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Eksklusive informanter
Om interviewet som redskab i produktionsanalysen

Hanne Bruun

Abstract
I produktionsanalysen som medievidenskabelig disciplin spiller det kvalitative forsknings-
interview en væsentlig rolle som datagenereringsredskab. Samtidig er det en forskningsin-
terviewgenre, som er overset i den medievidenskabelige metodelitteratur, der i meget høj 
grad er udarbejdet med henblik på publikums- og mediebrugsanalysen. Artiklen bidrager 
derfor til en belysning af de centrale karakteristika ved genren, der har konsekvenser for 
såvel forskningsprocessen som forskningsresultaternes validitet. Beherskelsen af denne 
form for forskningsinterview er central for at opnå indsigt i, hvordan kulturproduktion 
foregår og forandrer sig inden for relativt lukkede privatøkonomiske medieorganisationer 
i konkurrence. Artiklen tager udgangspunkt i den metodeforskning, der knytter sig til især 
sociologien og etnografien, som har bidraget med at fremhæve og reflektere over centrale 
problemstillinger og udfordringer forbundet med den forskningsinterviewgenre, som be-
tegnes som ’elite interviewing’ (f.eks. Moyser & Wagstaffe 1987; More & Stokes 2012; 
Aguiar & Schneider 2012). Artiklen argumentere for, at fremfor elite er eksklusiv en mere 
præcis karakteristik af den type informant, der er tale om, og de metodiske problemstil-
linger, det medfører. Kvale og Brinkmanns model for en interviewundersøgelses syv stadier 
(Kvale og Brinkmann 2008) vil blive anvendt som matrix i fremstillingen og illustreret 
med eksempler fra egne produktionsanalytiske forskningsprojekter. Artiklen ønsker på den 
baggrund at bidrage til at styrke den metodiske transparens og refleksion i én af medievi-
denskabens centrale discipliner.
Keywords: kvalitativ metode, eliteinterview, medieproduktionsanalyse, eksklusive informanter

Introduktion
Inden for produktionsanalysen som medievidenskabelig disciplin er forskningsintervie-
wet uhyre benyttet som et redskab i datagenereringen og dermed i opbygningen af ana-
lyseobjektet. Men i forskningsbidragene er redegørelser for, hvad der kendetegner denne 
form for forskningsinterview og dets anvendelse i den konkrete analysesammenhæng 
ikke synderligt udfoldet. Et eksempel på denne lidt paradoksale situation er Television 
Producers af Jeremy Tunstall (1993). Bogen bygger i ekstrem grad på forskningsinter-
viewet som datagenereringsredskab, men kun en kursorisk oversigt over, hvor mange 
producere, der blev interviewet, afslag på interviews og manglende respons, opgøres 
i bogens appendiks. Bogen indeholder ingen metodiske præsentationer eller refleksio-
ner, ej heller over selve interviewmetoden som sådan i medieproduktionsanalysen. Et 
tilsvarende ekstremt eksempel er Borns ganske indflydelsesrige bog Uncertain Vision 
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(2004), hvor der ofres knap fire sider ud af 564 på metode herunder brugen af bogens helt 
centrale redskaber: observationer og interviews. Andre bidrag har i et lidt større omfang 
reflekteret over aspekter af den særlige genre af forskningsinterviewet, som bringes i 
anvendelse (f.eks. Dornfeld 1998; Grindstaff 2002; Caldwell 2008; Bruun 2011), men 
nogen udfoldet belysning af genren er der ikke tale om. 

Generelt er produktionsforskningen således præget af meget sparsom interesse for at 
undersøge, hvad der karakteriserer den særlige udgave af det kvalitative forskningsin-
terview, der anvendes, og hvilke konsekvenser det redskab har for forskningsprocessen 
og -resultaterne. Dette er især påfaldende, hvis man sammenligner med forholdene i den 
kvalitative publikums- og mediebrugsanalysen, som har haft metodisk transparens som 
kvalitetskrav gennem mange år og derfor har fået lukket denne ’black box’ grundigt op 
(Olsen 2002). Set på den baggrund fremstår produktionsanalysens brug af forsknings-
interviewet som både teoretisk og metodisk underbelyst. 

