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Uden saks og klister – ingen journalister
En kildekritisk analyse af en baggrundsinformation

med særligt henblik på afhængighed mellem kilderne

CHARLOTTE WIEN

De sidste 10-15 års udvikling på IT-området har be-
tydet, at det såvel for historikeren som for journali-
sten er blevet langt lettere hurtigt at skaffe sig store
mængder information i elektronisk form. Desuden
er mulighederne for elektronisk ”klippe-klistren”
praktisk taget ubegrænsede. Dette har naturligvis
lettet journalistens daglige arbejde med at skaffe sig
baggrundsinformation, men er samtidig dybt proble-
matisk: Et af de mest populære informationssøge-
værktøjer for journalister i Danmark er Polinfo
(Wien, 1999). Polinfo er en databasevært, der udby-
der en selektion af den fulde tekst af fem danske
dagblade, to nyhedsbureauers telegrammer og et an-
tal andre servicer. Praktisk taget alle større danske
dagblade anvender Polinfo til informationssøgning.
Det betyder, at de samme journalister, som bruger
Polinfo til at søge informationer i også bliver leve-
randører af informationer til databasen. I sin yderste
konsekvens kan det betyde, at upræcise eller direkte
fejlagtige oplysninger i en længere årrække cirkule-
rer ind og ud af aviser og dagblade i et lukket kreds-
løb.

Nu og da bliver det ”opdaget”, at informationer
er fejlagtige eller misvisende. Et klassisk eksempel
på det, er historien om ”massakren i Timisoara” i
1989 (Fossum, 1996:89, Thurén, 1997:15). Det er
også velkendt, at aviser og dagblade nu og da
viderebringer vandrehistorier (Christensen, 1998)
eller fejlagtige beskyldninger i personsager (Bruun,
1995:6). I tilfælde som disse er ”det blevet opda-
get”, og historierne er blevet dementeteret, men
hvor tit bliver de egentlig det? Og hvad sker der

egentlig med en forholdsvis betydningsløs daglig-
information, når den ryger ind og ud af en informa-
tionsbank som Polinfo, som mange journalister
trækker på i deres daglige arbejde som et af deres
vigtige værktøjer?

På denne baggrund er det formålet med denne
artikel gennem et case-study, hvor der foretages en
kildekritisk analyse med særligt henblik på afhæn-
gighed mellem kilder at undersøge, hvorledes en
stump information genbruges i flere forskellige
sammenhænge af flere journalister på forskellige
nyhedsbureauer og dagblade.

Afgrænsning
Der er således tale om et hypotesegenererende case-
study, hvor et af undersøgelsens mål er at afdække,
om det overhovedet er muligt at forfølge en enkelt
information ind og ud af et informationsystem, som
Polinfo, at opstille et egentligt kort over informatio-
nens bevægelser og endelig at afslører hvad der sker
med informationen under dens vandring samt hvor-
ledes journalisterne påvirker hinanden. Dette bety-
der, at der gennem artiklen må udvikles et forslag til
en metode til at afdække afhængighed mellem jour-
nalistiske arbejder. En sådan metode vil kunne
danne basis for en senere og større undersøgelse af
samme problemstilling.

Den information, der er udvalgt til dette case-
study er udvalgt tilfældigt. Informationen viste sig
gennem analyse arbejdet at være et heldigt valg af
flere årsager:

For det første fordi den er relevant for en pro-
blemstilling, der kunne behandles ud fra to forskel-
lige vinkler. Begge vinkler var aktuelle i pressen i
foråret 1999: Størrelsen af det ungarske mindretal i
provinsen Vojvodina i Serbien, samt dette mindre-
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tals dilemma, dels i forbindelse med Ungarns med-
lemsskab af NATO, dels i forbindelse med krigen på
Balkan.

For det andet er denne information valgt, fordi
Vojvodina stort set kun omtales i den danske presse
i forbindelse med disse to problemstillinger, hvor-
ved informationen optræder inden for en afgrænset
tidsperiode. Herved har det været muligt at lave en
forholdsvis udtømmende afsøgning af, hvor og i
hvilken form informationen fremkommer.

Den tredje og sidste årsag til, at denne informa-
tion er valgt, er, at tilstedeværelsen af et ungarsk
mindretal i Vojvodina-provinsen kan antages at
være forholdsvis ukendt for den gennemsnitlige
avislæser (og måske også journalist). Derfor vil
journalisten som oftest være nødt til at forklare sin
læser, hvad Vojvodina er.

Samtlige henvisninger til Vojvodina er hentet i
Polinfo. Det skal i parentes bemærkes, at Polinfo
ikke er den eneste databasevært i Danmark, der ud-
byder aviser i fuld tekst. En undersøgelse har vist, at
brugen af Berlingske Avisdata, som er konkurrent til
Polinfo, er lige så udbredt på de største danske dag-
blade. Samme undersøgelse viste dog, at meget få
dagbladsredaktioner abonnerer på begge database-
værter samtidig (Wien, 1999:14). Derfor er det ri-
meligt at antage, at udvekslingen af informationer
mellem de to databaseværter er forholdsvis begræn-
set.

Informationer om Vojvodina begynder at op-
træde systematisk i den danske presse omkring mid-
ten af marts 1999 i forbindelse med Ungarns opta-
gelse i NATO d. 12. marts 1999 og aftager igen ved
afslutningen af krigen på Balkan, dvs. omkring d.
16. juni. Der er derfor lagt denne tidsmæssige af-
grænsning til grund for det indsamlede empiriske
materiale.

