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Denne antologi handler om, hvordan man som medieforsker og -stude-
rende kan begrunde og diskutere udvælgelsen af  de tekster, hvad enten 
det er én eller flere, som skal danne grundlag for analyse. Antologien er 
inspireret af, at der i skrivende stund ikke findes en samlet uddybende og 
konkret eksemplificerende behandling af  metodemæssige udfordringer i 
forbindelse med udvælgelsen af  medietekster, der henvender sig til forske-
re og studerende inden for de først og fremmest universitære humanistiske 
og samfundsvidenskabelige fag- og studiemiljøer, hvor medietekstanalyse 
er på dagsordenen. Relevansen af  emnet afspejler sig i det forhold, at der 
uafladeligt produceres nye typer af  medietekster, alt imens relationerne 
mellem nye og gamle medier forandres. I takt med denne produktion 
kompliceres den forskningsmæssige proces i forhold til at skulle finde, ud-
vælge og begrunde sine medietekster. 

Antologien indeholder en række eksempler på, hvorledes denne forsk-
ningsmæssige proces kan udfolde sig i praksis under hensyntagen til 
forskellige typer af  specifikke medietekster og forskningsspørgsmål. An-
tologien skal dermed eksemplificere sammenhænge mellem forskellige 
forskningsspørgsmål og medietekster, og den dimension af  antologien kan 
forhåbentlig også inspirere til videre forskning på området. Om end spe-
cifikke forskningsspørgsmål skal vise sig yderst vigtige i forhold til at kunne 
finde, udvælge og begrunde sine medietekster, så er det ikke selve forsk-
ningsspørgsmålene og besvarelserne af  dem, der har antologiens hoved-
interesse. Antologiens hovedfokus er nemlig illustrationen og diskussionen 
af  det undertiden ret så komplicerede forskningsarbejde, der knytter sig til 
selektionen af  de medietekster, som skal hævdes at kunne danne grundlag 
for besvarelsen af  forskningsspørgsmålet.

Forord

Nicolai Jørgensgaard Graakjær 
Iben Bredahl Jessen
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Forord

Størsteparten af  antologiens kapitler er skrevet af  medlemmer af  sektio-
nen Reklame og medieæstetik under vidensgruppen MÆRKK ved Institut 
for Kommunikation, Aalborg Universitet. MÆRKK beskæftiger sig især 
med oplevelsesmæssige og æstetiske aspekter ved medier og markedskom-
munikation (for en nærmere præsentation af  MÆRKK se: www.maerkk.
aau.dk). Forfattere med tilknytning til MÆRKK og sektionen Reklame 
og medieæstetik er: Kate Kartveit (også tilknyttet Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole), Thomas Mosebo Simonsen, Stinne Gunder Strøm 
Krogager, Jørgen Riber Christensen, Iben Bredahl Jessen og Nicolai Jør-
gensgaard Graakjær. Vi er glade for, at også eksterne kolleger har bidra-
get. Det gælder Karen Klitgaard Povlsen fra Institut for Æstetik og Kom-
munikation ved Aarhus Universitet, Anker Brink Lund fra Department 
of  Business and Politics ved CBS samt Ida Willig, Mark Blach-Ørsten, 
Jannie Møller Hartley og Rasmus Burkal fra Institut for Kommunikation, 
Virksomhed og Informationsteknologier ved Roskilde Universitet. 

Vi vil gerne takke de medlemmer i MÆRKK, som ikke har bidraget 
direkte til antologien, men som alligevel har inspireret kapitlerne med 
kommentarer på en lang række sektions- og vidensgruppemøder. En stor 
tak også til den eksterne peer reviewer, som har anført mange nyttige for-
bedringsforslag.

Aalborg, maj 2015
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Om selektion 
– Perspektiv og profiler

Når denne antologis hovedærinde er at illustrere og diskutere, hvordan 
man kan finde, udvælge og begrunde de medietekster, der indgår i en 
analyse, er det nærliggende at spørge: Hvorfor og hvordan har vi, under-
tegnede redaktører, egentlig samlet antologiens udvalg af  temaer, forsk-
ningsspørgsmål, medier og medietekster? 

