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Książka Klausa Krippendorffa1 to druga edycja pracy poświęconej analizie 
zawartości. Krippendorff twierdzi, że od czasu publikacji pierwszej edycji (1980 
rok) znacznie zmieniły się metody analizy zawartości oraz zmieniła się także 
specyfika tego, co poddawane jest analizie, a zatem specyfika materiałów, które 
są analizowane. W przedmowie do drugiej edycji książki autor wyraża pogląd, 
że w momencie opublikowania pierwszej wersji książki analiza zawartości 
znajdowała się na rozstaju dróg (at a crossroads; s. xiii). Badacze, stosujący tę 
technikę, mieli wówczas, zdaniem autora, wybór: albo kontynuować płytką grę 
polegającą na zliczaniu, za którą kryło się dziennikarskie zafascynowanie liczbami 
i bardzo wąskie pojęcie nauki, w którym tylko ilościowo mierzalne dowody się 
liczą, albo mogli przeorientować  metody analizy zawartości w kierunku takich 
zjawisk społecznych, które są zarówno wywoływane przez teksty oraz obrazy, 
ale także są w nich zawarte, dlatego muszą być rozumiane poprzez ich tekstu-
alne i wizualne elementy (s. xiii). Od tamtego momentu rzeczywistość przeszła 

1 Klaus Krippendorff jest profesorem komunikowania oraz profesorem cybernetyki, języka 
i kultury (the Gregory Bateson professor for Cybernetics, Language, and Culture) w Uniwersyte-
cie Pensylwanii (University of Pennsylvania) w Szkole Komunikowania im. W. Annenberga (the 
Annenberg School of Communication). W 2004 roku autor otrzymał nagrodę Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Komunikowania (International Communication Association) za recenzowaną przeze 
mnie książkę: „Content Analysis. An introduction to Its Methodology”. Zainteresowania profesora 
obejmują m.in. epistemologię konstruktywistyczną, cybernetykę drugiego rzędu, matematyczne 
podłoże cybernetyki, teorie systemowe, teorie komunikowania oraz informacji, metodologię nauk 
społecznych (zwłaszcza analizę zawartości) i inne.
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ogromne zmiany i choć autor uważa, że metody analizy zawartości prezento-
wane w pierwszej edycji książki przetrwały wyzwania przed nimi postawione, 
to jednak tekstualna materia współczesnego społeczeństwa przeszła radykalną 
transformację, w dużej części poprzez ciągle trwającą rewolucję informacyjną 
i technologiczną. Rezultatem tych zmian jest, zdaniem autora, przeniesienie 
analizy zawartości, zwłaszcza tej wspomaganej technikami komputerowymi, 
w centralne miejsce metod, dzięki którym społeczeństwo poznaje siebie (s. xiv).

We wstępie autor wyróżnia trzy charakterystyczne cechy współczesnej analiza 
zawartości (s. xvii-xxi): 

1) empiryczne ugruntowanie – analiza zawartości jest procesem eksplora-
cyjnym oraz ma na celu wyjaśnianie i wyciąganie wniosków, 2) wykraczanie 
poza tradycyjne rozumienie symboli, zawartości oraz celowości – wskutek 
zmian w procesie komunikacji oraz dzięki postępowi technologicznemu badacze 
zajmujący się analizą tekstów nie mogą skupiać się na symbolach czy odwzoro-
waniach ani też nie mogą ograniczać się do pytań: kto mówi, co mówi, jakimi 
kanałami, do kogo i z jakim efektem2. Także uproszczone rozumienie pojęcia 
„zawartości” straciło swoją zdolność do wyjaśniania, 3) konieczność wytworzenia 
własnej metodologii, która pozwoli badaczom na planowanie, przeprowadzanie, 
komunikowanie, powtarzanie oraz krytyczne ocenianie prowadzonych analiz 
niezależnie od pojedynczych wyników (s. xx).