Herudover var det nødvendigt nærmere at defi-
nere en række kriterier for, hvad informationen
skulle indeholde, for at de enkelte informationer
kunne sammenlignes. Det blev her besluttet, at alle
artiklerne skulle give en forklaring på det særlige
problem i Vojvodina-provinsen i forhold til krigen
på Balkan, og at alle artiklerne skal indeholde op-
lysningen om det ungarske mindretals størrelse.

Inden for disse rammer kunne der indsamles el-
leve artikler. Det er ikke hensigten med denne arti-
kel at udstille enkelte journalister for at ”skrive af”
eller viderekolportere upræcise eller fejlagtige op-
lysninger. Derfor er navnene på de elleve artiklers
forfattere ikke medtaget. Der vil udelukkende blive
henvist til, hvilken avis (hvilket nyhedsbureau) in-
formationen blev bragt i, på hvilken dato, samt ar-
tiklernes ID-nummer i Polinfo.

Baggrund

Der er ikke meget nyt i, at historikerens og
journalistens arbejde ligner hinanden: For begge be-
står det noget forenklet i at udvælge en række kilder
(skriftlige eller mundtlige, levn eller beretninger) til
belysning af en problemstilling og at behandle disse
kilder således, at de tilsammen giver et sandt og
overskueligt billede af et stykke af virkeligheden.

Det er ligeledes almindeligt kendt, at hvor
historiefaget har gransket sig selv i mere end 100 år
og undersøgt fagets udøveres brug af kilder ned til
mindste detalje, så er relationerne mellem journali-
ster og deres kilder et underbelyst emne i forsknin-
gen. Dette må overraske, fordi arbejdet med kilder
næsten er mere centralt for journalister end for
historikerne. Umiddelbart ser det ud til, at denne
forskning er blevet ignoreret, fordi journalisterne
har ment, at historikernes og journalisternes arbejde
lignede hinanden så meget, at journalisterne kunne
sparer sig ulejligheden med at granske sig selv og
nøjes med at lære af historikernes omgang med de-
res kilder. Det synes ikke at være holdbart i læng-
den. For selvom der er ligheder mellem de to fag-
gruppers arbejde, så er der så sandelig også er store
forskelle.

En af de væsentlige forskelle er begrundet i for-
skellige uddannelsestraditioner: Historikeren er ud-
dannet på et universitet, hvor en forholdsvis stor del
af studiet beskæftiger sig med en række teknikker til
udvælgelse og behandling af kilder til at belyse en
problemstilling, og med at fremlægge en analyse af
problemstillingen i skrift således, at undersøgelsens
konklusion ikke lader sig gendrive. Dette er histo-
risk metode.

En tilsvarende metode, der så at sige garanterer,
at produktet lever op til standarden inden for faget,
findes ikke inden for journalistik på trods af, at faget
de seneste 20 år har oplevet en stigende grad af for-
malisering af uddannelsesforløbet: Journalister i
Danmark blev frem til 1971 uddannet i mesterlære,
og faget betragtede sig selv som et håndværksfag.
Med oprettelsen af Danmarks Journalisthøjskole op-
hørte den egentlige mesterlære. Dog bibeholdt man
et 18 måneders praktikforløb. Den seneste udvikling
i denne retning er sket i forbindelse med udbudet af
journalistik ved Syddansk Universitet, Odense, og
ved Roskilde Universitetscenter i 1998.

Faget har dog bibeholdt en del af sin oprindelige
selvforståelse som et håndværk. Dette ses eksempel-
vis ved, at en meget stor del af uddannelsen i Oden-
se består af faget ”Håndværket”, ligesom der fortsat
indgår et praktikforløb i uddannelsen (Lund og Pe-
tersen, 1999:91).



71

En anden forskel er begrundet i, at de to faggrup-
per arbejder inden for væsensforskellige tids-
horisonter: Historikeren har, hvis hun arbejder som
forsker, op til et helt liv til at analysere en problem-
stilling, mens journalisten normalt skal levere sit
produkt på ganske få timer eller dage. Denne sidste
forskel betyder naturligvis, at den grundighed, som
historikeren kan tillade sig at lægge for dagen i hen-
des arbejde, ofte er udelukket for journalisten.

Det betyder også, at det historiske metode-
apparat ikke er direkte applicerbart som arbejdsred-
skab for journalisten. Alligevel er der dele af histo-
rikerens metodeapparat, der med fordel lader sig an-
vende af journalisten i hans arbejde.

Derfor er det ikke overraskende, at dele af det hi-
storiske metodeapparat har sneget sig ind hos jour-
nalisterne.

Et af de metodiske arbejdsredskaber, som benyt-
tes af begge fag er kildekritikken. Formålet med
kildekritikken er at ”bedöma sanningshalten i den
information jag möter ...” (Thurén, 1997:7). Det
turde være indlysende, at når begge faggrupper be-
skæftiger sig med at producere sande og oversku-
elige fremstillinger af virkeligheden, må det at
kunne bedømme sandhedsindholdet i den informa-
tion, man møder, være en vigtig færdighed for
begge faggrupper. Dette gøres ifølge Thurén (1997:
11) ved hjælp af de kildekritiske principper, dvs. at
vurdere

A) om en kilde er ægte (om den er det, den giver sig
ud for at være),

B) hvorvidt kilden er samtidig med den/de begiven-
hed(er), den beskriver,

C) om kilden er uafhængig, dvs. om den er et referat
eller en afskrift af en anden kilde og endelig,

D) om kilden er fri for tendens.