Her kunne et bekvemmelighedskriterium (jf. Jensen, 2012b, p. 269) 
have været rådende. Et bekvemmelighedskriterium refererer til, at man 
udvælger sig det, som på en eller anden måde ligger ligefor, let tilgænge-
ligt. En sådan indsamling baserer sig på bekvemmelighed som et vægtigt, 
hvis ikke ligefrem dominerende, princip. Det være sig fx socialpsykologen, 
som laver undersøgelser med sit universitets studerende; dvs. de menne-
sker, som jo alligevel er lige uden for kontoret, og som er lette at engagere. 
Eller det være sig medieforskeren, som laver fjernsynsundersøgelser af  de 
programmer, som han/hun ser i sin fritid; de programmer bruger man 
jo alligevel tid på, og man er allerede delvist bekendt med dem. Nu skal 
man ikke nødvendigvis kimse ad sådanne indsamlinger, men for nærvæ-
rende antologi har et informationsbaseret indsamlingsprincip (Flyvbjerg, 
2006) spillet en væsentligere rolle. Vi har således bestræbt os på, at de 
inkluderede temaer – ud over at have en række fællestræk – præsenterer 
en variation på en række centrale dimensioner, hvad angår de temaer, 
forskningsspørgsmål, medier og medietekster, som er inkluderet. Det er 
ikke tilstræbt, at variationen skal være udtømmende for alle mulige temaer, 
forskningsspørgsmål, medier og medietekster – det ville forventeligt hur-
tigt vise sig som et halsløst indsamlingsprincip – men det er tilstræbt, at 

Nicolai Jørgensgaard Graakjær 
Iben Bredahl Jessen
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variationen er illustrativ og eksemplarisk i forhold til nogle af  de væsentlige 
temaer, forskningsspørgsmål, medier og medietekster, som aktuelt trænger 
sig på. 

Med den i forordet anførte målgruppe for øje fokuserer antologien på 
metodiske og analytiske problemstillinger, som ikke i udgangspunktet ba-
serer sig på egentlig statistik som videnskabelig metode. Antologien har 
således ikke til formål at præsentere en indføring i indsamlingsmetoder 
og normer med henblik på vurdering af  fx statistisk signifikans; se Sep-
strup (2002) for et eksempel på en sådan indføring. Antologien har heller 
ikke til formål at give en generel indføring i metodiske tilgange. Sådanne 
indføringer findes allerede i et betydeligt omfang; se fx Jensen (2012a) for 
en indføring i forskningsprocesser inden for medie- og kommunikations-
området, Yin (2013) for en indføring i casestudier og Krippendorff  (2013) 
for en indføring i content analysis (samt Altheide & Schneider (2013) for en 
kvalitativt orienteret variant heraf). Derimod har antologien til formål at 
inspirere medieforskere og -studerende til at begrunde og vurdere egne 
såvel som andres valg af  medietekster til analyse. Herunder vil en række 
mere specifikke metodetilgange blive ’eksemplificeret i praksis’, hvilket i 
denne sammenhæng vil sige: illustreret i brug i forhold til konkrete ana-
lytiske problemstillinger. Det skal især dreje sig om følgende hovedspørgs-
mål: Hvorfor er netop denne tekst/disse tekster/dette tekstelement ud-
valgt? Hvordan er udvælgelsen konkret foretaget, og hvad er befordrende 
og begrænsende faktorer i den forbindelse? 

