg en mistanke om at det kanskje kunne være mulig å 

påvise sæd, og dette ønsket jeg å ha med som et element i saken. Men aller først måtte 

redaksjonssjefen overtales om at dette var en god idé. Bare tanken på å bruke et ord som «sæd» i en 

TV-reportasje i beste sendetid, før klokka 21.00 på TV 2, føltes litt foruroligende.  

 

Annerledes arbeidsverktøy 

Så fort sjefen ga klarsignal begynte planleggingen. 

Den første utfordringen var å finne ut hvordan vi 

skulle gjennomføre undersøkelsen. Den enkleste 

løsningen hadde vært å gjøre en visuell test av 

hotellene. Men vi ønsket målbare og håndfaste 

resultater som ikke bare var basert på synsing. 

Siden jeg har sett timevis av den amerikanske             Fra TV-reportasjen: Sengene ble grundig undersøkt av UV-lys. 

spenningsserien CSI på TV Norge, kom tankene raskt inn på UV-lys. I alle fall på film, viser UV-lamper 

flekker øyet ellers ikke ser. Etter litt research fant jeg ut at det er slik i virkeligheten også. Med god 

                                                           
5 Da vi testet renhold på norske treningssentre våren 2014 påviste vi flere farlige bakterier og ekstremt høye målinger. 
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gammeldags Google-teknikk fant jeg frem til hjemmesiden til det norske firmaet Prozeed, som selger 

UV-lys. Jeg bestilte en lampe, som via ultrafiolett stråling viser flekker som ellers ikke synes. Disse 

flekkene kan være alt fra urin, såperester, spytt til sæd. Men siden vi ikke kom til å få vite eksakt hva 

UV-lampa ville vise oss, ønsket jeg å finne en metode som gjorde det mulig å påvise sæd. Min 

hypotese var at det var mulig å finne spor av gammel sæd på hotellene. Siden bare tanken på dette 

var nokså ekkel, mente jeg det ville være et vesentlig moment å få med i saken, da dette i høyeste 

grad ville si noe om nivået på renholdet.  

 

Min neste utfordring ble derfor å finne en måte å påvise sæd på, siden vi ønsket et håndfast resultat – 

ikke basert på synsing. Det var en artikkel i Dagbladet fra 2011 som satte meg på sporet, «Se 

hvordan de jakter voldtektsforbrytere».6 I artikkelen stod det hvordan rettsmedisinere jobber med 

UV-lys og biologiske prøver for å sikre sædvæske i forbindelse med voldtektssaker. Det var dermed 

en sak om et langt mer alvorlig tema som satte meg på sporet. Etter en del research fant jeg frem til 

firmaet DNA-test Norge. De tilbyr PSA-tester7 til hjemmebruk, som markedsføres som 

«utroskapstester». Testene påviser om det er sædvæske i flekker, og brukes, ifølge firmaet selv, 

fortrinnsvis av menn som ønsker å undersøke om kona er utro.8 Vi bestilte 10 pakker som inneholdt 

reagensrør, pipetter for blanding, skjærekniv med skjærematte, sterile engangshansker og svaber for 

prøvetaking. Planen var å undersøke hotellrommene med UV-lys, og velge ut en eller flere flekker 

som så mest mistenkelige ut, for deretter å ta sædprøve av disse. Prøvetakingen foregikk slik: 

 

1) Mistenkelig flekk/flekker ble spottet med UV-lys. 

 

2) Dråper fra væske i medfølgende reagensrør ble 

plukket opp av pippet og blandet med aktuell 

flekk/flekker. Svaber brukt til prøvetaking. 

 

3) Prøven på svaber ble ført tilbake til reagensrør og 

blandet med mer væske ved å riste den godt.   

 

4) Pippet brukt for å dryppe aktuelle dråper fra 

reagensrøret til selve testapparatet.  

 

5) Avlesning av resultat. Tre streker for positivt svar. 

 

 

                                                           
6 «Se hvordan de jakter voldtektsforbrytere» | Dagbladet, 15.12.11:  

  http://www.dagbladet.no/2011/12/15/nyheter/innenriks/voldtekt/biologiske_spor/19427905/ 
7 Ved påvisning av enzymet PSA (Prostate Specific Antigen) bekrefter det spor av sæd i flekker. 
8 «Sverre avslører utroskap: - Du skulle sett kundelista mi» | Nettavisen, 02.04.14:  

  http://www.nettavisen.no/ipad/5185387.html 

http://www.dagbladet.no/2011/12/15/nyheter/innenriks/voldtekt/biologiske_spor/19427905/
http://www.nettavisen.no/ipad/5185387.html
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Men i vår test skulle vi ikke bare se om vi kunne påvise sæd eller ikke, hovedfokuset var hele tiden: 

Hvor skittent er det egentlig? I tillegg til UV-lys og sæd-test, brukte vi en ATP-måler.9 Apparatet 

måler hvor mange mikroorganismer det er på ulike flater, og gir en vitenskapelig pekepinn på det 

faktiske renholdet. ATP-måleren fungerer på følgende måte: 

 

1) Den spesiallagde vattpinnen bløtlegges i vann. 

2) Vattpinnen strykes på flaten som skal bli målt. 

3) Vattpinnen føres tilbake i hylsteret sitt og ristes. 

4) Vattpinnen føres oppi ATP-måleren som avgir resultat.* 

 

* Resultatet bør ifølge Teknologisk Institutt være under  

1000 for at renholdet skal regnes som OK. 

 

       Egenutviklet testmetode 

       Når arbeidsverktøyene var på plass, måtte jeg utvikle en mal     

       og metode som sørget for at alle hotellene ble testet på  

       eksakt samme måte, slik at alle hadde det samme  

       utgangspunktet. Derfor utformet jeg et testskjema, som  

       bestod av 20 faste sjekkepunkter. Skjemaet skulle benyttes på 

hvert hotellrom, slik at vi hadde full oversikt over 

prøvetakingen, og sørget for at de samme prøvene  

ble gjort alle stedene. 

 

Det endelige testskjemaet10 bestod av syv faste områder 

som skulle bli undersøkt med UV-lys. Etter å ha sett 

rommet i UV-lys var planen å velge ut mistenkelige flekker, 

og deretter ta PSA-prøve av disse, for igjen se om vi kunne 

påvise sæd. Testskjemaet bestod i tillegg av 10 faste flater 

som skulle bli målt med ATP-apparatet og to faste 

sjekkepunkter som oppsummerte funnene i det aktuelle 

hotellrommet. 

 

Testskjemaet ble grundig gjennomgått flere ganger før vi 

satt i gang med testen, slik at vi skulle være så sikre som mulig på akkurat de områdene vi hadde valgt 

                                                           
9 ATP-målere brukes ifølge en av produsentene, Impex produkter, til hygienekontroll innenfor produksjon og distribusjon   
  av matvarer og drikke, detaljhandel, storkjøkken og renholdbransjen:  

  http://www.impex.no/Produkter/tabid/120/CategoryID/61/List/1/Level/a/productid/19/Default.aspx 
10 Se vedlegg 2 for å se testskjemaet på side 24. 

http://www.impex.no/Produkter/tabid/120/CategoryID/61/List/1/Level/a/productid/19/Default.aspx
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ut. Også Lena Furuberg, rådgiver i Teknologisk Institutt, evaluerte testskjemaet flere ganger og kom 

med verdifulle innspill før vi satte i gang med testen. 

 

Utvelgelse av hotellene 

Da arbeidsverktøyene og planen for hvordan testen skulle gjennomføres var klar, gjenstod det å velge 

ut hvilke hoteller som skulle testes. Siden vi ikke har ressurser til å teste all verdens hoteller, måtte vi 

avgrense testen. Rent praktisk falt valget på Oslo-baserte hoteller, siden det er Norges største by, og 

det er her vi selv holder til. I tillegg sjekker folk fra hele Norge inn på hoteller i hovedstaden. For å få 

et testresultat som folk fra Halden til Hardanger til Hammerfest kunne finne interessant, ønsket vi å 

teste hotellkjeder. Vi ønsket også å se om det var forskjell på billige hoteller og dyre hoteller, derfor 

måtte vi også ha pris med i vurderingen.  

 

Jeg sorterte utvelgelsen av hotellene i tre kategorier: Billige, mellomklasse og dyre. For å få et bredt 

utvalg ønsket jeg å teste tre hoteller fra hver kategori, altså ni totalt. Siden mange hotellkjeder har 

samme eiere, måtte jeg gjøre grundig research om alle hotellene som ble vurdert, slik at vi ikke skulle 

ende opp med en test av kun Petter Stordalens hoteller for eksempel. Vi ønsket bredde og relevans i 

utvelgelsen, og endte til slutt opp med følgende hoteller: 

 

Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo 

Et enkeltstående hotell i Oslo som er en del av den næringsdrivende stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI). 

Markedsfører seg som prisgunstig. 

 
P-Hotels Oslo, Grensen 19, 0159 Oslo 

Tilhører kjeden P-Hotels som markedsfører seg som billig og sentral. Har hoteller i Oslo, Bergen og Trondheim. 

 

Thon Hotel Astoria, Dronningens gate 21, 0154 Oslo 

Tilhører kjeden Thon Hotels (tidligere Rainbow Hotels) og er eid av Olav Thon-gruppen. Har 63 hoteller i Norge, ett i 

Sverige, fem i Belgia og ett i Nederland. 

 

Scandic Byporten, Jernbanetorget 6, 0154 Oslo 

En del av den svenske hotellkjeden Scandic Hotels som har 230 hoteller i åtte land. 

 

Comfort Hotel Grand Central, Jernbanetorget 1, Østbanehallen, 0154 Oslo 

En del av Choice Hotels som er en av verdens største hotellkjeder med mer enn 5000 hoteller. Comfort-hotellene er en av 

kjedens merkenavn og har 32 hoteller i Norden. 

 

Best Western Karl Johan hotel, Karl Johans gate 33, 0162 Oslo 

En del av den amerikanske hotellkjeden Best Western, som er en av verdens største med over 4200 hoteller i 80 land. 

Hotellene eies og drives privat, 24 av dem er i Norge. 

 

The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo 

En del av Nordic Choice Hotels som er Nordens største hotellkjede med 170 hoteller i Skandinavia og Baltikum. The Thief 

er et prisvinnende designhotell som eies av Petter Stordalen, og hadde sin åpning i januar 2013. 

 

Grand Hotel Rica, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo 

En del av Rica Hotels som har nærmere 80 hoteller i Norge og Sverige. Ærverdige Grand Hotel er et internasjonalt 

topphotell som har vunnet flere priser, og er kjent for å huse store stjerner som Sarah Jessica Parker, Tom Cruise og 

Barack Obama m.fl. 

 

Radisson Blu Plaza, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo 

En del av den amerikanske hotellkjeden Radisson Hotels, som har 435 hoteller i 61 land. Radisson Blu Plaza, også kalt Oslo 

Plaza, er Norges høyeste og største hotell, og har blitt et landemerke i Oslo. 
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Kildebruk 

Det var klart ganske tidlig at vi ønsket å bruke Furuberg i både reportasjen og gjennomføringen av 

testen. Som en av landets fremste eksperter på rengjøring har hun en ekspertise som var uvurderlig 

både i forkant av testen, og under selve gjennomføringen. Siden testingen ble gjort samtidig som vi 

filmet reportasjen, var det også viktig for oss at Furuberg fungerer godt foran kamera. I tillegg ønsket 

jeg som reporter å være delaktig i reportasjen, for å vise at det faktisk er vi som gjennomfører 

testen. I tillegg kunne vi på denne måten filme samspillet mellom Furuberg og meg selv, for å lage 

levende TV, noe som hele tiden var i bakhodet under planleggingen av saken. 

