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Vis mig hvem dine kilder er…..
Om selvjustits og moral i dansk dagbladsjournalistik
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To historier – begge fra Washington Post som er
kendt for sin liberale omgang med anonyme kilder –
har trukket dybe spor gennem amerikansk journali-
stik. Den ene og den mest kendte i Danmark er hi-
storien om Woodward og Bernstein, der ved hjælp
af en anonym kilde – ”Deep Throat” – afslørede
Watergate skandalen.

Den anden blev skrevet af Janet Cooke, der
vandt Pulitzer prisen for en historie om en 8-årig
dreng, som var afhængig af heroin. Ifølge Cooke var
kilden til historien drengens mor, der ønskede at
være anonym. Desværre fo Cooke viste det sig
senera, at hverken drengen eller hans mor eksiste-
rede: Janet Cooke blev fyret i unåde og fik frataget
Pulitzer prisen.

Sammen illustrerer historierne fra hver sit yder-
punkt af skalaen, hvad problemet ved anvendelse af
anonyme kilder er: Man kan ikke vælte magtfulde
mænd, som præsidenter i USA eller borgmestre i
Farum, hvis man ikke accepterer anvendelsen af
anonyme kilder som en del af den journalistiske
hverdag. Omvendt kan fristelsen til at pynte på en
historie med et par gode og aldeles frit opfundne kil-
der eller til at opfinde en hel historie være for stor.

Anonyme kilder rejser således et balanceprob-
lem: På den ene side vil mange væsentlige sager ikke
kunne behandles journalistisk, hvis der ikke anven-
des anonyme kilder. På den anden side er en fuld-
stændig fri og ubegrænset anvendelse af anonyme
kilder meget lig at slippe ræven ind i hønsehuset.
Ræven kan både være journalisten og kilden. For
også for kilden kan det være fristende at smøre lidt
tykkere på end nødvendigt, hvis han ikke behøver at
blive stillet til regnskab for det sagte. Hønsene deri-
mod – vil en del hævde – er journalistikkens trovær-
dighed.

Kilder kan have mange grunde til at ønske anony-
mitet: Nogle kilder vil bede om anonymitet, fordi de
frygter for deres liv, job, familie eller sociale liv, hvis
offentligheden får kendskab til deres identitet. Men
det er næppe for alle, at så alvorlige ting er på spil.

Berkowitz and TerKeurst (1999) ser forholdet
mellem kilde og journalist som en slags magt- eller
bytteforhold: Hvis kilden er i stand til at opnå ano-
nymitet, er det et tegn på, at kilden har en historie,
der er så god, at journalisten vil viderebringe den,
selvom kilden ikke selv vil lægge navn til den.

 Ønsket om anonymitet kan også bruges strate-
gisk af kilderne til at få en historie til at se mere
”farlig” og dermed spændende ud. For professio-
nelle kilder kan man forestille sig, at der så at sige
går ”sport i det”: At plante en historie, hvor man
optræder som anonym kilde, er ”sjovere”, fordi det
er sværere. Kilden kan også bruge anonymiteten
strategisk: Hvis kilden hævder, at anonymiteten er
nødvendig, for at han vil udtale sig, kan historien
virke mere fristende for journalisten.

I det sidste tilfælde kan man forestille sig, at
anonymiteten tjener to formål på en gang: Enkelte
forfattere har hævdet, at den undersøgende
journalistiks status som ”Journalistikkens Rolls-
Royce” frister journalister til at være rundhåndede
med at tilbyde anonymitet, fordi tilstedeværelsen af
en anonym kilde eller to får journalistens artikel til
at se mere ”undersøgende ud” (Wulfemeyer and
McFadden, 1985:3).

Andre vil hævde, at journalister er hæderlige
folk, der kun beskytter deres kilder, når det er nød-
vendigt. Og nødvendigt kan det være for at berige
den offentlige debat i sager, som ellers ikke ville
være kommet frem. Alternativt kan anonyme kilder
optræde, fordi journalisten ikke kender kildens
navn. Det kan skyldes, at journalisten bygger sin hi-
storie på et nyhedstelegram, hvor kildens navn ikke
optræder: ”En talsmand fra det Hvide Hus” eller den
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”Vagthavende på politistationen”. Der kan naturlig-
vis også være tilfælde, hvor det under ingen om-
stændigheder er muligt for journalisten at bringe en
væsentlig historie, medmindre han tillader kilden at
være anonym. Det vil være i tilfælde, hvor der ikke
er andre kilder, eller – og her er man lidt tættere på
den moralske kant – hvis der simpelthen ikke er tid
til at skaffe andre kilder til historien. Endelig kan
journalisten skønne, at kildens navn er totalt lige-
gyldigt for publikum: En tilfældig ”mand på gaden i
Bosnien” eller en ”mor til tre i Vandland”.

I Danmark er der blevet foretaget tre undersøgel-
ser af dagbladenes brug af anonyme kilder. Den før-
ste blev foretaget i 1993 af Lektor Mogens Meilby
ved Danmarks Journalisthøjskole.

Meilbys (1993) undersøgelse var baseret på otte
danske aviser (fire provins- og fire landsaviser) ud-
valgt på fem tilfældige dage og omfattede såvel
udenlandsstoffet som redaktionernes egenproduk-
tion. Det viste sig, at der optrådte anonyme kilder i
36% af udenlandsstoffet. I avisernes egenproduk-
tion var tallet 9,7% for landsaviserne og 5,7% for
provinsaviserne. Meilby mener, at årsagen til, at
der i udlandsstoffet optræder flest anonyme kilder,
er, at redaktionerne anser det for overflødigt at op-
lyse navnet på kilden: Publikum kender ham allige-
vel ikke og har heller ikke behov for det.

Der var således tale om en langt mere beskeden
anvendelse af anonyme kilder i den danske dags-
presse i 1993 end i den amerikanske (jf. afsnit
1.3.2). Yderligere viste Meilbys undersøgelse, at der
i Danmark anvendes flere anonyme kilder i de
landsdækkende aviser end i de lokale. På denne bag-
grund konkluderede Meilby, at anvendelsen af ano-
nyme kilder i dagspressen i Danmark i 1993 ikke
udgjorde noget problem.

At anvendelsen af anonyme kilder i danske aviser
ikke blev anset for et problem i begyndelsen af
1990’erne, viser også Kruuses (1991) undersøgelse.
Kruuse kontaktede 13 nyhedsredaktioner for at få
oplyst, hvilke retningslinjer der var for brugen af ano-
nyme kilder. Det viste sig, at kun en enkelt redaktion
havde skriftlige regler om dette. Samtlige adspurgte
redaktioner hævdede dog at være tilbageholdne og så
vidt muligt at søge at undgå anonyme kilder.