Antologien indeholder et oversigtskapitel – jf. kapitlet Medietekster i udvalg 
– som har til formål at anskueliggøre nytteværdien og nødvendigheden 
af, at de nævnte hovedspørgsmål reflekteres og besvares. Kapitlet illustre-
rer, at hovedspørgsmålene ikke rutinemæssigt har været besvaret i medie-
tekstanalyser, hvilket har medført forskellige typer af  problemer. Kapitlet 
introducerer også til, hvad man overordnet kan lægge i besvarelsen af  
hovedspørgsmålene. Antologiens følgende kapitler præsenterer bestemte 
vægtlægninger og refleksioner i forhold til spørgsmål om tekstudvælgelse. 
Kapitlerne illustrerer samlet set, at nok kan vi opstille overordnede spørgs-
mål angående tekstudvælgelse, men den konkrete udmøntning af  besva-
relsen er væsentligt præget af  det specifikke forskningsspørgsmål og de 
konkrete medier og medietekster, som er under behandling.
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Fælleshed og forskellighed
Kapitlerne er overordnet fælles om at omhandle medietekster. Denne be-
tegnelse er på sin vis redundant. Tekster kan – i så fald de forstås som 
udtryksmæssige organiseringer, der kommunikeres til eller potentielt kan 
ses eller høres af  nogen og ikke fx omfatter mediebrugeres opfattelser af  
tekster – siges altid at være bundet op på et medie. Eksempelvis kan tale og 
dans siges at være medietekster, såfremt menneskets stemme og kroppens 
bevægelser forstås som medier (se fx Jensen, 2010, p. 66; Kress & van Le-
euwen, 2001, p. 66). Tekster er i denne bredeste forstand altid medierede 
og derfor medietekster. Denne antologis kapitler kendetegner sig imidler-
tid ved en interesse for ’tekster i medier’ og de særlige tekstudvælgelses-
problematikker, der knytter sig hertil. Betegnelsen medietekster henviser i 
denne sammenhæng til tekster, der (af  nogen) kommunikeres på tværs af  
tid og rum (til nogen), og som dermed kan findes eller dokumenteres som 
en relativt afgrænset form. Interessen omfatter således ikke tekster bundet 
til medier af  første grad (kropslige frembringelser såsom tale og dans), 
men tekster bundet til medier af  anden og tredje grad (jf. Jensen, 2010, p. 
68 ff.). I antologien refereres der til medietekster på forskellig vis afhængigt 
af  den aktuelle sammenhæng, fx benævnt som ’eksemplarer’, ’analyse-
objekter’, ’produktioner’, ’tekster’, ’cases’, ’materiale’, ’indhold’ og ’data’.

Idet tekstudvælgelse ikke fornuftigvis kan foretages uden at knytte an til 
et specifikt forskningsspørgsmål og en bestemt analysestrategi, vil sådanne 
spørgsmål og strategier være inkluderet i alle kapitler. Det er imidlertid, 
som allerede nævnt, udvælgelsesproblematikker, som er det primære fokus for 
antologien og dens kapitler. Det betyder også, at antologien ikke har til 
primært formål at præsentere analyseresultater i forhold til de inkluderede 
forskningsspørgsmål; i nogle tilfælde leverer kapitlerne dog referencer til, 
hvor resultaterne kan yderligere tilgås, hvis læseren skulle fatte interesse 
for disse undervejs. 

Kapitlerne er altså fælles om at:

• eksemplificere ét eller flere relevant(e) forskningsspørgsmål i forbindelse
med medietekstanalyse med særligt fokus på udvælgelsen af  analysens
objekt(er)

• reflektere over befordrende og begrænsende faktorer, der gør sig gæl-
dende i forbindelse med tekstudvælgelse i forhold til netop de(t) – og
den type af  – forskningsspørgsmål
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• anvise forslag til, hvordan man kan reflektere over, argumentere for og 
effektuere indsamlingen af  medietekster. 

Kapitlerne varierer i forhold til: 

• hvilken mediesammenhæng, der fokuseres på; fx i forhold til hvilke og 
hvor mange medier, der er inkluderet 

• hvilken kommunikationssammenhæng, der er fokus på; fx i forhold til, 
om der er tale om journalistik, reklame, selvpræsentation, fiktion mv.

• hvilke tekstperspektiver, der har særlig interesse; det være sig specifikke 
tekstelementer (dele og/eller helheder), paratekster, metadata mv. 

• hvilket analytisk fokus, der en anrettet; det være sig næranalyse, optæl-
linger, synkrone tilstande og/eller diakrone forandringer mv.

Antologiens kapitler
I antologiens kapitel Medietekster i udvalg udfolder Nicolai Jørgensgaard 
Graakjær og Iben Bredahl Jessen som nævnt en begrundelse for, hvorfor 
det er vigtigt at lægge sit udvalg af  medietekster klart frem. Idet kapitlet 
også foreslår en rammesætning for, hvordan en sådan klarlægning kan til-
vejebringes, vil det være oplagt for læseren at begynde her, men ellers kan 
antologiens kapitler konsulteres i den rækkefølge, det ønskes. Den præsen-
terede rækkefølge af  kapitlerne afspejler antal og sammenhænge mellem 
de udvalgte medietekster, således at antologien overordnet set bevæger sig 
fra én til flere medietekster. 

I kapitlet Informationsorienteret caseudvælgelse og den usædvanlige nyhedshisto-
rie diskuterer Kate Kartveit processen med udvælgelse af  én medietekst 
(en case) til analyse af  narrativitet i multimediale online nyhedshistorier. 
Forskningsinteressen er rettet mod samspillet mellem specifikke tekstlige 
elementer, skreven tekst og video, og kapitlet belyser de udfordringer, der 
er forbundet med at finde og udvælge en case, der mest passende kan 
belyse netop dette samspil og danne baggrund for udviklingen af  en ana-
lyseramme. 

