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Den Journalistiske Udfordring

NETE NØRGAARD KRISTENSEN

Begreber som spin, medialisering, informations-
styring og strategisk kommunikation optræder med
jævne mellemrum i den offentlige debat og har lige-
ledes i stigende grad præget 1990’ernes internatio-
nale medie- og journalistikforskning. Både læg-
mandsdebatten og den akademiske diskurs har gerne
undertoner af såvel forfald som forførelse. Det skyl-
des i hvert fald to sammenhængende faktorer: Først
og fremmest at begreberne knytter an til forholdet
mellem journalister og de samfundsaktører, som er
omdrejningspunkt for og kilder til mediernes ny-
hedsformidling – nemlig politikere, erhvervsfolk,
organisationsrepræsentanter, embedsmænd, profes-
sionelle kommunikatører mv. Dernæst skyldes det,
at disse aktører – kilderne – i stigende grad profes-
sionaliserer deres interaktion med medierne.

Denne sidste tendens er ikke et nyt fænomen,
men nærmere et forandret og intensiveret fænomen
– og i særdeleshed en tendens, som udfordrer jour-
nalistikken. Denne udfordring skal ikke alene tolkes
som udtryk for en trussel mod journalistikkens nor-
mer for interaktion med kilder, fx i form af kritisk
vurdering og selektering af historier eller informan-
ter i den redaktionelle produktions- og formidlings-
proces. Den må også tolkes som udtryk for en natur-
lig udvikling i parternes relation og dermed som en
faktor, som kan (eller bør) også stimulere netop
journalistikkens faglige præmisser og metoder i
samspillet med kilderne. Det skyldes bl.a., at jour-
nalisters og kilders relation ikke alene har karakter
af et modsætningsforhold, men ligeledes er kende-
tegnet ved elementer af strategi og samarbejde.

Kildernes professionalisering er således en rele-
vant tematik, fordi journalisters samspil med deres
kilder er et centralt element i den redaktionelle prak-

sis. Journalister baserer i høj grad deres nyhedsfor-
midling på information og input fra forskellige
kilders side, hvorfor kilderne har en væsentlig rolle
i forhold til det, som formidles i medierne og der-
med i forhold til den dagsorden, som medierne sæt-
ter. Denne rolle kan på godt og ondt formodes at
blive forstærket i takt med en professionalisering af
kildernes samspil med medierne.

Brugt i denne sammenhæng omfatter begrebet
kilde altså umiddelbart de personer, som journali-
ster i deres daglige arbejde interagerer og kommuni-
kerer med – personligt, skriftligt, telefonisk eller på
anden fx elektronisk måde. Denne forståelse af
kildebegrebet trækker på mediejournalistikkens
egen definition af kilderne som de aktører, som bi-
drager med information til den journalistiske re-
search og de konkrete nyhedshistorier. Meilby skri-
ver fx i sin metodebog for journalister, at ”For jour-
nalisten er en kilde den, der har et materiale – især
viden – han har brug for” (1999: 138).

Blandt disse kilder er en særlig væsentlig gruppe
PR- og informationsfolkene. Udviklingen inden for
professionel kommunikation reflekterer nemlig i et
overordnet perspektiv kommunikationsudviklingen
hos andre kildetyper, fx politiske eller kommercielle
aktører, idet førstnævnte gruppe ofte varetager sidst-
nævntes medierelationer og -interaktion. De profes-
sionelle kommunikatører har mange betegnelser:
PR-, informations- og/eller kommunikationsmed-
arbejdere, pressetalsmænd, kommunikationsrådgi-
vere og -strateger, imagekonsulenter, spindoktorer,
informationschefer mv. (fx Wien & Lund 2001: 90,
Davis 2002: 26). De kan dog sammenfattes med ter-
men professionelle kommunikatører – eller profes-
sionelle kilder.

Struktur og metode
I denne artikel skitseres først og fremmest, hvad det
egentlig vil sige, at journalisternes kilder profes-
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sionaliserer deres medieinteraktion. Ligesom de pro-
fessionelle kommunikatører har mange betegnelser,
relaterer selve det professionelle kommunikationsfelt
sig også til en mangfoldighed af beslægtede faglige
begreber – i både teori og praksis. Med afsæt i især
PR-feltets selvforståelse betragtes den professionelle
kommunikation dog som de især kommunikative ind-
satser (mht. informationsformidling såvel som
informationstilpasning og -aflukning/forhindring),
som offentlige eller private organisationer/aktører
iværksætter for at optimere deres relationer til deres
omgivende miljøer af eksterne og interne interessen-
ter. Indsatser, som altså typisk varetages eller bistås
af de professionelle kommunikatører. På baggrund af
eksempler på udviklingstendenser i den danske PR-
og kommunikationsbranche siden midten af det 20.
århundrede argumenteres der for, hvordan en optime-
ring (professionalisering) af disse kommunikative
indsatser kan aflæses i en dansk sammenhæng –
kvantitativt og kvalitativt.

Dernæst diskuteres hvordan denne professionali-
sering opleves fra et mediejournalistisk perspektiv,
dvs. professionaliseringens udtryksformer i en re-
daktionel kontekst, idet medierne er en af den pro-
fessionelle kommunikations primære målgrupper –
eller stake-holders.1 Det skyldes navnlig mediernes
funktion som adgangskort eller forbindelsesled til
den eller de øvrige offentligheder, som ønskes i tale
gennem den professionelle kommunikation – om
end medierne naturligvis ikke udgør den eneste
kommunikationskanal. Diskussionen er bl.a. baseret
på resultater fra en surveyundersøgelse blandt 527
danske journalister og redaktionelle medarbejdere,
som udgør et repræsentativt udsnit af den danske
journaliststand, som tæller i alt cirka 7000 personer
(Holm 2001: 3). Undersøgelsen, som blev gennem-
ført i foråret 2001, satte fokus på respondenternes
relationer til deres kilder og tog afsæt i navnlig
professionaliseringstematikken.2 For yderligere me-
todiske diskussioner i forbindelse med survey-
undersøgelsen jævnfør Kristensen (2003).3

Afslutningsvis diskuteres udviklingen på det pro-
fessionelle kommunikationsfelt i Danmark samt
danske mediejournalisters oplevelse af denne udvik-
ling i forhold til rammerne for journalisters samspil
med deres kilder. På den ene side anerkendes det
normative element, som ligger til grund for parter-
nes relation og navnlig journalisters kritiske selv-
forståelse og rolle i forhold til deres informations-
givere. På den anden side argumenteres der for et
behov for mere pragmatiske forståelseshorisonter i
diskussionen af journalister og kilder, ikke mindst i
lyset af tesen om kildernes professionalisering af
interaktionen med medierne.

Kildernes Professionalisering

International medie- og journalistikforskning har
især siden midten af 1990’erne sat fokus på navnlig
politisk kommunikation, herunder det myteom-
spundne spin-begreb samt dets placering mellem en
demokratiteoretisk forfalds- og forførelsestanke på
godt og ondt (fx Franklin 1994, Scammell 1995,
Jones 1996). Forskningen har dog også analyseret
erhvervs-, forenings- og organisationslivets samt
kommunikationsbranchens professionalisering (fx
Allern 1997, Manning 2001, Davis 2002). Konklu-
sionerne peger eksplicit i retning af 1) en styrkelse
og optimering af de tiltag, som forskellige sam-
fundsaktører anvender for at få medierne i tale og 2)
disse aktørers helt centrale placering i forhold til
mediernes indhold, dvs. nyhedsbilledet (jf. desuden
fx Ericson, Baranek & Chan 1989, Mayhew 1997,
McNair 1998, Palmer 2000).

Som påpeget af bl.a. Bourdieu (1998: 49) er en af
sociologiens faldgruber i analysen af udviklingsten-
denser dog, at denne ofte placerer sig på én af to
modpoler: 1) det aldrig før sete eller 2) sådan har det
altid været. Denne problematik kendetegner også
forskningen om journalister, kilder og navnlig sidst-
nævntes professionalisering. Det skyldes bl.a., at
professionaliseringsbegrebet ofte anvendes i flæng
og uden historisk præcision både om de aktører, som
kommunikerer, og om måden de kommunikerer på.

Professionalisering
– ’gammel vin på nye flasker’?
Blandt andre Negrine & Lilleker (2002) kritiserer
den nyere forskning om politisk kommunikation for
at udråbe de moderne PR- og kommunikationstiltag
over for medierne som professionelle, mens de til-
tag, som kunne identificeres allerede i midten af det
20. århundrede, betragtes som uprofessionelle eller
amatøragtige. Det skyldes, at sidstnævnte anskues
med nutidige briller frem for i lyset af deres samtid,
mens de nyere tiltag betragtes som aldrig før set af
samme årsag. Negrine & Lillekers pointe er, at mål-
sætningen med fx den politiske kommunikation i
forhold til især medierne altid har været den samme
– at sikre så meget og så positiv omtale som muligt
for at tilgodese egne interesser. Måden at gøre dette
på og dermed professionaliseringsniveauet må dog
ses i sin historiske kontekst. Professionalisering er
en langstrakt proces, hvor ny viden, nye kompeten-
cer og ny teknologi over tid fremmer eksisterende
kundskab og praksis og redefinerer standarderne for
professionel kommunikation. Det ændrer dog ikke
på det faktum, at professionaliseringen har været
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længe undervejs – et argument, som har særlig rele-
vans i en amerikansk kontekst, hvor bl.a. PR-feltet,
men også professionel politisk kommunikation har
en forholdsvis lang tradition.