For ganske nylig foretog Ugebrevet Mandag-
morgen (Albret, 2002) en undersøgelse af brugen af
anonyme kilder i dansk dagspresse. Der var tale om
en begrænset undersøgelse, der fokuserede på bru-
gen af anonyme kilder i politisk journalistik. Under-
søgelsen viste en stigning på 50% over en 5-årig pe-
riode, men afdækkede tillige en række andre interes-
sante sammenhænge. Ugebrevets undersøgelse ty-
dede på, at Blankenburg (1992) havde ret, da han

hævdede, at det især er i forbindelse med kriser og i
forbindelse med personsager, at der anvendes ano-
nyme kilder i dagbladsjournalistikken. Ugebrevet
kunne således vise en markant stigning i antallet af
anonyme kilder i forbindelse med Socialdemokrati-
ets kongres den 14.-15. september 2002, hvor der
netop var tale om en krise i partiet og hvor en række
personsager var på dagsordenen. Dermed tyder
Ugebrevets survey på at der er sket en stigning i an-
tallet af anonyme kilder i den danske dagspresse.

Der er endvidere en række andre forhold der ty-
der på en generel stigning. For det første: Da Meilby
foretog sin undersøgelse i 1993, lå regeringens poli-
tiske observans længere til venstre på den politiske
observansskala, end den gør i dag. Amerikanske un-
dersøgelser har vist, at der optræder flere anonyme
kilder i de amerikanske medier, når en republikansk
præsident er ved magten, end når præsidenten er
demokratisk (Denham, 1997:575).

For det andet: De anstrengte økonomiske vilkår
på de danske mediearbejdspladser kan muligvis også
have indflydelse på mængden af anonyme kilder.
Journalisterne tvinges til at levere flere linjer pr. dag.
Wulfemeyer and McFadden (1985) hævder, at jour-
nalistik med overdreven brug af anonyme kilder er
”quick fix” journalistik: At tilbyde anonymitet er
den hurtigste og letteste måde at indsamle informa-
tioner på. Derfor vil tidsmæssigt pressede journali-
ster være tilbøjelige til at tilbyde anonymitet til kil-
derne for at få nogle hurtige linjer i kassen.

For det tredje: Mange af journalisternes kilder
blevet mere professionelle og bevidste om deres
egen magt over for journalisterne (Wien and Lund,
2001). Også dette forhold kan have indflydelse på
antallet af anonyme kilder. Da Meilbys undersø-
gelse er den ældste af de tre danske undersøgelser på
området og da den er den bredest dækkende er en
gentagelse af Meilbys 10 år gamle undersøgelse en
oplagte måde at belyse udviklingen i antallet af ano-
nyme kilder i den danske dagspresse.

Formålet med denne artikel er derfor at under-
søge, hvorvidt der er sket en stigning i danske
dagbladsjournalisters anvendelse af anonyme kilder,
siden Meilby foretog sin undersøgelse i 1993.

Afgrænsning
I samtlige undersøgelser, jeg har beskæftiget mig
med, vælger forfatterne at afgrænse en anonym
kilde til en person, der udtaler sig i en artikel eller en
nyhedsudsendelse. Der skal således være tale om et
citat fra en person, der ikke kan identificeres enty-
digt som et individ. Personen kan udtale sig på
vegne af en gruppe, en organisation eller på egne
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vegne. Denne definition vil derfor blive anvendt i det
følgende.

Denne undersøgelse vil, ligesom de øvrige under-
søgelser på området, afholde sig fra at analysere den
journalistiske researchproces og udelukkende be-
skæftige sig med de anonyme kilder i det færdige
journalistiske produkt: artiklerne.

Da den litteratur der beskæftiger sig med fæno-
menet antallet af anonyme kilder i de danske dag-
blade er begrænset til de tre ovennævnte artikler har
jeg valgt i det følgende afsnit at inddrage de ameri-
kanske undersøgelser af brugen af anonyme kilder.
Formålet er dels at redegøre for de mønstre, der teg-
ner sig i udlandet omkring brugen af anonyme kil-
der, dels at hente metodisk inspiration til denne un-
dersøgelse.

Amerikanske undersøgelser
I USA steg mediernes anvendelse af anonyme kilder
voldsomt efter Watergateskandalen og frem til afslø-
ringen af Janet Cooke og et par andre mindre sager
om svindel med anonyme kilder (Hale, 1983:49).
Det gav amerikansk journalistik grund til selvransa-
gelse og gav anledning til forskning i emnet inden for
to spor, som jeg har valgt at kalde hhv. trovær-
digheds- og optællingsundersøgelserne.

Troværdighedsundersøgelserne
Dette spor var betinget af, at mediernes anvendelse
af anonyme kilder i visse kredse blev set som årsa-
gen til publikums svigtende tillid til dem. Det gav
grobund for en serie af artikler om, hvorvidt publi-
kum betragtede en historie med anonyme kilder som
mindre troværdig end en uden. Riffe (1980) foretog
en sådan undersøgelse. Formålet med hans undersø-
gelse var todelt: Dels ville han undersøge om Water-
gateskandalen havde haft betydning for publikums
vurdering af embedsmænds troværdighed, dels ville
han undersøge, om troværdigheden af en historie
blev mindre, når der blev anvendt anonyme kilder.
Hans konklusion var:

As predicted, unnamed sources were regarded
differently in 1979 than in 1960. Governmental
sources in particular were viewed as less credible,
reflecting the general loss of confidence in
government reported by the polls. Despite this
change, though, unnamed sources were, on the
whole, still regarded as more believable than
unbelievable. (Riffe, 1980: 623)

Et par år senere fulgte Hale (1983) med en lignende
undersøgelse. Udover at undersøge publikums reak-

tion på anonyme kilder ønskede Hale også at under-
søge, om typen af historie havde indflydelse på læ-
sernes vurdering af troværdigheden. Han udvalgte to
historier: En, der primært indeholdt vurderinger
(opinionated), og en, der primært indeholdt fakta
(factual). Også Hales konklusion var klokkeklar:

Type of attribution made no difference for
the perceptions of the factual story, or for
the believability or awareness of the
opinionated story.
[…]
These findings were quite consistent with
previous studies concerning the influence of
attribution on the perception of news. Attri-
bution – whether the news story had no attri-
bution, general attribution or specific attri-
bution – did not make a substantial difference
in reader perception (Hale, 1983:54)

I stedet mente Hale, at årsagen til mediernes dalende
troværdighed skulle findes i den generelt dalende
troværdighed, som de amerikanske samfunds-
institutioner oplevede i denne periode.

På trods af at undersøgelser faktisk havde vist, at
publikum er ligeglad, fortsatte debatartikler om em-
net og lærebøger i journalistik at udskrige skingre
advarsler mod brugen af anonyme kilder. Rich skri-
ver (Rich, 2000:95):

The more you rely on unnamed sources, the
less credibility your story has.

Eller Hoyt (1999):

Yet to use any anonymous source is to walk
gingerly along a slippery slope. […] I can
imagine a rationale for each of these steps
down the slope. But at the same time, each
step exponentially gambles our store of
credibility.
[…]
Readers and viewers resent this Trust Me
journalism, and they are right.