Artiklens mål er således at bidrage til at få belyst, hvad der kan siges at karakte-
risere denne forskningsinterviewgenre. I dele af sociologien og etnografien findes en 
metodelitteratur, som kan inspirere til dette. Inden for disse fagligheder kaldes genren 
’elite interviewing’, og bliver ofte brugt til netop at udforske samfundsmæssige og 
organisatoriske eliters praksisser og værdier. Der har dog heller ikke her været en 
særlig stor forskningsmetodisk interesse (se Harvey 2011: 11; Arguiar og Schneider 
2012: 6-10). Men den er betydeligt mere udfoldet og med en relativt lang forsknings-
historie sammenlignet med andre fagfelter. Eksempelvis fremhæver Moore og Stokes 
(2012), at inden for deres fagfelt ’business management and organization’ resulterede 
en systematisk søgning i den metodiske litteratur i, at der kun blev fundet én blandt 30 
velkendte metodelærebøger, der indeholdt termen ’elite’, og det alene som en reference 
(ibid: 443). En lignende tilstand synes at være tilfældet i den litteratur om kvalitativ 
metode, der anvendes i medieforskningen. Et eksempel kan være Kvales og siden Kvale 
og Brinkmanns meget anvendte lærebog Interview. Introduktion til et håndværk. Bogen 
har været genoptrykt og revideret flere gange, men først i 2008-udgaven, der også er 
oversat til engelsk, afsættes knap en side (s. 167) til denne forskningsinterviewgenre. 

I det følgende lægges der ud med at karakterisere, hvad vi skal forstå ved elite, og på 
den baggrund vil eksklusive informanter blive præsenteret som en alternativ betegnelse, 
som måske er mere relevant for den forskningsinterviewgenre, som produktionsanalysen 
anvender. Dernæst vil Kvale og Brinkmanns analysemodel for kvalitativ interviewforsk-
ning (2008) fungere som matrix for at se på, hvad der gør interview med eksklusive 
informanter til en særlig forskningsinterviewgenre. Der vil blive lagt vægt på, hvor 
denne genre grundlæggende synes at adskille sig fra publikums- og mediebrugsanalysens 
brug af det kvalitative forskningsinterview. Centrale forskelle kan findes på tre stadier 
i forskningsprocessen. For det første i forbindelse med forskningsspørgsmålets eller 
erkendelsesinteressens aktørsyn. For det andet i forbindelsen med det metodiske design 
og for det tredje i forbindelse med afrapportering af forskningsresultaterne. Undervejs 
vil jeg gøre brug af illustrative eksempler fra egen produktionsanalytisk forskning.

Fra elite til eksklusivitet
I den omtalte metodelitteratur om ’elite interviewing’ er definitionen af interviewgenren 
præget af to grundlæggende antagelser hvad angår selve elitebegrebet. At studere en 
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elite er for det første det samme som at studere magten i samfundet. Analyseobjektet er 
magtfulde personer eller repræsentanter for magten placeret i betydningsfulde institu-
tioner og organisationer i et samfund. At studere eliten involverer desuden ofte et studie 
af mere generelle magtstrukturer i et samfund, der kan være baseret på køn, klasse og 
etnicitet (Moyser og Wagstaffe 1987). Hos Aguiar og Schneider (2012) beskrives det at 
fokusere på eliter sammenfattende som ”studying up the social structure” ved hjælp af 
kvalitativ metode (ibid.: 9). Der er samtidig tale om, at eliten studeres for sin egen skyld, 
således at det er forståelsen af elitens livsverden, der er målet. Et eksempel på denne 
optik er Karen Hos etnografiske analyse af Wall Street-eliten (2012), hvor målet er at 
få indsigt i værdisystemet i den professionelle kultur hos ”investment bankers” (ibid: 
29) og denne kulturs konsekvenser. At fokusere på at få indsigt i elitens livsverden er 
ifølge Ho på mange måder i modsætning til den sociologiske og etnografiske forsknings 
mere eller mindre ekspliciterede værdimæssige kodeks, hvis implicitte formål i høj grad 
er ”’giving voice’ to marginalized others” (ibid: 36). At ville analysere eliten kræver 
derfor både grundlæggende metafaglige overvejelser og selvrefleksion hos forskeren, 
som selv tilhører en (uddannelses)elite. Den anden dominerende antagelse, der præger 
elitebegrebet i forskningstraditionen, er, at eliten anskues som magtfulde gatekeepere 
for eller indehavere af information om de processer eller organisatoriske strukturers 
virkemåder, som forskeren ønsker at undersøge. Eliten besidder en form for ekspert-
viden, man som forsker har brug for at få adgang til for at kvalitetssikre sin forskning 
(Moyser og Wagstaffe 1987: 4).