Undervejs i den kildekritiske analyse er der utallige
muligheder for at overse et eller flere af de kilde-
kritiske principper og derved nå frem til en fejlslut-
ning om, hvad sandheden om en given problemstil-
ling er. Derfor er historikeren forpligtet til at hen-
vise til hver enkelt kilde, hun har brugt, således at
enhver kan gå hendes fortolkning ”efter i sømmene”
og kritisere dens eventuelle svage punkter. Histori-
keren skal med andre ord dokumentere enhver på-
stand i det færdige produkt (Kristensen, 1992:2).

En sådan forpligtelse findes kun indirekte for
journalisten. En journalist står naturligvis – ligesom
historikeren – til regnskab både over for sin kilde og
over for sin læser og skal derfor sikre, at læseren i
videst muligt omfang ved, hvem/hvad der er kilden

til et stykke information. Men samtidig skal et jour-
nalistisk produkt både underholde og informere, og
kravet til journalistens arbejde med at dokumentere
sine kilder må rette sig efter, at produktet skal for-
blive læservenligt. Det har i praksis den betydning,
at en journalist som oftest vil dele sine kilder op i to
kategorier: Den første gruppe af kilder er kilder til
selve historien eller nyheden. Dem vil han referere
direkte til – dvs. dokumentere. Den anden gruppe
kan man kalde baggrundsinformationer. Baggrunds-
informationerne er informationer, som journalisten
viderebringer for at gøre problemstillingen klar og
forståelig for læseren. Her vil han som oftest ikke
referere direkte til sin kilde.

Jo fjernere en problemstilling er for læseren af
(og journalisten til) en artikel, jo flere baggrundsin-
formationer er der behov for at viderebringe. Disse
baggrundsinformationer om et emne skal journali-
sten skaffe et eller andet sted fra.

Metode
Sammenligningen af de elleve artikler, der blev ud-
valgt til denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i
de kildekritiske principper som beskrevet hos
Thurén (1997:11), dvs. en afdækning af ægthed,
samtidighed, afhængighed og tendens. Dog vil ho-
vedvægten i analysen ligge på afdækning af afhæn-
gighed mellem kilderne.

Det første niveau i Thuréns (1997:25) kilde-
kritiske analyse er en undersøgelse af, hvorvidt kil-
derne er ægte. Dette undersøges ved at analysere,
hvorvidt kilderne er det, som de giver sig ud for af
være (Thurén, 1997:25). Et eksempel på, at en kilde
giver sig ud for at være noget andet end den er,
kunne være, hvis en af kilderne giver indtryk af at
være et citat, og der samtidig er verbal overensstem-
melse mellem denne kilde og en tidligere kilde, der
ikke viderebringer informationen i citatform.

Det næste niveau i Thuréns kildekritiske analyse
er bestemmelsen af, hvorvidt kilderne er samtidige
med den/de begivenheder, de beskriver. Da der i den
tidsmæssige afgrænsning af problemstillingen per
definition ligger et samtidighedskrav til de udvalgte
kilder, er afdækningen af samtidighedskriteriet så at
sige givet på forhånd.

Hovedvægten i analysen vil som nævnt ligge på
afdækning af afhængighed mellem de enkelte artik-
ler. Thurén (1997) giver ingen direkte anvisninger
på, hvorledes afhængighed mellem kilder afdækkes.

Fink (1996:17) analyserer afhængighed mellem
kilder ved at opstille kilderne i en matriks, hvor kil-
derne indplaceres efter førstehånds/andenhånds-
vidne og primær/sekundær kilde. Udgangspunktet
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må derfor være at anvende Finks matriks model og
at anvende den udfra et operationaliserbart krite-
rium. Dog er Finks matriks problematisk, fordi den
tager udgangspunkt i en skematiseret virkelighed,
hvor et antal førstehåndskilder lader sig identificere.
Dette er ikke tilfældet i dette case-study, hvor de en-
kelte kilder mere eller mindre bevidst slører, hvilke
kilder de selv bygger på.

Kristensen (1992:61-62) giver følgende avis-
ninger på hvorledes afhængighed mellem skrevne
kilder afdækkes:

Verbaloverenstemmelse foreligger, hvis et el-
ler andet beskedent antal ord – f.eks. fem –
optræder i samme rækkefølge indenfor det
samme tekstafsnit (en sætning eller et par lin-
jer) Hvis det er tilfældet, skal du regne med,
at de to informationer er i familie, også sel-
vom det forekommer usandsynligt, at de kan
være det.

En lige så sikker, men sjældnere forekom-
mende indikator på afhængighed er den fælles
fejl. Tankegangen er her den, at to mennesker
ikke kan tage fejl på samme måde, medmindre
de har været underlagt den samme påvirkning.

Kristensens anvisning er, som det fremgår, i sig selv
ikke præcis nok til at lade sig operationalisere, idet
afhængighed mellem kilder må antages at kunne
forekomme i flere grader.