Samme advarsel finder genklang den danske littera-
tur om emnet. Således citeres Journalist Peter
Kramer i Meilby (1996:168) for følgende:

Hvis man er for hurtig til at acceptere brugen
af anonyme kilder, er man også for hurtig til
at acceptere, at ens journalistik bliver utro-
værdig.

Kruuse skriver (1991:86), at:

Ligeså sikkert er, at den slags kilder [anonyme]
øger risikoen for fejl i nyhedsstoffet, at de
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udsætter journalisterne for fristelser, og at
anonymitet nedsætter mediets troværdighed.

Det er interessant, at publikum er ligeglad med bru-
gen af anonyme kilder, mens fanen holdes højt i den
interne debat blandt journalister og undervisere i
journalistik. Her hævdes det, at de anonyme kilder
trækker veksler på journalistikkens troværdigheds-
konto. Det er dog tydeligvis slet ikke det, det hand-
ler om: det handler om journalisternes moral og de-
res selvjustits. Her er altså tale om et internt fag-
etisk spørgsmål. Læserne dømmer ikke journali-
sterne, det er journalisterne der i deres egne interne
debat at dommen om utroværdighed falder, hvis den
bliver fældet.

Optællingsundersøgelserne
Det andet spor inden for forskningen i brugen af
anonyme kilder fokuserede på at tælle, hvor mange
anonyme kilder der blev anvendt af de forskellige
medier. De første undersøgelser blev foretaget i
umiddelbar forlængelse af Watergate skandalen.

Culbertson foretog to undersøgelser. Den første i
1975, hvor han undersøgte, hvor ofte dagblads-
journalister på 12 amerikanske dagblade anvendte
anonyme kilder. Ifølge Meilby og Hale (Meilby,
1993:18, Hale, 1983) viste hans undersøgelser, at i
57% af New York Times og Washington Post’s
nyhedshistorier optrådte der anonyme kilder. Tallet
var noget lavere, når man undersøgte avisers brug af
anonyme kilder i lokalnyhedsstoffet. Her var blot
tale om 19%.

I 1978 gentog Culbertson sin undersøgelse, men i
stedet for at anvende dagblade valgte han denne gang
i stedet at foretage analysen på Time og Newsweek
(Newsmagazines) (Culbertson, 1978). Denne under-
søgelse viste, at i 70% af Newsweeks og i 75% af Ti-
mes historier optrådte anonyme kilder. Undersøgel-
sen fokuserede især på, hvordan journalisterne attri-
buerede citater fra anonyme kilder. Her fandt han, at
der blev gjort meget lidt ud af at attribuere på en så-
dan måde, at publikum ud fra attributionen var i
stand til at vurdere troværdigheden. Dette gjaldt
især for internationalt stof. Den overordnede kon-
klusion på Culbertsons undersøgelse var, at:

Newsmagazines tend to use veiled attribution
phrases which emphasise partisan ties,
suggests expertise and personalize. (Culbert-
son, 1978:456)

Den metode, Culbertson anvendte, var at sammen-
sætte en stikprøve af 24 udgaver af de to aviser og
kode samtlige de steder, hvor anonyme kilder blev

citeret. Der blev kodet, hvilken type information
den anonyme kilde blev citeret for, og hvilke adjek-
tiver der blev brugt for at beskrive kildens identitet
(ekspert, talsmand etc.).

Knap 10 år senere – og efter Janet Cooke sagen i
1981 – gentog Wulfemeyer (1985) undersøgelsen af
brugen af anonyme kilder i Time og Newsweek.
Wulfemeyers undersøgelsesmetode var i videst mu-
ligt omfang en gentagelse af Culbertsons. Wulfe-
meyers konklusion var, at:

Overall, about 80% of the newsmagazine
stories contained anonymous attribution.
Unnamed sources were quoted more often in
international stories than in national stories
and more Newsweek than Time stories
contained anonymous attribution-
[…]
Apparently, the abuse of the practice by Ja-
net Cooke and others have not prompted the
reporters, writers and editors at Time and
Newsweek to restrict their use of anonymous
attribution. (Wulfemeyer, 1985:85)

I umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse
foretog Wulfemeyer en anden undersøgelse af tre tv-
stationers (CBS, NBC og ABC) brug af anonyme
kilder (Wulfemeyer and McFadden, 1985). Under-
søgelsen viste, at brugen af anonyme kilder var min-
dre i tv-stationernes nyhedsudsendelser end i både
nyhedsmagasinerne og dagbladene. Kun i 55% af
indslagene blev der anvendt anonyme kilder. Og her
var det primært i sportsnyhederne. På baggrund af
denne undersøgelse og den foregående konkluderer
Wulfemeyer, at:

It could be argued that when more than half
of the network news stories contain
anonymous attribution, the practice is being
used too often. In addition, in the newscasts
analysed, there was no apparent effort by
writers, reporters or anchormen to inform
viewers that any information, especially that
obtained from confidential sources, has been
confirmed. (Wulfemeyer and McFadden,
1985:11)

En del undersøgelser har haft brugen af anonyme
kilder som et del-emne af en større analyse af fæno-
menet ”sourcing habits”.

Baker-Plummer (1989) foretog en undersøgelse
af New York Times og Los Angeles Times brug af kil-
der over en periode på 100 år fra 1885-1985. Hen-
des undersøgelse, der var baseret på en stikprøve af
forsidehistorier viste, at antallet af attribution i de
to aviser er steget voldsomt over denne 100 års pe-
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riode. Baker-Plummer (1989:15) ser dette som et
udtryk for det stadigt voksende krav til journali-
sterne om objektivitet.

Attribution has long been recognized as a
mainstay of objective journalism. One way
to avoid injecting reporters’ opinions into
the news is to have all opinion and inference
attributed to a source. (Baker-Plummer,
1989:6)

Hendes undersøgelse af brugen af anonyme kilder
viser også en klar stigning, som er ligeligt fordelt
over de 100 år. Dette er således i overensstemmelse
med Culbertsons (1978) og Wulfemeyers (1985) re-
sultater.

Over 50 percent of all anonymous sources
that could be contextualized in this sample
were concentrated in foreign or defence related
news. Many were unnamed military spokes-
men, for example, some were Cabinet offici-
als talking about foreign policy and some were
unnamed foreign officials. (Baker-Plummer,
1989:25)

Også i Baker-Plummers (1989) undersøgelse synes
udlandsstoffet at være det stof, hvor der hyppigst
anvendes anonyme kilder.