Książka składa się z trzech części, 14 rozdziałów: część I (3 rozdziały) – 
Konceptualizacja analizy zawartości, która zaczyna się krótkim rozdziałem 
dotyczącym historii metody, następnie autor zajmuje się zdefiniowaniem analizy 
zawartości w odróżnieniu do innych metod oraz sposobami zastosowania ana-
lizy zawartości; część II (6 rozdziałów) – Elementy analizy zawartości – która 
przedstawia procedury stosowane w analizie zawartości; część III (5 rozdziałów) 
– Analityczne drogi (paths) oraz techniki ewaluacyjne, gdzie autor przygląda 
się różnym sposobom radzenia sobie z analizą zawartości: od prezentowania 
danych, wyciągania wniosków z opracowywanych danych do używania technik 
komputerowych i ewaluacji dokonanych analiz za pomocą ustalenia ich trafno-
ści i rzetelności. Rozdział kończący tę część jest, jak mówi autor, praktycznym 
przewodnikiem, który podsumowuje toczące się dyskusje z punktu widzenia 
praktyka analizy zawartości. (s. xxii) Książka liczy 413 stron. Zakończona jest 
szeroką bibliografią, szczegółowym indeksem użytych pojęć i nazwisk oraz krótką 
informacją o autorze publikacji.

2 „who says what, through which channel, to whom, and which effects” (Krippendorff, s. xix, 
za: Lasswell, 1960). 
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Autor zawiera też we wstępie „instrukcję obsługi” książki, sugerując od jakich 
rozdziałów powinno się zacząć lekturę w zależności od stopnia zaawansowania 
czytelnika. Zauważa, że książka powstała na podstawie jego doświadczeń pod-
czas prowadzenia zajęć i seminariów dotyczących analizy zawartości i on sam 
myśli o tej książce jako o podręczniku dla zaawansowanych studentów studiów 
licencjackich lub początkujących studentów studiów magisterskich, choć może 
ona także służyć jako przewodnik dla praktyków oraz nauczycieli.

Każdy z rozdziałów książki omówię bardziej szczegółowo poniżej.
Rozdział 1 oferuje nam krótką historię analizy zawartości, zapoznając czytel-

nika z prekursorami omawianej metody, wczesnymi analizami zawartości: przez 
ilościowe analizy prasy (opisując zróżnicowane projekty badawcze od 1880 do 
początków XX wieku – gdy sam termin ‘analiza zawartości’ jeszcze nie istniał), 
przez wczesną analizę zawartości w latach 30. i 40. XX wieku do późniejszych 
analiz propagandy lat wojennych oraz rozwoju technik komputerowych analizy 
zawartości, a także podejść jakościowych (choć sam autor nie do końca zgadza się 
z podziałem analizy zawartości na ilościową i jakościową, gdyż sądzi, że „każde 
czytanie tekstu jest jakościowe, nawet jeśli pewne cechy charakterystyczne tekstu 
są później przekształcane w liczby” /s. 16/3). 

W rozdziale tym K. Krippendoff w sposób, w mojej ocenie, bardzo przy-
stępny, pokazuje jak metoda ta, mająca korzenie w praktyce dziennikarskiej, 
a od 1941 roku znana jako analiza zawartości, zostaje przyswojona przez świat 
nauki: socjologów, badaczy mediów, psychologów, etnografów, politologów, 
lingwistów, literaturoznawców czy historyków. Ten ogromny wzrost zastosowa-
nia analizy zawartości spowodował, zdaniem autora, że zatracono sedno analizy 
zawartości, gdyż wszystko wydawało się możliwe do zbadania tą metodą, ale 
jednocześnie znacznie poszerzył możliwości metody, które pozwoliły uchwycić 
esencję ludzkich zachowań: mowę, rozmowę oraz komunikację pośrednią. Według 
autora obecnie obserwujemy ciągły wzrost możliwości zastosowania tej metody, 
w dużej mierze dzięki użyciu komputerów do przetwarzania materiałów oraz 
dzięki rosnącej liczbie materiałów, które są dostępne w formie elektronicznej.

W rozdziale 2 K. Krippendorff prezentuje metodologiczne i koncepcyjne 
podłoże analizy zawartości, a sam rozdział zaczyna od własnej definicji analizy 
zawartości: „Jest to technika badawcza używana do stawiania powtarzalnych oraz 
uzasadnionych (trafnych) wniosków z tekstów (czy też innej materii znaczącej) 

3 ‘Ultimately, All reading of texts is qualitative, even when certain characteristics of a text are 
later converted into numbers’
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w odniesieniu do kontekstu, w którym te teksty są używane”4 (s. 18, tłumaczenie 
własne5).

