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Journalistikken henter en stor del af sin legitimitet i
påstanden om, at den er i stand til at fremstille sande
billeder af virkeligheden. For ingen ville have brug
for den, hvis journalisterne selv hævdede, at ny-
hedsformidlingen bestod af usande billeder af
uvirkeligheden. Begreber som sandhed og virkelig-
hed kan ikke skilles fra begrebet objektivitet. Så
hvis man kan tale om et paradigme inden for journa-
listikken, må kravet om objektivitet i nyheds-
formidlingen være et sådant.

Men et er at have objektivitet som ledestjerne,
noget andet er at operationalisere det i en journali-
stisk hverdag.

Inden for journalistikken findes en række retnin-
ger, der har forsøgt at operationalisere objektivitets-
begrebet: Eksempelvis Mainstream Journalism,
Scientific Journalism, New Journalism og Precision
Journalism (herunder Computer Assisted Report-
ing). At operationalisere begreber kræver enten at
man selv tænker eller at man låner andres tanker.
Det sidste er langt det hyppigste og sædvanligvis
det, der sker, når praktikere – som journalister – har
behov for teori.

Formålet med denne artikel er just at vise, hvor-
dan de ovenstående retninger inden for journalistik-
ken har forsøgt at operationalisere objektivitets-
begrebet ved at låne stumper fra videnskabsteorien.
Jeg vil forfølge det journalistiske objektivitets-
begreb og med objektivitetsbegrebet som prisme re-
flektere over de forskellige journalistiske retninger
og deres slægtskab med forskellige videnskabs-
teoretiske strømninger. Målet er, med udgangspunkt
i begrebet objektivitet at tegne et billede af hvad
man kunne kalde journalistikteoriens landkort.

Man kan hævde at dette er tidsspilde: Journali-
stik er håndværk og ikke videnskab og derfor lige-

glad med videnskabsteoretiske strømninger og at en
hver sammenhæng mellem forskellige videnskabs-
teoretiske strømninger og journalistik er rent tanke-
spind. Men det holder ikke til en nærmere gennem-
gang: For det første løber videnskabsteoretiske
strømninger gennem alle afkroge af samfundet og
dets hverdagstænkning. For det andet benytter jour-
nalistikken sig af begreber som sandhed, virkelig-
hed og objektivitet, og må derfor som fagdisciplin
have gjort sig overvejelser om hvad begreberne be-
tyder og hvordan begreberne operationaliseres, med
mindre journalistikken er villig til at indrømme, at
den er totalt tanketom.

Positivismen er død
– længe leve positivismen
Journalistikken opstod som et egentligt fag i slut-
ningen af 1800-tallet. Det første universitetskursus i
journalistik udbydes ved University of Missoury
(Columbia) i 1879-84 og det første journalistiske
fagforbund opstår i England i 1883 (Britannica
2003). Faget dengang ligner i høj grad det, som
Hindman med en nutidig term kalder Mainstream
journalistikken, som stadig er den form for journali-
stik, som langt de fleste journalister udøver:

Mainstream Journalism is represented by pro-
fessional norms and uses certain techniques of
newsgathering and construction. A mainstream
journalist tries to be objective, remains distant
from her or his subject, finds information in of-
ficial places, and presents that information in
particular ways. (Hindman 1998:177)

Knap 40 år tidligere var positivismen blevet navngi-
vet og beskrevet som videnskabsteoretisk retning af
Auguste Comte (Kjørup 2000:289). Min påstand er,
at langt det meste journalistik – i lighed med store
dele af den videnskabelige verden – fortsat benytter
et positivistisk objektivitetsbegreb.
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Positivismen er besnærende i sin sund-fornuft
tilgang til erkendelse: Det eneste vi kan vide noget
om er det, som vi umiddelbart kan erkende gennem
vores sanser og det er derfor kun gennem sanserne
at sikker viden kan opnås. Når sikker viden er op-
nået er denne viden ligesom byggeblokke i den sam-
lede menneskelige erkendelse (Hackett and Zhao
1998:109-110; Kjørup 2000:288-307).

Det positivistiske objektivitetsbegreb er binært:
Enten er man objektiv, eller også er man subjektiv.
At være subjektiv vil sige, at ens egne vurderinger
(holdninger og værdier) har indflydelse på erkendel-
sen. At være objektiv vil sige, at man nøjes med at
fremstille det, der ikke er påvirket af ens egne vur-
deringer, altså fakta. Fakta er det, som direkte kan
erkendes, som andre vil kunne erkende på nøjagtig
samme måde og faktas sandhedsværdi er ikke til
diskussion. Nøjes man med at viderebringe fakta er
man pr. definition objektiv. Positivismen forudsæt-
ter hermed, at det er muligt at skelne mellem fakta
og vurderinger.