Til illustration af denne pointe kan nævnes Grunig
& Hunts (1984) fire klassiske modeller for PR-feltets
i hvert fald teoretiske udvikling gennem det 20. år-
hundrede i USA – fra envejsorienteret publicity og
dernæst offentlig information med afsæt i overtalelse,
over asymmetrisk tovejskommunikation til idealet
om symmetrisk tovejskommunikation, baseret på
gensidig dialog med forskellige interessenter, fx me-
dierne. Disse modeller kan tolkes som forskellige fa-
ser i en kommunikativ professionaliseringsproces,
funderet bl.a. i udviklingen i analytiske og formid-
lingsmæssige fremgangsmåder, men også i skærpede
offentlige krav, navnlig fra medierne, til disse
kommunikationsstrategier på forskellige historiske
tidspunkter.4 I starten af 1990’erne blev dog opstillet
en femte model (Grunig & Grunig 1992, Eriksson
2002: 35ff), som teoretisk bygger på de symmetriske
kommunikationsambitioner om samtale og gensidig
tilpasning, men i praksis vedkender sig envejskom-
munikationens overtalelsesmetoder. Denne tilføjelse
sker bl.a. i erkendelse af, at den rene tovejskommuni-
kation er en utopi i en moderne kontekst – ikke
mindst fordi den professionelle kommunikations pri-
mære målsætning om at fremme positiv omtale til
egen fordel principielt ikke har ændret sig.5 Det er det
politisk relaterede spin-begreb et godt eksempel på.
Det har en mere relativ eller flydende opfattelse af
sandhed og oprigtighed sammenlignet med i hvert
fald idealerne for oplysning og symmetrisk kommu-
nikation pga. sit fokus på drejning af information i
bestemte retninger (Sumpter & Tankard 1994: 24f).6

Selvom selve spin-begrebet er af nyere dato, taler
dets etymologi dermed for argumentet om kommu-
nikationens professionalisering som ’gammel vin på
nye flasker’ – i hvert fald i visse geografiske kontek-
ster og socialsfærer.

Omvendt kan netop dette argument, som bl.a.
Negrine og Lilleker (2002) plæderer for, tolkes som
udtryk for den modsatte og ligeså problematiske
pol. Det vil sige tendensen til at mene, at ’sådan har
det altid været’. Dette standpunkt bliver nemlig dis-
kutabelt, når det relateres til en række tendenser på
det danske PR- og informationsfelt gennem de sene-
ste årtier, som umiddelbart peger i retning af foran-
dringer af væsentlig betydning for samspillet mel-
lem journalister og deres kilder. Det er netop derfor,
at afsættet for en diskussion af kildernes professio-
nalisering i Danmark må være, at forskellige sam-
fundsaktørers indsats for at påvirke medie-
dagsordener og opinion nok ikke skal betragtes som

’det aldrig før sete’, men nærmere som et styrket og
forandret fænomen mht. strategier, metoder og ud-
dannelse, men også mht. sociale sfærer og sam-
fundsinteressenter – for sådan har det ikke altid væ-
ret.

Udbredelsen af professionel
kommunikation i Danmark
Historisk set integreres professionel kommunikation
så småt i dansk erhvervsliv i løbet af 1950’erne (Pe-
tersen 1956, Blach & Højberg 1995: 24, Bruhn Jen-
sen 1997: 102, Wien & Lund 2001: 91f). Det er dog
især siden 1980’erne, at feltet indholdsmæssigt har
undergået forandringer, som har fordret og bevirket
en kompetenceudvikling – professionalisering.
Højberg (1993) teoretiserer fx i starten af 1990’erne
over tendenser i dansk kommunikationspraksis, som
afspejler Grunigs ovenfor refererede amerikanske
PR- og kommunikationsteori. Det vil sige en sti-
gende opmærksomhed blandt kommercielle interes-
senter om behovet for kommunikation af det
samfundsansvar, som følger i kølvandet på produk-
ter og serviceydelser. Kommunikation bliver i sti-
gende grad en strategisk og ledelsesmæssig disci-
plin frem for alene en praktisk formidlingsopgave,
samtidig med at også intern virksomhedskultur og
kommunikationspolitik opprioriteres (Højberg
1993, Bruhn Jensen 1997: 104). Herom vidner flere
af definitionerne af public relations og professionel
kommunikation i den danske litteratur.7

PR-feltet får sin første danske faglige forening i
1961 – Dansk Public Relations Klub (senere for-
ening, DPRF). Denne forening havde til formål at
fremme PR-feltets standard og etik – og dermed
professionalisering – samt udbredelsen af og forstå-
elsen for fagets kompetencer og formål (DPRF’s
vedtægter §2 i Timmermann 1988: 203). Forenin-
gens medlemmer repræsenterede frem til midten af
1990’erne primært professionelle kommunikatører i
den private frem for den offentlige sektor (Madsen
2000: 36). Det offentlige begyndte nemlig først for
alvor at anvende PR- og informationsstrategier i lø-
bet af 1980’erne som led i en modernisering og om-
stilling af den offentlige sektor (Kjær 2000: 125).
Siden da har den offentlige forvaltning kommunika-
tivt og informationspolitisk undergået en forandring
fra en rolle som informerende myndighed i retning
af en rolle som brugerorienteret, kommunikerende
servicevirksomhed, der er i dialog med og lydhør
over for borgerne – og medierne (Betænkning nr.
1342 1997: pkt. 2-3). I praksis har det medført, at
mange ministerier, kommuner, amter, departemen-
ter, statslige styrelser og institutioner i dag har en
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informationspolitik og en informationsafdeling (Be-
tænkning nr. 1320 1996: 38, Betænkning nr. 1342
1997, Bro 1998: 15f).8 Denne udvikling understre-
ges af oprettelsen i 1987 af Foreningen af Informa-
tionsmedarbejdere i Kommuner, Amter og Staten
(FIKAS), som bl.a. skulle øge forståelsen for betyd-
ningen af offentlig information og videreudvikle det
offentliges informations- og kommunikations-
virksomhed (FIKAS vedtægter pkt. 1).

I den danske faglitteratur er der fortsat uenighed
om, hvorvidt professionaliseringstendenserne også
har nået de politiske partier. Nogen afviser en ud-
bredt eksistens af spin og spindoktorer i dansk poli-
tik (fx Pedersen m.fl. 2000, Lund 2000, 2002),
mens andre påviser samme (Kjøller 2001, Jønsson
& Larsen 2002, Pedersen 2003) – og andre igen pla-
cerer sig i midt imellem (Wien & Lund 2001,
Krause-Kjær 2003). Det vil sige, at diskussionen
ikke så meget angår kommunikationens professio-
naliseringsgrad og retning, men nærmere dens fore-
komst i det hele taget i en politisk kontekst. Det
indikerer netop, at kildeprofessionaliseringen i hvert
fald i nogle sammenhænge ikke eksplicit kan tolkes
som ’gammel vin på nye flasker’.9

Kvantitativt har udviklingen på det professio-
nelle kommunikationsfelt i Danmark samlet set be-
tydet, at antallet af professionelle kommunikatører i
den private PR-branche (dvs. på konsulentniveau), i
virksomheders informationsafdelinger og inden for
offentlig kommunikation har udviklet sig betydeligt.
Et estimat fra fagbladet Kommunikatøren for danske
PR- og informationsmedarbejdere viser en vækst fra
1300 professionelle kommunikatører i 1992 til cirka
2600 i 2002, heraf 80% privatansatte (i virksomhe-
der eller bureauer) og 20% offentligt ansatte (Kom-
munikatøren/Petersen 1/2002). Der foreligger ikke
umiddelbart samlede opgørelser over antal i fx star-
ten af 1970’erne eller 1980’erne, som kan perspekti-
vere udviklingen yderligere. Det stigende antal pro-
fessionelle kommunikatører modsvares af mellem
det dobbelte og det tredobbelt antal mediejourna-
lister – i alt, som nævnt, cirka 7000 personer ifølge
Holm (2001: 3). Hermed nærmer fordelingen i Dan-
mark sig niveauet i fx England, hvor der ifølge
Manning (2001: 161) allerede i 1997 var én PR/in-
formationsmedarbejder pr. to journalister, og Norge,
hvor der ifølge Allern (2001: 278) i 2001 var mindst
4000 hel- eller deltidsbeskæftigede inden for profes-
sionel kommunikation, svarende til halvdelen af
landets fagorganiserede journalister.

Uddannelses- og foreningstendenser –
opprioritering og blandingsforhold

Den kvantitative vækst i efterspørgslen på kommu-
nikatører med formidlings- såvel som erhvervsmæs-
sige færdigheder er blevet i mødekommet uddannel-
sesmæssigt eller kvalitativt gennem de sidste to år-
tier. I universitetsregi er PR-uddannelsen fx blevet
etableret ved Roskilde Universitetscenter (1986),
forskellige kommunikationsuddannelser ved Ros-
kilde Universitetscenter (1978), Ålborg Universitet
(1985/1987) og Handelshøjskolen (2000/2002)
samt medievidenskabelige uddannelser ved Århus
Universitet (1986), Københavns Universitet (1988)
og Odense Universitet (1998).10 Uddannelserne sig-
ter typisk mere eller mindre målrettet mod formid-
ling og kommunikation, om end med meget forskel-
lige prioriteringer, strukturer og dermed faglige
grundlag. Det skyldes bl.a., at de ofte har et
interdisciplinært tilsnit, idet de trækker på sociolo-
giske, humanistiske, virksomheds- og afsætnings-
orienterede teorier og metoder. Denne udvikling i
retning af målrettet kommunikation og public relati-
ons som universitetsdiscipliner har medvirket til at
opgradere det professionelle kommunikationsfelts
faglige status i en dansk kontekst. Pga. den for-
holdsvis korte uddannelsestradition, men også pga.
vidensfundamentets noget diffuse karakter med del-
elementer fra mange forskellige faglige traditioner
udgør PR- og informationsudøverne dog fortsat en
forholdsvis heterogen skare.11