Samspillet mellem tekstlige elementer danner også baggrund for ka-
pitlet Udvælgelse af  medietekster i undersøgelser af  tværmedial kommunikation, hvor 
Nicolai Jørgensgaard Graakjær og Iben Bredahl Jessen belyser eksem-
plarudvælgelse til analyse af  tværmedial reklamekommunikation. Kapit-
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let præsenterer en række spørgsmål, som kan være væsentlige at forholde 
sig til, når udvælgelsen gælder medietekster, der er sammenhængende på 
tværs af  medier. Kapitlet omhandler således udvælgelsen af  flere medie-
tekster til analyse, dels i forhold til indsamlingen af  medietekster, der kan 
siges at ’danne par’ på tværs af  medier, dels i forhold til udvælgelsen af  
flere ’medietekstpar’ til en næranalyse, hvis formål er at illustrere variatio-
nen i det indsamlede materiale.

I kapitlet Sociale medieplatformes folksonomier – Metodiske udfordringer ved tag-
baserede søgninger, behandler Thomas Mosebo Simonsen udvælgelsespro-
blematikker knyttet til flere medietekster, der ligeledes kan siges at ’høre 
sammen’. Samhørigheden består i kraft af  metadata, der kategoriserer og 
sammenbinder indhold, og det diskuteres med eksempel i billeddelingssi-
tet Instagram, hvilke implikationer og udfordringer der er forbundet med 
anvendelsen af  brugergenererede såkaldte ’tags’ (jf. #) eller ’folksonomier’ 
til indsamling af  empiri. Kapitlet præsenterer afslutningsvis en overord-
net refleksionsramme til indsamling af  indhold på sociale medieplatforme 
gennem søgninger på ’tags’.

Mediebrugeres indholdsproduktion er endvidere omdrejningspunktet 
i det næstfølgende kapitel, men her i en interviewkontekst. I kapitlet Me-
diemad i udvalg – Om udvælgelse og produktion af  tekster om mad belyser Stinne 
Gunder Strøm Krogager, hvordan udvælgelse af  medietekster spiller ind 
på flere niveauer i et forskningsprojekt om børn og unges præferencer for 
repræsentationer af  mad. Med udgangspunkt i en række fokusgrupper, 
hvor skolebørn blev bedt om at producere madcollager af  bl.a. reklamer 
og livstilsmagasiner, diskuteres udvælgelsesproblematikker dels i forhold 
til forskerens udvælgelse af  kreativt materiale (medietekster) til brug i col-
lagerne, dels i forhold til forskerens udvælgelse i collagerne i den efterføl-
gende analyse af  tendenser i collagernes ’tekstudvalg’ og -præsentation.

Identificeringen af  tendenser er også et tema i kapitlet Serielle medier: Me-
todedesign med systematisk content analysis og næranalyse, hvor Karen Klitgaard 
Povlsen giver tre eksempler på afgrænsninger af  tekstcases i undersøgelser 
af  trykte magasiner og aviser. Fælles for de tre eksempler er, at de alle 
inddrager relativt mange tekster, og at eksemplerne både indeholder sy-
stematiske optællinger i repræsentative tekstudvalg og kvalitative nærana-
lyser af  udvalgte tekster. Kapitlet præsenterer dels synkrone analyseoptik-
ker, hvor det tekstlige materiale undersøges ud fra specifikke hypoteser, 
dels diakrone analyseoptikker, hvor ærindet er at identificere udviklings-
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tendenser. De trykte medieteksters serialitet diskuteres som en fælles me-
todisk udfordring, og pilotstudiet anbefales som en måde at afprøve, hvad 
og hvordan det er muligt at registrere og kategorisere. 

Gennemførelsen af  et pilotstudie er ligeledes anbefalingen i kapitlet 
Kvantitativ indholdsanalyse af  audiovisuelle medietekster, hvor Jørgen Riber Chri-
stensen demonstrerer, hvordan forskellige digitale hjælpeværktøjer til re-
gistrering, optælling og visualisering kan indgå i kvantitative indholdsana-
lysemetodikker. Kapitlet præsenterer erfaringer fra tre forskningsprojekter 
omhandlende spille- og reklamefilm og diskuterer styrker og svagheder 
ved forskellige sampling- og analyseprocedurer. Afslutningsvis foreslås en 
overordnet trinvis metodik for analyse af  audiovisuelle medietekster.