I en lærebog i journalistik af nyere dato kan man
læse følgende i et afsnit med den sigende titel: ”Fact
vs. Opinion”

In the previous examples, the writers reported
the sights, sounds and smells they observed.
Those observations were factual – evidence of
conditions that anyone on the scene could have
observed. The writers let the readers form their
own opinions. (Rich 2000:85)

Formodningen om det mulige i at skelne entydigt
mellem fakta og vurderinger træder tydeligt frem og
stemmer nøje overens med den positivistiske måde
at forstå begrebet objektivitet på: Alt hvad journali-
sten selv kan og må skrive er det, som han direkte
kan observere og det, der er faktuelt. Journalisten
skal holde sine egne vurderinger ude af produktet og
lade læserne forme deres egen holdning ud fra de
fakta, som journalisten har givet.

I en dansk version findes også troen på, at det er
muligt for journalisten at gengive fakta og kun det og
lade læseren selv foretage vurderingerne. Ufer skriver
med et kraftfuldt citat fra hans gamle lærermester

”Du skal kraftstejlme ikke fortælle folk, om
brand er ”frygtelig” eller ikke. […]” Referér, for
satan! Folk vil skide på, hvad du mener. De vil
vide hvad der er sket! (Ufer 2001-39)

Ufers gamle lærermester krævede således af sine
elever, at de var i stand til at destillere deres egen
person ud af det journalistiske produkt og således
blot refererer hvad der er sket (fakta) og holder egne
vurderinger ude af produktet.

I praksis er det dog ikke helt så enkelt at skelne
mellem fakta og vurderinger

Kritikken af objektivitetsbegrebet i denne model
bygger just på, at vi vel i dag med temmelig stor
sikkerhed ved, at fakta netop ikke taler for sig
selv, at fakta i betydningen registrerbarhed kun
er en overflade, som ganske enkelt er uforståelig,
hvis den ikke forklares med dybereliggende, men
ofte ikke umiddelbart registrerbare sammen-
hænge. (Andrén, Hemánus et al. 1979:11)

Problemet er, at journalisten må foretage et valg af
sammenhæng til at sætte fakta ind i. Og dette valg er
hans eget subjektive valg. Dette er en erkendelse,
som journalistikken – i lighed med videnskaben –
har haft ganske vanskelligt ved at tackle. Meget af
den mere tænksomme litteratur om og lærebøger i
journalistik fastholder således også – i visse tilfælde
med enkelte forbehold – en skelnen mellem fakta og
vurderinger. Således skriver Thuren i en lærebog i
journalistisk kildekritik

Det är alltså svårt att skilja mellan värderingar
och verklighetsbeskrivningar. Frågan är om det
överhuvudtaget är meningsfullt. Är det inte bara
frågan om en abstrakt konstruktion utan praktisk
betydelse? Vi ska avsluta detta kapitel med att
framlägga tre argument för att upprätthålla skill-
naden mellan påstående och värderinger.
(Thuren 1986:11)

Herefter fremfører Thuren tre årsager til at denne
skelnen nødvendig: Den er af stor værdi i politiske
debatter; for at undgå troen på, at vurderinger kan
sandhedsbedømmes; og for at understrege, at men-
neskers virkelighedsopfattelse påvirkes af deres vur-
deringer. Det gør dog ikke Thurens antagelse mere
korrekt. Andre vælger – vel vidende at det er pro-
blematisk – at benytte en skelnen mellem fakta og
vurderinger. Således skriver Schudson i hans ph.d.-
afhandling om objektivitetsbegrebets historie i jour-
nalistikken

I began this study to explore the ideal that facts
should be separated from values in social sci-
ence. I did so because I distrusted the cant of
“value-free sociology” and its corollaries. […]
Still, I could not embrace any glib rejection of
the value-free ideal. The ideal is so powerful that
its critics often believe in it despite themselves.
[…] I shall define “objectivity” as the view that
one can and should separate facts from values.
(Schudson 1990:2-3)

Schudsons forsøg på at vriste sig ud af det besnæ-
rende positivistiske objektivitetsbegreb er en ople-
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velse som mange forskere – og måske enkelte jour-
nalister – kan nikke genkendende til.

Historieskrivning og journalistik-
forskning
Jeg vil dvæle lidt mere en række andre berøringsfla-
der mellem positivismen og journalistikken. For på to
andre ganske markante punkter henter journalistikken
en del yderligere arvegods i positivismen: For det før-
ste i forståelsen af hvad opgaven med at ”skrive en
historie” går ud på, og for det andet i kildekritikken.
Journalistikken har lånt en lang række fjer fra histo-
rieforskningen. Jeg vil i det følgende argumentere for,
at de lånte fjer er historieforskningens aflagte tøj.

Leopold von Ranke1 gjorde i sit værk ”Geschichte
der romanischen und germanischen Völker” (1824)
op med tidligere tiders historieskrivning. Han ville – i
modsætning til tidligere tiders historieskrivere –
skrive historien ”Wie es eigentlich gewesen”.