Denne spredning afspejles også i de professio-
nelle kommunikatørers faglige organisering, idet de
er forenede så forskellige steder som Dansk
Magisterforening, Danmarks Jurist- og Økonomi-
forbund, Dansk Journalistforbund samt i en række
andre fagforbund (Kommunikatøren/Petersen 1/
2002). Det er navnlig bemærkelsesværdigt, at to ud
af fem professionelle kommunikatører er organiseret
i Dansk Journalistforbund – et forbund, som altså
organiserer fagfolk med eksplicit modsatrettede in-
teresser. Der eksisterer dog også specifikke organi-
sationer på området, om end uden en traditionel
fagforeningskarakter, idet de ikke fokuserer på løn
og arbejdsvilkår, men nærmere på standsmæssige og
etiske parametre – dvs. faktorer, som netop kan
medvirke til at fremme feltets professionelle funda-
ment. Navnlig etik har en væsentlig betydning pga.
stake-holder-relationernes centrale placering i det
professionelle kommunikationsarbejde (Jarud 2002:
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170). Det vil sige det faktum, at de professionelle
kommunikatører ofte fungerer som ophavsmænd til
organisationers etiske profil, politikker og udsagn
og dermed agerer som etiske ombudsmænd på an-
dres vegne (Baskin, Aronoff & Lattimore 1997: 90).
Cutlip, Center & Broom (2000: 159ff) understreger
derfor, at PR-organisationer har en væsentlig betyd-
ning i den samlede professionaliseringsopgave,
netop fordi de afspejler fagets indsats for at fremme
status, kompetencer – og etik.

Dansk Kommunikationsforening blev etableret i
1999 ved en sammenlægning af Dansk Public Relati-
ons Forening og Foreningen af Informationsmedar-
bejdere i Kommuner, Amter og Staten. Foreningen,
som i dag er den primære på området i Danmark, har
cirka 1700 medlemmer (mod 850-900 ved sin etable-
ring i 1999). Disse medlemmer er beskæftiget med
information, kommunikation og PR i både den pri-
vate og offentlige sektor samt i selvstændige bu-
reauer. Foreningens vedtægter (§2) påpeger netop, at
en væsentlig målsætning er at fremme professionali-
sering og anvendelse af kommunikations-, informati-
ons- og PR-feltet. Desuden eksisterer Branchefor-
eningen for Public Relations Virksomheder (BPRV),
som blev etableret i 1988 og i dag har 23 virksomhe-
der som medlemmer.12 Også denne forening har til
formål at fremme kendskabet til og udbredelsen af
PR-feltet i Danmark, sikre branches etiske niveau,
kvalitet, professionalisme og dermed omgivelsernes
tillid til feltet (www.bprv.dk, 01.03.04). Begge for-
eninger har udfærdiget etiske kodekser, hvoraf Dansk
Kommunikationsforenings primært sætter fokus på
kunde- og arbejdsgiverrelationer, dvs. signalerer en
afsenderorienteret tilgang og forpligtelse i de profes-
sionelle målsætninger, mens personlig integritet,
samfunds- og standsforpligtelse ikke er eksplicit for-
muleret. BPRV’s Nye Normer, vedtaget i marts 2003,
sætter ligeledes kunderelationerne i fokus, men omta-
ler også det samfundsansvar, som foreningens med-
lemmer må udvise til værn om demokratiet
(www.bprv.dk, 01.03.04).

Kundehensynets generelt set centrale placering i
foreningernes etiske retningslinier skal relateres til
feltets grundlæggende formål mht. at tænke i resulta-
ter, der kan bidrage til at indfri kundens eller arbejds-
giverens mål – hvilke dog ifølge teorien også burde
omfatte et vist hensyn til andre interesser end organi-
sationens egne. Det peger i retning af argumentet om
en vis uforanderlighed, i hvert fald i kommunika-
tionsindsatsernes og de professionelle kommuni-
katørers primære formål og opgaver. Omvendt peger
selve den faglige ændring, som foreningsdannelserne

siden den første organisation på feltet i starten af
1960’erne er udtryk for, i retning af en betydelig ud-
vikling – fra hovedsageligt at være et kommercielt
erhvervsrelateret fag (med fokus på PR) til i stigende
grad også at angå non-kommercielle, offentlige insti-
tutioner, hvis udøvere er forenet i professionelle fag-
organer (med fokus på kommunikationsvirksomhed
mere bredt), som prioriterer feltets professionalisme
og udvikling højt.

*

Selvom professionel kommunikation ikke er et nyt
fænomen, og selvom mange af den målrettede
kommunikations primære formål eksplicit præger
feltet i Danmark, indikerer denne oversigt alligevel
både kvantitative og kvalitative ekspansionstenden-
ser på området, som afspejler tendenser i andre
lande, fx England (Manning 2001, Davis 2002),
Norge (Allern 1997) og Sverige (Larsson 2002a).
Feltet har nemlig:

• i praksis gennemtrængt mange forskellige sfærer
inden for en forholdsvis kort årrække (både
kommercielle, offentlige og efterhånden også
politiske)

• oplevet en markant brancheglidning fra prakti-
ske informationsopgaver og pressekontakt til
overordnet strategisk og politisk ledelse-
stænkning og rådgivning

• undergået en uddannelsesmæssig opprioritering
og udvikling

• haft en væsentlig vækst i antallet af udøvere

• gennemgået en fagorganisatorisk udvikling fra
primært at være et kommercielt, PR-funderet fag
til at være en bredere kommunikationsdisciplin
med fokus på professionalisme

Den øgede udbredelse og brug blandt forskellige
samfundsaktører af den professionelle kommuni-
kations elementære arbejdsfunktioner og arbejd-
sindhold – informationsformidling og informations-
forhindring – peger i retning af, at det i stigende
grad kan betragtes som et centralt fagområde med
en væsentlig samfundsmæssig betydning i Dan-
mark. Det skyldes ikke mindst, at informations-
strategierne iværksættes over for medierne og heri-
gennem offentligheden, hvormed feltets øgede grad
af ekspertise, strategi og ekspansion må betegnes
som væsentlige i forhold til informationsstrømmene
og deres indhold.
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Professionaliseringen set fra journalis-
tens perspektiv

Udviklingen på det professionelle kommunikations-
felt kan hævdes at have eksplicitte konsekvenser i et
journalistisk (kilde)perspektiv, bl.a. fordi journali-
ster, som nævnt, er en væsentlig målgruppe for de
intentionelle informationstiltag. Resultater fra
surveyundersøgelsen, introduceret indledningsvist,
viser tendenser, som kan perspektivere denne på-
stand.

Undersøgelsen peger først og fremmest i retning
af en sløring af de informationer, som journalister ba-
serer deres historier på. De professionelle kommu-
nikationsindsatser har nemlig karakter af informa-
tionssubsidier eller infocommunication, dvs. ”(…) et
økonomisk incentiv for å fremme omsetningen eller
bruken av en bestemt type informasjon” (Allern
1998: 23) og dermed information, hvis ophav og in-
tentioner ofte er maskeret (Muizon 2000). Mere end
halvdelen af respondenterne i undersøgelsen angiver
således af og til at have svært ved at adskille profes-
sionelt styret og distribueret information fra andre ty-
per af information (jf. figur 1).

Figur 1. Svarfordeling på spørgsmål 66: Er det let at
skelne PR- og informationsmedarbejdernes
målrettede information fra anden kildeinfor-
mation?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja 179 34,0%
Som regel, men ikke altid 310 58,8%
Nej  22  4,2%

Total 511 97,0%

Denne pointe understøttes af Davis (2002: 27), som
påpeger, at ”(…) many PR ploys for getting organi-
sations and messages into the media have become
so commonplace that neither the public nor
journalists themselves now seem aware of the
differences”. Selvom én ud af tre respondenter i
nærværende undersøgelse ikke oplever denne pro-
blematik, indikerer svarfordelingen altså tydeligt, at
det langt fra altid er gennemskueligt, hvor de uop-
fordrede informationssubsidier har deres afsæt, og
hvad hensigten er med at stille informationen til rå-
dighed.

Det bliver ikke mindre relevant af, at ni ud af ti
respondenter har oplevet en vækst i mængden af in-
formationsmateriale eller -subsidier – både det som
generelt stilles til rådighed af kilder, og det som for-
midles mere specifikt af professionelle kommunika-

tører (jf. figur 2 og 3). I forbindelse med sidst-
nævnte afsender er mængden vokset enten betyde-
ligt eller moderat.

Figur 2. Svarfordeling på spørgsmål 22: Mener du,
at der gennem det seneste årti er sket en
udvikling i mængden af kildemateriale, du
får stillet til rådighed?”

Antal respondenter % (n = 527)

Mængden er vokset 485 92,0%
Mængden er mindsket  4  0,8%
Mængden er uforandret  16  3,0%
Ved ikke  14  2,7%

Total 519 98,5%

Figur 3. Svarfordeling på spørgsmål 57: Mener du,
at der gennem det seneste årti er sket en
vækst i PR- og informationsmedarbejderes
tiltag i forhold til danske journalister mht.
udbredelse af information?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja, i høj grad 329 63,4%
Ja, i moderat omfang 150 28,5%
Ja, men ikke udpræget  13  2,5%
Nej, slet ikke  1  0,2%
Ved ikke  22  4,2%

Total 515 97,7%

Det understøttes af, at mange respondenter oplever
især PR- og informationsfolk som meget aktive i op-
søgningen af medierne. Det hænger naturligvis sam-
men med, at kontakt til journalister, som nævnt, er
en primær arbejdsopgave for denne kildetype på
vegne af bestemte interessenter – hvad enten det
foregår in-house eller i eksterne bureauer.13 Et væ-
sentligt redskab i dette arbejde er pressemeddelel-
ser, som udgør et systematisk udspil med et speci-
fikt formål i forhold til de redaktionelle miljøer, dvs.
er et bevidst led i en målrettet mediestrategi (Hess
refereret i Schudson 2000: 184). Undersøgelsen vi-
ser således også, at pressemeddelelsen er en kon-
taktform, som mange kilder benytter sig af i forhold
til de redaktionelle miljøer,14 hvilket understøtter
tendensen til en intensivering af de uopfordrede
informationstiltag over for medierne.