I kapitlet Nyhedsugen: Et sample præsenterer Ida Willig, Anker Brink 
Lund, Mark Blach-Ørsten, Jannie Møller Hartley og Rasmus Burkal en 
omfattende materialeindsamling af  redaktionelt indhold på alle danske 
nyhedsmedier en bestemt uge om året. Kapitlet belyser, hvordan mate-
rialet indsamles og kodes, og hvordan det kan danne baggrund for kvan-
titative såvel som kvalitative analyser eller kombinationer heraf. Det dis-
kuteres endvidere, hvordan materialeindsamlingen giver mulighed for 
henholdsvis synkrone og diakrone analyseperspektiver både i og på tværs 
af  bl.a. stofområder og medieplatforme. Muligheden for at kunne identi-
ficere og analysere nyhedsstrømme fremhæves i den forbindelse som unikt 
for nyhedsuge-samplet.

Store datamængder er omdrejningspunktet på en anden måde i kapitlet 
Repræsentativitet på YouTube? En metodisk diskussion om dataindsamling på YouTube, 
hvor Thomas Mosebo Simonsen retter fokus på metodiske udfordringer 
ved sampling af  indhold på videodelingssitet YouTube. For hvordan ud-
vælger man blandt enorme mængder af  data, og er det overhovedet mu-
ligt at generere et repræsentativt sample? Disse spørgsmål diskuteres med 
afsæt i et specifikt sample af  selvpræsentationsvideoer på YouTube og i 
lyset af  kvantitativ indholdsanalyse. Kapitlet perspektiverer endvidere til 
muligheder og begrænsninger for sampling forbundet med computerge-
nereret indsamling og kodning samt big data.

 Referencer
Altheide, D., & Schneider, C.J. (2013). Qualitative media analysis. Los Angeles: 

Sage.
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At udvælge medietekster til analyse giver ikke sig selv. Dette kapitel ud-
folder en nærmere begrundelse for, hvorfor det er afgørende for kvalite-
ten af  et forskningsmæssigt tiltag at klarlægge og begrunde sit udvalg af  
medietekster. Kapitlet giver endvidere et bud på, hvilke spørgsmål der er 
relevante at besvare, når man skal lægge sin udvælgelse af  og begrundelse 
for analyseobjekter klart til skue for den kritiske læser.

Et forskningstiltag med fokus på medietekster vil som regel (se Jensen, 
2012, p. 268) involvere to trin: for det første en identificering af  den me-
die- og kommunikationssammenhæng, man interesserer sig for, og for det 
andet en identificering inden for denne sammenhæng af  de specifikke ek-
semplarer eller objekter, man har valgt at fokusere på. Det sidstnævnte 
aspekt vedrører overordnet den analytiske procedure, og den kan siges at 
have været forholdsvis underbelyst i kvalitativ medie- og kommunikati-
onsforskning: ”…qualitative research has traditionally been limited by a 
low degree of  specification and documentation of  analytical procedures” 
(Jensen, 2012, p. 276). Det er for eksempel ikke unormalt, at studier på 
området (og vi vil give specifikke eksempler lidt senere) har taget eksem-
plarer for givet, i den forstand, at selve omfanget og udvælgelsen af  de 
analyserede objekter ikke har været klarlagt, begrundet og diskuteret. Un-
dertiden er vigtigheden af  sådanne klarlægninger, begrundelser og diskus-
sioner ikke fremhævet selv i introducerende metodelitteratur på området 
(se fx Berger, 2014). En analyse indebærer jo dog, at ’noget’ analyseres. 
Selve analysen kan antage mange forskellige formål og former. Det kan 
være formålet med analysen at forstå tekster som tekster gennem under-
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søgelser af  tekstlige strukturer, relationer og mønstre, eller det kan være 
formålet at analysere tekster som udtryk for noget andet, såsom fremherskende 
værdisæt, kultur eller normer (jf. Altheide & Schneider, 2013, p. 5). Under 
alle omstændigheder skal der udvælges et eller flere analyseobjekt(er) og 
visse aspekter ved dette/disse analyseobjekt(er). Man kan, så at sige, ikke 
analysere ud i den blå luft. 