Brugen af anonyme kilder var hovedtemaet i
Blankenburgs undersøgelse (Blankenburg, 1992).
Blankenburg undersøger bl.a. brugen af anonyme
kilder under Golfkrigen og har en række interessante
pointer i den forbindelse. Han kan udfra sit data-
materiale konstatere, at antallet af anonyme kilder
steg markant under Golfkrigen, og dette læser han
som et tegn på, at journalisterne i mangel af ”hard
information” greb til de anonyme kilder. Han drager
sin konklusion lidt videre, idet han skriver, at:

So we may propose that anonymous attribu-
tion increases with stress on relationships that
are affected by disclosures – especially public
relationships. [...] When disclosure bears a
threat, the parties involved may attempt to
control the flow of information. [...] The usual
responses to a threat of unfavorable disclosure
are suppression and manipulation. In the Gulf
War, this meant censorship and spin control.
To counter these limitations, the news media
resorted to a tool of necessity, anonymous
attribution. The more significant events, the
more likely its use (Blankenburg, 1992:14-15)

Blankenburgs undersøgelse er den første, der peger
på det metodiske problem, knyttet til at foretage
undersøgelser af kildebrug gennem optællinger, der

er baseret på den enkelte artikel som optællingsen-
hed. Problemet er, at såfremt en avis indeholder
lange artikler, vil den komme til at fremstå som en
avis, der benytter mange anonyme kilder: Jo læn-
gere en artikel er, jo flere kilder må man antage, at ar-
tiklen indeholder, og jo mere sandsynligt er det, at
mindst en af de kilder, der anvendes, er anonym.
Hvis altså artiklen er optællingsenheden i undersø-
gelsen, vil aviser, men lange artikler, tilsyneladende
have et meget højt forbrug af anonyme kilder. Blan-
kenburg søger at sikre sig mod dette ved kun at
medtage artikler med en længde fra 250 til 500 ord i
sit datamateriale.

Brugen af anonyme kilder i forbindelse med hi-
storier vedrørende militær og national sikkerhed
blev undersøgt af Hallin et al. (1993). Deres under-
søgelse viste, at 43,2% af kildecitaterne inden for
National Security Reporting var fra anonyme kilder.

Looking at the use of anonymous sources in
terms of the position of the source rather
than the practice of the journalist, the fact
that government officials are so often cited
anonymously reflects both their power – they
are in a better position to insist on anonymity
and still get covered – and the constraint un-
der which they operate – they are less free
than many other actors to say what they
think publicly. (Hallin et al., 1993:760)

Her berøres et tema, som igen og igen dukker op i
litteraturen igennem 1990’erne inden for journalist-
forskningen: Kildens magt over journalisten.

Den sidste amerikanske undersøgelse af fænome-
net anonyme kilder, som jeg er bekendt med, er Den-
hams undersøgelse fra 1997. Formålet med Denhams
(1997) undersøgelse af brugen af anonyme kilder un-
der militærkonflikter i amerikanske aviser var:

[to] make not only a theoretical contribut-
ion to the mass communication literature,
but also a methodological one. The study
advances on previous analyses by using logis-
tic regression to test the effects of four
categorical predictor variables on an ordinal-
level response variable. (Denham, 1997: 566)

Denham påpeger, at tidligere undersøgelser har væ-
ret metodisk problematiske. De tidligere undersøgel-
ser af brugen af anonyme kilder har været baseret
på optællinger enten af hele artikler eller de enkelte
afsnit, hvor anonyme kilder optrådte. Dette er me-
todisk problematisk, fordi:

Coding entire articles for the presence of an
anonymous source provides little indication
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of how often sources are actually veiled, while
coding news paragraphs, may violate the
statistical assumption of independence. (Den-
ham, 1997: 566)

Derfor vælger Denham at introducere en ordinal
responsvariabel til anvendelse i en logistisk regressi-
onsanalyse. Dette betyder, at resultatet af Denhams
undersøgelse kun i et vist omfang lader sig sammen-
ligne med de tidligere undersøgelser. Hans undersø-
gelse viste dog, at de forskellige nyhedsorganisa-
tioner havde forskellige måder at anvende anonyme
kilder på. Således viser han, at Washington Post, der
i USA har ”status as a leading source of news leaks”
fortsat brugte betydeligt flere anonyme kilder end de
øvrige aviser. (Denham, 1997:574)

Sammenfattende har de tidligere undersøgelser
vist, at

• Brugen af anonyme kilder er mere begrænset i
Danmark end i USA.

• Der er en del der tyder på, at der anvendes flere
anonyme kilder i den danske dagspresse i dag
end for ti år siden.

• Læsernes vurdering af en histories troværdighed
ikke bliver påvirket af om der anvendes ano-
nyme kilder eller ej.

• Antallet af anonyme kilder er stigende i de ame-
rikanske medier.

• Hyppigheden af anonyme kilder varierer fra me-
die til medie.

• Det synes især at være i udenrigsstof, at der an-
vendes mange anonyme kilder.

• Undersøgelser baseret på optællinger af ano-
nyme kilder, hvor artiklen er optællingsenheden,
er ligeså metodisk problematisk, som optællin-
ger, hvor de enkelte afsnit er det.

Metode

Da formålet med denne artikel er at undersøge,
hvorvidt der er sket en stigning i danske dagblads-
journalisters anvendelse af anonyme kilder siden
1993, vil den mest nærliggende måde at gøre dette
på være at foretage en en-til-en gentagelse af
Meilbys undersøgelse fra 1993. Dette er dog kun
delvist muligt og også kun delvist hensigtsmæssigt.
For at sikre undersøgelsens reliabilitet og validitet
vil jeg derfor i det følgende afsnit redegøre for på
hvilke områder denne undersøgelses metode afviger
fra Meilbys.

I Meilbys undersøgelse blev de fire landsaviser
Berlingske Tidende, Det Fri Aktuelt, Information og
Ekstra Bladet og de fire lokale Fyens Stiftstidende,
Næstved Tidende, Vendsyssel Tidende og Bornholms
Tidende kodet for antal af artikler, antal af anonyme
kilder i artiklerne fordelt på ”anonyme pga. kilde-
beskyttelse” og ”anonyme af andre grunde”. Meilby
valgte at udelade forsidehenvisninger, navnestof,
kommentarer, anmeldelser, ugentlige specialtillæg og
temasider. Yderligere blev udenlandsstoffet kodet
separat. Han valgte at indsamle de otte aviser på
fem tilfældige dage i 1993 (13., 21. og 31. januar
samt 9. og 19. februar). Dette er i videst muligt om-
fang blevet gentaget i denne undersøgelse. Dog med
et par undtagelser: Det Fri Aktuelt udkom for sidste
gang d. 6 april 2001 og Vendsyssel Tidende fusione-
rede med Nordjyske Stiftstidende i 1999. I stedet for
Det Fri Aktuelt har jeg valgt Jyllandsposten, da det
er den danske landsdækkende avis, der har det stør-
ste oplag. Og som erstatning for Vendsyssel Tidende
var det mest nærliggende at vælge Nordjyske Stifts-
tidende. For at sikre en tidsmæssig spredning, der
svarede til Meilbys, har jeg valgt datoerne 13., 21.
og 31. august, samt 9. og 19. september. Når det er
vigtigt at sikre nogenlunde samme tidsmæssige
spredning, er det i forsøget på at undgå skævhed i
materialet: Det er vigtigt at sikre, at den skævhed,
der måtte optræde, i givet fald svarer nogenlunde til,
hvad der måtte være af skævheder i Meilbys data-
materiale. Derfor benyttes de samme datoer som
Meilbys dog med otte måneders forskydning over
året.