Definicja ta zawiera w sobie zarówno pojęcia kluczowe dla innych metod 
badawczych: powtarzalność, trafność, jak i cechy charakterystyczne tylko dla 
analizy zawartości: pojęcie tekstu (nie ograniczające się do materiału pisanego, 
ale też odnoszące się do obrazów, dźwięków, map czy nawet liczb). Aby materiał 
został zakwalifikowany jako nadający się do analizy zawartości, musi mówić 
do kogoś o zjawiskach, które mogą być odczuwane lub obserwowane poza tym 
materiałem.6 (s. 19, tłumaczenie własne). Autor wyróżnia w tym rozdziale także 
3 typy definicji odnoszące się do analizy zawartości: 1. Definicje, które uważają 
‘zawartość’ za coś stałego w tekście (tu autor zalicza między innymi klasyczne 
definicje Berelsona, Gerbnera); 2. Definicje, które uważają ‘zawartość’ za wła-
sność źródła danego tekstu (definicje Holstiego, Lasswella – koncentrujące się 
na intencjach nadawcy: co mówi?, jak mówi?, do kogo?, dlaczego? kto mówi? 
z jakim skutkiem?); [zob. Ogryzko-Wiewiórowski, 1984 Goban-Klas, 1997]; 
3. Definicje, które uważają, że ‘zawartość’ wyłania się w procesie analizy tekstu 
i jest relatywna do określonego kontekstu (tu zalicza swoją definicję, od której 
zaczyna się ten rozdział). Odnosząc się do tej klasyfikacji w dalszej części roz-
działu autor argumentuje, dlaczego opowiada się za trzecim typem definicji, 
podaje przykłady jej zastosowania, a także prezentuje schemat analizy zawarto-
ści (framework), na który składają się: tekst, pytania badawcze (problemowe), 
kontekst analizy, konstrukt analityczny, wnioski oraz sprawdzanie wiarygodności 
analizy. Rozdział kończy się porównaniem analizy zawartości do innych metod 
badawczych z intencją podkreślenia zalet omawianej metody. 

Mimo że rozdział omawia trudną tematykę, napisany jest zrozumiałym i łatwo 
przyswajalnym językiem, a wprowadzane nowe terminy są przez autora skrupu-
latnie wyjaśniane, także poprzez podawanie przykładów. W tym miejscu bardzo 
przydałoby się przełożenie tych założeń na praktykę i pokazanie czytelnikowi 
zastosowania tych procedur, jednak tego tutaj nie znajdujemy.

Zamiast tego autor w rozdziale 3, który kończy pierwszą część książki, oma-
wia przykłady przeprowadzonych już analiz. Pokazuje, w jakich celach analiza 

4 ‘Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from 
texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use.’

5 W książce „Mass media. Metody badań” w rozdziale poświęconym analizie treści R.D. 
Wimmer oraz J.R. Dominick także przytaczają definicję K. Krippendorffa (z pierwszej edycji 
książki): Jest to technika badań, „której celem jest ustalenie powtarzalnych i trafnych związków 
między danymi a ich kontekstem”,[2008, s. 211];