 

Siden vi ikke visste utfallet av testen, forholdt vi oss kun til Furuberg som vår kilde. Som rådgiver i 

Teknologisk Institutt er hun upartisk i forhold til hotellene. Men på en annen side snakker vi her om 

enkildejournalistikk, som følgelig bør problematiseres. Vi kunne sikkert hatt med flere uavhengige 

rengjøringseksperter for å få et bredere kildeutvalg, men rent praktisk mente vi det var best å kun 

bruke Furuberg. Siden vi selv gjør testen og Furuberg er med oss underveis, så vi ingen problemer 

med kun å bruke henne. Rent praktisk var det den beste løsningen også, for det ble trangt nok på 

hotellrommene med en gladtjukk reporter, en medium kameramann og Furuberg. I tillegg varte 

testen over flere dager, og Furuberg hadde mulighet til å være med oss alle dagene. Følgelig så vi 

ingen problemer med kun å bruke henne som kilde i startfasen av prosjektet, da vi mente at hennes 

ekspertise ville være med på å styrke saken.  

 

Det er viktig å påpeke at vi også har intervjuet talspersonene for de ni hotellene i saken, så totalt er 

det 10 kilder i reportasjen. 

 

Formmessig planlegging 

Siden TV 2 hjelper deg er et underholdningsprogram fordrer dette i aller høyeste grad utformingen 

av reportasjene våre. Det betyr at vi ofte må vi velge bort bra saker, rett og slett fordi de ikke egner 

seg godt nok på TV. Følgelig må vi finne saker som er gode rent journalistisk, og som gjør seg bra på 

TV. Derfor var planleggingen av selve dramaturgien og helhetsinntrykket i reportasjen en del av 

researchen og forarbeidet. Jeg ønsket å lage en helhetlig reportasje med små detaljer, for å gi «det 

lille ekstra» til reportasjen. På Adobe Photoshop lagde jeg en egen logo som skulle dukke opp i 

reportasjen. Denne ble brukt på T skjorter, kulepenn og i tillegg på diverse små skilt. 
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Fotoredigerer Chris-Erik Kristoffersen lagde også animasjoner med logoen. På denne måten fikk 

reportasjen et helhetlig design. 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføringen av testen 

Hotellrommene ble betalt av redaksjonen og alle ble bestilt i mitt navn, uten å opplyse om at vi kom 

fra TV 2 hjelper deg. Noen dager sjekket vi inn på to hotellrom på en dag, andre dager tre hotellrom 

på en dag. Kamera, opptaksutstyr og testutstyr ble gjemt i bager og kofferter da vi sjekket inn. Siden 

de fleste hoteller ikke lar deg sjekke inn før rundt kl 15.00, foregikk arbeidsdagene på ettermiddag- 

og kveldstid. Jeg, fotograf Kristoffersen og renholdsekspert Furuberg sjekket inn på hvert rom 

sammen. Opptak på hvert hotell startet med at Furuberg fortalte kort om hvilke forventninger hun 

hadde til det konkrete hotellet, og deretter foretok hun en visuell test hvor hun sa hvilket 

førsteinntrykk hun fikk. 

 

Deretter tok vi på plasthansker, både for at vi ikke skulle skitne til rommet ytterligere, samt ikke få 

så mye møkk på oss. Så trakk vi for alle gardiner, skrudde av lyset, og undersøkte rommet med UV-

lys. Vi hadde på forhånd bestemt syv faste områder som skulle undersøkes, dette var: Vegger, gulv, 

seng/pute/laken, nattbord, lysbrytere, fjernkontroll, toalett og dørhåndtak. Det som viste seg å bli en 

gjenganger var at vi fant mye flekker på vegger og rundt nattbordene. For å få en oversikt og huske 

resultatene, ga vi karakterer for hvor flekkete de ulike områdene var i UV-lyset. Vi ga karakter 1 for 

ekstremt møkkete flater, og karakter 6 for steder med lite flekker. Ett av de faste sjekkpunktene vi 

skulle måle med UV-lyset var sengen. Vi gransket først det øverste sengeteppet og putene, deretter 

dro vi det av og undersøkte dyner. Deretter dro vi metodisk av dynetrekk, så laken og til slutt 

overmadrass. Alle sengene ble møysommelig studert, både visuelt og med UV-lys. 

 

På alle hotellene valgte vi ut en eller flere flekker som vi valgte å ta PSA-prøve av. Testkit’en 

inneholdt alt vi trengte for å kunne påvise sæd. Først valgte vi ut hvilken flekk vi skulle ta prøve av. 

Deretter ble svaberen fuktet i en væske og deretter smurt rundt på den aktuelle flekken/flekkene. Så 

ble prøven blandet med mer væske og ristet på. Til slutt dryppet vi dråper av den aktuelle væsken på 

selve testbrettet. Den fungerte som en slags graviditetstest: Etter to minutter avleste vi resultatet, og 

prøven viste tre streker dersom resultatet var positivt. 
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Etter å ha undersøkt om vi kunne påvise sæd, gjorde vi ATP-målinger av de 10 faste områdene vi på 

forhånd hadde bestemt at vi skulle teste. Dette var: Fjernkontroll, håndtak ved utgangsdør, 

lysbrytere, toalett, vask, dusjgulv/badekar, servantbatteri ved dusjgulv/badekar, dørhåndtak og 

vinduskarm. Underveis ble alle resultatene møysommelig notert inn i testskjemaet. Og underveis 

kommenterte Furuberg hva hun syntes om resultatene. Til slutt fylte jeg inn en oppsummerende 

tekst om det aktuelle hotellrommet, samt skrev ned en oversikt over de ekleste funnene våre. Det 

som viste seg å bli en gjenganger var at det var generelt møkkete og flekkete på alle hotellene, og det 

var ting å sette fingeren på overalt. 

 

Målet underveis var hele tiden å lage godt journalistisk håndverk, men samtidig skulle det bli bra og 

levende TV. Derfor filmet vi alt vi gjorde underveis, både for å kunne dokumentere alt som ble gjort, 

men også for at vi skulle få med Furubergs og mine ekte reaksjoner. På den måten trengte vi ikke 

filme noe om igjen og stunte reaksjonene våre. Alt som ses i TV-reportasjen er ekte reaksjoner. 

 

Bearbeidelse av testresultatet 

Etter å ha trålet gjennom hotell-Oslo i flere dager og uker, måtte resultatet til slutt bearbeides. I 

tillegg til timesvis med opptaksmateriell, satt jeg med ni forskjellige testskjemaer som var proppet 

med tall og resultater. Der og da virket resultatet overveldende og fullstendig uoversiktlig. Løsningen 

ble derfor alle store tallmaterialers redning: Microsoft Excel. 

 

Jeg lagde loddrette kolonner for alle punktene i testskjemaet, og vannrette kolonner for resultatene 

til hvert enkelt hotell.11 I tillegg la jeg inn 

datoen vi sjekket inn på det aktuelle 

hotellet og prisen vi betalte. Da alt var 

møysommelig fylt inn, gjensto det å 

bearbeide testresultatet. Hva betydde 

egentlig alle tallene? Og hvilket hotell var 

egentlig verst? 

 

Siden vi hadde valgt å undersøke 

rommene ved hjelp av både visuell test, 

ATP-målinger, UV-lys og sædpåvisning, 

viste Excel-skjemaet at resultatet spriket 

veldig. Noen hoteller hadde ekstremt 

mye flekker i UV-lys og ikke så høye 

                                                           
11 Se vedlegg 3 for hele testresultatet ført inn i Excel på side 25. 
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målinger med ATP, noen hadde omvendt og noen var dårlig på begge områdene osv. Det eneste 

resultatet viste helt sikkert, var at på hvert hotell var det noe å sette fingeren på, og vi hadde påvist 

sæd på fem av ni hoteller. 

 

For å få en oversikt over hvordan hotellene var i forhold til hverandre, ble funnene delt inn i 

kategorier. En kategori for funn med UV-lys, en kategori for ATP-resultat og en kategori for generelt 

ekle funn, som tånegler, hår o.l. Resultatene innad en kategori ble deretter merket med rødt dersom 

hotellet var det dårligste på dette, og merket med grønt dersom hotellet var det beste på dette. Ved 

å sortere resultatene på den måten så vi at P-Hotels hadde de høyeste ATP-målingene og at Anker 

hotel var det mest flekkete hotellet. ATP-målingene på The Thief var noe høyere enn mange av de 

andre hotellene, og på Radisson Blu Plaza fant vi tånegler i sengen og sæd på en stol. 

 

Når vi har lagd slike saker på TV 2 hjelper deg tidligere, har vi ofte startet med de beste 

testresultatene og avsluttet med de dårligste. Men siden alle hotellene generelt var dårlige på renhold 

og det ikke var mulig å peke ut én taper– valgte vi å bygge opp testresultatet ved å starte på de 

billigste hotellene og avslutte på de dyreste. På den måten kunne vi beholde spenningen i 

dramaturgien ved å få seeren til å lure på om renholdet blir bedre når prisen på hotellrommet blir 

høyere. 

 

Manus og redigering 

Da testtestresultatet var bearbeidet, startet jobben med å logge diskene med timevis av 

opptaksmateriale. Alle diskene var merket etter hvilket hotell vi hadde testet. I loggeprogrammet 

PDZ gikk jeg igjennom alt materiale, og skrev ned klippkodene på bilder og syncer jeg ville bruke. På 

forhånd (før vi gjorde selve testingen) hadde jeg skrevet et manus som viste hvordan jeg ønsket å 

bygge opp første del av reportasjen. Dette ble gjort for at fotografen og jeg på forhånd skulle ha en 

tanke om hvordan vi ønsket at saken skulle se ut, både bildemessig og dramaturgisk. Det ble også en 

huskelapp underveis da testen ble gjennomført, slik at vi skulle huske å filme alle bildene vi ønsket. 

Manuset fra den første fasen ble tilpasset det vi hadde av opptak, og jeg skrev et nytt 

redigeringsmanus. Her ble klippkodene som tilhørte bilder og syncer lagt inn, samt noe av musikken 

vi ønsket å bruke.12 

 

Da redigeringsmanuset var klart gjenstod det å sy det hele sammen. Fotoredigerer Kristoffersen og 

jeg tilbragte nærmere to uker i redigeringsrommet for å få reportasjen til å sitte skikkelig. Vanligvis 

bruker vi maks tre dager på lignende saker, men i dette tilfellet hadde vi ekstremt mye materiale å 

jobbe oss igjennom. 