Meilby skelnede mellem udlands- og indlands-
stof. Denne skelnen vil også blive anvendt her – dels
for at sikre sammenligneligheden mellem de to un-
dersøgelser, dels fordi de amerikanske undersøgelser
har vist, at der er forskel på, hvor hyppigt de ano-
nyme kilder optræder i de to stofområder. Meilby
udelod forsidehenvisninger, navnestof, kommenta-
rer, anmeldelser, ugentlige specialtillæg og temasider.
Af hensyn til sammenligneligheden vil dette mate-
riale også blive udeladt i denne undersøgelse. Lige-
som i Meilbys undersøgelse vil artiklerne blive
brugt som optællingsenhed i første del af analysen.

Men pga. de problemer med denne optællings-
måde, som Denham (1997) og Blankenburg (1992)
påpegede, vil der yderligere blive foretaget en op-
tælling, hvor afsnittene bliver anvendt som
optællingsenhed. Hermed vil det være muligt at af-
gøre, hvor stor en procentdel af det samlede antal
kilder, der er anonyme, og hvor stor en procentdel,
der ikke er det. Meilbys metode rummede ikke
denne mulighed. Yderligere vil det blive muligt at
sammenligne resultaterne opgjort med artiklerne
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som optællingsenhed med resultater baseret på det
samme empiriske materiale. Denne sammenligning
vil åbne for en metodisk diskussion af, hvilke(n)
optællingsenhed(er) der bør lægges til grund for
fremtidige undersøgelser af kildebrug.

Definitionen af en anonym kilde er i denne un-
dersøgelse operationaliseret således, at der skal
være tale om et citat – eller et meget citatlignende
udsagn. Dvs. der vil i langt de fleste tilfælde op-
træde et udsagnsord, som siger, forklarer, konstate-
rer, understreger, advarer, mener, ifølge, erklærer,
foreslår, indrømmer o.l. umiddelbart før eller efter
attributionen.

Analysen
Første del af denne analyse er en fremlæggelse af de
tal, der er direkte sammenlignelige med Meilbys un-
dersøgelse. Dernæst vil der blive foretaget yderligere
to analyser: Først fremlægges antallet af anonyme
kilder i forhold til det samlede antal kilder og dernæst
foretages en analyse af brugen af anonyme kilder,
hvor optællingen er baseret på antallet af afsnit i de
enkelte aviser.

Både Meilby (1993) , Culbertson (1978) og Ba-
ker-Plummer (1989) vælger at skelne mellem ind-
landsstof (lokalstof) og udlandsstof. Af hensyn til
sammenligneligheden har det derfor været nødven-
digt at opretholde denne skelnen gennem alle analy-
serne. Yderligere er der intet udlandsstof i tre af de
fire valgte provinsaviser. Derfor vil data for ind-
landsstoffet blive gennemgået først og dernæst ef-
terfulgt af de tilsvarende tal for udlandsstoffet, (kun
for landsaviserne) i den følgende analyse.

I alt er der blevet kodet 1.681 artikler eller
19.788 afsnit fra 40 aviser i denne undersøgelse.

Første analyse:
Artiklen som optællingsenhed

Tabel 1 viser, at antallet af artikler i alle aviserne,
med undtagelse af Ekstrabladet er kraftigt reduceret.
Dermed er antallet af artikler, som denne undersø-
gelse baserer sig på, ca. det halve af det antal, som
Meilbys undersøgelse er baseret på. Men da knap
1.700 artikler skønnedes at være et tilstrækkeligt
grundlag for denne undersøgelse, har jeg ikke valgt at
kode yderligere materiale end de otte aviser over
fem dage.

Da antallet af artikler er reduceret til ca. det hal-
ve antal er det interessant, at det totale antal anony-
me kilder blot er 15 færre i 2002 end i 1993. Sam-
menligner man antallet af artikler med anonyme kil-
der, er der således tale om, at 11% af artiklerne in-
deholder anonyme kilder i 2002 mod 7% i 1993.

Hermed bekræfter denne undersøgelse Uge-
brevet Mandag morgens (Albret, 2002) resultat: Der
er sket en stigning i brugen af anonyme kilder i
dansk dagbladsjournalistik: Denne undersøgelses re-
sultat peger således på en stigning på omkring 60% i
indlandsjournalistik over en 10-årig periode. Uge-
brevets undersøgelse påviste en stigning på 50%
over en femårig periode. Det er dog vigtigt at gøre
opmærksom på, at det er forskellige opgørelses-
metoder, der ligger til grund for disse tal.

Det er især provinsaviserne, der i stigende om-
fang anvender anonyme kilder: De fire landsaviser
fastholder over årene, at der optræder anonyme kil-
der i ca. 10% af artiklerne, hvorimod der i provins-
aviserne sker mere end en fordobling i antallet fra
5% til 12% og dermed en stigning i antallet af ano-
nyme kilder i provinsavisernes indlandsstof på over
120% over en 10-årig periode. Tallet skal dog tages

Tabel 1. Antallet af anonyme kilder i 1993 og 2002, indlandsstof

Heraf artikler med
Antal artikler Heraf artikler med anonyme kilder anonyme kilder i Procent

Avis/år 1993 2002 1993 2002 1993 2002

Berlingske Tidende 508 188 32 15 6,3 8,0
Ekstrabladet 198 199 32 29 16,2 14,6
Information 116 36 17 7 14,7 19,4
Fyens Stiftstidende 531 370 36 44 6,8 11,9
Næstved Tidende 398 173 22 18 5,5 10,4
Bornholms tidende 353 136 14 16 4,0 11,8

Det Fri Aktuelt/
Jyllandsposten 199 200 18 12 9,0 6
Vendsyssel Tidende/
Nordjyske Stiftstidende 427 267 19 34 4,4 12,7

I alt 4 landsaviser 1 021 623 99 63 9,7 10,1
I alt 4 provinsaviser 1 709 946 91 112 5,3 11,8
I alt 8 aviser 2 730 1 569 190 175 7,0 11,2
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med et vist forbehold, eftersom der er tale om et re-
lativt lille datamateriale.

Meilby foretager en skelnen mellem de kilder,
der anonymt som følge af kildebeskyttelse og de kil-
der, der optræder anonymt af andre grunde. En til-
svarende skelnen blev indført i kodearbejdet til
denne undersøgelse, således at også dette kunne
sammenlignes over en 10-årig periode.

Det er tankevækkende, at mens antallet af ano-
nyme kilder er steget kraftigt over perioden, så er an-
tallet af kilder, der optræder anonymt pga. kilde-
beskyttelse, faldet næsten ligeså markant. Her er så-
ledes tale om et fald på omkring 70%. Det er lands-
aviserne, der i denne sammenhæng er ”de store syn-
dere”: Faldet er her på over 95%. Disse tal er bekym-
rende, fordi den eneste reelle faglige grund, en journa-
list har til at lade en kilde optræde anonymt, er for at
beskytte kildens identitet. Det er dermed ikke sand-
synligt, at antallet af anonyme kilder er stigende,
fordi det er blevet farligere at være kilde.