Disse pointer bliver yderligere interessante, når
to ud af fem respondenter anfører, at der også er sket
en vækst i deres brug af PR- og informations-
folkenes informationssubsidier – i stort, men især
moderat omfang. Kun én ud af ti afviser helt en så-
dan vækst (jf. figur 4).
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Figur 4. Svarfordeling på spørgsmål 65: Er der sket
en vækst i din brug af kildemateriale fra
PR- og informationsmedarbejdere gennem
det seneste årti?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja, i høj grad  40  7,6%
Ja, i moderat omfang 177 33,6%
Ja, men ikke udpræget 211 40,0%
Nej, slet ikke  56 10,6%
Ved ikke  27  5,1%

Total 511 97,0%

Denne vækst bekræftes af, at netop pressemeddelel-
ser er en skriftlig kildetype, som mange responden-
ter angiver at anvende meget i deres arbejde.15

Endelig er der mere eller mindre enstemmighed
blandt respondenterne om en professionalisering
blandt kilderne. Knap ni ud af ti mener nemlig, at
kilderne i det hele taget er blevet mere professio-
nelle i deres interaktion med medierne gennem det
seneste tiår i enten høj eller moderat grad (jf. figur
5). Mere specifikt er PR- og informationsmedarbej-
dere blandt de kildetyper, som ifølge respon-
denterne har professionaliseret deres medie-
interaktion mest.16

Figur 5. Svarfordeling på spørgsmål 46: Mener du,
at kilderne er blevet mere professionelle i
deres omgang med pressen gennem det
seneste årti?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja, i høj grad 168 31,9%
Ja, i moderat omfang 293 55,6%
Nej, slet ikke  24  4,6%
Ved ikke  24  4,6%

Total 509 96,6%

Cirka tre ud af fire af det samlede antal respondenter
uddybede med egne ord, hvordan denne professio-
nalisering kommer til udtryk. Besvarelserne kan
dermed ikke kvantificeres, men en række hoved-
træk, som afspejler den øvrige litteratur på området
(fx Negrine & Lilleker 2002, Palmer 2000) kan
identificeres (jf. citateksempler i teksteboksen ne-
denfor). De angår især:

• at kilderne opleves som bedre til at kommunikere
på mediernes præmisser og tænke journalistisk,
hvilket mere konkret består i, at kilderne:
• er blevet bedre til at se en god historie og

vinkle
• har større forståelse for journalistiske krite-

rier og behov mht. deadlines, relevans, for-
enkling, præcision og dokumentation

• simpelthen er bedre forberedt

• at der hos kilderne i forlængelse heraf er øget
opmærksomhed om at sælge budskaber, hvilket
mere konkret ekspliciteres i, at kilderne:
• ofte har klare og strukturerede målsætninger

og mediestrategier
• er aktive og dermed offensive, men også ved-

holdende i deres henvendelse samt
• målretter budskaber mere specifikt mod be-

stemte medier og/eller journalister

• at disse faktorer netop relaterer sig til det profes-
sionelle kommunikationsfelt og de professio-
nelle kommunikatører, idet det fremhæves, at
kilderne:
• får medietræning og
• i stigende grad bruger professionelle kommu-

nikatører i interaktionen med pressen

• at der endelig er en større accept af journa-
listernes opgaver, herunder mediernes kritiske
rolle, dvs. at kilderne i stigende grad affinder sig
med at blive stillet til ansvar

Åbne besvarelser på spørgsmål 48: Hvordan oplever du, at kilderne er blevet mere professionelle?

Kilderne…

”arbejder meget bevidst med at ’forstå’ journalisten og dens vilkår, når en nyhed eller event skal sælges”

”er mere velforberedte og har i høj grad en idé om, hvad de selv vil opnå med deres kontakt til pressen”

”forsøger at ’styre’ samtalen, glider af på spørgsmål eller drukner én i et bombardement af de informationer, de
ønsker at få ud”

”ved, at de skal fatte sig i korthed, være præcise og lægge taktik for det budskab de vil have ud”

”ved at en god tv-historie kræver billeddækning og de hjælper hele vejen igennem – og de ved at et budskab på
tv er kort og præcist”

”har forståelse for spillet, konsekvenserne og bagvedliggende grunde, men også nøjeregnende, kalkulerende
og udspekuleret”

”kender meget mere til journalistikkens væsen og indgår på godt og ondt mere aktivt i udvikling og udvælgelse
af historier”

”flere laver differentierede henvendelser til medier og journalister, vælger nogle gange at vælge mellem
medierne”
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Samlet set peger de åbne besvarelser i retning af, at
kilderne er blevet mere medievante, men også mere
bevidste om medierne som en væsentlig aktør, som
de må forholde sig til og interagere med. Navnlig til-
pasningen til de journalistiske præmisser indikerer en
sløring mellem bl.a. de professionelle kilders kom-
munikationstiltag og mediejournalisternes formidling
– en sløring, som for alvor ekspliciteres, når journali-
sters øgede brug af fx pressemeddelelser resulterer i
en direkte gengivelse i det redaktionelle output, even-
tuelt uden at høre andre parter i en given sag.

*

Hvor udviklingen på PR- og informationsfeltet i et
makroperspektiv har medført en voksende fag-
gruppe inden for professionel kommunikation, øget
integrering af professionel kommunikation i for-
skellige samfundssfærer samt en indholds- og ud-
dannelsesmæssig opprioritering, har udviklingen
altså i et mikro- (medie)perspektiv bl.a. medført:

• en betydelig opsøgende, offensiv indsats fra
kildernes og navnlig de professionelle kommu-
nikatørers side i forhold til medierne, udtrykt
bl.a. i væksten i uopfordrede informationstiltag
og dermed ekspliciteret i et øget informations-
pres på den enkelte journalist

• en øget tilpasning til journalistikkens præmisser,
igen hos kilderne generelt og de professionelle
kilder mere specifikt, bl.a. med en sløring af den
professionelt styrede information og det redak-
tionelle output som konsekvens

• at disse indsatser kan tolkes og af journalisterne i
undersøgelsen bliver tolket som udtryk for en
professionalisering af kildernes medieinteraktion
– og dermed af deres indsats for at styre medie-
dagsordenen

Det er i lyset af disse forhold, at det kan hævdes, at
dansk journalistik i dag står over for en udfordring –
en udfordring, som dog ikke alene er af negativ ka-
rakter, men må relateres til en række forskellige lo-
gikker, som kan forklare journalisters relationer til
deres kilder.

Journalister och kilder
Som nævnt indledningsvis er det i en diskussion af
journalister og kilder – ikke mindst med afsæt i
professionaliseringstematikken – nødvendigt at an-
lægge et ikke kun normativt, men også et pragma-
tisk perspektiv. Forholdet mellem journalister og
kilder må nemlig betragtes som en mangesidet kom-

bination af modtand, strategi og samspil. Denne
mangesidethed er af væsentlig betydning for en for-
ståelse af både baggrunden for kildernes professio-
nalisering og konsekvenserne heraf for medie-
journalistikken, dvs. for en forståelse af, hvorfor
professionaliseringen må betragtes som en udfor-
dring med både positive og problematiske dimen-
sioner.

Modstand
Fra et normativt perspektiv relaterer journalistik-
kens regler for samspillet med kilderne sig til de
funktionalistiske idealroller, som feltet er udstyret
med i forhold til det omgivende samfund. Det vil
navnlig sige rollen som kontrolinstans over for poli-
tiske og økonomiske aktører og rollen som debat-
forum og talerør for så mange relevante samfunds-
interesser som muligt (Allern 1996: 39ff, Betænk-
ning nr. 1320 1996: 5ff, Hjarvard 1995: 10f). Indfri-
else af disse roller fordrer alsidighed, nuancering og
afbalancering i brugen af kilder samt autonomi i re-
lation til særinteresser af både medieintern og
medieekstern karakter. En væsentlig del af jour-
nalistikkens legitimitet og troværdighed hviler såle-
des på, at interaktion med kilderne er forbundet med
et grundigt, kritisk blik, og at adgang til kilde-
information foregår uafhængigt af partsinteresser –
med en klar distinktion mellem redaktionel nyheds-
formidling og PR- eller reklamestof. Blumler og
Gurevitch (1981: 470) har benævnt dette the
adversary model, hvor journalisten indtager en po-
sition som selvstændig opponent til fx magthaverne
på vegne af offentligheden.

Set fra dette normative perspektiv kan kildernes
professionalisering, herunder brugen af PR- og
informationsfolk som et professionelt led mellem
journalist og kilde, betragtes som en trussel. Selvom
professionelt styret information kan udgøre legitime
informationsinput af væsentlig nyhedsværdi, bety-
der de ovenfor refererede tendenser i hvert fald, at
kravene til journalisters selektion, kritik og brug af
kilder og kildemateriale skærpes. Det betyder des-
uden, at de opsøgende og aktive kilder kan få en
fordelagtig position i forhold til den journalistiske
udvælgelsesproces sammenlignet med aktører, som
ikke har en offensiv mediestrategi. Medie- og
journalistikforskningen har gentagne gange pointe-
ret, hvorledes kilder med institutionel autoritet og
midler til at interagere aktivt med medierne har et
eksplicit forspring sammenlignet med kilder uden
disse ressourcer (Hall m.fl. 1978, Gans 1980:
116ff). Et forspring, som ikke kun kan forklares
med aktørernes samfundsmæssige relevans.