6 ‘[...] they speak to someone about phenomena outside of what can be sensed or observed.’
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zawartości bywa stosowana. On sam wyróżnia 6 kategorii analizy zawartości, 
które odnoszą się głównie do celów, jakie stawia przed sobą badacz posługujący 
się tą metodą: a) przewidywania, b) porównania do standardów, c) wskaźniki 
szerszych zjawisk, d) lingwistyczne reprezentacje, e) analiza konwersacyjna, 
f) procesy instytucjonalne (dodatkowo dwie pierwsze kategorie dzielą się jeszcze 
na podkategorie, czyli przewidywania dzielą się na trendy, wzory oraz różnice, 
a standardy na identyfikacje, ewaluacje oraz sądy). Konkludując rozdział autor 
prezentuje warunki owocnej analizy zawartości, a zatem: a) bliskość tematyki 
analizy do sposobów użycia języka, b) skupienie się na faktach ukonstytuowa-
nych w języku, w sposobie użycia analizowanych tekstów (w tym na atrybucjach, 
społecznych powiązaniach użycia języka, na zachowaniach publicznych czy 
rzeczywistości instytucjonalnej). Zatem powtarzalne, rutynowe, publiczne oraz 
zinstytucjonalizowane zjawiska są bardziej przystępne do analizy niż te, które 
pojawiają się rzadko i są niekonwencjonalne (s. 77). Powodzenie analizy zawar-
tości zależy także od badacza: im większy zasób słownictwa badacza, a także im 
bardziej świadomy jest on subtelnych konwencji językowych, także własnych, 
tym większe ma szanse na sukces podjętego przedsięwzięcia badawczego (s. 77).

Część druga publikacji ma na celu szczegółowe omówienie elementów 
analizy zawartości. Krippendorff zaczyna ją od rozdziału (4) zapoznającego 
odbiorcę z logiką tworzenia projektu badawczego opartego na analizie zawar-
tości. Autor wymienia w tym rozdziale elementy analizy zawartości i krótko 
je charakteryzuje. Każdy z elementów jest następnie szczegółowo omówiony 
w kolejnych rozdziałach książki. Wyróżnione elementy analizy zawartości to: 
1. Wybór jednostek analizy /unitizing/ (któremu poświęcony jest rozdział 5), 
2. Dobór próby /sampling/ (rozdział 6), 3. Kodowanie materiałów /recording/
coding/ (rozdział 7), 4. Redukowanie /reducing/ danych (statystyczne opracowy-
wanie danych, upraszczanie czy też synteza danych, rozdział 8), 5. Wyciąganie 
wniosków o zjawisku /abductively infferring contextual phenomena/ (rodział 
9), 6. Sprawozdanie z uzyskanych odpowiedzi na postawione wcześniej pytania 
badawcze /narrating the answer to the research question/. Rozdział 4 prezentuje 
także kilka wzorów postępowania badawczego /research designs/, które mogą 
być zastosowane przy posługiwaniu się metodą analizy zawartości. 

W rozdziale 5 dowiadujemy się, że podczas przeprowadzania analizy zawar-
tości mamy do czynienia z różnymi ‘jednostkami’ /units/: jednostkami doboru, 
jednostkami analizy (coding/recording units), a także z jednostkami kontekstu. 
Jednostki doboru wyznaczają i ograniczają badaczowi materiał do analizy, jed-
nostki analizy wskazują te elementy tekstu, które mają być szczegółowo opisane 
i skategoryzowane, a jednostki kontekstu to takie elementy analizowanego tekstu, 
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które brane są pod uwagę przy opisie jednostek analizy7. Autor podkreśla dużą 
rolę wyróżnienia jednostek poszczególnych typów w prawidłowym określeniu, 
jakie dane mają zostać zaobserwowane i zakodowane oraz pokazuje, w jaki 
sposób możemy wyróżniać takie jednostki (według kryteriów fizycznych, syntak-
tycznych, przynależności do określonej kategorii, tematycznych, zawierających 
określone relacje między słowami, częściami zdania /propositional distinctions/). 

Metody doboru materiałów do analizy są szczegółowo omawiane w rozdziale 
6. Zawartość tego rozdziału będzie zapewne dobrze znana badaczom mającym 
doświadczenie z badaniami survey’owymi. Jednak autor ciekawie przedstawia 
znane metody doboru próby, przenosząc je na grunt analizy zawartości oraz 
podając jednocześnie przykłady zastosowania określonych metod doboru. Ba-
daczom oraz studentom, którzy mają do czynienia z obszernymi materiałami do 
analizy, rozdział ten będzie niewątpliwie bardzo przydatny i pomoże w sposób 
uzasadniony utworzyć korpus materiałów przeznaczonych do analizy.