Udover denne gennemgående kobling til magtbegrebet findes der i litteraturen om 
’elite interviewing’ en væsentlig diskussion af, hvad der overhovedet skal forstås ved en 
elite, som også er relevant for produktionsanalysen (se Harvey 2011; Welch et al. 2002; 
Richards 1996). Trods kravet om at inkludere spørgsmålet om magt, som er afgørende 
for definitionen, kan elite defineres horisontalt, dvs. anskues som forskellige former 
for magt, som definerer disse eliter, der ikke nødvendigvis er forbundne eller samvir-
ker direkte. F.eks. kan der tales om en kulturel, en økonomisk, en bureaukratisk og en 
politisk elite, samt en række undergrupper af disse inden for specifikke felter. Elite kan 
desuden defineres vertikalt, dvs. anskues som toppen af et samfundsmæssigt og/eller et 
organisatorisk hierarki, men hvor det kan være svært at afgøre, hvor et eliteniveau kan 
siges at begynde i denne struktur og hvorvidt der er tale om en struktur af lokal, national 
eller global karakter (Moyser og Wagstaffe 1987).

Alt i alt peger metodelitteraturen på, at elitebegrebet ikke er specielt entydigt og at det 
både er et dynamisk og relationelt begreb. At definere en elite synes dermed i høj grad 
at fremstå som et empirisk spørgsmål i forhold til konkrete undersøgelser af specifikke 
sektorer eller sociologiske felter (Harvey 2011: 433; Welch et al. 2002). Afhængig af 
kontekst opstår netop spørgsmålet om, hvilke typer af eliter, der skal arbejdes med. 
Et bud på en typologi, som synes anvendelig i medieproduktionsanalysen, fordi den 
involverer informantens adgang til en lokal, national eller ligefrem international offent-
lighed og kan rumme det dynamiske aspekt, præsenteres af Moore og Stoke (2012). De 
tager udgangspunkt i en bestemmelse af de forskellige eliter involveret i professionel 
fodbold som sektor (ibid: 450). Fordi vi har med professionel fodbold at gøre, rummer 
elite-definitionen både spillere, trænere, managers og administration samt en distinktion 
mellem graden af magt og det kendskab, den brede offentlighed kunne tænkes at have til 
informanterne. Det giver et system med tre prototyper: Den første kaldes Macro-Elite/
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Celebrity og har en høj grad af magt og kendisstatus. Eksempler på faktiske informanter 
placeret i den prototype er Messi, Ronaldo og Alex Ferguson. Prototype to kaldes Micro-
Local Elite/Public ’Background’ Figure, som har høj grad af magt men en lavere grad 
af kendisstatus, og den tredje er Eclipsed-Faded-Fallen Elite/Celebrity med lav magt 
men med høj grad af kendisstatus (ibid: 453). Et konkret eksempel på en informant, der 
placeres i denne prototype er Paul Gascoigne. Men eftersom der er tale om et dynamisk 
og relationelt system, kan konkrete informanter være præget af et miks af prototypiske 
træk. Et eksempel fra medieindustrien kunne være den danske prisbelønnede dokumen-
tarfilmskaber og forhenværende tv-vært Mads Brügger, som siden 2010 også har været 
programchef på radiostationen Radio24syv. Brügger kan dermed siges at besidde træk 
fra både prototype et og to. 