Sætningen skulle forstås som et opgør med tidli-
gere tiders krønnikeskrivning (læs: Gode historier)
og nok ikke virkeligheden sådan som senere tiders hi-
storikere forstod den: De mente, at historieforsk-
ningens opgave ifølge Ranke var at rekonstruere for-
tiden ved hjælp af kilderne. Kilderne var så at sige
brikker i fortidens puslespil, og når man blot samlede
den på den rette måde, ville man få et sandt og dæk-
kende billede af hvordan det virkelig havde været.
Op gennem 1900-tallet og særligt i 1960-erne blev
det i stigende omfang klart for historikerne, at dette
arbejde ikke blot var uhyre slidsomt, det var også
umuligt. Fortiden er død og borte og som sådan ikke
interessant. At beskæftige sig med fortiden er udeluk-
kende interessant, såfremt man har en problemstil-
ling, der er relevant og interessant for nutiden (og/el-
ler fremtiden). En nutidig forståelse af historie-
forskningens opgave vil tilsige, at historieforskning
skal rekonstruere fortiden i lyset af en nutidig pro-
blemstilling (Hansen 1999).

Inden for journalistikken dukker troen på det mu-
lige i at beskrive ”Wie es eigentlich gewesen” dog sta-
digt hyppigt op. I det følgende skal jeg nøjes med to
eksempler. De er begge hentet fra forordet debatbøger
om et eller andet der er sket i fortiden. Den første ek-
sempel stammer fra den svenske Østeuropa-korrespon-
dent Richard Swartz, der efter at have været korre-
spondent i Østeuropa i næsten tredive år skriver

Derfor satte jeg mig hen til skrivebordet og
begyndte at skrive ned hvordan det havde været,
i hvert fald i næsten tredive år, inden også jeg
havde glemt det.
Hvordan det virkelig havde været…. (Swartz
1996:7-8)

Swartz stiller sig således den ganske store opgave
det er, at beskrive hvordan det var virkelig var i 30
år af Østeuropas historie. Det andet eksempel er fra
Nybroe og Mylenbergs bog om valgkampen i Dan-
mark i 2001:

Vores mål med bogen er at tegne et mere
fuldstændigt billede af danske toppolitikere i
valgkamp. At fortælle om den virkelighed, som
hovedparten af vælgerne af gode grunde ikke
kendte, da de afgav deres stemme. Nemlig histo-
rien om, hvordan politikere manipulerer med
vores virkelighed og vores forestilling om
virkeligheden.
[…]
Vi understreger, at denne bog ikke er hele
sandheden. Der kan være foregået en hel masse
under valgkampen, som det af forskellige grunde
ikke er lykkedes os at finde ud af. (Nybroe and
Mylenberg 2002:8-9)

Om end Nybroe og Mylenberg forsøger sig med en
afgrænsning af emnet (hvordan politikere manipule-
rer med vores virkelighed) og ligeledes tager forbe-
hold for deres egen fremstilling (denne bog er ikke
hele sandheden) så er der dog i begge bogudgivelser
tale om rekonstruktioner af fortiden uden et klart
fokuspunkt for nutiden.

Som ovenfor nævnt låner journalistikken også fjer
fra den positivistiske historieforsknings kildekritik:
Det er indlysende for enhver, at ikke alle kilder er lige
gode – dvs. har lige stor sandhedsværdi – når man ar-
bejder med et journalistisk produkt eller med histo-
rieforskning. Kristian Erslev gjorde sig til talsmand
for at opstille et system af begrebspar, som kunne
bruges til at klassificere kilder. Ideen var, at man ved
at typebestemme kilderne skulle kunne afveje kil-
dernes indbyrdes sandhedsværdi (Kjørup 2000:55).

Kildeklassifikationen gav dog igennem 1960-
erne anledning til voldsomme diskussioner i
historikerkredse, fordi det ikke er muligt at foretage
en sådan endegyldig klassifikation af kilder. Kil-
derne skifter rolle og funktion og må derfor også
klassificeres forskelligt afhængig af hvordan og til
hvad man bruger dem, altså afhængigt af problem-
stillingen. Dette kan bedst illustreres med et eksem-
pel fra min undervisning i kildekritik: Jeg præsente-
rer en overhead med følgende tekst i undervisnin-
gen.

Fredag den 6. februar 2004 havde Charlotte et
æble med, da hun skulle undervise i kildekritik.
Hun spiste æblet mens de journaliststuderende
sad sig på deres pladser. Hun spiste æblet, dels
fordi hun vidste, at det var sundt, dels fordi hun
skulle bruge det til at anskueliggøre forskellen
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mellem levninger og beretninger. Derfor lod hun
æbleskroget blive liggende på bordet.2

Det synes umiddelbart indlysende, at æbleskroget er
en levning og overheaden er en beretning. Sådan
forholder det sig dog ikke nødvendigvis, for hvis
den stump af fortiden, der skal klarlægges er hvad
der foregik i den konkrete undervisningstime, så
kan overheaden pludselig opfattes som en levning.
Kilderne er med andre ord ligesom plasticstumperne
i et kalejdoskop: Hvis man ryster dem danner de nye
mønstre og deres sandhedsværdi ændres. Og nogen-
lunde ligeså forholder det sig med flere af de øvrige
begrebspar i den historiske kildekritik.