                                                           
12 Se vedlegg 4 for det endelige redigeringsmanuset på side 26 og vedlegg 5 for manus fra den første fasen på side 34. 
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Varsling av aktører og konfrontasjoner 

Siden vi testet totalt ni hoteller blir det i TV-formatet problematisk å få plass til å intervjue ni 

personer i et program som varer i 23 minutter. Vi valgte å gjøre TV-intervju med de som kommer 

verst ut i hver sin kategori: En fra de billigste hotellene, en fra hotellene med medium pris og en fra 

de dyreste hotellene. Siden P-Hotels hadde de verste ATP-målingene ønsket vi å intervjue dem. Siden 

Best Western var det mest flekkete hotellet blant de i medium priskategori og vi i tillegg fant sæd hos 

dem, ønsket vi å intervjue dem. Og siden Radisson Blu Plaza var det eneste, blant de dyreste 

hotellene, hvor vi påviste sæd, ønsket vi å intervjue dem. Alle de tre aktørene ble varslet rundt tre 

uker før publiseringsdato. 

 

Vi kontaktet selvfølgelig alle andre parter i saken også, men disse intervjuet vi kun over telefon og i 

TV-reportasjen refererte vi til svaret deres. Disse ble kontaktet rundt en uke før publiseringsdato. 

 

Før vi intervjuet P-Hotels og Best Western informerte vi dem om at vi hadde gjort en test av 

renhold på hoteller. Vi fortalte dem ikke hvordan deres hotell hadde gjort det, men vi sa at vi ønsket 

å vise dem resultatet slik at de kunne se det selv. Begge talspersonene godtok premissene og stilte til 

intervju. 

 

Da vi prøvde å få til en lignende intervjuavtale med Radisson Blu Plaza, viste det seg å være heller 

vanskelig. Først ønsket de ikke å stille fordi de ikke fikk vite hele testresultatet. Deretter ønsket de 

ikke å stille fordi vi ikke ville oppgi hvilke andre hoteller vi skulle intervjue. Og til slutt kunne de ikke 

stille fordi den eneste personen som kunne uttale seg, ifølge Plaza, hadde reist bort. To dager før 

publisering dro derfor Kristoffersen og jeg til Plaza og filmet utenfor, hvor vi isteden viste frem 

testresultatet til forbipasserende og hotellgjester. 

 

Testresultatet 

Vår undersøkelse påviste dårlig renhold på samtlige av de ni hotellene vi testet. Vi påviste sæd på fem 

av ni hoteller, vi fant ekstremt høye ATP-målinger, vi fant så høye støvverdier at det kan være 

helsefarlig, vi fant buser, kjønnshår, urin, blod og tånegler – bare for å nevne noe (!) De ekstreme 

funnene sjokkerte både hotellene og folk flest. Det er mulig at noen kan ha tenkt, «det er møkkete på 

hoteller» før, men vi er de første som metodisk har gått inn og dokumentert de faktiske forholdene. 

At vi har gjort testen såpass grundig og filmet alt underveis, gjør testresultatet uomtvistelig.  

 

Siden vi kun har undersøkt forholdene på ni hoteller, må vår test sies å være en stikkprøve. Men 

siden utvalget av hoteller er bredt, både når det gjelder i forhold til pris og hvor store kjedene er, må 

utvalget sies å være representativt. Det gjør saken interessant, både i seg selv på grunn av de ekle 
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funnene, men også fordi den angår mange som selv bor eller har bodd på et hotell. At vi finner ekle 

funn på alle hotellene i testen, sier muligens også noe om bransjen i sin helhet. 

 

Sosiale medier og teasing før sending 

Torsdager klokka 20.30 sendes TV 2 hjelper deg, og torsdag 28. august var det sesongpremiere. I 

forkant av sendingen rullet promoen for programmet, hvor vi fortalte om «vanvittig ekle funn i vår 

hotelltest». I tillegg teaset vi små smakebiter fra resultatet på TV 2 hjelper degs Facebook-side, som i 

skrivende stund har 30.634 følgere, dette for å generere interesse før sendingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I videoklippet som vi publiserte i teaseren i bildet til høyre spør jeg som er reporter: «Hva syns du om at vi påviste sæd på hotellrommet 

deres?» Hotellsjefen svarer: «Altså, jeg syns jo det er…eeeh…» Ingen klarte å gjette riktig på spørsmålet om hva hotellsjefen svarte videre. 

 

Publisering og konsekvenser 

«Fant kjønnshår, buser, urin, blod, tånegler og sæd på norske hotellrom», lød overskriften på tv2.no 

28. august. Da smalt nyheten vi hadde jobbet med siden mai. Saken fikk massiv dekning13, både her og 

i utlandet, og i dagene og ukene som fulgte. 

 

Fra morgenen av 28. august var saken den mest delte på sosiale medier, både saken på tv2.no og 

saken som vg.no skrev.14 God morgen Norge hadde programleder, Solveig Barstad, i studio som 

fortalte om saken. I tillegg fulgte TV 2 Nyhetskanalen opp med å omtale saken gjennom hele dagen. 

VG hadde en dobbeltside om saken, i tillegg fulgte en rekke medier opp med å omtale den, blant 

annet ABC Nyheter, P4, Radio Norge, Hegnar og NRK. Klokka 20.30 samme dag ble reportasjen, 

som varte i 15.55 minutter sendt på TV 2 hjelper deg. 

 

                                                           
13 Se oversikt over alt publisert materiale på side 16. 
14 VG ble tipset om saken i forkant og skrev både nettsak og en dobbeltside om saken i papiravisa. Se vedlegg 6 på side 36. 
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En konsekvens av vår undersøkelse er at hotellene lover å bli bedre. De fleste uttalte til oss at de 

skulle endre rengjøringsrutinene sine, og flere sa at de iverksatte tiltak samme dagen vi ringte og 

informerte om testresultatene.15 Også hotellbransjens eget blad, Hotellmagasinet, fulgte opp med 

saken «Lover bedring etter sjokktest».16  

 

Vår sak handlet utelukkende om testen vi hadde gjort og de ekle funnene. Siden TV 2 hjelper deg er 

et forbrukerprogram, valgte vi å vinkle kun på dette. Men en annen side av saken, som vi valgte ikke å 

ha med, er arbeidsforholdene til renholdsarbeiderne. For etter at vi publiserte vår sak ble vi 

kontaktet og tipset av flere om svært kritikkverdige arbeidsforhold på hotell. En annen konsekvens av 

vår undersøkelse ble derfor økt fokus på denne siden av saken. Der vi dokumenterte de faktiske 

forholdene, utvidet 21-nyhetene på TV 2 vinkelen med å fokusere på arbeidsforholdene for 

renholdsarbeidere. Rett etter vår sending fulgte TV 2 nyhetene opp saken, også i dagene som fulgte. 

Blant annet fortalte de om Fellesforbundet som hevder at renholdere på hotell utnyttes, og de 

fortalte om Catalina som vasker 35 hotellrom om dagen.17 14. september fulgte de opp med å 

fortelle historien til Maria Manlapaz (31) som hevder det er slaveri å jobbe på hotell.18  

 

Da vi startet arbeidet med saken ante vi ikke om det var noe hold i hypotesen vår. Det er en svært 

ressurskrevende sak, som vi ikke viste var noe sak, før vi faktisk gjorde det. Alt begynte med det 

enkle spørsmålet «hvor møkkete er det egentlig når du sjekker inn på hotell?». At vi skulle få funn av så 

alvorlig karakter, og at saken skulle bli av slike dimensjoner, ante vi ikke. Det er ikke vanlig at 

forbrukerjournalistikk fører til så stor omtale i andre medier. Denne saken er et eksempel på at også 

forbrukerjournalistikk i et underholdningsprogram kan lage saker som er av samfunnsmessig 

betydning og som i aller høyeste grad angår det norske folk. Vi håper at denne avdekkingen vil føre til 

både bedre renhold og bedre arbeidsvilkår for renholdere. 

                                                           
15 - Etter at vi ble kjent med testresultatet har vi styrket rutinene og innført ytterligere kvalitetssjekk på hele hotellet. (…)   

    sier kommunikasjonssjef på The Thief, Siri Løining Kolderup | TV 2, 28.08.14: http://www.tv2.no/a/5949300 
16 «Lover bedring etter sjokktest» | Hotellmagasinet, 28.08.14:  
    http://www.hotellmagasinet.no/bransjenytt/item/7159-lover-bedring-etter-sjokktest/7159-lover-bedring-etter-sjokktest 
17 «- Må vaske hotellrom på bare fire minutter» | TV 2, 28.08.14 : http://www.tv2.no/a/5954815 
18 «Renholdsskandalen på norske hotell: - Det er slaveri å jobbe der» | TV 2, 14.09.14: http://www.tv2.no/a/5970703 

http://www.tv2.no/a/5949300
http://www.hotellmagasinet.no/bransjenytt/item/7159-lover-bedring-etter-sjokktest/7159-lover-bedring-etter-sjokktest
http://www.tv2.no/a/5954815
http://www.tv2.no/a/5970703


16 
 

Liste over publisert materiale 

 

19. august 2014:  

Høstlansering TV 2, Solveig Barstad gir smakebiter fra rengjøringstesten 

 

25. - 28. august 2014:  

Promo for sending på TV 2 og teasing av saken på TV 2 hjelper degs Facebook-side 

 

28. august 2014 

Hovedreportasjen sendes på TV 2 hjelper deg19 

 

 

Nettsaker: 

 
 

Fant kjønnshår, buser, urin, blod, tånegler og sæd på norske hotellrom20 

http://www.tv2.no/a/5949300 

 

SÆD-SJOKKET PÅ NORSKE HOTELL: – Må vaske hotellrom på bare fire minutter 

http://www.tv2.no/a/5954815 

 

Så møkkete er hotellrommene 
http://www.vg.no/forbruker/saa-moekkete-er-hotellrommene/a/23282577/ 

 

Gjorde sjokkfunn på norske hoteller 

http://www.abcnyheter.no/video/2014/08/28/gjorde-sjokkfunn-pa-norske-hoteller 

 

Lover bedring etter sjokktest 

http://www.hotellmagasinet.no/bransjenytt/item/7159-lover-bedring-etter-sjokktest/7159-lover-bedring-etter-sjokktest 

 

Sjokkerende undersøkelse: Fant sæd på fem hotellrom 

http://www.hegnar.no/reise_livsstil/artikkel515694.ece 

 

TV 2 hjelper deg fant sæd, buser, urin og blod på norske hotellrom! 

http://hotellbransjen.no/tv2-hjelper-deg-fant-saed-buser-urin-og-blod-pa-norske-hotellrom/ 

 

Fant kjønnshår, urin og blod 

http://www.p4.no/story.aspx?id=581600 

 

Solveig Barstad gjest på NRK P3morgen forteller om saken 

http://radio.nrk.no/serie/p3morgen/MYNR01017214/28-08-2014 

 

Ulækre forhold på ni hoteller: Fandt kønshår, bussemænd, urin, blod, tånegle og sæd 

http://www.dagens.dk/udland/ul%C3%A6kre-forhold-p%C3%A5-ni-hoteller-fandt-k%C3%B8nsh%C3%A5r-

bussem%C3%A6nd-urin-blod-t%C3%A5negle-og-s%C3%A6d 

 

Arbeidspress gir skitne hotellrom 

http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/arbeidspress_gir_skitne_hotellrom_283045.html 

 

 

 

29. august 2014 

Stuepiken Catalina vasker 35 hotellrom om dagen 

http://www.tv2.no/a/5958926 

 

14. september 2014 

Renholdsskandalen på norske hotell: – Det er slaveri å jobbe der 

http://www.tv2.no/2014/09/14/nyheter/renhold/5970703 

 