59

Disse forhold stiller i et samlet perspektiv større
krav til journalistens position som den ledende part i
samspillet med kilderne. En ud af tre respondenter i
den tidligere omtalte surveyundersøgelse mener så-
ledes også, at de professionelle kilder kan virke sty-
rende i forhold til adgangen til kilder og kilde-
informationen i enten høj grad eller navnlig moderat
omfang, mens resten mener, at denne tendens ikke
er særlig udpræget eller slet ikke forekommer (jf. fi-
gur 6). Til gengæld anser knap halvdelen af respon-
denterne utvetydigt de professionelle kommu-
nikatørers styring for øget gennem det seneste årti –
i klar kontrast til det normative ideal om journali-
sten som den førende part (jf. figur 7).

Figur 6. Svarfordeling på spørgsmål 67: Oplever
du, at PR- og informationsmedarbejdere
styrer din adgang til kilderne og
kildeinformationen?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja, i høj grad  25  4,7%
Ja, i moderat omfang 149 28,3%
Ja, men ikke udpræget 230 43,6%
Nej, slet ikke 106 20,1%

Total 510 96,8%

Figur 7. Svarfordeling på spørgsmål 68: Er der sket
en ændring i PR- og informationsmed-
arbejdernes styring af din adgang til
kilderne?

Antal respondenter % (n = 527)

Deres styring er øget 249 47,2%
Deres styring er mindsket  6  1,1%
Ingen ændring  90 17,1%
Ved ikke  76 14,4%

Total 421 79,8%

Note: Besvarelse af dette spørgsmål var betinget af et posi-
tivt svar i det foregående spørgsmål mht., om respondenten
oplever, at PR- og informationsmedarbejdere styrer
adgangen til kilderne og kildeinformationen (jf. figur 6).
76,6% svarede positivt i større eller mindre grad i det fore-
gående spørgsmål, hvorfor det er interessant at konstatere,
at 79,9% har besvaret det opfølgende spørgsmål om en øget
styring, dvs. at tallene i figur 7 viser, at der reelt er lidt flere
respondenter, som anser kilderne for styrende, end tallene i
figur 6 indikerer.

Respondenternes identifikation med modstands-
modellen i forhold til især de professionelle kom-
munikatører ekspliciteres også i surveyunder-
søgelsen, idet godt halvdelen af respondenterne til-

lægger den danske journaliststand en udpræget ne-
gativ holdning til denne kildegruppe (jf. figur 8).

Figur 8. Svarfordeling på spørgsmål 62: Hvilken
holdning mener du, at den danske journalist-
stand har til PR- og informationsmedar-
bejdere?

Antal respondenter % (n = 527)

Negativ holdning 273 51,8%
Neutral holdning 195 37,0%
Positiv holdning  41  7,8%

Total 509 96,6%

Det understøttes implicit i en specifik politisk kon-
tekst af Lunds m.fl.’s undersøgelse af Medier & De-
mokrati i Danmark, hvori tre ud af fire adspurgte
journalister var (delvist eller helt) imod ansættelse
af professionelle medierådgivere i politiske partier
(Lund, Jensen & Marosi 2001: 67). Endelig
pointerer også Jarud (2002: 175) og Pedersen
(2003: 97), at journalisters syn på PR- og kom-
munikationsfolk typisk er mere mistroisk end sidst-
nævntes syn på førstnævnte. Denne holdning
relativiseres imidlertid af journalisternes oven-
nævnte forholdsvis udprægede brug af de infor-
mationssubsidier, som de professionelle kommuni-
katører stiller til rådighed for redaktionerne – en si-
tuation, som netop understreger, at kildernes profes-
sionalisering stiller større krav til helt grundlæg-
gende professionelle præmisser i journalistikken.

Strategi
Trods idealet om autonomi og kontrol er journali-
sten i praksis ikke den eneste aktør i nyheds-
produktionen, men nærmere én (om end væsentlig)
af flere medkonstruktører af den nyhedsformidlede
virkelighed. Det skyldes, at et væsentligt råstof i
journalistikken netop er de informationer, som leve-
res af eksterne kilder – enten uopfordret eller til-
skyndet af journalisten – og som dermed udgør vig-
tige, potentielle påvirkningsfaktorer i forhold til det
redaktionelle output. For at få adgang til denne in-
formation indgår journalisten i bytteforhold eller
forhandlingsspil (Tuchman 1978, Ericson, Baranek
& Chan 1989, Eide 1992, Pedersen m.fl. 2000) med
kilderne – en relation, hvor kilden til gengæld for
information får adgang til mediernes dagsorden og
dermed offentlig opmærksomhed omkring speci-
fikke forhold. Det påpeger, at adgangen til kilde-
information ikke foregår – eller kan foregå – frit og
uafhængigt af andre interesser end de journalistiske,
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men nærmere er del af en strategisk relation, baseret
på en rationel logik om maksimering af egen-
interesser og udbytte. Davis (2002: 32) påpeger fx,
at journalisters og kilders relation primært er styret
af udbud og efterspørgsel: Begge parter arbejder for
at tilgodese i første omgang egne interesser – beho-
vet for information kontra behovet for opmærksom-
hed – hvilke ikke nødvendigvis er kongruente. Det
understøttes af Meilby (1999: 138), der i sin
metodegrundbog for journalister bl.a. skriver, at
”Det sikreste er at gå ud fra, at kilder så vidt muligt
plejer egne eller andres særinteresser – ikke offent-
lighedens”. Omvendt behøver interesserne heller
ikke partout være i modstrid.

Denne strategiske dimension er særlig væsentlig i
diskussionen af kildernes professionalisering, idet
sidstnævnte, som indikeret ovenfor, bl.a. angår opti-
meret distribution og promovering af bestemte infor-
mationer og budskaber, men også professionel tilba-
geholdelse af visse informationer og budskaber, som
ikke ønskes eksponeret på mediedagsordenen. Det vil
sige netop angår en indsats for at tilgodese specifikke
mål gennem kommunikation. I dette strategiske per-
spektiv må tendensen til, at kilderne professiona-
liserer deres medieinteraktion tolkes som udtryk for
et naturligt led i forsøget på at maksimere egeninte-
resser, hvilket netop kan ske gennem en aktiv indsats
for at kontrollere informationsudvekslingen – strate-
giske indsatser, hvis iværksættelse og optimering de
ovenfor refererede resultater eksplicit vidner om.

Samspil
Det strategiske element nødvendiggør dog et vist
samspil og en vis tilpasning parterne imellem. Dette
samspil må tage afsæt i indbyrdes accepterede spil-
leregler og rollefordelinger, bl.a. i forhold til for-
handling og aftale om informations- og opmærk-
somhedsudvekslingens præmisser, men også i for-
hold til mere fundamentale forudsætninger såsom
gensidig tillid og troværdighed. Dette sociale aspekt
medvirker bl.a. til at vedligeholde parternes relation
ud over den rene byttesituation – og understreger
igen modstandsmodellens begrænsninger, men lige-
ledes at journalisters og kilders forhold ikke alene
kan tilskrives rationelle, egennyttige perspektiver i
et kortsigtet perspektiv. Schlesinger og Tumber
(1994: 263) påpeger fx, at parternes relationer nok
kan ses i lyset af en økonomisk model, hvor begge
sider opvejer omkostninger og fordele og søger at
maksimere eget udkast, men at de ligeledes må ses i
lyset af sociale processer, hvor bl.a. fortrolighed er
afgørende. På samme måde pointerer Blumler &
Gurevitch (1981: 482), at journalister og kilder de-

ler en fælles kultur, baseret på tidligere erfaringer og
deraf opståede rollefordelinger, men ligeledes på af-
hængighedsforhold, som strukturerer også fremti-
dige interaktioner og indbyrdes tiltro og intimitet. I
overensstemmelse hermed betoner Larsson (2002b:
28) i en politisk kontekst et behov for manoeuvring
space i journalistens og kildens sociale handlings-
rum, dvs. en vis frihed til at tilgodese egne interes-
ser, men uden at dette absolut betragtes som en trus-
sel af modaktøren og skal modsvares af en ligevær-
dig kompensation.

Set i dette perspektiv kan tendensen til, at kil-
derne professionaliserer sig, tolkes som udtryk for
et forsøg på at fremme parternes fælles kultur og
handlingsrum, dvs. som et forsøg på at fremme
interaktionen og den indbyrdes forståelse, fortrolig-
hed og samarbejdsrelation. Det er ligeledes en di-
mension, som de ovenfor refererede resultater har
indikeret – i form af kildernes tilpasning til og for-
ståelse for mediernes præmisser, logik og behov
samt accept af mediernes samfundsmæssige rolle
som en kritisk aktør. Kildernes professionalisering
kan dermed medvirke til at optimere dialogen med
medierne og skabe grobund for øget gensidig forstå-
else og samarbejdsvilje mellem forskellige sam-
fundsaktører, deres professionelle kommunikatører
og pressen. Det vil sige kan medvirke til, at forskel-
lige politiske og kommercielle budskaber rent fak-
tisk når befolkningen eller deres specifikke mål-
grupper, og at medierne faktisk indfrier rollen som
kommunikationskanal for forskellige interessegrup-
per, budskaber og målgrupper.