Rozdział 7 podkreśla wagę procesu kodowania materiałów, a także przypo-
mina o utrwalaniu (nagrywaniu) materiałów, które chcemy poddawać analizie. 
Autor wskazuje również na istotne cechy, jakie powinien posiadać koder oraz 
na jego przeszkolenie. Duża część rozdziału poświęcona jest sposobom trans-
krypcji i zapisu danych do późniejszej analizy oraz przykładowym schematom 
kodowania danych.

Rozdział 8 nosi tytuł „Języki danych”. Tym barwnym tytułem autor daje do 
zrozumienia, że każdy zbiór danych zorganizowany w odpowiedni sposób ma 
swój język (a zatem swoją składnię oraz semantykę). Język danych opisuje, jak 
wszystkie kategorie, zmienne, notatki, transkrypcje czy dane elektroniczne łączą 
się ze sobą w jeden system (s. 150)8. Dane przemawiają do badaczy za pomocą 
zmiennych i ich wartości, stałych, a także określonych uporządkowań wartości 
zmiennych (np. w łańcuchy /chains/ – które przypominają skale, pętle czy koła 
/tzw. recursions – czyli cyrkularne połączenia między wartościami zmiennych/, 
sześciany /cubes/ czy drzewa /trees/). W rozdziale omawiane są także rodzaje 
zmiennych oraz związane z nimi dozwolone operacje matematyczne.

Część drugą książki kończy rozdział 9, w którym stajemy przed rozważania-
mi na temat wniosków, jakie możemy wyciągać na podstawie przeprowadzonej 
analizy zawartości, oraz szczególnej roli konstruktów analitycznych w tym 

7 Zatem jest to jakiś szerszy fragment analizowanego tekstu, który pozwala nam na odpowied-
nie zaklasyfikowanie jednostki analizy, np. cała wypowiedź, w której pojawiają się analizowane 
postaci w określonych rolach.

8 ‘...a data language describes how all categories, variables, notations, formal transcripts, and 
computer-readable accounts hang together to form one system’
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procesie. Razem z autorem zastanawiamy się także, jakie są źródła pewności 
i niepewności naszych wniosków.

Część 3 pracy, złożona z 5 rozdziałów, skupia się na tym, aby pomóc ba-
daczom ocenić jakość przeprowadzanych analiz zawartości, a także pokazuje 
różne sposoby analizy i prezentacji danych uzyskanych tą metodą. Rozdział 10 
pokazuje badaczom najbardziej powszechne sposoby analizy danych uzyskanych 
za pomocą analizy zawartości, a także możliwości prezentacji tych danych. Wspo-
mniane są takie sposoby prezentacji i analizy danych jak: zestawienia tabelaryczne  
/tabulations/, związane z prezentacją częstości występowania zjawisk (także 
zestawienia w postaci wykresów, czy analizy wzdłuż czasowe – analizy trendu); 
tabele krzyżowe związane z prezentacją związków między zmiennymi; techniki 
wielowymiarowe (np. analiza regresji, analiza ścieżek); analiza czynnikowa oraz 
wielowymiarowe skalowanie; analiza skupień /clustering/; analiza semantyczna 
(sieci semantyczne) /semantic nodes/, a także tworzenie wizerunków, portretów 
czy profili (za pomocą analizy atrybucji czy też specjalnych programów kom-
puterowych). Część prezentowanych w tym rozdziale sposobów analizy będzie 
na pewno znana badaczom/analitykom, zwłaszcza tym zajmującym się danymi 
ilościowymi. Niektóre rozwiązania przedstawione czytelnikowi są jednak spe-
cyficzne dla analizy zawartości i mogą przydać się w praktyce, ułatwiając nie 
tylko analizę, ale też odbiór wyników analizy zawartości.

Bardzo dużo miejsca poświęca autor na rozważenie kwestii rzetelności 
(rozdział 11) oraz trafności (rozdział 13) prowadzonych analiz. Rozdział 11 jest 
bardzo obszerny. Kwestia rzetelności danych poruszana jest tutaj nie tylko w kon-
tekście analizy zawartości, ale także badań naukowych w ogóle. Autor opisuje 
typy rzetelności (stabilność, reproduktywność /powtarzalność/ oraz dokładność), 
warunki uzyskiwania rzetelnych danych, a także bardzo szczegółowo odnosi się 
do sposobów pomiaru zgody koderów /coefficients agreement for coding/, w tym 
do współczynnika α-Krippendorffa, a także współczynników zgody wyboru 
jednostek analizy /α-agreement for unitizing/. Podobnie szczegółowo omawiana 
jest w rozdziale 13 typologia sposobów ustalania trafności.