Meilby opgiver ikke data for udlandsstoffet i
tabelform, men følgende citat giver hans konklusio-
ner:

Resultaterne viser, at det faktisk kun er i
udlands-stoffet, at der råder ”amerikanske til-
stande” i danske aviser. Der optrådte ano-
nyme kildeangivelser i 36% af i alt 544
udlands-artikler, […] I Berlingske Tidende og
Information, som bragte mest udlandsstof var
andelen af artikler med anonyme kilder hen-
holdsvis 26 og 48%. Forskellen kan i hoved-
sagen forklares ved, at Berlingske Tidende
har en langt større andel af korte artikler/
notitser, som indeholder færre kildeangivelser
i det hele taget. (Meilby, 1993:18)

Tabel 3. gengiver denne undersøgelses resultater
vedrørende udlandsstoffet.

Provinsaviserne er ikke medtaget, da det kun var
Fyens Stiftstidende, der i undersøgelsesperioden inde-
holdt udlandsartikler. Denne undersøgelse viser tilsy-
neladende, at der er sket et fald i antallet af anonyme
kilder i landsavisernes udlandsstof. Dette ville dog
formentlig være at drive konklusionen meget vidt.
Denne tabel er baseret på kodning af kun 112 artikler.
Og der er som det fremgår meget store udsving.

Tabel 2. Antallet af anonyme kilder pga. kildebeskyttelse i 1993 og 2002, indlandsstof

Antal artikler med Heraf artikler med anonyme Heraf artikler med anonyme
 anonyme kilder  kilder pga. beskyttelse  kilder pga. beskyttelse i procent

Avis/år 1993 2002 1993 2002 1993 2002

Berlingske Tidende 508 188 19 0 3,7 /
Ekstrabladet 198 199 16 1 8,1 0,5
Information 116 36 11 0 9,5 /
Fyens Stiftstidende 531 370 10 4 1,9 1,1
Næstved Tidende 398 173 5 1 1,3 0,6
Bornholms tidende 353 136 3 3 0,8 2,2

Det Fri Aktuelt/
Jyllandsposten 199 200 10 0 5,0 /
Vendsyssel Tidende/
Nordjyske Stiftstidende 427 267 3 3 0,7 1,1

I alt 4 landsaviser 1 021 623 56 1 5,5 0,2
I alt 4 provinsaviser 1 709 946 21 11 1,2 1,2
I alt 8 aviser 2 730 1 569 77 12 2,8 0,8

Tabel 3. Antallet af anonyme kilder i landsaviserne, udlandsstof

Antal artikler i Heraf artikler med Heraf artikler med anonyme
udlandssektionen anonyme kilder kilder i procent

Avis 2002 2002 2002

Berlingske Tidende 39 15 38,5
Ekstrabladet 7 2 28,6
Information 23 5 21,7
Jyllandsposten 43 3 7,0

I alt 4 landsaviser 112 25 22,3
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Opsummerende har første del af denne undersø-
gelse peget på, at der siden Meilbys undersøgelse i
1993 er sket en stigning i antallet af anonyme kilder
i de danske dagblade. Stigningen er på 60%, og det er
provinsaviserne, der må tilskrives langt den største
stigning. Samtidig er antallet af kilder, som får ano-
nymitet for at beskytte dem, dalet med 70%. Der
skal dog tages visse forbehold for disse resultater,
eftersom datamaterialet for denne undersøgelse er
mindre end Meilbys materiale. Der er simpelthen
kun ca. det halve antal artikler i de 40 aviser, som
denne undersøgelse baserer sig på i forhold til
Meilbys undersøgelse.

Der er dog en række yderligere interessante
pointer, der kan udledes af de indsamlede data:

En tendens synes klar i begge undersøgelser: At
det er Ekstrabladet og Information, der anvender
flest anonyme kilder i indlandsstoffet, og at det er
Berlingske Tidende, der anvender flest anonyme kil-
der i udlandsstoffet. Meilby forklarer dette sidste
med, at artiklerne i Berlingske Tidendes udlands-
sektion er korte. Den tredje analyse i dette afsnit vil
vise, at netop det modsatte (lange artikler) er årsa-
gen til stor hyppighed af anonyme kilder, når det er
artiklen og ikke artiklens afsnit, der anvendes som
optællingsenhed.

Anden analyse: Antallet af anonyme
kilder i forhold til antallet af kilder
Anden del af denne analyse vil som nævnt være en
sammenligning af antallet af kilder i forhold til an-
tallet af anonyme kilder i datamaterialet. Formålet
med denne del af undersøgelsen er at se nærmere på,
hvor stor en procentdel de anonyme kilder udgør af
det samlede antal kilder.

I den fremlagte litteratur er der kun foretaget en
enkelt undersøgelse af, hvor mange procent af
avisernes kilder, der optræder som anonyme. Hallin
et al.s (1993:759) undersøgelse af 7 amerikanske
avisers brug af kilder viste, at 43,2% af de kilder,
der blev citeret ikke var navngivne.

Tabel 4 viser den procentvise andel af de ano-
nyme kilder i indlandsstoffet i forhold til det sam-
lede antal kilder.

Der er, som det fremgår, langt til de 43,2%, som
ses i de amerikanske aviser. Tendensen i de danske
aviser synes ret dog klar: Der er ingen af de danske
aviser, der har en overforbrug af anonyme kilder på
bekostning af de navngivne. I det fremlagte datamate-
riale anvendes der i gennemsnit 1,4 kilde pr. artikel,
og i runde tal er hver 10.ende af disse kilder anonyme.
Dette tal er lidt højere end det gennemsnitlige antal
kilder, som Lund (2002) nåede frem til. Hans under-
søgelse viser, at det gennemsnitlige antal kilder pr. ar-
tikel er 1,1. Forskellen kan forklares med, at Lund
medtager nyhedstelegrammer og notestof i sin under-
søgelse. Disse enheder – der typisk er korte og ofte
uden kilder overhovedet – vil trække det gennemsnit-
lige antal kilder pr. artikel ned.

Information og Bornholms Tidende viser et for-
holdsvist stort udsving, men dette kan formentlig
forklares udfra, at et forholdsvist begrænset antal
artikler ligger til grund for analysen af deres kilde-
brug. Dette gør sig dog ikke gældende for Nordjyske
Stiftstidende. Forklaringen kan være, at Nordjyske
Stiftstidende bruger flere kilder i gennemsnit end de
øvrige aviser og dermed også flere anonyme kilder
(jf. tabel 6 og 7).

Ser man på de fire landsdækkende avisers brug af
kilder i udlandsstoffet fordeler dette sig således som
i tabel 5.