Sammenlignet med analyser af fodboldindustrien har medieproduktionsanalysen dog 
typisk med informanter at gøre, som er professionelle medieproducenter, der betjener 
offentligheden, fremfor eliter i en kulturindustri, der i forskellige grader er afhængige 
af (masse)medieinstitutionerne som adgangsgivere til offentligheden. Der er således 
tale om informanter en form for magt over de kommunikationsmidler, som samtidig 
er medieforskerens genstandsfelt. Mange af informanterne vil tilmed have en høj grad 
af kendisstatus i hvert fald i en national kontekst. Elite/celebrity-informantens aktuelle 
position i det ”elite/celebrity eco-system” (Moore og Stoke 2012: 453), som findes i en 
bestemt kontekst, vil derfor have konsekvenser for forskningsadgangen, forskningsin-
terviewets forløb og de forskningsmæssige resultater.

På baggrund af disse bud på, hvad man kan forstå ved en elite i en medieproduk-
tionsanalytisk kontekst, vil jeg foreslå, at man kunne arbejde med en opdeling mellem 
to former for magt, der som udgangspunkt skal adresseres i brugen af forskningsin-
terviewet. For det første kan der tales om, at en form for objektiv magtposition hos 
informanten indgår i genren og i kraft af denne, besidder informanten en særlig attraktiv 
viden. Denne form for magt er den, metodelitteraturen om ’elite interviewing’ er mest 
fokuseret på. I forlængelse heraf og for det andet kan der tales om en interpersonel 
magt, der har betydning for forskerens mulighed for at få viden og/eller adgang til at 
konstruere et forskningsobjekt. Den form for magt kan indgå i genren enten i en konkret 
situation eller på længere sigt, når samarbejdet er afsluttet og forskningsresultaterne er 
offentliggjort. I forhold til de informanter, som Moore og Stokes (2012) kalder ”elite/ 
celebrity” og hvoraf nogle er ”eclipsed-faded-Fallen” (ibid: 453) og derfor ikke (mere) 
har samme grad af andel i den objektive magt, kan, når vi har med medieproducenter 
at gøre, sagtens have meget høj interpersonel magt f.eks. demonstreret ved ikke at ville 
deltage i interviewet, samtidig med, at deres viden er uhyre væsentlig og måske helt 
afgørende for at få belyst forskningsspørgsmålet. Et eksempel fra min egen forskning i 
tv-satiren er, at interviews med en pensioneret executive producer, Inger Stilling, som 
var producer på genren i 30 år, var helt afgørende for mig. 

Det er derfor især blandingen mellem former for objektiv og interpersonel magt 
hos informanter, hvis profession er at producere medieindhold til en offentlighed, som 
produktionsanalysen vil have som en udfordring. Derfor forekommer eksklusive infor-
manter at være en mere præcis betegnelse for den form for elite/celebrity-informanter, 
der er tale om. Det er det to grunde til. I produktionsanalysen bruges interviews med 
eliten for det første ikke primært med det formål at udforske, hvad der karakteriserer 
disse eliter i sig selv og deres livsverden. De interviewede fungerer derimod som mid-
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del til at opnå indsigt i et forskningsspørgsmål, der angår vilkår for produktionen af de 
medieprodukter i bred forstand, der skabes inden for organisatoriske rammer og under 
indflydelse af samfundsmæssige kræfter så som teknologi, økonomi og politik. At opnå 
indsigt i, hvad der foregår i mediernes ’kulisse’, er det centrale, og bestemte personer 
vil kunne besidde den specifikke viden, der er behov for, i konstruktionen af et analy-
seobjekt. Som i sportens verden er eksklusivrettigheder noget, der rummer adgang til 
et særligt indhold, som ikke kan erstattes af adgang til noget andet indhold. Det samme 
gælder for eksklusive informanter: De giver qua deres person adgang til en særlig vi-
den, som ikke kan erstattes af en anden persons viden. Her adskiller disse informanter 
sig desuden fra det, som journalister og sociologer kalder ekspertkilder (Littig 2009), 
som der på et givent felt som regel er flere af (eksempelvis medieforskere). Det er ikke 
tilfældet med eksklusive informanter. For eksempel kan et interview med kanalchefen 
på DR1 ikke erstattes af et interview med en anden kanalchef. Denne bestemmelse af 
medieproduktionsanalysens elite informanter som eksklusive sender bølger af konse-
kvenser ind i selve den produktionsanalytiske forskningsproces, som vil blive illustreret 
i de følgende dele af artiklen.