Det formentlig mest populære begrebspar fra den
positivistiske historietradition som benyttes af jour-
nalister er begreberne førstehånds- og andenhånds-
vidne. Førstehåndsvidne er den kilde, der selv har
overværet en begivenhed, mens andenhåndsvidne
har fået fortalt om begivenheden. Den positivistiske
historietradition vil vurdere førstehåndsvidnet som
havende den største (sandheds-)værdi (Fink, Man-
niche et al. 1996:15). Denne måde at kvalitets-
vurdere kilder på er naturligvis ubrugelig. For hvad
nu hvis førstehåndsvidnet til en begivenhed er
forudsætningsløst og ikke forstår den konkrete hæn-
delse? Og hvis andenhåndsvidnet faktisk har stude-
ret begivenheden og indsamlet utallige vidneudsagn
som han har bearbejdet og analyseret.

Alligevel genfindes den naive tro på at første-
håndsvidnet har en højere sandhedværdi end anden-
håndsvidnet i dagligdagens praktiske journalistik
især afspejlet i krigskorrespondance. Journalister,
der befinder sig tusindvis af kilometer væk fra kam-
pene bliver bedt af nyhedsudsendelsens studievært
om at svare på ”Hvad sker der lige nu?”. Ofte er
journalisten lige landet, og har kun lige nået at iføre
sig den skudsikre vest, han er ikke specialist i krigs-
førelse eller det område han er landet i, og kan i øv-
rigt hverken se eller høre noget som helst andet end
det, vi andre med en internetforbindelse også kan
skaffe os adgang til. At han alligevel kommer på i
aftenens nyhedsudsendelse skyldes at han virker

mere overbevisende som førstehåndsvidne, end en
person placeret i København eller Odense.

Men journalister er i lighed med forskere ikke
(alle) tankeløse folk, og forsøgene på at afsværge
det positivistiske objektivitetsideal inden for forsk-
ningen satte sig også spor i journalistikken og den
forsøgte sig med et opgør.

Accuracy, fairness and balance:
Journalistikkens ”opgør” med
objektivitetsparadigmet
Den diskussion af positivismen, der foregik og til
stadighed foregår i de videnskabelige kredse kan na-
turligvis ikke undgå nu og da at skvulpe over på
journalistikken. Og ved flere lejligheder har journa-
listikken også selv forsøgt sig med et opgør med det
positivistiske objektivitetsparadigme.

Øvelsen går ud på fortsat at bibeholde journa-
listikkens legitimitet, men samtidig enten at komme
uden om objektivitetsbegrebet eller redefinere det.
Journalistikken stod således over for at skulle defi-
nere et bøvlet begreb, og gjorde det som man så ofte
gør med bøvlede begreber: Den forsøgte at definere
begrebet ved hjælp at en bunke ligeså bøvlede begre-
ber, som udelukkende bidrog til at forøge sumpen af
udefinerede bøvlebegreber inden for journalistikken
og paradoksalt nok kom journalistikkens forsøg på
opgør til at understøtte den journalistiske forståelse
og brug af det positivistiske objektivitetsbegreb.

Et par perleeksempel på hvordan medieforskere i
lighed med Schudson har kæmpet med og mod de-
res egen positivistiske tilgang til objektivitet ses hos
en række nordiske forskere i 1970’erne og begyn-
delsen af 1980’erne. Således skriver Westerståhl
(1983:403) at

Maintaining objectivity in the dissemination of
news can, it seems to me, most easily be defined
as “adherence to certain norms or standards”.

Disse normer og standarder udfolder Westerståhl i
nedenstående figur:

Objectivity

Factuality Impartiality

Truth Relevance Balance/non- Neutral
partisanship presentation

Figur 1. Westerståhls objektivitetskoncept frit efter (Westerståhl 1983:405)
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Med udgangspunkt i begreberne truth, relevance,
balance, neutral presentation og med en gensidig af-
vejning af disse begreber mod hinanden sætter
Westerståhl sig for i bogstaveligste forstand at måle
hvor objektiv nyhedsdækningen af 8 cases var. Såle-
des måles balance på en skala fra +20 til -70 for hvert
af de 8 cases. At måle balance i nyhedsdækningen på
denne vis giver i høj grad mindelser om det positivi-
stiske arvegods.

Andrén, Hermánus et.al forsøger sig ligeledes i
nordisk sammenhæng med et operationelt objektivi-
tetsbegreb i følgende

Vi hævder, at et program er objektivt i det
omfang de følgende betingelser er opfyldt:

(I) det indeholder sande påstande.
(II) det ikke er misvisende.