Fastholder man derfor, at afhængighed forekom-
mer hvis eksempelvis fem ord går igen i to kilder,
bør dette kunne skelnes fra de tilfælde, hvor der er
tale om direkte omskrivninger eller egentlig afskrift.
I den følgende analyse vil der derfor blive skelnet
mellem afhængighed og stærk afhængighed. Endvi-
dere bør analysen kunne rumme de tilfælde, hvor
der blot er tale om en mere eller mindre diffus
meningsmæssig og/eller stilistisk overensstemmel-
se, der tyder på, at en kilde har inspireret en anden.
I analysen af afhængighed mellem kilderne vil der
derfor blive opereret med tre grader: Svag afhæn-
gighed, afhængighed og stærk afhængighed.

Som det fremgår af ovenstående citat er fælles
fejl sjældent forekommende. Netop derfor er der i
dette tilfælde valgt at tage udgangspunkt i angivel-
sen af størrelsen af det ungarske etniske mindretal i
Vojvodina-provinsen. Dette er valgt, fordi størrelsen
af en etnisk gruppe per definition vil være diffus.
For hvad vil det sige at tilhøre en etnisk minoritet?
Og hvorledes kan det måles og defineres? Hvis man
i midten af 1940erne havde adspurgt tyske statsbor-
gere, om de tilhørte den jødiske minoritet, ville de
bekræftende besvarelser næppe have afspejlet virke-
ligheden. Herved antages det, at der er tale om en

indikator på afhængighed på linje med den fælles
fejl, hvis to eller flere af kilderne angiver den sam-
me størrelse på det ungarske mindretal.

Indenfor informationsvidenskab opererer man
med begrebet ”Citationsanalyse” (Hjørland, 1992:
20). Indenfor citationsanalyse kortlægges doku-
menters citationsmønstre og afhængighed af hinan-
den vha. de enkelte dokumenters referencer til andre
dokumenter (deres dokumentation). Citationsana-
lysen anvendes traditionelt kun på forsknings-
publikationer, hvor dokumentationen klart fremgår.
Det er, som det fremgår, ikke tilfældet her. Alligevel
synes citationanalysen at være brugbar som redskab
i dette tilfælde: Da det samlede vidensunivers i dette
case-study består af en enkelt stump information vil
det med udgangspunkt i verbal overensstemmelse
mellem de enkelte kilder blive forsøgt at optegne
afhængighederne mellem kilderne på et ”citation
map”, således som det f.eks. ses hos Engel (1988:
93).

Tendenskriteriet analyseres ud fra, hvilken vin-
kel af de to mulige, journalisten har valgt. Tanken
hermed er at undersøge, om afhængigheden mellem
kilderne også afspejler sig i kildernes tendens såle-
des, at de kilder, der arbejder med den ene vinkel
især benytter kilder, der har beskrevet den samme
vinkel på stoffet. I fald dette skulle vise sig at være
tilfældet vil det tyde på, at journalisterne genbruger
hinandens arbejder mere systematisk ved at under-
søge, om de kilder, de benytter sig af, har samme
vinkel på stoffet, som de selv arbejder med, således
som et britisk studie påpeger (Nicholas and Martin,
1997: 45-46). Alternativt, hvis dette viser sig ikke at
være tilfældet, vil det tyde på, at journalister blot lå-
ner faktuelle oplysninger hist og pist uden særlig
skelnen til deres kilders øvrige indhold.

Den kildekritiske analyse
De elleve artikler, der er blevet anvendt i dette case-
study, fremgår af tabel 1 nedenfor:

Over halvdelen af de udvalgte kilder fra dagbla-
det Politiken. Denne overvægt er ikke overraskende
eftersom Polinfo er en databasevært, der drives af
Politikens Hus. Det er samtidig Politikens Hus, der
udgiver dagbladet Politiken.

I forhold til ægthed angiver ingen af de elleve
kilder den pågældende information i form af et citat
eller med henvisning til en personlig kilde. Og in-
gen af kilderne giver sig derfor ud for at videre-
bringe andet eller mere end baggrundsinformation
til forklaring af den særlige prekære situation, som
det ungarske mindretal i Vojvodina befinder sig i.
Ingen af kilderne hævder således, at der er foretaget



73

en folketælling på stedet, eller at forfatteren til artik-
len rent faktisk har været tilstede i Vojvodina og for-
visset sig ved selvsyn om mindretallets størrelse.
Kildernes ægthed kan således ikke diskuteres. Der
er for alle elleve kilder tale om meddelende, sprog-
lige kilder, der har karakter af beretning. Den ældste
at de elleve kilder er fra d. 19. marts 1999, mens den
yngste er fra d. 16 juni 1999. Dog er de otte af de
elleve kilder affattet indenfor den samme måned.
Hvorved alle kilder er samtidige.

Som udgangspunkt for at afdække kildernes ind-
byrdes afhængighed er valgt angivelsen af størrel-
sen af det ungarske mindretal i Vojvodina.

Som det fremgår af tabel 2 er der stor usikkerhed
omkring størrelsen af det ungarske mindretal i de tre
første kilder, som alle stammer fra Politiken. Endvi-
dere er udgangspunktet for størrelsen af mindretallet
i alle tre artikler væsentligt større end det antal, der
senere angives konsekvent i alle kilderne. Usikker-
heden om antallet synes at bestå frem til offentliggø-
relsen af telegrammet fra Ritzau d. 13 april, hvor
antallet bliver angivet til 300.000 uden nogen form
for modifikation. Ritzaus nyhedstelegram bliver
derved en central kilde for de følgende kilder.