En udvælgelse af  et analyseobjekt indebærer også et fravalg. Når man 
vælger noget ud, så står resten – det, der kunne have været valgt – uberørt 
tilbage. Man kan følgelig finde det relevant at spørge: Hvad med de an-
dre analyseobjekter eller -aspekter? Og undertiden er det selve analysens 
ærinde at svare på netop det spørgsmål i form af  at levere en indikation af, 
at et bestemt træk er karakteristisk for den givne analyseobjekttype, eller at 
der er sket forandringer over tid i forekomsten af  et bestemt træk. Ærin-
det er i sådanne tilfælde typisk at identificere tendenser i gestaltningen af  
analyseobjekterne. I så fald bliver det nødvendigt at overveje, hvorvidt ens 
’udvalgte delmængde’ svarer til den ’efterladte, uberørte helmængde’, som 
man hævder at indikere noget i forhold til. 

Uanset om man er på jagt efter ’tendenser’, vil afprøve en hypotese eller 
en teori, udvikle en analyseramme eller etablere en kategorisering, så er 
det vigtigt at overveje sit udvalg og sin udvælgelse. Først og fremmest er 
det vigtigt at klarlægge sit udvalg, dets omfang og dets kilde. Altså: Hvad er 
udvalget, og hvordan og hvorfor er det udvalgt? Herunder er det vigtigt at 
motivere delmængdens omfang og kilde i form af  en diskussion af  udval-
get vurderet i forhold til analysens ærinde. Altså: Hvad er befordrende og 
begrænsende karakteristika ved netop dette udvalg, dets omfang og kilde i 
forhold til forskningsspørgsmålet?

Dette kapitel – og antologien som helhed – plæderer som antydet for 
vigtigheden af, at udvalg og udvælgelsesprocesser ekspliciteres, så de kan 
gøres til genstand for kritisk refleksion. Vi vil med dette kapitel anskue-
liggøre, hvorfor en sådan eksplicitering og kritisk refleksion er vigtig, og 
vi vil herunder illustrere, at sådanne tiltag ikke rutinemæssigt har været 
effektueret inden for forskning omhandlende medietekster. Når netop 
medietekster repræsenterer objektet for analysen – sådan som det er gæl-
dende i det følgende og for antologien som helhed (jf. forordet) – så har 
det nogle særlige implikationer for besvarelsen af  de nævnte spørgsmål. 
Medietekster er særlige i forhold til så mange andre analyseobjekter. Mens 
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fx mennesker kan undslå sig deltagelse i en undersøgelse, så kan medietek-
ster ikke på samme måde nægte at blive udvalgt til analyse – om end men-
nesker i visse positioner selvfølgelig kan nægte det på visse ’teksters vegne’, 
ligesom etiske hensyn og juridiske forhold kan optræde som barrierer mel-
lem forskeren og medieteksten.1 Tilgåede medietekster kan kopieres, lag-
res og genfrekventeres i det uendelige i deres tekstligt set oprindelige eller 
tilnærmelsesvis oprindelige form. Hertil kommer så en lang række mere 
specifikke karakteristika, der knytter sig til forskellige typer af  medier og 
tekster. Vi kan i denne sammenhæng ikke præsentere en udtømmende dis-
kussion af  alle tænkelige typer af  medietekster – hertil er der simpelthen 
for mange forskellige, og dertil kommer, at nye medier og medieteksttyper 
uafladeligt produceres alt imens relationerne mellem nye og gamle foran-
dres (for lignende erfaring se Altheide & Schneider, 2013, p. 4). Vi har dog 
til hensigt at illustrere behovet for at klarlægge sit tekstudvalg og at anvise 
nogle overordnede spørgsmål, som knytter sig til denne klarlægning. An-
tologiens øvrige kapitler illustrerer, hvorledes disse overordnede spørgs-
mål kan vægtes og besvares under hensyntagen til konkrete eksempler på 
forskningsspørgsmål, medier og typer af  medietekster.

Klarlægning af tekstudvalg – nyttigt og nødvendigt
I en varekontekst er det en varedeklarations funktion at klarlægge, hvad 
varen ’er’. En ’varedeklaration’ kan defineres som: 

Oplysninger om en vares fremstilling, indhold, bortskaffelse m.m., 
som kan være af  betydning for den handlende, forbrugeren og den 
kontrollerende myndighed; en varedeklaration formidler informa-
tion direkte i form af  mængdeangivelser, ingredienser, E-numre 
mv. (”Varedeklaration”, 2015). 