(III) det indeholder væsentlige påstande.
(IV) det er grundigt.
Den definition af objektivitet, som vi bygger på,
siger at et program er objektivt i det omfang det
indeholder påstande som indgår i et realistisk
verdensbillede. (Andrén, Hemánus et al.
1979:43)

Men heller ikke denne definition er operationel som
en definition af objektivitet i forhold til en journali-
stisk dagligdag: For hvem skal afgøre, om påstandene
er sande, om det journalistiske produkt er misvisende
og indeholder væsentlige påstande og om det er grun-
digt? Denne definition peger også tilbage mod en po-
sitivistisk tænkning, hvor et journalistisk produkt må
dømmes ikke-objektivt såfremt blot et enkelt af de
ovenstående kriterier ikke er opfyldt.

At forsøgene på at komme rundt om eller få
operationaliseret objektivitetsbegrebet stadig foregår
kan man bl.a. læse om hos Shaw m.fl. I et kapitel med
titlen ”Journalists are objective” skriver Shaw m.fl.:

When writing a story, journalists often balance
the opposing sides of an issue as if their story is
the only one that the public will see. Journalists
do this because they want to be objective, or if
that seems impossible, to be fair and balanced.
This is true even though most journalists and
editors have concluded that objectivity is im-
possible and, like magazine magnate Henry
Luce, know they can only aim for fairness. Fair-
ness and objectivity go together. Scholar Jay
Rosen writes. ”Objectivity is about informing
the public; it tells us to worry about things like
accuracy, balance and fairness” (Shaw,
McCombs et al. 1997:303)

Som det fremgår af citatet er objektivitet og fairness
synonymer. Det mest interessante her er, at fairness

kan gradbøjes: Man kan være mere eller mindre fair.
Og da der er lighedstegn mellem det at være fair og
det at være objektiv kan man således også være
mere eller mindre objektiv. Shaws næste opgave bli-
ver derfor at definere hvordan man bærer sig ad med
at være fair som journalist: Det gør man ved at være
balanced og accurate. Og dermed bliver det næste
skridt at definere hvad det så er.

Balance defineres primært ud fra dets modsæt-
ning: En historie er ubalanceret, når den har en fore-
trukken side, er en-sidet eller partiske. Vurderingen
af om historien er det, er journalistens egen.

Man udøver accuracy, når man er omhyggelig
med at attribuere til kilder og når man som journa-
list nøjes med at gengive fakta.

Som det turde fremgå er der tale om en cirkel-
slutning, hvor den positivistiske tro på det mulige i
at skelne mellem vurderinger og fakta bliver bæ-
rende for diskussionen. Og dermed har det journali-
stiske objektivitetsparadigme ikke rykket sig en mil-
limeter (Hackett and Zhao 1998:113ff).

Det kan på baggrund af denne gennemgang se ud
som om jeg vil hævde, at mainstream journalistik-
ken i modsætning til de videnskabelige områder,
som den traditionelt sammenligner sig med (huma-
niora og samfundsvidenskab) er alene om at gribe
tilbage til positivismen i det daglige arbejde. Men
det er et misvisende billede: Der er såvel i humani-
stisk, som samfundsvidenskabelig og naturviden-
skabelig forskning masser af elementer af positivis-
men. En meget stor del af den nyere videnskabelige
metodelitteratur benytter i rigt omfang elementer af
positivistiske tænkning som udgangspunkt for gen-
nemgangen af videnskabelig metode for eksempel
(Andersen 1999).

Lippmann, Precision Journalism og
Computer Assisted Reporting
Andre har også forsøgt at frelse journalistikken fra
dens legitimitetsproblem omkring objektivitets-
begrebet. Holbert and Zubric ( 2000) mener, at det
netop var problemerne med at definere begrebet ob-
jektivitet operationelt, der er årsag til, at journali-
stikken op gennem 1900-tallet blev trukket i
(mindst) tre forskellige retninger.

Den første er den egalitære public journalism.
Public journalism er i denne sammenhæng relativt
uinteressant, eftersom den egentlig ikke i sig selv
reflekterer over eller forsøger at generalisere og
operationalisere objektivitetsbegrebet. Yderligere er
public journalism – selv om den har rødder tilbage
til 1900-tallets begyndelse – ikke en arbejdsmetode,
der er særligt anvendt af journalister i dag, selvom



42

der arbejdes på at give den en renæssance (Bro
1998:87-101).

Den anden retning er den litterære New
Journalism. Denne retning er reelt journalistikkens
eneste alvorlige forsøg på et opgør med objektivite-
ten. New Journalism har dog kun vundet begrænset
indflydelse i USA, hvor den blev født i 1960-erne
og 70-erne og har praktisk taget ingen indflydelse
haft i Danmark. New Journalism bliver ikke født af
ingenting, den henter sit tankegods fra de samtidige
videnskabsteoretiske strømninger, så som relati-
visme, strukturalisme, dekonstruktivisme og post-
modernisme. Det fælles for disse ”–ismer” kan i
denne sammenhæng bedst forklares i en modstilling
mellem det positivistiske objektivitets paradigme.3

Hvor positivisterne ville hævde, at mennesket er
i stand til at erkende den virkelige verden værdifrit
vil de øvrige ”–ister” hævde, at det ikke er muligt:
Vores opfattelse af verden er påvirket og sløret af
alle mulige tillærte kategorier, koncepter og konven-
tioner. Det interessante er dermed ikke længere
hvordan den virkelige verden ser ud, men derimod
hvad vi kan udtrykke om den ved hjælp af forskel-
lige tegn så som sproget.