I dette tilfælde synes informationens præcision
således at blive skærpet over tid.

Det skal dog bemærkes, at fastlæggelsen af stør-
relsen på mindretallet til 300.000 bringer dagbladet
Politiken i et vist dilemma: Der er allerede angivet
tre forskellige størrelser på mindretallet indenfor 12
dage og bladet må tilsyneladende erkende, at de før-
ste tre angivelser var for høje. Dette klares ved at
anvende et modererende ord i forbindelse med angi-
velsen af størrelsen på mindretallet i de kommende
tre artikler i Politiken: ”ca. 300.000", ”godt
300.000" og endelig ”ca. 300.000". Nyhedsbureauet
Ritzau og de to andre aviser hhv. Jyllands-Posten og
Information fastholder 300.000 uden moderator
med undtagelse af den sidste af de elleve artikler
hvor moderatoren ”omkring 300.000" optræder
igen. Nyhedstelegrammet fra Ritzau d. 13 april sy-
nes mao. at komme til at danne udgangspunkt for en
fælles konsensus vedr. mindretallets størrelse på
300.000 i de tre aviser og telegrambureauet selv.

I det hele taget får nyhedstelegrammet fra Ritzau
d. 13 april 1999 forholdsvis stor betydning for de
efterfølgende kilder. Ritzau skriver:

Tabel 1. Artikler anvendt i case-study

Polinfo ID-nr. Dagblad og dato Polinfo ID-nr. Dagblad og dato

Z4060660 Politiken 19/3 1999 Z4158544 Information 23/4 1999

Z4078906 Politiken 26/3 1999 Z4157475 Politiken 26/4 1999

Z4098000 Politiken 1/4 1999 Z4158334 Jyllands-Posten 26/4 1999

Z4128757 Ritzau 13/4 1999 kl 17:45 Z4161527 Ritzau 27/4 1999 kl 16:23

Z4139760 Politiken 18/4 1999 Z4469016 Ritzau 16/6 1999 kl 09:23

Z4143527 Politiken 20/4 1999

Tabel 2. Artiklers angivelse af størrelsen af det ungarske mindretal i Vojvodina

Dagblad Angivelse af størrelsen af og Dagblad Angivelse af størrelsen af og
dato  det ungarske mindretal dato  det ungarske mindretal

Politiken 19/3 ”...omkring 340.000 ungarere ...” Information 23/4 ”...300.000 etniske ungarere...”
1999 1999

Politiken 26/3” ...mere end en halv million...” Politiken 26/4 ”...et etnisk ungarsk mindretal på
1999 1999 ca. 300.000...”

Politiken 1/4 ”...350.000 etniske ungarere...” Jyllands-Posten ”Der bor 300.000 etniske ungarer..”
1999 26/4 1999

Ritzau 13/4 ”...ungarske mindretal på 300.000...” Ritzau 27/4 ”...for de 300.000 etniske ungarere...”
1999 kl 17:45 1999 kl 16:23

Politiken 18/4 ”...ca. 300.000 etniske ungarere...” Ritzau 16/6 ”...huser omkring 300.000
1999 1999 kl 09:23 etniske ungarere.”

Politiken 20/4 ”...godt 300.000 etniske ungarere...”
1999
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Nogle af disse ungarere [mindretallet i
Vojvodina] er blevet indrulleret i den jugosla-
viske hær og sendt til Kosovo, og den ungar-
ske regering har meldt om, at flere ungarere
er dræbt i provinsen efter at NATO-angrebene
satte ind. Udenrigsminister Janos Martonji
mindede i forrige uge om den vanskelige po-
sition, Ungarn befinder sig i ved at være
tvunget til at gå i krig mod andre ungarere.
Derfor er det utænkeligt, at Ungarn sender
soldater til Kosovo, hvis det skulle komme til
krig på landjorden.

Dette bliver genbrugt i Politiken d 18 april med flg.
ordlyd:

Tusindvis af dem [ungarene i Vojvodina] er
nødt til at kæmpe i Milosevic’ hær. Ungarns
udenrigsminister, Janos Martonyi, sagde i
forrige uge i Bruxelles, at det er ”utænkeligt”,
at ungarske soldater skulle være med i NATOs
eventuelle jordoffensiv i Kosova.

Det er rimeligt at antage, at disse to kilder er stærkt
afhængige af hinanden pga. den store overensstem-
melse såvel i meningen som i ordvalg eller omskriv-
ninger. Eksempelvis ”hvis det skulle komme til krig
på landjorden” og ”eventuelle jordoffensiv i Ko-
sova.” eller ”utænkeligt” og ””utænkeligt””. Det er
tydeligt, at Politiken ”strammer informationen op”
og dramatiserer den i forhold til Ritzau, for det før-
ste ved at angive ordet ”utænkeligt” i citationstegn
så det fremstår som et citat, for det andet ved at an-
give, at tusindvis af ungarere allerede er indrulleret i
Milosevic’ hær, hvor Ritzau blot skriver ”nogle un-
garere”. Dette skyldes formentlig, at Politiken i ar-
tiklen fra d. 19 marts citerer formanden fra Vojvo-
dinas Socialdemokratiske Union Nenad Canak for
følgende:

Der foregår tvangsudskrivninger [i Vojvo-
dina]. Kun 12 procent melder sig frivilligt til
værnepligten. Vojvodina bliver straffet med
tvangsudskrivninger uden om de lokale
mønstringskontorer.