Tabel 4. Antallet af kilder i alt sammenlignet med antallet af anonyme kilder i indlandsstoffet

Antal individuelle kilder

Avis Total Heraf anonyme Anonyme i %

Berlingske Tidende 300 24 8
Ekstrabladet 287 38 13,2
Information 73 12 16,4
Fyens Stiftstidende 518 63 12,2
Næstved Tidende 186 22 11,8
Bornholms tidende 162 5 3,1

Jyllandsposten 341 28 8,2
Nordjyske Stiftstidende 389 66 17,0

I alt 4 landsaviser 1 001 102 10,2
I alt 4 provinsaviser 1 255 156 12,4
I alt 8 aviser 2 256 258 11,4
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Som det fremgår, anvendes der flere anonyme
kilder i udlandsstoffet. Dette er således i overens-
stemmelse med, hvad tidligere undersøgelser har
vist.

Opsummerende har denne del af analysen vist, at
ca. 10% af de kilder, der optræder i indlandsstoffet i
de danske aviser er anonyme. Undersøgelsen tyder
på, at det tilsvarende tal for udlandsstoffet er 20%.
Det sidste tal er dog behæftet med en vis usikkerhed,
eftersom det er baseret på en relativt beskeden
mængde data. Denne bekræfter således tidligere
undersøgelsers påpegning af, at det især er i udlands-
stoffet, at der anvendes anonyme kilder.

Tredje analyse: Artiklernes afsnit som
optællingsenhed
Den tredje og sidste undersøgelse i denne analyse
tager udgangspunkt i det metodisk problematiske i
at benytte artiklerne som optællingsenhed, fordi der
herved ikke tages højde for den rimelige antagelse, at
jo længere artiklerne er, jo flere kilder optræder der i
dem. Jo flere kilder der optræder i artiklerne jo
større er sandsynligheden dermed også for at en el-
ler flere af kilderne er anonyme.

Ser man eksempelvis på den gennemsnitlige
længde af artiklerne i Informations indlandsstof er
denne 19 afsnit. Information var ifølge tabel 1. den
store synder med 19% artikler med anonyme kilder.
Næstved Tidende derimod har en gennemsnitlig
artikellængde på 9 afsnit og har formentlig derfor på
et langt lavere gennemsnit af artikler med anonyme
kilder på blot 10%.

Tabel 6. viser derfor det gennemsnitlige antal af-
snit pr. artikel i de 8 aviser, sammenholdt med det
gennemsnitlige antal artikler. Ved hjælp af de totale
gennemsnit for alle 8 aviser kan dermed beregnes en
korrektionsfaktor, således at det forventede antal
kilder i forhold til artiklernes længde kan beregnes.
Differencen mellem det forventede antal kilder i gen-
nemsnit og det faktiske antal kilder i gennemsnit pr.
avis bliver dermed et mål for, hvorvidt aviserne i for-
hold til artikellængden anvender færre kilder end
forventet (negativ difference), eller flere kilder end
forventet (positiv difference). De følgende beregnin-
ger er udelukkende baseret på avisernes indlands-
stof, da datagrundlaget for udlandsstoffet skønnes at
være for spinkelt.

Som det fremgår af tabellen, er det udelukkende
Information og Bornholms Tidende, der væsentligt

Tabel 5. Antallet af kilder i alt sammenlignet med antallet af anonyme kilder, udlandsstof

Antal individuelle kilder

Avis Total Heraf anonyme Anonyme i %

Berlingske Tidende 82 24 29,3
Ekstrabladet 10 3 30,0
Information 68 11 16,2
Jyllandsposten 56 5 8,9
I alt 4 landsaviser 216 43 19,9

Tabel 6. Længden af artiklerne i forhold til forventede antal kilder, indlandsstof

Forventet antal
Antal afsnit Antal kilder kilder pr.  korrigeret for
pr. artikel, pr. artikel afsnit, artiklernes længde

Avis Gns. Gns.  Korrektionsfaktor: 0,125 Difference 

Berlingske Tidende 13,01 1,60 1,63 -0,03
Ekstrabladet 10,47 1,44 1,31 0,13
Information 19,19 2,03 2,40 -0,37
Fyens Stiftstidende 11,46 1,40 1,43 -0,03
Næstved Tidende 8,76 1,08 1,10 -0,02
Bornholms tidende 12,44 1,19 1,56 -0,37

Jyllandsposten 12,74 1,71 1,59 0,11
Nordjyske Stiftstidende 10,54 1,46 1,32 0,14

I alt 4 landsaviser 12,47 1,61 1,56 0,05
I alt 4 provinsaviser 10,85 1,33 1,36 -0,03
I alt 8 aviser 11,49 1,44 1,44 0,00
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afviger fra dette mønster. Alle øvrige aviser ligger
tæt på et gennemsnit på 1,4 kilde pr. artikel.

Forklaringen på, hvorfor Information anvender
færre kilder end forventet, kan være, at Information
generelt skriver længere og mere komplicerede artik-
ler, der mere indgående end de øvrige aviser forkla-
rer baggrunden for en begivenhed. Forklaringer af
baggrunden for en begivenhed indeholder ofte ikke
kildeangivelser. Det tilsvarende kan ikke siges for
Bornholms Tidende, men tabel 7. giver muligvis for-
klaringen.

Tabel 7 viser de tilsvarende beregninger for avi-
sernes brug af anonyme kilder.

Som det fremgår af tabel 7, er avisernes afvigelse
fra det forventede antal anonyme kilder i forhold til

Tabel 7. Længden af artiklerne i forhold til forventede antal anonyme kilder, indlandsstof

Forventet antal
Antal afsnit Antal kilder kilder pr.  korrigeret for
pr. artikel, pr. artikel afsnit, artiklernes længde

Avis Gns. Gns.  Korrektionsfaktor: 0,014 Difference 

Berlingske Tidende 13,01 0,13 0,19 -0,06
Ekstrabladet 10,47 0,19 0,15 0,04
Information 19,19 0,33 0,27 0,06
Fyens Stiftstidende 11,46 0,17 0,16 0,01
Næstved Tidende 8,76 0,13 0,13 0,00
Bornholms tidende 12,44 0,04 0,18 -0,14

Jyllandsposten 12,74 0,14 0,18 -0,04
Nordjyske Stiftstidende 10,54 0,25 0,15 0,10

I alt 4 landsaviser 12,47 0,16 0,18 -0,01
I alt 4 provinsaviser 10,85 0,16 0,16 0,01
I alt 8 aviser 11,49 0,16 0,16 0,00

artiklernes længde meget små. Den eneste markante
afvigelse findes hos Bornholms Tidende, der ifølge
denne opgørelsesmetode faktisk anvender færre
anonyme kilder end de øvrige. Dette kan være en
funktion af, at Bornholms Tidende ifølge tabel 6 ge-
nerelt anvender færre kilder end de øvrige aviser.

Denhams (1997) indvending mod at benytte ar-
tiklerne som optællingsenhed i modsætning til
afsnittene synes derfor relevant. Men af hensyn til
sammenligneligheden med andre undersøgelser har
det i denne analyse været nødvendigt at foretage
begge undersøgelser.