Modstand, strategi og samspil
Selvom idealet om modspil og kritik i forhold til kil-
derne har en central plads i journalistikkens identitet
og legitimitet, må analysen af konsekvenserne af
kildernes professionalisering altså række ud over
(men ikke forkaste) den normative objektivitets-
model og inddrage den strategiske, rationelle forkla-
ringsmodel om udbytte og egeninteresse, men også
samspils- og fortrolighedsmodellen. Analysen må
på én gang betragte journalister og kilder som:

• modaktører med konfliktende eller samstem-
mende interesser

• strategiske gatekeepere i forhold til henholdsvis
information og opmærksomhed

• samarbejdspartnere med et kulturelt fællesskab
og en kollektiv forståelsesramme

Gans’ (1980) metafor om journalistens dans med
kilden favner i princippet denne pluralitet ved at
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pointere både det faktum, at journalisten bør være
den styrende part i relationen til kilden, men også at
en vis teknik og et vist samvirke parterne imellem er
en nødvendighed for at undgå ’slinger i valsen’. På
samme vis identificerer Lemieux (2000: 140ff) tre
forskellige, men samtidige logikker i journalisters
og kilders interaktioner: 1) en distanceringslogik,
som afspejler modstandsmodellens ideal, ved at be-
tragte journalisten som distanceret fra kilden, 2) en
naturlig logik med personligt engagement, fortrolig-
hed og gensidigt udbytte som fundament samt 3) en
realiseringslogik, som medierer mellem distance og
naturlighed ved at angå parternes evne til at opfatte
og tage bestik af faktiske grænser for deres profes-
sionelle handlinger og agere realistisk i forhold til
den pågældende situation.17

I overensstemmelse med disse argumenter for et
behov for en mangesidet forståelsesmodel i analy-
sen af journalister, kilder og kildernes professionali-
sering, anser hovedparten af journalisterne i
surveyundersøgelsen deres kilder for enten medspil-
lere/samarbejdspartnere eller nødvendige informa-
tører i det daglige arbejde, mens kun marginale an-
tal placerer sig enten i opposition til kilderne eller
fraterniserer med disse (jf. figur 9).

Figur 9. Svarfordling på spørgsmål 79: Hvordan
betragter du i et samlet perspektiv din kil-
der?

Antal respondenter % (n = 527)

Som medspillere 237 45,0%
Som nødvendige
informatører 195 37,0%
Som handelspartnere  59 11,2%
Som kolleger  4  0,8%
Som modstandere  3  0,6%

Total 498 94,5%

Det understøtter en afvisning af forestillingen om
journalister og kilder som modstandere, men be-
kræfter også en faglig afstandtagen fra en udeluk-
kende positiv relation uden reminiscenser af mod-
satrettede interesser. Disse overordnede betragtnin-
ger bekræfter desuden, at parterne ikke kan realisere
deres egeninteresser eller behov uden gensidig in-
teraktion, dvs. bekræfter relationens dobbeltsidede

natur som både samspil og modspil – en dobbelt-
hed, som kildernes professionalisering er med til at
eksplicitere.

De redaktionelle vilkår og kildernes
udfordring af journalstikken
Uanset om journalister og kilders relation tolkes ind i
et modstands-, strategisk eller samarbejdsperspektiv
understreger mange af de ovennævnte pointer, at kra-
vene til journalisters professionalisme skærpes, når
kilderne optimerer deres medieinteraktion. Disse
krav gennemtrænger alle tre relationstyper i parternes
interaktion og angår mere konkret et behov for øget
faglig refleksion i journalistens:

• efterkontrol af kildeinformationen som følge af
sidstnævntes sløring, intensivering og optime-
ring, dvs. at kravet til journalistens rolle som op-
ponent forstærkes

• balancering mellem redaktionel omtale, redak-
tionel reklame og repræsentation af alle rele-
vante parter som følge af den kompensations-
logik, som er iboende det strategiske samspil
med kilderne, dvs. at kravet til journalistens ra-
tionelle rolle i bytte- eller forhandlingsspillet
med kilden om informationsudvekslingens præ-
misser forstærkes

• dialog med kilderne som følge af den konsensus,
som kan opstå, når parterne taler samme sprog i
kraft af kildernes tilpasning til mediernes præ-
misser, dvs. at kravet til journalistens evne til at
sætte en grænse for sin rolle som medspiller i
forhold til kilderne forstærkes

Disse behov understreges ydermere af de redaktio-
nelle vilkår, som journalister interagerer med de
professionaliserede kilder under. I overordnede træk
viser surveyundersøgelsen nemlig, at produktions-
kravene til journalisterne er øget, samtidig med at
de redaktionelle ressourcer er reduceret og ikke
mindst samtidig med, at det eksterne informations-
pres, som nævnt, er intensiveret. Et informations-
pres, som således af mange respondenter anses som
for stort i forhold til de redaktionelle ressourcer, der
er til rådighed til at bearbejde informationen (jf. fi-
gur 10, 11 og 12).
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Figur 10. Svarfordeling på spørgsmål 2: Er der
gennem det seneste årti sket en udvikling i
antallet af artikler/indslag, som du forven-
tes at producere i løbet af en arbejdsuge?

Antal respondenter % (n = 527)

Skal producere flere
artikler/indslag 231 43,8%
Skal producere færre
artikler/indslag  49  9,3%
Ingen udvikling 124 23,5%
Ved ikke  92 17,5%

Total 496 94,1%

Figur 11. Svarfordeling på spørgsmål 24: Mener du,
at der gennem det seneste årti er sket en
udvikling i de tidsmæssige og økonomiske
ressourcer, som du har til rådighed i dit
daglige arbejde?

Antal respondenter I % (n = 527)

Ressourcerne er
reduceret 262 49,7%
Ressourcerne er øget  88 16,7%
Ingen udvikling 108 20,5%
Ved ikke  53 10,1%

Total 511 97,0%

Figur 12. Svarfordeling på spørgsmål 23: Hvordan
betragter du samlet set mængden af kilde-
materiale i dit daglige arbejde i forhold til
de tidsmæssige og økonomiske ressourcer?

Antal respondenter % (n = 527)

Som for stor 274 52,0%
Som passende 220 41,7%
Som for lille  13  2,5%

Total 507 96,2%

Disse redaktionelle vilkår kan hævdes at intensivere
den redaktionelle afhængighed af professionel
kildeinformation, især fordi informationssubsi-
dierne er tilpasset mediernes sprog og behov. Det
kan svække journalistens autonomi i forhold til eks-
terne interesser, mens disse eksterne parters strategi-
ske fordel omvendt forstærkes i forhold til journali-
sten. Mange respondenter påpeger da også, at de
medieinstitutionelle produktionsforhold kan påvirke
udførelsen af de daglige frembringelser i negativ
retning. I en kildekontekst kan det mere konkret fx
komme til udtryk i manglende tid til efterkontrol af
kildernes information – trods den professionelle
norm herom (jf. figur 13 og 14).

Figur 13. Svarfordeling på spørgsmål 26: Føler du, at
ressourceforholdene kan forhindre dig i at
udføre dit journalistiske arbejde optimalt?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja, meget ofte  69 13,1%
Ja, af og til 276 52,8%
Ja, men kun sjældent 129 24,5%
Nej, aldrig  39  7,4%

Total 515 97,7%

Figur 14. Svarfordeling på spørgsmål 25: I hvilket
omfang føler du, at du har tid til at
efterkontrollere dine kilders information?

Antal respondenter % (n = 527)

Altid  29  5,5%
Næsten altid 109 20,7%
Efter behov 273 51,8%
Sjældent 96 18,2%
Aldrig 2  0,4%

Total 509 96,6%

Desuden kan de skærpede redaktionelle forhold
have betydning for den selvstændige, opsøgende
journalistik samt brugen af flere og alternative kil-
der til at perspektivere en given historie, idet dette
netop er faglige præmisser, som fordrer de ressour-
cer, der bliver færre af.

I lyset af disse redaktionelle vilkår og det stigende
informationspres er det interessant at konstatere at
undersøgelsens resultater ikke afspejler en udpræget
tendens til, at respondenterne betragter de kilde-
kritiske forhold som blevet sværere; at de færreste fø-
ler, at de forskellige tiltag fra kildernes side kan få
upassende indflydelse på deres journalistiske produk-
tion; og at hovedparten i et generelt perspektiv me-
ner, at danske journalister som stand i dag lever op til
normerne for kildekritik (jf. figur 15, 16 og 17).

Figur 15. Svarfordeling på spørgsmål 49: Er det
blevet sværere eller lettere at forhold sig
kritisk til kilderne gennem det seneste årti?

Antal respondenter % (n = 527)

Det er blevet sværere 130 24,7%
Det er blevet lettere   85 16,1%
Situationen er uforandret 244 46,3%
Ved ikke   51   9,7%

Total 510 96,8%
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Figur 16. Svarfordeling på spørgsmål 40: Sker det, at
du føler, at kilderne får upassende
indflydelse på dit færdige journalistiske
produkt?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja, meget ofte  2  0,4%
Ja, af og til  22  4,2%
Ja, men kun sjældent 188 35,7%
Nej, aldrig 296 56,2%

Total 508 96,4%

Figur 17. Svarfordeling på spørgsmål 51: Mener du,
at danske journalister i dag generelt lever
op til idealet om at forholde sig kritiske til
kilderne?

Antal respondenter % (n = 527)

Ja i høj grad  26  4,9%
Ja, mere eller mindre 283 53,7%
Nej, ikke udpræget 193 36,6%
Nej, slet ikke  9  1,7%

Total 511 97,0%

Det vil sige, at på trods af at den virkelighed, som
det journalistiske arbejde udføres under, er ændret
betydeligt – fra kildeside og fra redaktionel side –
ser en stor del af de redaktionelle medarbejdere sig
uforandret i stand til at indfri de faglige principper
for interaktionen med kilder. Det kunne pege i ret-
ning af et fagligt selvbedrag eller en mangel på den
faglige selvrefleksion, hvis behov blev pointeret
ovenfor – på flere niveauer.