Dette tyder på, at forfatteren til Politikens artikel fra
d. 18 april har taget udgangspunkt i oplysningen fra
samme avis d. 19 marts, hvoraf det fremgår, at det
ungarske mindretal deltager i den Jugoslaviske hær,
enten frivilligt eller som et resultat af tvang. Da an-
tallet af ungarere i Vojvodina er fastlagt til 300.000
må der være tale om ”tusindvis”.

I endnu et tilfælde i det udvalgte materiale op-
træder der en meget stor verbal overensstemmelse
mellem to af kilderne. Politiken skriver d. 26 april:

Det nye NATO-land Ungarn, det eneste land i
alliancen, der grænser op til Jugoslavien,
eksporterer olie til Jugoslavien.

Mens Jyllands-Posten samme dag skriver:

Ungarn er det eneste af de tre nye NATO-
medlemmer, der deler grænse med Jugosla-
vien, NATO har tidligere vist stor forståelse
for, at netop Ungarn – i lighed med Polen og
Tjekkiet – har holdt relativt lav profil i kri-
gen på Balkan. Der bor 300.000 etniske
ungarere i Vojvodina-provinsen i det nordlige
Jugoslavien.

Svær beslutning
Den ungarske regering har med sin beslutning
sat sig ud over sin hidtidige bekymring om,
at en aktiv ungarnsk deltagelse i alliancens
operationer kunne føre til serbiske hævnover-
greb på ungarere i Vojvodina. Provinsen nød
tidligere samme form for selvstyre som
Kosovo-regionen, men mistede ligesom
Kosovo sine rettigheder, da Milosovic i 1989
indledte sin nationalistiske bølge.

Som det fremgår er begge kilder fra den samme dag,
og da begge aviser har deadline nogenlunde samti-
dig må begge aviser bygge på det samme nyheds-
telegram eller en anden ekstern kilde. Den fælles re-
ference i indledningen af begge citater synes derfor
at være Politiken fra d. 18 april, hvor informationen
om Jugoslaviens og Ungarns fælles grænse optræ-
der for første gang med formuleringen:

I Ungarn, det eneste NATO land, der har en
fælles grænse med Jugoslavien og derfor er det
potentielt mest truede af konflikten ...

Anden del af citatet fra Jyllands-Posten d. 26 april,
som indeholder historiske baggrundsinformationer,
synes hentet fra Politiken d. 19 marts:

Vojvodina havde særlig status som provins
med indre selvstyre, på linje med Kosova,
frem til 1989, hvor den jugoslaviske præsident
Slobodan Milosevic lagde dem begge ind un-
der centralstyret i Beograd. Der er et etnisk
mindretal på omkring 340.000 ungarere i den
nordlige provins Vojvodina.

Ovenstående information om Vojvodina, som er den
tidligste omtale i de udvalgte kilder, synes stilistisk
at minde om et leksikalt opslag. Følgende ordlyd
findes i Encyclopedia Britannica on-line versionen
på opslaget ”Vojvodina”:
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In 1945, after the wartime Axis occupation,
the Vojvodina was reincorporated into
Yugoslavia as an autonomous province of the
Serb republic. After 1963, the process of
regionalization in Yugoslavia gradually made
the Vojvodina a virtual republic in its own
right. Serb nationalists resented the Vojvo-
dina’s independence, and Serbia reasserted
direct control over it in 1989, though it
nominally remained an autonomous province.

Der er, som det fremgår, ikke fuldstændig overens-
stemmelse mellem de to kilder. Dog er det stilistiske
og meningsmæssige slægtskab mellem de to klart,
og det synes derfor rimeligt at antage, at et leksikon,
omend måske ikke netop Encyclopedia Britannica
on-line versionen, er oprindelsen til denne oplys-
ning.

Også mellem Politiken d. 26 marts og Politiken
d. 1 april kan der identificeres afhængighed i de føl-
gende to citater:

Politiken d. 26 april:

Og regeringen [den ungarske] vil derfor ikke
risikere, at ungarske piloter smider bomber
mod etniske ungarere.

Hvilket i Politiken d. 1 april er formuleret som følger:

Vojvodina var ligesom Kosova en autonom
provins i det gamle jugoslavien. Det vil altså
sige, at Ungarns nye allierede bombarderer
ungarere.

I den første sætning af ovenstående citat lyder et
ekko af den information, som Politiken viderebragte
d. 19 marts, som tilsyneladende stammer fra et lek-
sikon.

D. 20 april skriver Politiken flg:

Men – og det er et stort men – Milosevic har
også en trumf i ærmet oppe mod nord. I
Vojvodina bor godt 300.000 etniske ungarere,
som hidtil har levet en nogenlunde rimelig
tilværelse. Han kan true dem med etnisk
udrensning, noget, som Ungarn vil forsøge at
undgå for næsten enhver pris.

I dette citat lyder ligeledes et svagt ekko af samme
dagblads artikel fra d. 19 marts, hvor det i citatform
blev hævdet, at serberne tvangsudskrev de etniske
ungarere til militærtjeneste. Relationen mellem de
to kilder må dog siges at være forholdsvis svag og
kan være tilfældig.