                                                           
19 Saken er vedlagt som videofil til denne rapporten, i skrivende stund kan den ses i sin helhet her: 

    http://www.tv2.no/a/5949300 
20 Se vedlegg 1 for nettsaken i sin helhet på side 17. 

http://www.tv2.no/a/5949300
http://www.tv2.no/a/5954815
http://www.vg.no/forbruker/saa-moekkete-er-hotellrommene/a/23282577/
http://www.abcnyheter.no/video/2014/08/28/gjorde-sjokkfunn-pa-norske-hoteller
http://www.hotellmagasinet.no/bransjenytt/item/7159-lover-bedring-etter-sjokktest/7159-lover-bedring-etter-sjokktest
http://www.hegnar.no/reise_livsstil/artikkel515694.ece
http://hotellbransjen.no/tv2-hjelper-deg-fant-saed-buser-urin-og-blod-pa-norske-hotellrom/
http://www.p4.no/story.aspx?id=581600
http://radio.nrk.no/serie/p3morgen/MYNR01017214/28-08-2014
http://www.dagens.dk/udland/ul%C3%A6kre-forhold-p%C3%A5-ni-hoteller-fandt-k%C3%B8nsh%C3%A5r-bussem%C3%A6nd-urin-blod-t%C3%A5negle-og-s%C3%A6d
http://www.dagens.dk/udland/ul%C3%A6kre-forhold-p%C3%A5-ni-hoteller-fandt-k%C3%B8nsh%C3%A5r-bussem%C3%A6nd-urin-blod-t%C3%A5negle-og-s%C3%A6d
http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/arbeidspress_gir_skitne_hotellrom_283045.html
http://www.tv2.no/a/5958926
http://www.tv2.no/2014/09/14/nyheter/renhold/5970703
http://www.tv2.no/a/5949300


17 
 

Vedlegg 1 

Fant kjønnshår, buser, urin, blod, tånegler og sæd på norske hotellrom 

«TV 2 hjelper deg» har gransket ni hotellrom i Oslo. Se det sjokkerende resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV2.no | Torsdag 28. august 2014, kl. 07:00 (Oppdatert: Onsdag 03. september 2014, kl. 14:59) 

Av Camilla Brække 

 
I kveldens «TV 2 hjelper deg» avslører forbrukerprogrammet hvor møkkete det faktisk er på norske hoteller. 
– Jeg er helt sjokkert over funnene våre, det er helt sykt. Vi har funnet så utrolig mye ekkelt. Og det på steder 
jeg virkelig ikke hadde forventet det, sier rengjøringsekspert og rådgiver i Teknologisk Institutt, Lena Furuberg. 

Sammen med Furuberg har «TV 2 hjelper deg» gått undercover og sjekket inn på norske hotellkjeder. Vi har 
undersøkt ni hoteller i Oslo, fra de billigste, som P-hotels, til de dyreste, som ærverdige Grand Hotel og Petter 
Stordalens designhotell The Thief. 

Ved hjelp av et avansert måleapparat, UV-lampe og en test som kan påvise sæd, har vi gått hotellrenholdet 
etter sømmene. Resultatet ser du på «TV 2 hjelper deg» i kveld. 

– Når man sjekker inn på et hotell bør man forvente et rent og pent rom, hvor det ikke er spor etter forrige 
gjest. Men det har ikke vært tilfelle på noen av hotellene vi har sjekket, sier Furuberg. 
Målte faktisk renhold 
Ved hjelp av et ATP-apparat kan man måle hvor ren eller møkkete en flate er. 

Slik gjennomførte vi testen 
Sammen med rengjøringsekspert og rådgiver i Teknologisk Institutt, Lena Furuberg, gikk vi undercover og 
sjekket inn på totalt ni hoteller. Vi bestilte standard dobbeltrom på alle hotellene, og testet alle rom på eksakt 
samme måte. Vi målte 10 flater på hvert rom, totalt 90 flater med ATP-måler, som viser hvor mange 
mikroorganismer det er. Deretter undersøkte vi rommet med UV-lys, og hadde 10 faste sjekkpunkter. Vi tok av 
laken, dyne- og putetrekk og undersøkte sengene. Deretter tok vi prøve av flekker som så mistenkelige ut, for å 
se om vi kunne påvise sæd. 

– Den forteller hvor mange mikroorganismer det er på en overflate, sier Furuberg. 

mailto:camilla.brakke@mastiff.no
http://www.tv2.no/underholdning/tv-2-hjelper-deg
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Mikroorganismer kan føre til bakterier, og skadelige bakterier kan gjøre deg syk. Derfor bør en flate ha så lite 
mikroorganismer som mulig. Målingene bør være under 1000 for at renholdet skal regnes som OK, mener 
Teknologisk Institutt. 

– Resultater over 1000 kan være farlig, sier Furuberg. 

Se hvordan alle hotellene gjør det nederst i saken. 
 

Høye målinger – overalt 
 
På samtlige hoteller vi testet, avslørte målingene at renholdet er altfor dårlig. Testens aller høyeste måling ble 
gjort i dusjen på Scandic Byporten, her viste måleren et resultat på 714.525 (resultatet bør være under 1000). 

– Jeg ser at det ligger MASSE hudfett inne i dusjen. Her må de virkelig endre renholdsrutinene sine, sier 
Furuberg. 

– Dette beklager vi og vi tar tak i dette med en gang. Vi kommer til å ta en gjennomgang med de som vasker 
hos oss, sier hotelldirektør på Scandic Byporten, Ragne Lærum. 

Disse områdene har vi målt med ATP 
Fjernkontroll 
Håndtak ved utgangsdør 
Håndtak til bad 
Lysbryter ved dør 
Lysbryter ved seng 
Vask 
Toalett (der man drar ned) 
Dusj/badekar (gulv) 
Dusj/badekar (der man har henda) 
Vinduskarm 

Men det var ikke bare målingene med ATP som avslørte et urovekkende renhold. Også da vi dro av laken og 
sengetøy for å undersøke sengene, fant vi alarmerende mye ekkelt. 

«TV 2 hjelper deg» har vært i kontakt med alle hotellkjedene i saken. Se hva de svarer nederst i saken. 
Blodflekker i sengene 
I sengene på nesten alle hotellene fant vi blodflekker i både dyner, puter og madrasser, noe renholdseksperten 
mistenker er mensen fra tidligere gjester. I madrassen på Radisson Blu Plaza fant vi i tillegg to tånegler. I flere 
av sengene var det spor av urin. 

– Tenk deg den lukta det blir! Når man betaler såpass mye for å bo på hotell, er det minste man bør forvente 
rene senger, fastslår Furuberg. 

Sjekk alle disse ekle funnene! 
Buser på tre av ni hoteller. 
Sæd på fem av ni hoteller. 
Møkkete fjernkontroll på samtlige hoteller. 
Kjønnshår og urin i flere madrasser. 
Muggsopp og gamle hudrester i flere dusjer. 
Høye ATP-målinger på samtlige hoteller. 
Så store mengder støv at det kan være helsefarlig. 
To tånegler i madrassen på Radisson Blu Plaza. 
 

Også da vi undersøkte rommene med UV-lys, fant vi urovekkende mange flekker rundt omkring, både på gulv, 
vegger, i gardiner, i stoler og ved sengene. 
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Fant sæd på Plaza 
 
Ved hjelp av funnene vi gjorde med UV-lyset kunne vi ta prøver av mistenksomme flekker. Vi brukte en PSA-
test, som kan påvise om flater inneholder spor av sæd. 

Apparatet kan minne om en graviditetstest, og viser tre streker i displayet dersom prøven er positiv. På en stol 
som stod i hjørnet på rommet på Radisson Blu Plaza hotell påviste vi sæd. 

– Det er helt ufyselig ekkelt, og jeg hadde virkelig ikke trodd at vi skulle finne det på Plaza. Der hadde jeg 
forventet et mye bedre renhold, sier Lena Furuberg. 

– Dette tar vi seriøst og vi beklager på det sterkeste. Alle rom skal være rene hos oss, nå må vi bare skjerpe oss. 
Vi kommer til å se på rutiner og hvordan vi skal angripe dette fremover, sier administrerende direktør på 
Radisson Blu Plaza, Terje Hellebust. 

Påviste sæd på fem av ni hoteller 
Men det var ikke bare på Plaza vi påviste sæd. På hele fem av de ni hotellene vi testet, påviste vi sæd, både på 
vegger, stoler og nattbord. 

– Hotellbransjen må virkelig ta seg selv i nakken og skjerpe seg. De må gå gjennom rutinene sine og fjerne 
flekker. Som kunde forventer vi mye bedre enn dette, fastslår Furuberg. 

BLOD: På Anker Hotel fant «TV 2 hjelper deg» blodflekker. Foto: TV 2 hjelper deg/Chris-Erik Kristoffersen. 

«TV 2 hjelper deg» har vært i kontakt med alle hotellene i testen. De beklager resultatene og sier at de skal gå 
igjennom rutinene sine. 
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Slik gjør hotellene det i testen 
 

Anker Hotel 
Storgata 55, 0182 Oslo 

 Om hotellet: Et enkeltstående hotell i Oslo som er en del av den næringsdrivende stiftelsen Anker 
Studentboliger og Hotel (Anker STI). 

 Vi betalte: 1290,- 

 Slik gjorde de det i testen: UV-lys avslørte ekstremt mye klin og flekker på vegger, mest flekkete av alle 
hotellene i testen. Veldig høye ATP-verdier overalt, bortsett fra i vinduskarmen, mye flekker og blod i senga, 
brukt dopapir og buse i madrassen. 

 Høyeste måling med ATP: Vask på bad (118.446) 

 Påvist sæd: Ja, over nattbord rett ved senga. 

 Hotellet svarer: – Dette var veldig uheldig og det er bare å legge seg flat, slik skal det ikke være. Vi bruker mye 
ressurser på renhold, så det bør være rent. Avvik vil alltid forekomme og vi kommer ikke til å endre 
rengjøringsrutinene våre, men vi kan ikke godta at dette skjer. Vi er et veldig populært hotell, så selv om vi 
kommer dårlig ut på TV 2 så vil vi ikke få mindre kunder. Men når det er sagt, så må vi skjerpe oss, sier Per 
Carlenius, konsernsjef for Anker-konsernet. 
 

SÆDFLEKK: På veggen i P-Hotels fant de sædflekk. TV 2 hjelper deg/Chris-Erik Kristoffersen. 

P-Hotels Oslo 
Grensen 19, 0159 Oslo 

 Om hotellet: Tilhører kjeden P-Hotels som markedsfører seg som billig og sentral. Har hoteller i Oslo, Bergen og 
Trondheim. 

 Vi betalte: 1095,- 

 Slik gjorde de det i testen: UV-lampe avslørte veldig mange flekker og ekstreme mengder støv, særs møkkete 
bad, blodflekker i madrassen, samt hår i seng, på pute og på vegger. Gjennomsnittlig de høyeste ATP-
målingene blant alle hotellene i testen. 

 Høyeste måling med ATP: Vask på bad (463.518) og dusjgulv (684.994) 

 Påvist sæd: Ja, på veggen ved senga og i stol. 