Rozdziały te rozdzielone są najdłuższym fragmentem publikacji (rozdziałem 
12), który dotyczy tego, jak komputery mogą wesprzeć prowadzone analizy 
zawartości. To głównie o ten rozdział została wzbogacona druga edycja książki 
K. Krippendorffa. Zaprezentowane są w nim nie tylko analityczne sposoby 
wykorzystywania komputerów, ale także wskazane są elektroniczne zbiory tek-
stów, w których można szukać materiałów źródłowych oraz programy mające 
wspomagać badaczy prowadzących analizy zawartości. Autor określa te ostatnie 
jako ‘computer-aided text analysis (CATA) software’ podkreślając ich pomocniczą 
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rolę przy prowadzeniu analiz i przestrzegając przed nadmiernym optymizmem, 
który wzbudzają producenci różnorodnych programów. Rozdział ten nie tylko 
prezentuje najbardziej powszechne oprogramowania, ale także wskazuje na ich 
wady i zalety oraz omawia przykładowe zastosowania. Ten fragment książki jest 
na pewno bardzo ciekawy, zmusza czytelnika do zgłębiania wiedzy odnośnie 
omawianego oprogramowania oraz będzie na pewno przydatny dla badaczy 
chcących prowadzić analizę zawartości z wykorzystaniem technik komputero-
wych. Mam jednak obawy, że część uwag w nim zawartych nie będzie przydatna 
dla polskiego czytelnika, z racji na niedostępność niektórych wymienianych baz 
danych czy części oprogramowania.

Książkę kończy „Praktyczny przewodnik po analizie zawartości” (rozdział 
14), gdzie krok po kroku śledzimy proces analizy zawartości od koncepcji badaw-
czej, przez stworzenie projektu badawczego (research proposal), zastosowanie 
wcześniej napisanej koncepcji (czyli po prostu przeprowadzenie analizy), aż do 
zaprezentowania wyników. Pełni on rolę dłuższego podsumowania całego tek-
stu, choć koncentruje się na praktycznych uwagach dotyczących prowadzenia 
własnych analiz (wskazuje także na pułapki, w które można wpaść nie będąc 
doświadczonym badaczem).

Po książkę Klausa Krippendorffa sięgnęłam z kilku powodów: z ciekawości, 
gdyż na listach lektur uczelni brytyjskich w zakresie metodologii badań wymie-
niana jest jako klasyka; chciałam wzbogacić swoją wiedzę i warsztat w zakresie 
analizy zawartości, aby bardziej skutecznie prowadzić własne badania; chciałam 
wzbogacić swoją wiedzę w zakresie tej metody, aby wykorzystać ją do pro-
wadzenia zajęć ze studentami; a także według mnie na polskim rynku brakuje 
zwartej publikacji dotyczącej analizy zawartości. Lektura nie do końca spełniła 
moje oczekiwania (zwłaszcza w zakresie praktyki badawczej), ale przyznam, że 
na pewno będę do niej wracać, gdyż podsunęła mi kilka pomysłów, uzupełniła 
braki w wiedzy, a także uporządkowała wiedzę już posiadaną.

Autor sam charakteryzuje ją jako podręcznik przydatny dla zaawansowanych 
studentów studiów I stopnia lub początkujących studentów studiów II stopnia. 
Według mnie jest to tekst za trudny dla studentów studiów licencjackich (choć 
polecam go dla ambitnych), ale na pewno przydatny dla przyszłych magistrów czy 
dla doktorantów, którzy zamierzają przeprowadzać analizę zawartości. Elementy 
tego tekstu powinny być włączone do programu metod badań społecznych, czy 
też powinien on być przynajmniej polecany jako lektura uzupełniająca. Niezbędną 
umiejętnością przy przyswajaniu tego obszernego materiału będzie na pewno 
dobra znajomość języka angielskiego. Niektóre z rozdziałów pod względem 
językowym stanowią prawdziwe wyzwanie.
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Badacze bardziej wtajemniczeni w arkany analizy zawartości skorzystają na 
lekturze tej pozycji, gdyż jest to uporządkowany i szczegółowy wywód prowa-
dzony przez eksperta w tej tematyce.