Mere tydelig synes relationen mellem ovenstå-
ende citat og nedenstående, der er hentet fra avisen
Information d. 23 april:

Men Ungarn må træde varsomt på grund af
tilstedeværelsen af 300.000 etniske ungarere
i den serbiske Vojvodina-provins, der grænser
op til Ungarn.

Og samme bekymring for mulige serbiske repressa-
lier fra serberne udtrykkes også i Politiken d. 26
april:

For i den jugoslaviske provins Vojvodina er
der et etnisk ungarsk mindretal på ca.
300.000, som Slobodan Milosovic-regimet i
værste fald kunne hævne sig på.

Og igen i et nyhedstelegram fra Ritzau d. 27 april:

[...] Ungarn har samtidig udtrykt bekymring
over mulige repressalier for de 300.000
etniske ungarere i Vojvodina-provinsen i Ju-
goslavien.

Den sidste relation mellem de her anvendte kilder er
igen en forholdsvis svag relation: Man kan argu-
mentere for, at der er et slægskab, men heller ikke
mere mellem Ritzaus nyhedstelegram fra d. 16 juni
og Politikens artikel fra d. 19 marts:

Den autonome provins i det nordlige Serbien,
Vojvodina, huser omkring 300.000 etniske
ungarere. De følte sig meget udsatte, da Bu-
dapest stillede sig på NATO’s side under
bombningerne i Jugoslavien.

Der opstår derfor ofte gnidninger mellem
de ungarske minoriteter og serbiske flygt-
ninge, der kom til provinsen fra andre dele af
det tidligere Jugoslavien.

Sammenfattende kan de interne relationer mellem
de elleve kilder beskrives på figur 1 (s76).

Det sidste del af den kildekritiske analyse omfat-
ter undersøgelsen af kildernes tendens. Som det
fremgår ovenfor, vil kildernes tendens blive analy-
seret ud fra, hvilken af de to vinkler på stoffet, som
de enkelte forfattere har valgt.

Den første af vinklerne var det ungarske mindre-
tals dilemma i forbindelse med Ungarns medlems-
skab af NATO. Den anden vinkel var det ungarske
mindretals dilemma i forbindelse med krigen på
Balkan. Det er klart, at begge vinkler er nært be-
slægtede og at der reelt er tale om ”to sider af
samme sag”, og der må i sagens natur være tale om
et vist overlap mellem de enkelte artikler. Opdelin-
gen er derfor foretaget ud fra artiklernes overord-
nede vægtning af stoffet.

De kilder, der har valgt det ungarske mindretals
dilemma i forbindelse med Ungarns medlemsskab af
NATO fremgår af tabel 3.
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Tabel 3. Kilder, der vinkler Ungarns NATO med-
lemsskab

Polinfo ID-nr. Dagblad og dato

Z4078906 Politiken 26/3 1999

Z4098000 Politiken 1/4 1999

Z4128757 Ritzau 13/4 1999 kl 17:45

Z4139760 Politiken 18/4 1999

Z4157475 Politiken 26/4 1999

Z4158334 Jyllands-posten 26/4 1999

Z4161527 Ritzau 27/4 1999 kl 16:23

Der er, som det fremgår, langt den overvejende del
af kilderne, der vælger at vinkle på Ungarns NATO-
medlemsskab. Som det fremgår af tabel 4, er det
blot fire af kilderne, der tager udgangspunkt i krigen
på Balkan.

Tabel 4. Kilder, der vinkler krigen på Balkan

Polinfo ID-nr. Dagblad og dato

Z4060660 Politiken 19/3 1999

Z4143527 Politiken 20/4 1999

Z4158544 Information 23/4 1999

Z4469016 Ritzau 16/6 1999 kl 09:23

Det næste trin i analysen af tendens i de enkelte kil-
der er at undersøge, hvad de hhv. syv og fire kilder

har tilfælles udover vinklen på stoffet. Citations-
diagrammet er også i denne forbindelse oplagt at
lægge til grund for denne undersøgelse. På figur 2
kombineres derfor kildernes afhængighed med
kildernes tendens.

Som det fremgår af figur 2 kan man ikke opstille
to lukkede eller af hinanden uafhængige grupper af
kilder, omend der ikke er tale om stærk afhængighed
på tværs af de to grupper af kilder. Man kan derfor
ikke på baggrund af dette case-study argumentere
for, at journalisterne udelukkende bruger de kilder i
deres arbejde, som anlægger samme vinkel som de
selv. Dette er derfor i modstrid med resultaterne af
den britiske undersøgelse (Nicholas & Martin,
1997:45-46).

Herudover er det udelukkende blandt de kilder,
der vinkler på Ungarns NATO medlemsskab, at den
stærke afhængighed kan identificeres. Mellem ingen
af disse kilder er der tale om en svag afhængighed.
Til gengæld findes den svage afhængighed udeluk-
kende blandt de kilder, der vægter Balkankrigen. En
mulig forklaring på dette kunne være, at de fire kil-
der, der vinkler på krigen på Balkan, er af en mere
diskuterende karakter, hvor der diskuteres hvilke
sanktioner den serbiske præsident kan tænkes at ud-
øve mod den ungarske minoritet som et resultat af
NATOs bombardementer. Disse fire kilder er mao.
kendetegnet ved at indeholde polemiske spekulatio-
ner over, hvad modstanderen i konflikten kan finde
på.