Denne paradoksale situation kan dog også for-
klares med, at det ikke kun er kilderne, der har frem-
met deres position i samspillet med medierne. Der
er også forskellige medieinstitutionelle faktorer,
som har fremmet journalistens position i forhold til
kilderne, og som dermed kan hævdes at have
udfordret kilderne. Disse mediestrukturelle ændrin-
ger relaterer sig igen til de tre nævnte forståelses-
horisonter, som kan identificeres i forholdet mellem
journalister og kilder – ikke mindst modstands-
perspektivet.

Mediestrukturelle ændringer –
journalistikkens udfordring af kilderne
Som eksempel på mediestrukturelle ændringer med
positive konsekvenser for journalistens magt-
position i samspillet med kilderne kan først og frem-
mest nævnes, at både den trykte og den elektroniske

danske presse har undergået en selvstændiggørelse i
politisk henseende. Det skyldes partipressens fald
og bruddet på Danmarks Radios monopol (Hjarvard
1995 & 1999a, Lund 1999, Pedersen m.fl. 2000).
Som led i denne udvikling er journalistikken blevet
professionaliseret og er i dag et fagfelt med en stærk
faglig organisation og flere uddannelsesmuligheder,
bl.a. i universitetsregi. Feltet har i forlængelse fået
klare faglige og etiske normer, fx for samspillet med
kilderne – i form af kritisk stillingtagen og krav til
kilderne, ikke mindst politikere, som tidligere nær-
mere blev refereret frem for at blive stillet til ansvar
for deres forvaltning. Udviklingen har endvidere be-
tydet, at journalistikken i stigende grad inddrager
erhvervsliv og andre interessenter, fx interesse-
organisationer, i deres formidling. Det skyldes dog
ikke kun journalistikkens politiske selvstændiggø-
relse, men også ændringer i det politiske system i
retning af flere indflydelsesrige, eksterne aktører fra
erhvervs- og organisationslivet (Søllinge 1999:
87f). Det er således ikke kun de folkevalgte, der
kommunikerer offentligt, men også myndigheder,
autoriserede professioner samt private interessenter
fra erhvervs-, organisations- og foreningsverdenen –
som analysen af udviklingen i den professionelle
kommunikation ovenfor også påpegede. Det
pointerer mediernes (ændrede) rolle som arena for
en række politiske og ikke-politiske interessenter
frem for som partipolitiske talerør. Det vil sige, at
journalisten er blevet en selvstændig, professionel
montør af konkurrerende synspunkter – en autonom
definitionsmagt (Lund 1999) – der kan spille kilder
ud mod hinanden. Kilderne må derfor konkurrere
om adgang til og repræsentation i medierne og kan
trods de professionaliserede indsatser aldrig være
sikre på rent faktisk at trænge igennem eller styre,
hvordan de trænger igennem i medierne. Denne si-
tuation kan hævdes at have fremmet behovet for en
strategisk indsats fra kildernes side, men også for en
forståelse for og accept af de præmisser, som medi-
erne virker under indholds- og formmæssigt.

I kølvandet på disse politiske strukturforand-
ringer og løsrivelsesprocesser er flugt ændringer i
også de mediemæssige markedsstrukturer i form af
på den ene side fremvæksten af et mere pluralistisk
medielandskab med en mangfoldighed af kommer-
cielle medieaktører i skarp konkurrence om seere og
læsere, men også om annoncører og kilder. Denne
konkurrencesituation har netop medvirket til de pa-
radoksale redaktionelle ændringer mht. øget medie-
output og reducerede ressourcer til at producere
dette. På den anden side har der også været en sti-
gende koncentrering af denne mediemangfoldighed
i takt med de senere års mediekonvergens. Konse-
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kvensen har bl.a. været et mere begrænset antal af
større redaktionelle miljøer med en central økono-
misk betydning, men også informationsmæssig po-
sition og eksklusivitet – fx i forhold til kildernes
muligheder for medieadgang og eksponering.

En tredje væsentlig faktor er journalistikkens
forandring fra et indholdsmæssigt til et formid-
lingsmæssigt fokus på budskaber, dvs. tendensen til,
at budskabers form i stigende grad tangerer deres
indhold i væsentlighed. Mere konkret omfatter dette
en øget personfokusering og enkeltsagscentrering,
mere forenkling og dramatisering, større underhold-
ningsværdi og modtagernærhed mv. (fx Hjarvard
1999b) – eller udviklingen af en karakteristisk
medielogik. Denne logik er af væsentlig betydning
for forskellige samfundsaktørers sociale handlinger
– i forhold til såvel medierne som andre interessen-
ter eller aktører. Eide (2001: 30) skriver fx med cite-
ring af Bourdieu, at: ”(…) de formidlingsformer og
den logikk medierne målbærer har en tendens til å
sette seg igjennom innenfor andre sociale felt og
føre til endringer i ”styrkeforholdet innenfor disse
andre feltene og påvirker hva en gjør der og hva en
produserer der””. De mediestrukturelle ændringer
og omprioriteringer har altså skabt et behov for, at
politikere, erhvervsledere mv. behersker og tilpasser
sig mediernes sprog og logik (Pedersen 2003: 75,
Bruhn Jensen 1997: 145, 155). Denne tilpasning –
eller medialisering (Asp 1990) – kan tolkes som ud-
tryk for en respons på medieudviklingen, herunder
medielogikkens determinerende rolle i forhold til
interaktioner og beslutningsprocesser. En reaktion,
som bl.a. omfatter, at mediernes grundlæggende
præmisser og ideologi er blevet integreret i disse
samfundsaktørers eksterne kommunikation.

*

I et overordnet perspektiv udgør disse medie-
institutionelle parametre fundamentale struktur-
forandringer i forholdet først og fremmest mellem
journalister og kilder, men også mellem kilderne in-
ternt, hvor konkurrencen om at påvirke mediernes
dagsorden og dermed kampen om synlighed er in-
tensiveret betydeligt. Disse forhold skærper på den
ene side behovet for professionalisering af kildernes
kommunikationsindsatser, men medvirker på den
anden side også til at danne basis for selv samme
professionalisering. Kildernes medieprofessiona-
lisering kan altså betragtes som både en offensiv
over for medierne og et forsvar mod eller reaktion
på mediestrukturelle faktorer og ændringer.

Konklusion

Udviklingen på det professionelle kommunikations-
felt i Danmark peger i retning af, at forskellige
kildegrupper har professionaliseret deres samspil
med medierne, bl.a. med hjælp fra et stigende antal
professionelle kommunikatører. Denne udvikling er
ikke udtryk for et helt nyt fænomen, men nærmere
for en forstærket tendens, som eksplicit kan mærkes
i en redaktionel kontekst. Strømmen af uopfordret
information til redaktionerne er fx øget, samtidig
med at den information, som kilderne stiller til
journalisternes rådighed, er forbedret. Det vil sige,
at de strategiske kommunikationstiltag er optrappet
og optimeret.

Denne professionalisering hos kilderne kan
tolkes som en reaktion på en række medierelaterede
ændringer, som har nødvendiggjort netop en mere
professionel interaktion med redaktionerne – ikke
kun i kampen med journalisterne om mediernes
dagsorden, men også i kampen med andre sam-
fundsaktører om samme. Disse strukturforandringer
i forholdet mellem journalister og kilder skal dog
ikke kun betragtes som problematiske, men må også
betragtes som naturlige set i lyset af den kompleksi-
tet, som kendetegner parternes relation – en kom-
pleksitet, som udspringer af det faktum, at parterne
både er modaktører, strateger og samarbejds-
partnere. Derfor har begge interesse i et professio-
nelt samspil.

Samlet set er der således en række forhold på
både kildernes og mediernes side, som har forandret
vilkårene for relationen mellem journalister og kil-
der – forandringer, som har fordret både kildernes
kommunikative professionalisering og journalister-
nes faglige professionalisering. Den journalistiske
udfordring består dermed ikke kun i, at kilderne
professionaliserer deres samspil med medierne og
herved udfordrer den journalistiske faglighed. Den
består også i, at mediestrukturerne har forandret sig
og deraf udfordret kilderne – og motiveret eller
nødvendiggjort deres professionalisering. Konse-
kvensen er, at kilderne og det professionelle kom-
munikationsfelt skærper kravene til medier og jour-
nalister, fordi påvirkningsgraden er øget. Omvendt
er kravene til den professionelle kommunikations-
branche også skærpet, fordi kilderne og deres pro-
fessionelle kommunikatører skal være bedre klædt
på, når de kommunikerer med medierne.
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Noter

1. En medlemsundersøgelse i Dansk Kommunikations-
forening (den primære forening for danske PR- og
informationsfolk, jf. nedenfor) (www.kommunika-
tionsforening.dk/db/files/filee622812a2c6.pdf,
1.3.04) viser, at medierelationer er en del af knap tre
ud af fire respondenters daglige arbejde – i nogen,
høj eller meget høj grad. Til sammenligning viser en
engelsk undersøgelse (Davis 2002: 7), at medierelat-
ioner er den primære aktivitet for engelske PR- og
informationsfolk.

2. Undersøgelsens oprindelige stikprøve var på 1587
tilfældigt udvalgte journalister og redaktionelle
medarbejdere, hvoraf 33,2% altså returnerede brug-
bare besvarelser. Frafaldet var således forholdsvis
stort, hvilket blandet andet skyldtes, at en del perso-
ner i stikprøven viste sig at være uden for målgrup-
pen. Desuden var spørgeskemaet meget omfattende
(i alt 97 spørgsmål) samtidig med, at undersøgelsens
emne havde en dobbeltsidet karakter for målgruppen
– ved på den ene side at have stor faglig relevans og
på den anden side at være fagligt omtåleligt. Endelig
er journalister generelt set en målgruppe, som kan være
svær at få i tale i forbindelse med forskningsbaserede
surveyundersøgelser. Lunds undersøgelse af Dansk-
erne holdning til Medier og Demokrati (2001) havde
fx en svarprocent på 42,2 % i målgruppen af journa-
lister, mens Pedersen m.fl.’s undersøgelse af dansk
politisk journalistik (2000) havde en svarprocent på
43 %.