Wśród wielu pozytywnych aspektów książki, można dostrzec też pewne jej 
uchybienia. Moim zdaniem, mimo wielu przykładów przeprowadzonych analiz 
oraz praktycznego przewodnika na zakończenie, książce brakuje jednak strony 
praktycznej. Brak propozycji prostych ćwiczeń dla studentów, które oparte o rze-
czywiste dane, mogłyby krok po kroku pokazać, jak przeprowadzić takie analizy 
(książka przecież aspiruje do roli podręcznika). 

Poza tym, choć autor niechętnie używa podziału na ilościową i jakościową 
analizę zawartości, kiedy to czyni, można dostrzec, że „jakościowe” podejście 
(które autor rozumie jako mające korzenie w etnografii, antropologii kulturowej 
oraz perspektywie interpretatywnej, s. 303) jest w tym tekście trochę zaniedbane. 
Wspomniane jest ono w krótkich fragmentach tekstu w rozdziale 1, 4 oraz 12 (kie-
dy autor omawia programy komputerowe wspomagające jakościową analizę za-
wartości). Krippendorff zaznacza, że  badacze jakościowi stosują inne kryteria (niż 
rzetelność i trafność) do oceny wyników prowadzonych analiz tekstu (s. 88–89). 
Za Denzinem i Lincoln (2000, polskie wydanie 2009) przytacza między innymi: 
pewność /trustworthiness/, wiarygodność /credibility/, możliwość przenoszenia 
[wyników] /transferability/, zakorzenianie rozumienia w doświadczeniu /embo-
diment/, odpowiedzialność /accountabiity/, refleksyjność /reflexivity/ oraz cele 
emancypacyjne /emancipatory aims/. Jednak autor podkreśla także, iż jakościowe 
podejścia do analizy tekstu nie powinny być traktowane jako niezgodne z analizą 
zawartości. Schemat analizy zawartości [„ilościowej”], zdaniem autora, da się 
zauważyć także w podejściu jakościowym, choć ten pierwszy charakteryzuje się 
znacznie bardziej rozbudowaną fazą projektowania badania /design phase/ (s. 89). 
Badacze prowadzący analizę zawartości mogą także zaadoptować od badaczy ja-
kościowych wykorzystywanie wielu kontekstów interpretacyjnych, wielość pytań 
badawczych czy większe refleksyjne zaangażowanie badacza. Jednak odniesienia 
do popularnych w Polsce badaczy zajmujących się jakościowymi analizami tekstu 
są w tej publikacji znikome. Autor wspomina znaną w Polsce publikację N.K. 
Denzina oraz Y.S. Lincoln „Metody badań jakościowych”, przytacza przykłady 
analiz prowadzonych przez badaczy dyskursu jak Van Dijk czy analizy konwer-
sacyjne – Sacks, jednak są to jedynie wzmianki. Nie pojawiają się w tej książce 
w ogóle odniesienia do dość popularnych w Polsce prac Davida Silvermana.

Największym walorem publikacji jest według mnie refleksja metodologicz-
na. Badacze czasami nie myślą o analizie zawartości jako o metodzie, która też 
powinna spełniać pewne kryteria, powinna być rzetelna i trafna. Krippendorff 
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wielokrotnie podkreśla wagę dbania o „naukowość” analiz oraz sprzeciwia się 
traktowaniu analizy zawartości jako czynności, którą każdy wykonuje, czytając 
na co dzień różne teksty. Wartością tej pozycji jest też szereg przykładów analiz 
wykonanych przez badaczy z różnych dziedzin, dlatego może być ona źródłem 
wiedzy nie tylko dla badaczy/studentów z obszaru nauk społecznych czy psy-
chologii, ale również dla tych związanych z marketingiem, zarządzaniem czy 
badaniami rynku.
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