 Hotellet svarer: – Jeg blir sjokkert, for jeg trodde ikke det var så galt. Det er bare å legge seg helt flat og si at 
sånn skal vi ikke ha det hos oss. Dette er ikke normen og dere har vært veldig uheldig med akkurat det rommet. 
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Vi må regne med at folk har seg når de er på hotell, det kan vi ikke styre, men gjester skal ikke finne spor etter 
forrige gjest, virkelig ikke. Her må vi inn å skjerpe, sier daglig leder på P-Hotels i Oslo, Birgit Nesheim. 
 

 
UNDERSØKER HOTELLROM: «TV 2 hjelper deg»-reporter Camilla Brække og renholdsekspert Lena Furuberg fra 

Teknologisk Institutt. Foto: TV 2 hjelper deg/Chris-Erik Kristoffersen. 

Thon Hotel Astoria 
Dronningens gate 21, 0154 Oslo 

 Om hotellet: Tilhører kjeden Thon Hotels (tidligere Rainbow Hotels) og er eid av Olav Thon gruppen. Har 63 
hoteller i Norge, ett i Sverige, fem i Belgia og ett i Nederland. 

 Vi betalte: 1166,- 

 Slik gjorde de det i testen: Generelt lave ATP-målinger, men veldig mye støv på vegger og vi fant kjønnshår på 
madrassen. 

 Høyeste måling med ATP: Dusjgulv (21.319) 

 Påvist sæd: Nei. 

 Hotellet svarer: – Det er bra at vi generelt sett har lave ATP-score, men vi har et forbedringspotensial på mange 
av punktene og det vil vi ta tak i så fort som mulig. Renhold er alltid på agendaen hos oss og vi vil nå gå 
igjennom våre rutiner slik at vi sikrer korrekt renhold på våre hoteller, sier administrerende direktør i Thon 
Hotels, Morten Thorvaldsen. 
 

Scandic Byporten 
Jernbanetorget 6, 0154 Oslo 

 Om hotellet: En del av den svenske kjeden Scandic Hotels som er en av verdens største hotellkjeder med 230 
hotell i åtte land. 

 Vi betalte: 1125,- 

 Slik gjorde de det i testen: UV-lampe avslørte mange flekker og klin på vegger, stor urinflekk i seng, gamle 
hudrester i dusjen og testens aller høyeste ATP-måling på badet. 

 Høyeste måling med ATP: Dusjgulv (714.425) og vask på bad (127.681) 

 Påvist sæd: Nei. 

 Hotellet svarer: – Dette tar vi veldig alvorlig, for dette er ikke godt nok i det hele tatt. Vi kommer til å ta en 
gjennomgang med de som vasker hos oss, dette skal vi ta tak i med gang, sier hotelldirektør på Scandic 
Byporten, Ragne Lærum. 
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Comfort Hotel Grand Central 
Jernbanetorget 1, Østbanehallen, 0154 Oslo 

 Om hotellet: En del av Choice Hotels som er en av verdens største hotellkjeder mer enn 5000 hoteller. 
Comfort-hotellene er en av kjedens merkenavn og har 32 hoteller i Norden. 

 Vi betalte: 1279,- 

 Slik gjorde de det i testen: Bøss på gulvet, smuler i senga, en del flekker på vegger og bord, blod i senga og 
jevnt over høye ATP-målinger. 

 Høyeste måling med ATP: Lysbryter ved utgangsdør (148.696) 

 Påvist sæd: Ja, på lysbryter ved seng og madrassen. 

 Hotellet svarer: - For oss er det høyst beklagelig at testresultatene ikke lever opp til våre egne krav og 
forventinger. Renhold er et av våre viktigste fokusområder og denne testen viser at vi har åpenbare 
forbedringspotensialer. Vår prioritet er nå å gå igjennom våre interne rutiner, slik at vi sikrer et stabilt og høyt 
nivå på renholdsarbeidet på hotellet. Et konkret tiltak som vil bli iverksatt umiddelbart er kursing i 
kjemikaliebruk, sier driftsdirektør i Comfort Hotels, Olav Langli. 
 

EKLE FUNN: På Anker Hotell ble det funnet sæd, blod og urin. TV 2 hjelper deg/Chris-Erik Kristoffersen. 

Best Western Karl Johan hotel 
Karl Johans gate 33, 0162 Oslo 

 Om hotellet: En del av den amerikanske hotellkjeden Best Western, som er en av verdens største med over 
4200 hoteller i 80 land. Hotellene eies og drives privat, 24 av dem er i Norge. 

 Vi betalte: 1644,- 

 Slik gjorde de det i testen: Surt og illeluktende dusjforheng med gamle hudrester, veldig mye støv generelt. 
Urin, buse og blod i senga (også i øverste laken). Det eneste hotellet med såkalt tisselaken, som ifølge 
rengjøringseksperten er kun noe man bruker på sykehus, ikke hotell, fordi det kan bli veldig klamt å ligge på. 

 Høyeste måling med ATP: Dusjgulv (395.929) 

 Påvist sæd: Ja, på stol og på beskyttelseslaken rundt madrassen. 

 Hotellet svarer: – Dette er spesielt og ikke gledelig å høre. Det er en oppvekker for oss. Vi er ydmyke nok til å si 
at wow, her har det sviktet, men samtidig har vi såpass gode rutiner etter år, dag etter dag, måned etter 
måned, men her vil jeg ta en runde med mine folk. Dusjforhenget og stolen som det ble funnet sæd i har vi 
allerede byttet ut, men sædrester skal ikke forekomme. Lakenet vi har i sengen kaller vi beskyttelseslaken, ikke 
tisselaken, og det har vi brukt i over to år uten å få noen tilbakemeldinger fra folk om at det er klamt, sier 
administrerende direktør på Best Western Karl Johan, Leiv Roda. 
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The Thief 
Landgangen 1; 0252 Oslo 

 Om hotellet: En del av Nordic Choice Hotels som er Nordens største hotellkjede med 170 hoteller i Skandinavia 
og Baltikum. The Thief er et prisvinnende designhotell som eies av Petter Stordalen, og hadde sin åpning i 
januar 2013. 

 Vi betalte: 3290,- 

 Slik gjorde de det i testen: Generelt høye ATP-målinger, spesielt på flere dørhåndtak, bøss på gulvet, 
blodflekker på dyne, hår og smuler i senga. 

 Høyeste måling med ATP: Verandadør-åpner (89.968) 

 Påvist sæd: Nei. 

 Hotellet svarer: – Disse resultatene tar vi på største alvor, for vi stiller svært høye krav til renholdet hos oss. 
Hver morgen følger renholderne en sjekkliste på 99 punkter, og deretter blir renholdernes arbeid kontrollert. 
Etter at vi ble kjent med testresultatet har vi styrket rutinene og innført ytterligere kvalitetssjekk på hele 
hotellet. Vi kommer også til å støvsuge madrassene hver morgen. Et hotell som oss skal være rent og ryddig, og 
våre gjester skal vite at vi setter renhold øverst på agendaen, sier kommunikasjonssjef på The Thief, Siri Løining 
Kolderup. 
 

Grand Hotel Rica 
Karl Johans gate 31, 0159 Oslo 

 Om hotellet: En del av Rica Hotels som har nærmere 80 hoteller i Norge og Sverige. Ærverdige Grand Hotel er 
et internasjonalt topphotell som har vunnet flere priser, og er kjent for å huse store stjerner. Blant flere har 
Sarah Jessica Parker, Tom Cruise og Barack Obama overnattet her. 

 Vi betalte: 2316,- 

 Slik gjorde de det i testen: Lite flekker generelt, men noe skitten fjernkontroll. Mye blodflekker i senga og 
ekstremt mye hår i sofa bak puter og noe i senga. 

 Høyeste måling med ATP: Vinduskarm (47.882) 

 Påvist sæd: Nei. 

 Hotellet svarer: – Dette var ikke gøy å høre, her har det glippet på rutiner, for slik skal det ikke være. Vi er et 
førsteklasses hotell og når vi blir avslørt på rutinesvikt er det veldig kjedelig. Håret dere fant i sofaen stammer 
sannsynligvis fra to syntetiske pynteputer som avgir små svarte hår ved risting, som kan ligne på skjegg. Alle 
rom skal støvsuges hver dag, og blodflekker i sengen skal ikke forekomme. Vi vil ta tak i dette med en gang og 
gjennomgå rutinene våre. Det høres ut som vi bør begynne med slikte tester selv, sier administrerende direktør 
på Grand Hotel, Fredrikke Næss. 
 

Radisson Blu Plaza 
Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo 

 Om hotellet: En del av den amerikanske hotellkjeden Radisson Hotels, som har 435 hoteller i 61 land. Radisson 
Blu Plaza, også kalt Oslo Plaza, er Norges høyeste og største hotell, og har blitt et landemerke i Oslo. 

 Vi betalte: 1765,- 

 Slik gjorde de det i testen: Mye flekker på vegger og på stol i hjørnet, svarte fuger i dusjen på badet, tyder på 
muggsopp, diverse hår i dusjen, blodflekker i senga og to tånegler på madrassen. 

 Høyeste måling med ATP: Badekar (17.575) 

 Påvist sæd: Ja, på stol i hjørnet. 

 Hotellet svarer: – Dette ser vi seriøst på og vi 
beklager dette på det sterkeste. Selvfølgelig skal 
alle rom være rene hos oss, og vi kommer til å se 
på rutiner og hvordan vi skal angripe dette 
fremover. Akkurat nå er alle baderommene 
under renovering, så det var beklagelig at dere 
fikk et rom vi ikke har rukket å ta enda. At dere 
fant tånegler i sengen overrasker meg, for de er 
helt nye. Nå må vi bare skjerpe oss, sier 
administrerende direktør på Radisson Blu Plaza, 
Terje Hellebust. 

OSLO PLAZA: Kjønnshår på badet.                                   
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Vedlegg 2                Testskjema: Møkkete hoteller 

 
UV-lys: Lampen avslører kroppsvæsker (spytt, slim, svette og sæd). Vi gir terningkast for hvor mye  
utslag vi får. Ingen funn = terningkast 6, mye funn = terningkast 1. 
Spermsjekk: Der vi får størst utslag med UV-lampe tar vi nøyere undersøkelse med PSA-hjemmetest  
for å fastslå om vi finer rester av sperm eller ikke. 
 

 
Måling 

 

 
Kontaktflate 

 
Hotell: …………………………………….. 

 
Dato/klokke: …………………/………. 

 
 
 
 
 

UV-lys 

Vegger 
 

 

Gulv 
 

 

Seng / pute / laken 
 

 

Nattbord / lysbrytere 
 

 

Fjernkontroll 
 

 

Toalett 
 

 

Dørhåndtak, toalett 
 

 

Sperm-sjekk 
 

(måles der UV-lampe gir 
størst utslag) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATP-måler 

Fjernkontroll 
 

 

Håndtak ved utgangsdør 
 

 

Lysbryter ved dør  
 

Lysbryter ved seng 
 

 

Toalett, knapp 
 

 

Vask 
 

 

Dusjgulv/badekar 
 

 

Håndtak, dusjgulv/badekar 
 

 

Dørhåndtak, WC 
 

 

Vinduskarm 
 

 

Oppsummering Totalinntrykk 
 

 

 Mest nasty funn 
 

 

 

Andre kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 

Redigeringsmanus: Hotellrenhold 

Intro: Når du sjekker inn på et hotell forventer du at det skal være rent. Men selv på de dyreste hotell kan det 
skjule seg skikkelig mye ekkelt. 
 