Denne del af undersøgelsen påpeger dermed, at
hvor den første analyse synes at vise, at enkelte avi-
ser (Information) havde et relativt stort forbrug af

Figur 1. Det gennemsnitlige antal kilder og anonyme kilder pr. artikel, indlandsstof
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anonyme kilder, mens andre havde et meget beske-
dent forbrug (Jyllandsposten) (se tabel 1.), så viser
denne undersøgelsesmetode, at når tallene korrigeres
for artiklernes længde ligger disse to aviser relativt
tæt på gennemsnitlige forbrug af anonyme kilder.

Figur 1. sammenstiller det gennemsnitlige antal
kilder pr. artikel med det gennemsnitlige antal ano-
nyme kilder pr. artikel. Heraf fremgår den beskedne
variation, som er beskrevet ovenfor

Opsummerende har denne del af analysen vist, at
en undersøgelse baseret på artiklerne som optælling-
senhed ikke bør stå alene. Undersøgelser af kildevalg
og -brug i aviser bør, som Denham påpegede i det
mindste suppleres med en korrektion for artiklernes
længde, eftersom denne varierer fra avis til avis.

Konklusion
Denne undersøgelse har vist, at der er sket en stig-
ning i antallet af anonyme kilder i de danske dag-
blade på 60% siden 1993. Stigningen synes således
umiddelbart at forløbe i sammen takt som i de ame-
rikanske medier. I runde tal optræder der anonyme
kilder i 11% af artiklerne vedrørende indlandsstof,
mens tallet er 22% for udlandsstoffet. Det er især
provinsaviserne, der kan tilskrives denne stigning.
Yderligere er der sket et markant fald (70%) i den
andel af de anonyme kilder, der får anonymitet som
et resultat af kildebeskyttelse. Undersøgelsen har
ikke givet et endegyldigt svar på, hvorfor det for-
holder sig sådan. Men en nærliggende forklaring er,
at stigningen hænger nøje sammen med det øgede
økonomiske pres på redaktionerne og det deraf føl-
gende pres på journalisterne for at levere flere linjer.
Dette bekræftes af, at det er provinsaviserne – der
økonomisk er mest pressede – der viser den største
stigning i brugen af anonyme kilder. En anden sær-
deles nærliggende forklaring er, at vi i Danmark – li-
gesom i resten af den vestlige verden – har oplevet
et skift i nyhedsformidlingen omkring politiske for-
hold: For det første er politiske sager blevet så
komplicerede, at det for såvel læserne af aviserne
som for journalisterne er meget nemmere at fokusere
på person- og enkeltsager, end det er at beskæftige
sig med den politiske substans. Det er netop i for-
bindelse med person- og enkeltsager, at de fleste
anonyme kilder optræder. For det andet er det nær-
liggende at tilskrive stigningen i antallet af anonyme
kilder professionaliseringen af politikernes medie-
brug, der finder sted i disse år: Politikere arbejder
med at plante historier i medierne som et resultat af
strategiske overvejelser. At få plantet en historie vil
ofte nødvendiggøre, at politikeren eller en af hans
embedsmænd optræder i rollen som anonym kilde.

At stå offentligt frem vil i en del sager betyde, at
den politiske proces kortsluttes, hvorimod det at
”lække en historie” under dække af anonymitet bru-
ges manipulatorisk i den politiske proces.

Undersøgelsen har også vist, at ca. 10% af de kil-
der, der anvendes i de danske dagblade er anonyme.
Afvigelserne fra dette mønster er forholdsvis små.
Wulfemeyer and McFadden (1985) mente i 1985, at
når mere end halvdelen af historierne indeholdt ano-
nyme kilder, var dette et udtryk for en overdreven
brug. Det kan diskuteres, om der er tale om overdre-
ven brug i de danske dagblade. Men umiddelbart sy-
nes tallene ikke alarmerende – endnu. Overdreven
brug af anonyme kilder i dagbladsjournalistik er amo-
ralsk og især i forbindelse med personsager, hvor den,
det går ud over, er forsvarsløs. Undersøgelsen viser
dog meget klart, at ingen af de undersøgte aviser kan
udnævnes som ”den store synder” i dette spil. Alle
synes at være lige gode om det. Så skal man se stig-
ningen i antallet af anonyme kilder i de danske dag-
blade som et udtryk for dalende moral – måske be-
grundet i tidspres – blandt journalisterne, så må det
siges at være lige galt over hele linjen. Det kan ikke
udelukkes, at dansk journalistik er på vej ud på en
selvforstærkende moralsk glidebane, hvor journalister
skæver til kollegernes brug af anonyme kilder med et
”når de andre kan bruge flere end jeg gør, så kan jeg
godt tillade mig at…..”. Afsløringen i Politiken d. 3.
oktober 2002, af at 11% af de studerende journalist-
studerende på 3. semester ved Danmarks Journalist-
højskole har afleveret opgaver, der indeholdt ”fuld-
stændig opdigtede kilder” tyder desværre i den ret-
ning. Såfremt stigningen i antallet af anonyme kilder
er et udtryk for dalende moral blandt danske
dagbladsjournalister, er der to tiltag, der bør i værk-
sættes: Redaktørerne må fastsætte regler for anven-
delse af anonyme kilder – eksempelvis hvor mange
procent af kilderne, det kan accepteres, optræder
som anonyme, og/eller journalisterne selv og de ud-
dannelsesinstitutioner, der uddanner journalister, må
arbejde på at højne selvjustitsen i faget.

Den sidste pointe i denne undersøgelse er af me-
todisk karakter. Undersøgelsen har klart vist, at re-
sultatet af en opgørelse af kildebrug varierer stærkt
afhængig af, om det er artiklerne eller de enkelte af-
snit i artiklerne, der anvendes som optællingsenhed.
Jo større forskel der er i længden af artiklerne i de
aviser der undersøges, jo mere skævvredet bliver
opgørelserne af kildebrugen. Langt de fleste danske
og i øvrigt udenlandske undersøgelser er dog foreta-
get med artiklen som optællingsenhed. Derfor bør
fremtidige undersøgelser – i lighed med denne –
foretages med såvel artikler som afsnit som
optællingsenhed for at sikre sammenligneligheden,
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men også for at sikre valide resultater. Netop denne
sidste pointe er vigtig i forhold til denne undersø-
gelses samlede resultat: Eftersom Meilbys undersø-
gelse ikke angiver artiklernes længde, har det ikke
været muligt at afgøre, om stigningen i antallet af
anonyme kilder i dagbladsjournalistikken i virkelig-

heden skyldes, at de enkelte artikler er blevet læn-
gere. Meget tyder på, at stigningen er reel, fordi ame-
rikanske undersøgelser har vist reelle stigninger, og
da en lang række af de mønstre, der er i kildebrug,
lader sig applicere på danske forhold. Men det må
være op til fremtidig forskning at klarlægge.
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