Figur 1. Afhængighed mellem de elleve kilder
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Politiken 1/4
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Politiken 20/4
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Ritzau 16/6

Ritzau 27/4
Svag afhængighed
Afhængighed
Stark afhængighed
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De syv kilder, der vægter Ungarns optagelse i
NATO har mere ”fast grund under fødderne”. Det
har de, fordi de beskriver forhold, som danske jour-
nalister kan have større vished for. Informationerne
i denne gruppe af kilder synes derfor at forekomme
de enkelte journalister mere troværdige og dermed
også mere genbrugsværdige, hvorfor den stærke af-
hængighed mellem kilderne optræder netop i denne
gruppe og ikke i den anden.

Konklusion
Dette case-study har vist, at den samme information
genbruges af flere journalister i flere forskellige
sammenhænge. Undersøgelsen tyder på, at informa-
tionen reelt bliver mere præcis over tid efterhånden,
som den samlede viden om en problemstilling og
antallet af kilder, der gengiver den samme informa-
tion, vokser. Dette er i modstrid med de generelle
kildekritiske teorier og hvad man kunne kalde ”vis-
kelegs-logik”, hvor det antages, at en information
mister sin præcision over tid. Årsagen til at
kildernes præcision skærpes i dette tilfælde skal for-
mentlig søges i det forhold, at ingen af kilderne er
førstehånds beretninger. Alle forfatterne til disse
kilder har hentet informationen fra andre mere eller
mindre tilsvarende kilder, hvor der ikke har hersket
konsensus. Det kan antages, at der i tilfælde som
dette, hvor tallene er behæftet med stor usikkerhed,

at der over tid mere eller mindre bevidst opbygges
en konsensus blandt medierne. Indenfor rygte-
spredningssociologi er spredningen af information i
elektroniske netværk et forholdsvist underbelyst
emne, men denne undersøgelses resultat tyder såle-
des på, at de elektroniske netværk i lighed med
rygtespredning i uformelle netværk (de såkaldte
”grapevine”) hjælper til at præciserer en informa-
tion over tid (Lund: 1998/1999), omend dette bør
undersøges med et større antal cases før en sådan
konklusion kan drages.

Afhængighed mellem kilderne kunne identifice-
res i tre forskellige niveauer: En stærk afhængighed,
hvor der var verbal overensstemmelse mellem to el-
ler flere kilder, en afhængighed, hvor der var en ver-
bal overensstemmelse mellem to og flere kilder og
endelig en svag afhængighed, hvor to kilder blot lig-
nede hinanden meningsmæssigt. Det viste sig såle-
des formålstjeneligt at anvende den skitserede me-
tode, der kombinerede citationsanalysen med den
kildekritiske analyse af afhængighed til denne un-
dersøgelse. Ligeledes er det klart fra analysen, at af-
hængighed mellem kilder ikke blot bør analyseres
binært, men bør gradueres, eksempelvist som her i
tre niveauer.

Det var kendetegnende for undersøgelsen af ten-
dens, at de diskuterende kilder overvejende var min-
dre afhængige af hinanden og andre artikler end de
mere vidensformidlende kilder: Relationerne mel-

Leksikon?

Politiken 19/3 Politiken 26/3

Politiken 1/4

Ritzau 13/4

Politiken 18/4

Politiken 20/4

Politiken 26/4 Jyllands-
Posten 26/4

Information
23/4

Ritzau 16/6

Ritzau 27/4
Svag afhængighed

Afhængighed

Stark afhængighed

Vinkel på Nato medlemsskab

Vinkel på Balkankrigen

Figur 2. Kildernes afhængighed og tendens
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lem de mere faktuelt formidlende artikler var kende-
tegnet ved enten ”afhængighed” eller ”stærk afhæn-
gighed”. Men det var ikke muligt at opstille to sepa-
rate universer.

Hvorvidt resultaterne af dette case-study lader
sig generalisere må afhænge af flere tilsvarende og
større analyser. Den skitserede metode har dog vist
sig anvendelig idet det var muligt at forfølge infor-
mationens vandring gennem flere led. Undersøgel-
sen har således vist, at det er muligt gennem kilde-
kritisk metode, at afdække afhængighed mellem en
række kilder hentet fra danske dagblade og et ny-
hedsbureau. Der er naturligvis tale om et stærkt
beskåret vidensunivers, hvor en lang række kilder,
der ikke er inddraget i denne analyse må formodes
at have påvirket de enkelte journalister.

Hvad konsekvensen af afhængigheden mellem
kilderne er, er ligeledes ikke blevet diskuteret, ej
heller om og i givet fald hvorledes dette kan/bør
undgås. En af implikationerne af undersøgelsens re-
sultater er dog klar: Journalister ”klipper” fra hinan-
den og ”klistrer” ind i mellem (ved den stærke af-
hængighed) ukritisk ind i egne artikler. Man kan
derfor meget vel forestille sig, at fejlagtige og upræ-
cise oplysninger cirkulerer rundt og genbruges i den
samlede vidensmængde, som journalister trækker på
i deres daglige arbejde. Om dette har en reel betyd-
ning for kvaliteten af den viden, der formidles til
avisernes læsere, i enten negativ eller positiv retning
vil kræve en langt større undersøgelse, end den her
fremlagte.
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