Hvor positivisterne opfattede sproget som et
værdineutralt lokomotiv, der kunne befragte forstå-
elsen af den virkelige verden videre, bliver sproget
for de øvrige ”-ister” selv en aktiv part i det at skabe
mening og betydning: En terrorist er en terrorist
hvis vi kalder ham det, men han er frihedskæmper,
hvis det er det vi vælger at kalde ham. Hermed må
de også afvise en hver forhåbning om at kunne
fremstille noget som helst objektivt.

Begreber som sandhed, objektivitet og virkelig-
hed er meningsløse i sig selv, men interessante at
studere som tegn. Det bliver dermed kun tegnene
der er virkelige: Kortet er blevet mere virkeligt end
landskabet. Det kan lyde overordentligt fortænkt,
men det kan i aller højeste grad diskuteres, hvad der
er virkeligt og hvad der ikke er.4 Om hvordan de
ovenfor nævnte strømninger påvirker journalistik-
ken skriver Andrén, Hemánus et al. (1979:11-12)

Dette opbrud eller opgør, som den
videnskabsteoretiske udvikling førte til, efterlod
som nævnt journalistikken med sit objektivi-
tetsbegreb helt uafhængigt og uforstyrret af de
faktiske forhold og vor faktiske indsigt.

Men store grupper af journalister og andre i
massemedierne beskæftigede mennesker fulgte
dette opgør ganske nøje. Og de gik da videre til
den anden fase. Den bygger på den antagelse at
der altså ikke findes objektivitet og derfor kan
journalisten altså heller ikke være objektiv

overhovedet. Det er i sig selv en krænkelse af
ytringsfriheden at ville forestille at være objektiv.
Ja, det er direkte falsk. Det eneste man kan stole
på, er da den enkelte journalists engagement,
hans mulighed for at formidle sig gennem sit
engagement.

Den tredje retning er den elitære lippmannsk journa-
listik, som reelt ikke er særligt fjern fra mainstream
journalistikken.

According to Lippmann, the general citizenry
had neither the time, the ability nor the inclina-
tion to inform itself on important questions.
Society was too complex, the power of stere-
otypes too great, man’s immediate environment
too dominant. The remedy – at least in Lippmann
(1922) – had to be boards of experts who could
distill the evidence and offer the residue facts.
(Petersen 2003:256)

Eksperterne kan eksempelvis være forskere eller
journalisterne selv, i det omfang de selv er i stand til
at skaffe sig sikker viden om et emne. For
Lippmann gik vejen til sikker viden gennem den vi-
denskabelige metode og gennem fagspecialisering.

Tanken bag denne er lidt forenklet, at hvis jour-
nalisten låner det meste af sit værktøj fra den viden-
skabelige metodeværktøjskasse, så kan han påbe-
råbe sig den samme grad af objektivitet, som viden-
skaberne kan. Streckenfuss (1990) beskriver, hvor-
dan Lippmann argumenterede for, at journalistikken
skulle benytte videnskabelige metoder for at opnå
objektivitet.

Lippmann’s use of the words objective, science,
and scientific are significant. Adapting scien-
tific method for human affairs – including jour-
nalism – was central to the thought of the dec-
ade. […] Objective reporting, as he [Lippmann]
envisioned it, would not create passive justifi-
cation for the status quo, as is often assumed
now. Those advancing the idea of applying sci-
entific methods to human affairs – in all areas,
not just journalism – were political liberals. They
attempted to create a system of values using sci-
entific method, borrowing from the philosophy
of pragmatism expounded by William James and
its variant, instrumentalism, set forth by John
Dewey. (Streckenfuss 1990:979)

Med den tydelige forbindelse til det positivistiske
videnskabsideal kunne man have forventet, at det
lippmannske forsøg på en redningsaktion for det
journalistiske objektivitetsbegreb lige så stille var
gået i glemmebogen. Det synes dog ikke at være til-
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fældet: Professor Phillip Meyer tilskrives traditio-
nelt opfindelsen af to nært beslægtede retninger in-
den for journalistikken: Precision Journalism og
Computer Assisted Reporting (CAR). Om den første
skriver Meyer at:

A better solution is to push journalism toward
science, incorporating both the powerful data-
gathering and – analysis tools of science and its
disciplined search for verifiable truth.