1 Etiske og juridiske aspekter præsenterer væsentlige problemstillinger i forbindelse 
med eksempelvis indholdsproduktion på sociale medier. Sådanne aspekter behandles 
imidlertid ikke særskilt og systematisk i denne antologis sammenhæng, men de disku-
teres blandt andet i kapitlet Sociale medieplatformes folksonomier – Metodiske udfordringer ved 
tagbaserede søgninger.
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Nu er en medietekst ganske vist ikke i den forstand en ’vare’ for medie-
tekstanalytikeren – det er den snarere for medietekst(for)brugeren – men 
vi vil lade os inspirere alligevel. Således foreslår vi, at medietekstanalytike-
ren bestræber sig på at inkludere en ’medietekstdeklaration’ eller, som vi 
vil kalde det, en ’klarlægning’ af  medieteksten i forbindelse med analysen. 
En sådan klarlægning indeholder oplysninger om og vurderinger af  de 
medietekster – herunder ’fremstillingen’ eller indsamlingen af  dem – som 
analysen behandler, således at ’kontrollerende myndigheder’ faktisk kan 
gå analysen og dens tekster efter i sømmene. Den kontrollerende myn-
dighed være sig typisk forskerkolleger og studerende, som har til opgave 
at vurdere kvaliteten af  ens medietekstanalyse – dvs. de analyserer og 
kvalificerer ens analyse – og som kan finde sig inspireret til at genprøve 
eller udvide analysen på samme eller andre medietekster. At tilfredsstille 
sådanne kritiske læsere indebærer med andre ord at fremhæve analysens 
gyldighed og pålidelighed (eller validitet og reliabilitet). Det vil i denne 
sammenhæng sige, at man kan svare bekræftende på spørgsmålene: Er 
analysens konklusioner empirisk velbegrundede, og kan vi ’regne med’ (og 
evt. videre på) dem?

Til en overordnet forståelse for vigtigheden af  at klarlægge sine ana-
lyseobjekter kan man lade sig inspirere af  praksis inden for forsknings-
teknikken indholdsanalyse eller content analysis. Her har klarlægninger af  
datagrundlaget eller ’samplet’ – dvs. det udvalg af  medietekster og ud-
vælgelsesprincipper, som analysen inkluderer – nemlig længe rutinemæs-
sigt udfoldet sig. Det hænger givetvis sammen med, at indholdsanalysen i 
udgangspunktet og overvejende har tilstræbt at være objektiv, systematisk 
og kvantitativ (Berelson, 1952), og at den især har været karakteriseret ved 
at tælle (i) mange tekster og vurdere den statistiske generaliserbarhed med 
udblik til endnu flere tekster og deres kontekst. Eksemplariske studier er 
da også typisk nogle, der inddrager mange tekster udvalgt efter et tilfæl-
dighedsprincip for at kunne tilgodese statistisk analyse og generalisering; 
fx er 427 skolebøger det færreste antal tekster i en eksemplificerende liste 
over tidlige content analysis-studier i Krippendorffs præsentation af  til-
gangen (Krippendorff, 2013, p. 42 f.). I disse sammenhænge har klarlæg-
ningen af  samplet været afgørende for analysens validitet og reliabilitet, 
og klarlægning er en vigtig forudsætning for replikabilitet: 



19

Nicolai Jørgensgaard Graakjær & Iben Bredahl Jessen

Researchers working at different points in time and perhaps under 
different circumstances should get the same results when applying 
the same technique to the same data. Replicability is the most im-
portant form of  reliability (Krippendorff, 2013, p. 18). 