3. Artiklen er i det hele taget baseret på diskussioner,
analyser og empiri fra min ph.d.-afhandling
”Udfordringen af journalistikken i lyset af kildernes
professionalisering – Slinger i valsen?” (Kristensen
2003). For at skabe kohærens i præsentationen af svar-
fordelinger på de forskellige spørgsmål, er disse angi-
vet i procent i forhold til den reelle sample (n = 527).
Derfor giver totalsummen sjældent 100, idet der ved
de fleste spørgsmål var et partielt bortfald, eftersom
nogle respondenter – bevist eller ved en tilfældighed
– undlod at svare.

4. Selvom faserne i Grunig & Hunts model repræsenterer
forskellige udviklingstrin, skal de ifølge Grunig &
Grunig (1992) ikke betragtes som definitivt afsluttede.
De forskellige tilgange præger fortsat forskellige fel-
ter og fagområder i løsningen af kommunikations-
opgaver, dvs. har stadig relevans.

5. Møller Nielsen (2001: 211ff) opererer med betegnel-
sen persuasion som den velmente overbevisningskunst
om moderne public relations, hvilket netop refererer
til en mere pragmatisk mellemvej mellem propaganda
og en normativ selvforståelse om konsensus og fra-
vær af egeninteresser: ”Persuasionen står for en rea-
listisk tilgang til offentlig kommunikation, baseret på
dialog og forståelse for målgruppens livsvilkår og
præferencer samt en fornemmelse af afsenders mål
og midler i forhold til kommunikationsindsatsen”
(Møller Nielsen 2001: 228).

6. Seitel (1998: 2) definerer spin som ”(…) the twisting
of messages to create the appearance of performance,
which may or may not be true”, mens Carlsen & Kjær
(1999: 48) betegner spindoktorens opgave som ”(…)
gennem intensiv kontakt med journalister at give en
historie det rigtige ’spin’, den rigtige drejning – set i
forhold til partiledelsens interesser”. Kjøller (2001:
25f) konstaterer, at formålet med spin er ”(…) at få
andre til at opfatte en begivenhed på en måde som
mest muligt gavner en sag han arbejder for. Og mest
muligt at forhindre at andre opfatter en begivenhed
på måder som skader sagen”.

7. Blach & Højberg (1995: 20) betegner fx public rela-
tions som offentlige relationer i form af ”(…) en
ledelsesdisciplin, som analyserer, tilpasser og
udvikler alle de gensidige samfundsmæssige
relationer mellem en organisation og dens in- og ek-
sterne interessenter via målrettet kommunikation”.
Dansk Kommunikationsforening anvender den bre-
dere term kommunikationsvirksomhed som prædikat
for dens medlemmers virke og definerer dette som
”(…) et strategisk og operationelt instrument, som
erhvervsvirksomheder, organisationer og offentlige
virksomheder kan anvende for at udvikle eksterne og
interne interessenters viden, holdninger og enga-
gement. Begrebet kommunikation dækker i denne for-
stand over begreberne information, public relations
og public affairs” (Vedtægter 1999: §0).

8. Som konkret eksempel kan nævnes, at Sparre (2002)
på baggrund af en analyse af dansk politi som kilde i
nyhedsformidlingen har påvist denne institutions pro-
fessionalisering af sin interaktion med medierne, bl.a.
via medietræning, og at der i denne professiona-
liseringsproces er blevet lagt vægt på åbenhed,
samarbejdsvilje og ufiltreret dialog frem for på
lukkethed og spin.

9. Det danske Folketings nedsættelse af et
regeringsudvalg – et ’spindoktor-udvalg’ – i juni 2003
til at kulegrave behovet for mere præcise regler for
danske ministeriers og politiske partiers brug af netop
embedsmænd og særlige rådgiver (spindoktorer) til
at håndtere pressen, peger dog i retning af, at emnet i
hvert fald er på dagsordenen i også en politisk kon-
tekst i Danmark. Denne særlige interesse for politi-
keres brug af professionelle kommunikatører skyldes,
at i modsætning til PR- og informations-
medarbejderen, som primært varetager specifikke
kommercielle eller non-kommercielle interesser og
ikke  i første omgang offentlighedens, er det
spindoktorens opgave at bistå politikere i interakt-
ionen med medierne og dermed implicit offentlig-
heden, vælgerne. Iboende spin-begrebet er dermed et
paradoks mellem dets indholdsmæssige betydning
(dvs. (for)drejning af historier til gavn for specifikke
partipolitiske interesser) og de demokratiske (offent-
lige) interesser, som spindoktoren i rollen som de
folkevalgtes rådgivere i princippet bør varetage. Netop
det har medvirket til at dæmonisere begrebet i ret-
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ning af demokratisk forfald og forførelse, både i fors-
kningen og i den offentlige debat.

10. Scheele (1996) påpeger, at kommunikation og formid-
ling desuden er kommet på dagsordenen inden for jura,
medicin og ingeniøruddannelserne, men også som
efteruddannelse og i andre kursussammenhænge.

11. Dansk Kommunikationsforenings ovennævnte
medlemsundersøgelse fra 2000 viser fx, at 22,8% af
medlemmerne er uddannet cand.mag., 16,7%
cand.comm., 13,8% journalist, 12,8% cand.soc. med PR-
toning, 7,7% cand.polit., cand.scient.pol./adm., cand.jur.,
mens den resterende fjerdedel repræsenterer en række
andre uddannelsesbaggrunde (www.kommunika-
tionsforening.dk/db/files/filee622812a2c6.pdf, 1.3.04).

12. Den reelle størrelse af den danske PR- og kommuni-
kationsbranche fx på antal bureauer er svær at
indkredse, bl.a. pga. flydende grænser, mange facetter
og opgaver, hvis definition afhænger af individuel
tolkning. Ifølge et nyhedsbrev fra Brancheforeningen
af Public Relations Virksomheder (BPRV 2003) er der
i Danmark (medio 2003) 45 virksomheder, som
arbejder professionelt med public relations. PR- og
kommunikationsbranchen er ikke udspecificeret un-
der Danmarks Statistiks Branchekodeks 2003, men
data fra Købmandsstandens Oplysningsbureau (april
2003), viser, at der under søgeordet public relations
er registreret i alt 89 virksomheder, som dog mere el-
ler mindre alle desuden arbejder med reklame, anden
virksomhedsrådgivning, konsulentbistand el.lign. og
beskæftiger alt mellem én og mere end 100 ansatte.
Af dagspressen fremgår et estimat på antallet af (de
primære danske) PR- og kommunikations-
virksomheder på mellem 30 og 35 (Erhvervsbladet/
Dietrichen 21.11.02, Berlingske Tidende/Møller
24.9.02).

13. I spørgsmål 12 skulle respondenterne angive de tre
kildetyper ud af syv mulige (1. eksperter, 2.
almindelige mennesker, 3. politikere, 4. embedsmænd,
5. branchefolk, 6. PR- og informationsfolk, 7. jour-
nalister, inklusiv fra nyhedsbureauer), som de hyp-
pigst kontaktes af i deres daglige arbejde. Almindelige
mennesker er den kildetype, som er markeret af flest
respondenter (62,2%), brancherepræsentanter af
næstflest (49,5%) og PR- og informationsfolk af
tredjeflest (45,0%).

14. I spørgsmål 9 skulle respondenterne anføre de tre
måder, hvorpå kilderne hyppigst kontakter dem blandt
syv mulige (1. telefon, 2. e-mail, 3. personligt, 4. fax,
5. brev, 6. pressemeddelelse, 7. andet). Undersøgelsen
viste, at kildernes tre primære kontaktmåder er 1) te-
lefon  (88,8%), 2) e-mail (70,6%) og 3)
pressemeddelelser (46,1%).

15. I spørgsmål 17 skulle respondenterne med anføre de
tre skriftlige kildetyper, som de hyppigst anvender i
deres daglige arbejde ud af de seks mulige (1. online-
information, 2. årsberetninger, arkivmateriale mv. 3.
pressemeddelelser, 4. færdigproducerede artikler, au-
diovisuelle indslag mv., 5. håndbøger, opslagsværker
mv. 6. andet skriftligt kildemateriale). Online-infor-

mation er den kildetype, som er markeret af flest resp-
ondenter (76,3%), mens pressemeddelelser  er
markeret af næstflest (61,7%).

16. I spørgsmål 47 skulle respondenterne anføre de tre
kilder ud af syv mulige (1. politikere, 2. embedsmænd,
3. eksperter, 4. brancherepræsentanter, 5. PR- &
informationsfolk, 6. andre journalister, 7. almindelige
mennesker), som de anså for mest professionaliseret.
Politikere blev markeret af det største antal respond-
enter (51,6%) og PR- og informationsfolk af det
næststørste antal (47,2%).

17. Selvom Lemieux ikke eksplicit trækker på Goffman
(1992/1959) og Meyrowitz (1985), genkalder hans
opdeling Goffmans mikrosociologiske teorier om
rollespil, herunder distinktionen mellem frontstage og
backstage (distancering kontra naturlighed i Lemieux’
terminologi) samt Meyrowitz’ identifikation af
medierne som en hybrid mellem disse to modpoler i
form af en middle region, hvori offentlig og privat
adfærd blandes (Lemieux’ realiseringsgrammatik).

18. Referencen i artiklen refererer til uddrag af Schlesinger
& Tumbers bog i H. Tumber (red.) (1999): News: A
Reader, Oxford: Oxford University Press, p. 257-266.
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