This is not a new idea. Walter Lippmann
noted seventy years ago that journalism depends
on the availability of objectifiable objects. […]
Scientific method offers a way to make happen-
ings objectified, measured, and named. (Meyer
1989:5)

Herefter glæder han sig over, at videnskabens ver-
den tilsyneladende byder journalistikken velkom-
men og fortsætter

It [Precision Journalism] means treating jour-
nalism as if it were science, adopting scientific
method, scientific objectivity, and scientific ide-
als to the entire process of mass communica-
tion. (Meyer 1989:6)

Det er især det samfundsvidenskabelige metode-
apparat, som Meyer bejler til og herunder især stati-
stisk databehandling. Meyers bog New Precision
Journalism (Meyer 1989) er grundlæggende en læs-
let-version af en lærebog i statistik.

Kærligheden til statistik og behandling af store
talmængder i journalistikken kom, som nævnt, til at
betyde, at Meyers navn også er nært knyttet til en
anden variant inden for journalistikken den såkaldte
Computer Assisted Reporting. Meyer havde behov
for at kunne processere store talmængder for at
kunne bruge statistik og det var oplagt en at benytte
computere til dette.

Ironically his [Meyers] objective was not so
much to find computer applications but to ap-
ply social science methods to journalistic prac-
tices. (Cox 2000:6)

Det kan således diskuteres, om der er en væsensfor-
skel eller kun en gradsforskel mellem Precision
Journalism og Computer Assisted Reporting
(DeFleur 1997:202-208). Computer Assisted Repor-
ters hævder selv, at det de gør anderledes end andre
journalister er, at de benytter regneark, database-
værktøjer samt on-line ressourcer (Cox 2000:10).

Det positivistiske (objektivitets-) ideal synes så-
ledes at gennemsyre såvel Precision Journalism som
Computer Assisted Reporting. I Danmark har især
Mulvad og Svith været varme fortalere for Compu-

ter Assisted Reporting. De udgav i 1998 en håndbog
i Computer Assisted Reporting (Mulvad and Svidth
1998). I denne bog lægges der stor vægt på at in-
struere læseren i brug af computeren. Men i en
gennemrevideret ny udgave af bogen (Mulvad and
Svith 2002) lægges der i stor overensstemmelse
med Meyers tænkning langt mere vægt på videnska-
belig metode, mens computeraspektet nedtones. Et
af forskningsverdenens kritiks kernepunkter har væ-
ret, at hvor forskeren er (eller i det mindste bør
være) bevidst om de videnskabsteoretiske proble-
mer, der er forbundet med anvendelsen af det viden-
skabelige metodeapparat, og til stadighed diskuterer
det og kritiserer sig selv og andre, synes visse jour-
nalisten med et lykkeligt ”Heureka” at galoperer ud
over stepperne med en fane med ordene ”Objektivi-
teten Leve” i den ene hånd og en samfundsviden-
skabelig metodebog i den anden.

En anden afart af det Lippmanske ideal om at
knytte nærmere bånd mellem journalistikken og vi-
denskaben ses i placeringen af de nye journalist-
uddannelser ved Roskilde Universitetscenter og ved
Syddansk Universitet. Ganske vist eksisterede der,
og eksisterer stadig, bånd mellem Århus Universitet
og Danmarks Journalisthøjskole, der indtil 1998
havde monopol på at uddanne journalister i Dan-
mark, men disse bånd er og var langt mere løse end
koblingen til den akademiske verden sådan som den
kom til udtryk ved at integrere en journalist-
uddannelse på to af landets universiteter (Lund and
Petersen 1999).

Yderligere viser en nærlæsning af studie-
ordningerne i Odense to stærke Lippmannske træk:
Den ene på bacheloruddannelsen og det andet på
kandidatuddannelsen. På bacheloruddannelsen
modtager de studerende undervisning i såvel sam-
fundsvidenskabelig som humanistisk metode (kilde-
kritik). Disse fag er sammen med fagene indledende
EDB og Informationssøgning i bedste Lippmannsk
og, Meyersk forståelse samlet under et fag med den
sigende titel: De journalistiske værktøjer.

På kandidatuddannelsen, der er landets eneste
kandidatoverbygning på en journalistuddannelse, er
to af de bærende elementer en kombination af ind-
sigt i videnskabelig metode og fordybelse i et af-
grænset fagområde (efter den studerendes eget
valg). Tanken er i bedste Lippmanske forstand at
”ekspertificere” den færdiguddannede journalist ved
at give ham et fagspeciale, som han ved hjælp af sin
metodiske skoling selvstændigt kan arbejde videre
med.

På journalistuddannelserne i Odense er valget af
tilgang til objektivitetsparadigmet således en Lipp-
mann&Meyersk tænkning. Men i kraft af uddannel-
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sens placering ved et universitet og i kraft af, at un-
derviserne på uddannelsen er forskere, der løbende
konfronteres med forskningens eget kuldsejlede
objektivitetsparadigme, står det klart på uddannel-
sen, at vi ikke er i stand til at uddanne objektive
journalister i positivistisk forstand. Vi har således
valgt ikke at forsøge at definere et nyt objektivitets-
begreb, men at skabe indsigt i fejlene og manglerne
ved det gamle. Dette er et bevist valg, eftersom in-
gen endnu er kommet op med et operationelt
objektivitetsbegreb.