DEL 1  

Kilde Lyd Bilde Klipp 
Voice 
 
Musikk: 
Notorious 
2 

Snart skal du få se hva som egentlig skjuler 
seg på norske hotellrom.  

Ser hotellrom, lyst 
Samme utsnitt mørkt 
Div nærbilder klippes 
raskt til musikk 
Svaber lysbryter 

D5 C23 
D6 C24 (1 sek hvert 
bilde, lysbryter-
lydeffekt) 
D5 C121 14.44.19-22 

Lena 
Furuberg 

Jeg får inntrykk av at dette er et grisete 
hotellrom 

Lena ser på vegg D1 

Voice 
 

Med oss har vi Lena Furuberg, fra 
Teknologisk Institutt, som er en av landets 
fremste eksperter på rengjøring. 

Vi går mot kamera 
Nært nøkkelkort 
The Thief interiør 

D5 C110 
D2 C53 12.32.15-18 
D7 C1-10 

Lena 
Furuberg 

Jeg forventer jo at vi skal finne rene, pene 
rom. Hvor vi ikke skal finne spor etter 
forrige gjest. 

Lena ute i hotellgang D2 C48 12.30.23-30 

Voice 
 

Vi skal sjekke inn på NI hoteller. Fra de 
billigste… 
…til de dyreste. 
Vi skal undersøke: Skitne hoteller. 

Vi går inn på anker 
Jeg går ut dør og henger 
opp 
Nært nøkkelkort 
Grafikk 

D5 C110 
 
D2 C53 12.32.15-18 

Konfron-
tasjoner 

Hvor viktig er godt renhold for dere? 
Renhold er jo veldig viktig. 
Det skal være rent på rommene. 

 
 
Best Western 
P-Hotels 

D11, D12 

Rap-sang Vi skal finne ut om det hotellene sier 
stemmer.  
 
Med avanserte instrumenter og et 
detaljert testskjema skal vi gå grundig til 
verks.  
 
Med dette apparatet kan vi måle hvor 
mange mikroorganismer det er på en 
overflate. Jo flere mikroorganismer – jo 
større sjans for bakterievekst. 
Og resultatet: Det bør være under tusen. 

Div testbilder, Lena 
sveiper 
 
Nært ATP-måler og 
testksjema 
 
Nært ATP-måler, Lena 
sveiper og gjør målinger 
 
Nært testresultat, 
zoomer inn 

D5 C145 15.00.04-28 

Lena 
Furuberg 

Her tyder det på at dem har glemt å 
rengjøre 

Lena med måleren  

Voice 
 

På hvert hotell måler vi de samme flatene. 
Lyd opp, resultater:  
Godkjent | Ikke godkjent 

 
 
Nært resultater 

 

Voice 
 

Men vår test stopper ikke der. Vi skal også 
bruke en UV-lampe som viser oss flekker 
øyet ellers ikke ser. 

Nært stol, mørkt, til UV-
flekk 
Fra hvit vegg til UV-flekk 

D8 C12 18.17.28-32 
D5 C129 14.48.30-34 
D5 C133 14.52.33-39 

Lena 
Furuberg 

Jeg syns det er ekkelt jeg, for det lyser så 
innmari opp. 

Lena står ved veggen og 
UV-lys 

D5 C38 13.58.11- 
 

Voice 
 

Flekkene kan være alt fra spytt, såperester, 
tannkrem til urin. Eller: 

Nært bilder av UV-lys 
Flekker 

D5 C62 
D5 C26 13.50.17-20 
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Pane-flekk D5 C36 13.56.48-52 

Lena 
Furuberg 

Det her tror jeg faktisk er sæd jeg Lena ved stol D5 C113 14.53.25-28 

Dance-
sang 

Vi skal også undersøke om vi kan påvise 
sæd på noen av hotellene.  

Nært testkit og UV-
flekker 

 

Meg 
standup 
med sæd-
test 

Nå skal vi ta dråper av den her, oppi den, og 
hvis det kommer tre streker, så er det sæd. 

Jeg forklarer og viser 
frem PSA-testkit  

D5 C146 15.02.21-27 

Voice 
 

Med denne spesialtesten skal vi ta prøver 
av mistenkelige flekker. 

Nært prøvetaking av 
mistenkelig flekk 

 

Furuberg 
og meg 

Tror du det er sæd? 
Har vanskelig for å se for meg at det skal 
være noe annet egentlig. 
Den er positiv! 
Æsj, vi har finni sæd vi! 

Står inne på 
hotellrommet, viser nært 
positivt resultat - PSA-
test 

 

 

DEL 2 

Studio: Ja vi har funnet utrolig mye ekkelt. Her er det vi fant på de ni hotellene vi sjekket. 

Kilde Lyd Bilde Klipp 
Voice Anker Hotel er først ut. De markedsfører 

seg som et prisgrunstig hotell i Oslo. Men 
er det billig på bekostning av godt renhold? 

Vi går inn, hotell 
eksteriør 
 
Vi går inn på rom 
 
Koffert åpnes 

D5 C105 – C111 
 
D5 C5 
 
D5 C7 13.40.15 

CSI-musikk 
Opp 

 Nært Lena med 
testutstyr gjør prøver 

 

Voice Her er det MASSEVIS av flekker. 
 
I tillegg viser målingene VELDIG høye 
verdier, FLERE steder. 

Flekker på vegg 
 
Fjernkontroll, lysbryter 
ved dør, Godtkjent | 
Ikke godkjent 

D5 C9-10 
 
D5 C8 + C11-21 

Lena 
Furuberg 

Det var veldig, veldig høyt 
Hva tyder det på? 
Her tyder det på at dem har glemt å 
rengjøre, eller at dem har brukt samme 
kluten når de har gått ut av døra 

 
 
 

 

D5 C16 13.44.53-55 
D5 C16 13.44.21-22 
D5 C16 13.44.24-26 

Voice Og verre blir det, når vi skrur av lyset og 
undersøker rommet med UV-lampa. 

Lyst rom 
Mørkt rom EFFEKT 
UV-lampe skrus på 

D5 C22-C24 
 
D5 C62 

Furuberg 
og meg 

Jeg får inntrykk av at dette er et grisete 
hotellrom. Det er i hvert fall ingen tvil om at 
det er mye flekker her, og det er ekkelt. Ja. 

Lena 
 
LENA OG JEG GÅR 
RUNDT, ALLE SYNCER 
UNDER KLIPPES RASKT 
MELLOM FLEKKER 

D5 C38 13.57.57-00 
 
D5 C25-36 

Lena og 
meg 

Jeg syns det er ekkelt jeg, for det lyser så 
innmari opp. Og det er ekkelt. 
Det er hvertfall ingen tvil om at det er MYE 
flekker her. Nei! 

 D5 C38 13.58.11- 
D5 C38 13.58.25-27 
D5 C37 13.57.27-30 

Voice Og mye flekker, det er det også i senga.   

Lena Her er det flekk, her er det flekk der nede er Lena ved seng D5 C65 14.14.02-07 
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Furuberg det flekk 
Det her er jo ikke greit, det er jo altfor mye 
flekker 

 
 
Nært flekker 

D5 C74 14.19.36-41 
 
D5 C74 14.19.57-00 

Furuberg 
og meg 

Åååh! (reaksjon) 
Nå er jeg kvalm 

Åpner opp seng 
Nært svær flekk 

D5 C79 14.21.28-31 
D5 C79-86 

Furuberg 
og meg 

Hva er det forno a? Dasspapir. 
Det er nok brukt 

Nært plukker opp 
Nært 2 

D5 C85 14.24.11 
D5 C87 14.24.50 

Furuberg 
og meg 

Hva er det forno? 
Det er nok en buse. 
Trur’u det? 
Jeg tror det er en svær blodbuse 
Reaksjon: Jeg brekker meg 

 
NÆRT BLODBUSA 

D5 C69 14.17.07-10 
D5 C69 14.16.32 
D5 C69 14.17.14-18 
D5 C70 14.17.16-22 
D5 C70 14.18.22-26 

Voice Men enda eklere skal det faktisk bli, når vi 
analyserer denne mystiske flekken, rett 
ved senga. 

Sædflekk 
 
Testting 

D5 C35 
 
D5 C51-52-53 

 Musikk opp Nært hansker 
Jeg prekær 

D5 53 
D5 C53 14.05.54-58 

Furuberg 
og meg 

Tror du det er sæd?  
Vanskelig for å se for meg at det skal være 
noe annet egentlig 
Kjenner jeg er litt sånn derre...spent, på en 
ekkel måte 

Lena og jeg ser på 
sædflekk 

D5 C57 14.09.20-29 
 
 
 
D5 C57 14.09.45-53 

Furuberg 
og meg 

Den der er positiv! 
Æsj, vi har funni sæd vi! 
Rett og slett påvist sæd. 
Æsj det er ekkelt, for det er på et sted vi så 
det ganske tydelig. Rett ved siden av senga! 
Reaksjon: Usssh 

Lena og jeg står ved PSA-
testen 
 
 
 
NÆRT POSITIV TEST 

D5 C57 14.10.17-22 
D5 C57 14.10.34-41 
D5 C57 14.11.08-15 
D5 C57 14.11.24-35 
D5 C58 14.11.54-56 

Voice Anker Hotel sier at de skal skjerpe seg, 
men at de ikke kommer til å endre 
rengjøringsrutinene sine. De sier også at de 
er et svært populært hotell, og at de ikke 
kommer til å få færre gjester, selv om de 
kommer dårlig ut av denne reportasjen. 

Stocks utenfor Anker 
Hotel 

 

Musikk 
opp 

   

Voice Neste hotell er lavpriskjeden P-hotels. 
Godt renhold er ifølge hjemmesida ett av 
deres grunnprinsipper. 

STOCKS 
Print screen hjemmeside 
Vi går inn 
Div UV-titte bilder 

 
 
D1 C2 11.13.52-00 

Lena 
Furuberg 

Her er det så mye støv at her er innemiljøet 
påvirka (fortsetter) ligger LAANGT over 
anbefalte grenseverdier 

Lena klatrer opp 
Lena sync 
 
Nært støvklump 

D2 C25 12.16.40-45 
D2 C25 12.17.15-21 
 
D2 C25 12.16.54-56 

Voice Også målingene, er ALTFOR høye.   

Lena 
Furuberg 

Det er så møkkete her! Blir nesten mer 
møkkete av å gå inni her. 

KJAPPE BILDER AV 
OMRÅDER: 
Godtkjent | Ikke 
godkjent 

D2 C33 12.24.22-20 

Lena 
Furuberg 

Det er helt jævlig. Det er helt jævlig 
 
 
Et så høyt resultat viser jo at det er MASSE 
bakterier her, og det er bakterier som kan 
gjøre deg syk 

Lena står i dusjen 
 
Nært ALLER høyeste 
måling 

D2 C33 12.24.46-50 
 
D2 C30 12.22.07-13 
 
D2 C33 12.25.49-55 
 

Voice Heller ikke senga til P-hotel er å anbefale… UV LYS PÅ SENGA (klipp D1 C34 11.39.55-56 
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disse mellom syncer) D1 C34 11.40.13-16 

Furuberg 
og meg 

Det her er blodl Blod? Ja det ser ut som 
blod. 
 
Men det er jo laken over, tåler man ikke litt 
sånn blodflekker på dyna under da? 
 