Vigtigheden af  at klarlægge sit analysemateriale er også fremhævet i me-
todelitteraturen om content analysis, selv når kvalitative perspektiver er 
på tapetet (Krippendorff  , 2013, p. 87 ff.). Det er de eksplicit i forbindelse 
med den såkaldte qualitative (eller ethnograhic) content analysis, der præsenterer 
sig som et forsøg på at ”fill a gap in research between traditional ”Content 
Analysis” […] and qualitative methods such as participant observation 
and focused interviewing” (Altheide & Schneider, 2013, pp. 5-6; se også 
Hsieh & Shannon, 2005). Tilgangen profileres undertiden som en kon-
trast til traditionel content analysis – ”this overview is intended to contrast 
[…] with conventional quantitative oriented content analysis” (Altheide 
& Schneider, 2013, p. 23 ff.) – og karakteristikken af  tilgangen involverer 
ofte en eksplicitering af, hvad tilgangen ikke er. Qualitative content analy-
sis defineres eksempelvis som “… an approach of  empirical, methodolo-
gical controlled analysis of  texts within their context of  communication, 
following content analytical rules and step by step models, without rash 
quantification” (Mayring, 2000, p. 5). Tilgangen beskrives endvidere som 
værende “systematic and analytical but not rigid” (Altheide & Schneider, 
2013, p. 26) og præget af, at “the frequency and representativeness is not 
the main issue, conceptual adequacy is” (2013, p. 61). Pointen i denne 
sammenhæng er, at selv om man – sådan som det gælder for såvel qualita-
tive content analysis som for det generelle perspektiv i dette kapitel og an-
tologien – måtte interessere sig for medietekster uden at være decideret og 
dedikeret kvantitativt og statistisk orienteret, så kan det vise sig ikke bare 
nyttigt, men også nødvendigt at klarlægge sine medietekster. En manglen-
de klarlægning vil altså ikke blot undergrave eventuelle ønsker om at lade 
analysen fremstå ”rash”, ”rigid” og ”representative” (disse karakteristika 
opfatter vi som hverken smigrende eller kompromitterende, per se), men 
også intentioner om at være ”systematic” og kunne udfolde en ”metho-
dological controlled analysis”. Er analysematerialet ikke klarlagt, så kan 
den kritiske læser, som nævnt ovenfor, have meget svært ved at genprøve, 
udvide, finde inspiration i og vurdere analysen og dens ’holdbarhed’ i det 
hele taget. 
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Der forestår altså en opgave i at klarlægge, hvilke tekster der er valgt, hvor-
dan de er valgt og hvorfor; det er også impliceret (om end altså ikke ekspli-
citeret) i Altheide & Schneiders (2013) beskrivelse af  den forskningsmæs-
sigt afgørende opgave, der består i at bestemme sin(e) ”unit(s) of  analysis” 
og derpå at ”… determine the best sampling strategy, or which documents 
we want to select and how” (Altheide & Schneider, 2013, p. 20). Vi skal 
imidlertid lægge vægt på (og heri ligger ekspliciteringen og klarlægningen), 
at man ikke blot skal bestemme sig, så man kan vælge og vrage – man 
skal også lægge det valgte (og vragede) klart frem, så det kan granskes af  
kritiske læsere. Inden vi giver inspiration til, hvordan man eksplicit kan 
klarlægge sine medietekster, så vil vi i det følgende mere konkret illustrere 
vigtigheden af  at klarlægge sine analyseobjekter med henvisning til nogle 
eksempler på foreliggende medietekstforskning.2

Mangelfuld klarlægning af tekstudvalg – problemer og konsekvenser
Hvor det i content analysis-studier har været almindelig praksis, at udvæl-
gelsesprocedurer og det endelige udvalg af  analyseobjekter nøje klarlæg-
ges, er redegørelser og begrundelser for tekstudvælgelse langt fra kutyme 
i andre typer af  medietekststudier. I den forbindelse påpeger Rose (2012), 
at det i semiotiske studier af  medietekster ikke er ualmindeligt, at oplysnin-
ger om tekstudvalgets tilvejebringelse og karakter er fraværende eller blot 
løseligt beskrevet. Rose nævner Judith Williamsons Decoding Advertisements 
(1978) og Robert Goldmans Reading Ads Socially (1992) som eksempler:

Judith Williamson (1978: 9) tells her readers that she arrived at the 
University of  California at Berkeley to take a course on popular 
culture in the mid-1970s with ’a bulging file of  advertisements col-
lected over many years’ that eventually provided the illustrations 
for her book, and Goldman (1992: 2) says he was ‘watching ads for 
over a decade’ before writing his book. However, neither  author 

2 Eksemplerne er valgt, fordi de illustrerer problematikken på forskellig og, for os at se, 
særligt tydelig vis. At begge hovedeksempler (Klein, 2009 og Goffman, 1987/1976) 
skal vise sig at omhandle reklamer er ikke afgørende i denne sammenhæng. Der er for 
os at se intet, der tyder på, at manglende klarlægning er reserveret til reklameforskning-
en, om end det ligger uden for grænserne af  dette kapitel at sandsynliggøre denne 
vurdering mere udtømmende.