Konklusion
Skal man sammenfattende fremstille de journalistik-
teoretiske strømninger i en grafisk fremstilling vil
den tage sig nogenlunde ud som nedenstående.

Som det fremgår af  figur 2 er det min påstand, at
såfremt man benytter det journalistiske objektivi-
tetsbegreb som prisme til at anskue hvad man kunne
kalde journalistikteorien tegner der sig et billede
som det nedanstående: Langt hovedparten af den
journalistik der udøves i dag er i bund og grund po-
sitivistisk i sin tilgang. Journalistikken har gennem
tiden ved flere lejligheder forsøgt at vriste sit
objektititetsparadigme løs af den positivistiske
tænkning, men kun i tilfældet ”New Journalism”
lykkes det. Langt hovedparten af hverdagens jour-
nalistik synes fortsat – i lighed med hverdag-
stænkning og meget videnskabeligt arbejde– at
knytte nære bånd til positivismen.

Problemet er ikke så meget, at journalistikken
anvender det positivistiske objektivitetsbegreb, som
at store dele af journalistikken tilsyneladende ikke
er sig bevidste om hvor objektivitetsbegrebet kom-
mer fra og hvilke problemer, der er forbundet med
den traditionelle brug af det.

Formentlig har Schudson (1990) ret når han un-
derstreger hvor vanskeligt det er at ”ryste positivis-
men af sig” i såvel journalistik som i videnskabeligt
arbejde. Så selvom journalistikken tilsyneladende
fortsat – i lighed med meget forskning – befinder sig
på positivismens highway og selvom de hidtidige
afkørsler har vist sig at ende blindt, er den gode ny-
hed, at kampen om journalistikkens objektivitets-
begreb bestemt ikke er afgjort endnu og at det til
stadighed er en daglig udfordring for journalistik-
ken at leve op til sit eget krav om objektiv nyheds-
formidling.

Journalistikken kritiseres i lighed med positivi-
stisk videnskab for at skabe alt for forsimplede bil-
leder af alt for små udsnit af virkeligheden. Måske
kunne journalistikken bringes videre hvis den be-
gyndte at interesserer sig for andre videnskabs-
teoretiske retninger: Hvordan ville journalistikken i
dag eksempelvis tage sig ud hvis det var Heidegger
og Gadamer og med dem hermeneutikken (læren om
fortolkning), der havde leveret det journalistik-
teoretiske fundament? Eller ville journalistikken
hvis den havde været påvirket af tænkere som
Saussure og Eco og i stedet for positivismen havde
benyttet sig af semiotikken eller strukturalismens
tankesæt.

Helt sikkert er det, at den eneste gang, journali-
stikken veg bort fra positivismens highway og for-
søgte sig med en anden videnskabsteoretisk tilgang
opstod der en fundamentalt anderledes journalistik.
New Journalism blev ikke en tordnende succes –
formentlig fordi der er store etiske problemer for-
bundet med den – men ingen har mig bekendt endnu
forsøgt sig med en hermeneutisk, en semiotisk eller
en strukturalistisk tilgang til journalistik. Måske var
det faktisk et forsøg værd.

1990 CAR

1970 Phillip Meyer:

Precision Journalism
1920 Lippman:
Scientific Journalism

1850 Positivismen opstår

1850 Mainstream
journalistiken opstår 1920 Public Journalism

1990  Public Journalisms
renæssanse

1960 New Journalism
Relativisme

Figur 2. Det journalistikteoretiske landkort
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Noter

1. Kjørup, S. (2000) Menneskevidenskaberne. Roskilde,
Roskilde Universitetsforlag, skelner mellem histo-
risme og positivisme og kalder Ranke historist. Denne
skelnen findes ikke tilsvarende hos Hansen, P. H.
(1999). En metodebog in spe?! 1999. der kalder ham
positivist. Jeg vil i det følgende gøre fælles sag med
Hansen i det Ranke har muligheden for at skelne mel-
lem fakta og vurderinger som en forudsætning for sit
arbejde.

2. Mens de studerende læser overheaden spiser jeg æblet
og efterlader skroget på bordet foran mig.

3. Det følgende afsnit bygger på Hackett, R. A. and Y.
Zhao (1998). Sustaining Democracy. Journalism and
the Politics of Objectivity. Toronto, Garamond Press.

4. Hansen har beskæftiget sig med fænomenet Virtual
Worlds hvor mennesker fra hele verden skaber virtu-
elle communities på internettet. I communities med
op til 680.000 bruger skaber brugerne de nødvendige
(virtuelle) samfundsinstitutioner. Hansen beskriver
hvorledes to sådanne brugere lod deres repræsentanter
– Avtarer – på nettet gifte sig under en storstilet –
internetbaseret – bryllupsceremoni. Hansen, K.
(1999). Trinket og Midnight Madness blev gift – el-
ler blev de? Cyberkultur og Teknologi, Københavns
Universitet, Amager, Institut for Litteraturvidenskab,
ikke publiceret.
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