Nei jeg syns ikke det er greit. 
Når du er på et hotell og betaler ganske 
mye for å få sove der, så bør du forvente at 
det du ligger i og har over deg er rent 

 
Nært blodflekk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1 C32 11.37.00-10 
D1 C32 11.37.24-27 
 
D1 C32 11.37.30-36 
 
 
 
D1 C33 11.37.59- 
 
D1 C33 11.38.10-19 
 

Furuberg 
og meg 

Den ser jo helt oppspist ut den senga her. 
Den har gjort sitt, for å si det sånn 

Tar av laken 
Nært 
 

D1 C39 11.45.19-25 
D1 C43 11.47.58-06 

Voice Og ikke nok med det.   

Lena 
Furuberg 

Det kan egentlig se ut som noen har tissa i 
senga her. Jeg som gjest skal ikke se spor 
etter forrige man. 

Lena 
Nært tiss 

D1 C46 11.51.22-26 
D1 C46 11.51.47-52 

 Hvis du trodde at dette ikke kunne bli 
eklere, følg med nå og se hva som skjer når 
vi skrur av lyset. 

  

Meg 
 
 
 
Furuberg 

Det er et eller annet som har skjedd på 
disse veggene. Ja det er et eller annet som 
har spruta nedover overalt her 
Det er jo mengder vi snakker om her 

UV-lys på vegger, Lena 
og meg ser rundt 
 
 
Plukker opp grått hår 

D1 C11 11.20.27-33 
 
 
 
D1 C176 11.25.29-51 
 

Furuberg Det er jo stivt hååår! (klippe inntil nært) det 
er hår. Men…fra hvor og fra hvem, det er 
ikke godt å si.  

 
Nert pellær hår 
 
Nært nasty hår 2 

D1 C22 11.31.25-51 
D1 C23 11.32.04-06 
 
D1 C24 11.32.31-36 

Voice Renholdet er SÅ dårlig, at også HER påviser 
vi gamle sædrester, på denne veggen og i 
denne stolen. 

Sædtest, bruk div 
nærbilder herfra 

D2 C20-26 

Furuberg Det er så ekkelt atte… atte det her burde… 
det burde ikke vært lov 

Lena er oppgitt D1 C46 11.54.47-55 

Voice Vi drar til P-Hotels og treffer daglig leder 
Birgit Nesheim. 

  

Nesheim 
og meg 

Hei, Camilla! Hei, Birgit.   

Voice Vi viser henne testresultatet Nesheim ser på iPad  

Nesheim Er i grunnen veldig spent, for å være helt 
ærlig. 

  

Voice Og funnene, de sjokkerer henne.   

Birgit 
Nesheim, 
P-Hotels 
Oslo 

Trodde ikke det var så gale, for å si det sånn. 
Det er bare å legge seg helt flat og si at sånn 
skal vi ikke ha det her hos oss. 
 
Hva syns du om at vi påviste sæd på hotellet 
deres? 
Altså, eh, jeg syns jo det… altså at det er 
trist, sånn sett. Men vi må jo regne med at 
folk har seg når de er på hotell, det kan vi 
liksom ikke styre. 
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Men er det greit å finne rester av sæd? 
Altså gjestene skal jo ikke finne rester etter 
forrige gjest. Det er bare noe vi må inn og 
skjerpe. 

  GRAFIKK  

Voice De neste hotellene tilhører velkjente og 
store kjeder, og de er OFTE brukt av det 
norske folk. Prislappen her er litt høyere 
enn de forrige hotellene. HER kan det vel 
ikke være så ille?  

SPLJTSCREEN alle fire  
 
KULT UV-lys bilde (sleng 
på effekt når lampa går 
mot kamera) 

 
 
 
D3 C10 12.48.06-12 

Voice Både på Thon hotel, Scandic og Comfort 
hotell finner vi MYE støv, hår, og massevis 
av flekker.  

  

Furuberg 
og meg 

Å shit (reaksjon) 
Det der er tiss vel? Ja det der er tiss 
Tenk deg den lukta det her kan bli a 
Åååh, her kommer det masse mer på andre 
sida. 

Drar opp seng, ser tiss 
 
 
Mer tiss 

D10 C30 20.53.52-58 
D10 C30 20.54.17-23 
D10 C30 20.54.30-31 
D10 C30 20.54.45-47 
D10 C30 20.55.44 

Voice På Comfort hotell tar vi prøver av 
lysbrytern ved senga og på madrassen. 
Resultatet er langt fra komfortabelt. 

Nært prøvetaking 
 
Sædprøver 

D10 C90 
 
D10 C91 21.40.11 

Furuberg Så da fant vi nok en gang sæd. Mhm. På 
godt synlige steder. 

  

Voice Målingene på alle hotellene er høye. Ikke godkjent  

Voice Men i dusjen på Scandic er resultatet 
sykelig høyt. Husk at målern bør få et 
resultat på under 1000. 

 
Viser sjukt resultat: 
714.525 

 

Furuberg 714.525! Inni den dusjen her så er det 
MASSE hudett, det er masse sånn rosa drit i 
hjørnene 
Det her er gamle hudrester av folk som har 
dusja her før 
Når man betaler så mye for å bo på et 
hotell, så forventer man å finne en ren og 
pen dusj uten hudrester 

Lena i dusjen 
 
Nært nasty Q tips 

D10 C51 21.08.00-07 
 
D10 C51 21.09.24-28 
D10 C52 21.10.18-22 
 
 
D10 C52 21.10.47-52 

 Både Thon, Scandic og Comfort hotell 
beklager resultatene sine og sier at de nå 
vil gå igjennom rengjøringsrutinene sine. 

  

Furuberg 
og meg 
 
Voice 

Her er det blod i det øverste lakenet på 
senga. Ja det er ekkelt. 
 
Vi er på Best Western, som er en av 
verdens største hotellkjeder. 

 
 
 
 

D8 C7 18.10.00-06 
 
 
 

 Der er det no brunt  D8 C23.35-38 

 Når det gjelder renhold, burde de vel 
egentlig hete VERST Western. 

Gjøre om logoen deres 
til  
Verst Western 
 
Div kule UV-lysbilder 

D8 C1-4 C7-8 C12-16 
 
 
D9 C13 

 Det lukter så surt av det herre 
dusjforhenget her 
Det er gamle hudrester i fugene her. (…klipp 
bort…) Det er derfor du kjenner den sure 
lukta også, det er mikroorganismer som 
lukter 

 D9 C1 18.44.05-07 
 
D9 C6 18.49.39-51 

Voice Og på senga er det faktisk et tisselaken.   
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Furuberg Hvis man har et sånn laken i senga så blir 
det veldig klamt å ligge på. 
Sånne ting bruker man ofte på sykehus for å 
beskytte madrassen, ikke på hotell. 

 D8 C18 18.22.53-56 
D8 C18 18.24.12-17 
 
D8 C18 18.24.32-39 

Voice Og funnene i senga stopper i der.   

Furuberg Her ser det ut som noen har tissa. Tiss i senga  

 Der er det en buse. Jeg vikke ta pån 
 
Det er blodbuse 

 
Nært buse 

D8 C19 18.25.12-17 
D8 C19 18.25.38 
D8 C19 18.25.17-19 

Furuberg 
og meg 

Her var det flekkær. 
Her er det sæd, det er jeg ganske sikker på. 

  

Voice Og ganske så riktig: Prøvene vi tar av 
madrassen og denne stolen, er positive. 

  

Lena Jeg er SKIKKELIG sjokkert over at vi har 
funnet sperm på SÅ mange hoteller 

 D8 C33 18.42.21-25 

Leiv Roda, 
adm.dir, 
Best 
Western 
Karl Johan 

Hva syns du om det du ser? 
Nei altså det er jo spesielt, det er ikke 
gledelig å høre. Så dette er en liten 
oppvekker for oss. Vi er ydmyke nok til å si 
at wow, her har vi svikta, men samtidig har 
vi såpass gode rutiner, etter år, dag etter 
dag, måned etter måned, men her vil jeg ta 
en ny runde med mine folk. 

Konfrontasjon Best 
Western 

 

Voice Han sier at dusjforhenget og stolen 
allerede er bytta ut. 

  

Leiv Roda, 
adm.dir, 
Best 
Western 
Karl Johan 

Men at det er sæd, ja off, hva skal vi si. De 
koser seg på hotellet mitt, det er klart at 
mine renholdsfolk, det skal jo ikke 
forekomme. 
 
Lena sier jo i saken at sånn tisselaken, det er 
jo ikke vanlig å ha på hotell, men på 
sykehus. Hvorfor bruker dere det? 
Vi kaller det ikke tisselaken rett og slett, 
dette er en beskyttelse over for madrassen. 
Vi har hatt det i to år vi, så vi har ikke 
merket noe klamme folk i forhold til det. 

Konfrontasjon Best 
Western 

 

  GRAFIKK  

Voice Okey, så renholdet på disse hotellene, er 
helt sinnsykt dårlig. Men hvordan står det 
til på luksushotellene? 

 
 
The Thief 

 
 
D7 C1-10 

LUKSUS 
musikk 

Wow, oioi. Her var det kjempefint 
 

Klipper inn bilder av 
rommet 

D7 C11 16.28.48-57 
 

 På det splitter nye designhotellet The 
Thief, betaler vi over 3000 kroner for EN 
natt. 

Flotte prangende bilder 
av alle de dyre hotellene 

 

Furuberg Her tror jeg det er et bra renhold  
Musikk opp: Lena tar 
prøver 

D7 C12 16.29.35-39 

Voice Joda, renholdet ER litt bedre her.  
Men ikke godt nok. Håndtaket ut til 
balkongen er 90. ganger så møkkete som 
det bør være. 

Godkjent 
Ikke godkjent 
 
Nært resultat 

D7 C61 17.16.48-50 
 
 
D7 C20 16.36.04-11 

Furuberg Det tyder på at det er et område de har 
glemt å rengjøre (..klipp bort..) Og det er et 
sted veldig mange åpner opp fordi det er ut 

Veranda-prøve 
 

D7 C20 16.36.34-46 
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til en terrasse, og der bør det være mye 
mye renere 

Voice Og det blir ikke bedre når vi skrur av lyset.   

Furuberg 
 
Voice 

Hva er det her forno a? Det er…det er 
mensen 
Og deet…på DYNA! 

 D7 C45 16.57.21-25 
 

Furuberg 
 

Sånne flekker hadde jeg ALDRI trodd vi 
skulle finne her. Det er IKKE greit 

 
Mer flekk 

D7 C45 16.58.45-50 
D7 C47 

Voice Ærverdige Grand Hotel skriver på nettsida 
si at de er et internasjonalt topphotell, og 
at de er stolte av å være vertskap for 
Nobelprisvinnere, rockestjerner og 
statsoverhoder. 

Print screen 
 
Stills av kjendiser som 
har bodd på Grand 
legges over 

 

Furuberg 
 

ÆÆÆSJ! Det er seriøst MYE hår i den sofan 
her ass. ÆSJ! Se her a! Det er jo helt 
jææævlig 

 
Bilde legges over forrige 
lyd 
Masse skjegg 
Mer skjegg 

D7 C71 17.30.33-44 
D7 C72 17.30.52-00 
D7 C72 17.31.17-38 
D7 C72 17.32.50 

 Musikk opp – tar på hansker  D7 C78 

  Går fram til senga 
flekk 

D7 C79 17.37.40-47 
D7 C79 17.38.55-58 

Furuberg 
og meg 

Det er en blodflekk. Enda mer blod. Vi 
finner mye blod i sengene. 

 
Flekkebilde 
Div flekker 

D7 C79 17.39.00-06 
D7 C79 17.39.17-19 
D7 C85 17.44.58-00 

Voice The Thief og Grand Hotell sier at de tar 
resultatene på største alvor og at de 
allerede har igangsatt tiltak for bedre 
rengjøringsrutiner. Grand sier at håret vi 
fant i sofan er syntetisk og kommer fra 
putene. 

 
 
 
 
 
Grafikk 

 

Voice 
Techno-
musikk 

Det siste hotellet, er Norges største, OG 
høyeste: Radisson Blu Plaza. Et velkjent 
landemerke i Oslo. 

Går inne på plaza 
Nært nøkkelkort 
Går inn 

D5 C112 
D5 C113 14.38.42 
D5 C114 

Voice Selv om rommet ser fint ut, avslører 
målingene at renholdet ikke er så bra. 

  

Furuberg Her har vi MASSE svart muggsopp på 
veggene. Det hadde jeg ikke forventa å 
finne på et hotell som dette. 

 
 
Nært sopp 

D6 C10 15.27.53-59 
D6 C10 15.26.29-36 
D6 C10 15.28.03-08 

Voice Og vi finner hår. Av ymse slag! Vanlig hår D6 C10 15.26.51-55 

Furuberg I hjørnet her så er det kjønnshår  
Nært kjønnshår 

D6 C10 15.28.29-32 
D6 C12 15.29.46-47 

Furuberg Så her bør de definitv rengjøre på nytt  D6 C13 15.31.18-21 

Voice Og ved nærmere øyensyn..de bør egentlig 
vaske hele rommet på nytt. 

Nærbilder av diverse 
funn, hår og flekker 

 

Furuberg 
og meg 

Hva er det forno? Det her er tånegler  
Nært peller opp negl 

D6 C5 15.17.29-39 
D6 C5 15.18.57-01 

Meg Det er skikkelig sånn hvitt og skikkelig 
størkna 

Nærbilde av sædprøve D5 C142 14.59.12-23 

Voice Flekken på stolen tar vi prøve av, for å se 
om det er sæd. 

  

Furuberg 
og meg 

Det er tre streker. Her er det sæd igjen. Da 
har vi påvist sæd 

 D5 C148 15.04.23-31 

Furuberg Her hadde jeg forventa et bedre renhold, 
enn å finne flekker i stoler 

 D5 C148 15.04.55-00 
D5 C148 15.05.06-12 

Meg 
standup 

I over to uker har vi prøvd å få til en 
intervjuavtale med noen fra Plaza, men nå 

Meg utenfor Plaza  
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har direktøren reist bort og det er heller 
ingen andre ved hotellet som vil snakke 
med oss. 

 Istedenfor viser vi testresultatet til folket.   

Diverse 
folk på 
gata 
utenfor 
Plaza 

Er du på vei til Plaza her eller? 
Ja, presis, vi bor der ja. 
 
Du ser det på eget ansvar nå. Hehe, okey, 
men det er greit å vite. 
 
Diverse reaksjoner: «ÆSJ» 
 
Det er ikke noe artig å se det her vettu. Ei, 
hva er det? 
 
It’s bad. It’s very disgusting. 
 
Det er tydelig at Oslo Plaza har en jobb å 
gjøre på renhold. 
 
 Det er bare fryktelig, hele greia! 
 
Det er ikke greit, og man skal forvente noe 
mer av et sånt type hotell. 
 
Så får du ha et godt opphold! 
Takk for det, hehehe. 

  

 

UTRO: Ikke rart at hotellgjestene er litt skeptiske. Plaza sier til oss at de ser alvorlig på resultatet, de 

sier også at de skal gå igjennom rutinene for rengjøring og at de allerede er i gang med å pusse opp 

bada. 
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Vedlegg 5 

Manus/skisse før opptak 
 
DEL 1 
 
Kilde Lyd Bilde 

Lena og meg 
 
Undersøkelses- 
musikk 

ANSLAG: 
 
Nest beste sekvens fra testen 

Masse nærbilder: 
testinstrumenter 
UV-lys og spermsjekk 
Lena og meg reaksjoner 

Voice Snart skal du få se hva som egentlig skjuler seg 
på norske hotellrom.  
VI skal avsløre det øyet IKKE kan se. 

Fint rom, vanlig bilde 
Samme utsnitt med UV-lys 

Lena og meg Reaksjoner «det kan være tiss eller sæd» Nært flekker med UV-lys 

Voice 
Rikmannsmusikk 
 
 
Musikk 
undersøkelse.. 
 
 
 
 
 
Lena og meg går 
med koffert mot 
kamera 

Vi skal sjekke inn på X hoteller. Fra økonomi til 
de dyreste hotell. 
 
Med oss har vi med Lena Furuberg, som er en av 
landets fremste eksperter på rengjøring. 

- HUSK LYD OPP FRA NÆRBILDER 
Og hvor enn vi drar er kofferten med (LYD: hjul 
trilles). Den inneholder alt utstyret vi trenger for 
å undersøke hvor RENT – ELLER – møkkete, det 
FAKTISK er (LYD: koffert åpnes) 
 
For VI skal undersøke:  
 
Skitne hoteller 

Splitscreen utenfor alle hotell 
Zoomer inn på billighoteller, 
deretter The Thief og Plaza 
 
Lena med testutstyr 
 
Nært koffert som filmes bakfra 
mens vi går inn hotell 
Åpner koffert og tar ut utstyr 
Lena og meg går med koffert 
LOGO 3D-versjon 
 
Henger logo på hotelldør og lukker 
igjen døra 

Folk på gata Man regner jo med at det er rent... 
Hvor viktig er godt renhold når du sjekker inn på 
hotell? 
Tror du det er renere jo dyrere det er? 
Hvordan tror du renholdet er på  
The Thief? (evnt andre eksempler vi kan dra fram) 
 
EVENTUELT HOTELLKJEDER INN HER SOM SIER 
HVOR VIKTIG RENHOLD ER FOR DEM 

Folk på Karl Johan 
 
Eventuelt folk utenfor hoteller 

Voice Godt renhold er FORVENTA, når du sjekker inn på 
et hotell. (LYD: Nøkkelkort) Men hvordan er 
det….egentlig? Først skal vi til... (billigste hotell) 

Div hotellbilder, nærbilder: 
Snurredør, nøkkelkort, «pip», 
åpner dør, nært sko tråkker inn 

Lena Furuberg Hvor rent bør det være? 
Hva forventer du av norske hoteller? 
Hva er førsteinntrykket av rommet? 

Lena i gangen på rommet 

Voice Med avanserte instrumenter og et detaljert 
testskjema skal vi gå grundig til verks. Ved første 
øyekast SER jo rommet fint ut. Men hva skjer når 
vi skrur AV lyset, og skrur PÅ en UV-lampe? (LYD: 
Klikk, skrus på – evntuelt kul sci-fi lyd) 

Lena åpner koffert – filmes fra 
flere vinkler 
Nært testskjema 
 
Lys vs UV-lys: Samme utsnitt 

Lena 
Lena og meg 

Hva tror du flekkene er? 
Hva viser UV-lampa? 

Lena i mørket med UV-lampe 
Nært flekker 

Voice Vi inspiserer sengene med UV-lys, og river opp 
sengetrekk for å se hvordan madrassene ser ut. 

Husk nærbilder her, og nært 
reaksjoner 

Lena og meg Reaksjoner:  
Hva finner vi i sengene?  
Er det mulig å påvise sæd?  
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Lena Jeg tror det rett og slett er sperm Lena 

Voice Vi velger oss ut noen hotspots, som vi 
undersøker hos ALLE hotellkjedene: 
 
Nattbord, lysbryter, kaffemaskin, toalettsete, 
telefon, dørhåndtak – for å nevne noe. 
 
Med en ATP-måler vi hvor rent – eller møkkete – 
det faktisk er. 

Nært apparat 
 
 
Nærbilder og testskjema 

Lena Hva er en ATP-måler? 
Hva måler den? 
Kan du vise hvordan du tester… 

Lena ansikt forklarer, nært 
instrument 
Intervjues mens ho går rundt 

Voice 
Lydeffekter: Riktig-
pling og feil 

Teknologisk Institutt regner alle flater som får et 
resultat på OVER 1000, som møkkete. I vår test 
finner vi både flater som blir godkjente. Og Ikke 
godkjente (SANNSYNLIGVIS) 

GODKJENT | IKKE GODKJENT 
Nærbilde av flater, legger grafikk-
stempel oppå 

Lena Hva syns du om resultatet? 
Hva betyr det? Kan det være farlig? 

 

Voice De høye nivåene tyder på altfor dårlig renhold. 
For jo flere mikroorganismer – jo større sjans for 
bakterievekst. 

 

Lena og meg Reaksjoner  

Voice Men vår test stopper ikke der. For vi skal også se 
om vi kan påvise sæd på noen av hotellene. 

 

Lena Tror du vi klarer å påvise sæd? 
Hva føler du nå? 

 

 
DEL 2 
 
INTRO: Nå skal du få se resultatet… 

 
 TESTRESULTATET 

 
Må se an hvilke resultater vi får. Bygge opp med å 
presentere de beste først og dårligste til sist? 
 
Vise MASSE bilder av div funn, nært testskjema. 
Husk å ha på plasthansker!!! 
 
Konfrontere noen av hotellene. 
 
Er Best Western egentlig Verst Western? 
 
Og ER egentlig kvalitet riktig beskrivelse av 
Quality-kjeden? 
 
Bør Thon-kjeden tone seg ned? 

Gopro: Henges opp så det ser ut 
som overvåkningskamera, Lena 
går rundt og tester (speedes opp) 
 
Legge Gopro i doen og filme at vi 
åpner dasslokket?? 
 
Filme ut av hotellvindu på nattan: 
Speede opp 
 
Filme utenfor og INN hotellvindu 
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Vedlegg 6 
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Takk 

Å være journalist er gøy! Enda gøyere er det når du har fantastiske kollegaer. Og enda gøyere er det 

når sjefen attpåtil er fantastisk, og lar deg lage saker som dette.  

Tusen takk for at du er en utrolig dyktig sjef, Jostein Olseng. Tusen takk for at du viser oss tillit, 

inspirerer og alt du lærer oss. Tusen takk Solveig Barstad som alltid er klok og deler kunnskap, 

både når det gjelder saker, allmennkunnskap og generell dannelse her i livet. Tusen takk Excel-konge 

Erik Molland for alt du lærer oss. Alle disse har hjulpet meg mye under arbeidet med denne saken, 

det setter jeg utrolig stor pris på. Og ikke minst, tusen hjertelig takk, selveste mr. Pixar og Avid-

konge Chris-Erik Kristoffersen, som har vært uunnværlig og min partner in crime i  

team Østfolds skærpæste. Du er ekstremt dyktig og det er aldri kjedelig å jobbe med deg.  

Tusen takk til alle andre kollegaer i TV 2 hjelper deg. Dere er fantastiske og jeg digger dere. 

Vi prekæs! 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Camilla Brække 

23. september 2014 

Oslo 

 