Erkendelsesinteressen og aktørsynet
Hos Kvale og Brinkmann (2008) er det første stadie for en forskningsinterviewun-
dersøgelse, at erkendelsesinteressen er klart formuleret, da den er afsættet for alle 
metodologiske spørgsmål og beslutninger i de efterfølgende seks stadier. I forbindelse 
med projekter, der involverer interviews med eksklusive informanter, kræves i udgang-
spunktet refleksioner over, hvilken magtoptik ens produktionsanalyse er præget af. 
Produktionsanalysen er, som nævnt, generelt kendetegnet ved at ville ind i medieorga-
nisationernes ’kulisse’. Målet er på baggrund af den form for ikke-offentlig tilgængelig 
viden at kunne forklare årsager til medieindholdets karakteristika og produktionsvilkår, 
som hverken mediesystemanalysen eller tekst- og publikumsanalysen kan svare på. Men 
denne ’kulisse’ er befolket af mennesker i deres professionelle funktioner indlejret i 
organisatoriske og konkurrenceudsatte mediesystemiske kontekster. Erkendelsesinteres-
sens aktørsyn bliver dermed betydningsfuldt for den teoretiske tilgang og de metodiske 
greb i forhold til empirien. Det grundlæggende spørgsmål for forskeren er at gøre sig 
klart, hvordan man forstår den kausale relation mellem de objektive betingelser for 
medieproduktion og de producerende medieaktørers arbejde, som medieindholdet for-
modes at være et resultat af. Hvor er magten over, hvordan indholdet kommer til at se 
ud, placeret, og hvad består magten af? Er produktion af medieindhold f.eks. determi-
neret af politiske, økonomiske eller organisatoriske kræfter, eller er genrekonventioner 
determinerende? Eller er produktion af medieindhold tværtimod determineret af de 
kreative evner og det innovative arbejde, som medieproducenter besidder og udfører 
individuelt og i samarbejde? 

Frandsen (2007) har i en analyse af struktur-aktør-temaet i den medieproduktionsana-
lytiske forskningstradition peget på, at der kan identificeres to grene, der repræsenterer to 
optikker på spørgsmålet om magtens placering. Den ene gren er den auteur-orienterede 
tilgang, der er udbredt inden for studier, hvor der fokuseres på filmindustrien. Den 
anden gren er den medieindustri-orienterede tilgang, der fokuserer på produktionen af 
forskellige former for tv- og avisindhold, og er domineret af nyhedsproduktionsstudier. 
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Frandsen redegør for de teoretiske og metodologiske forskelle mellem de to grene, og 
hun argumenterer for, at de er tæt knyttet til det analyseobjekt, forskningsinteressen 
tager udgangspunkt i. Hvis forskerne er interesserede i filmmediet, har de en tendens 
til at fokusere på menneskelige aktører og kreativitet. Strukturel magt anses for enten 
en modstander eller som en medspiller i forløsningen af de ekspressive og kunstneriske 
ambitioner hos aktøren. Hvis forskerne er interesserede i nyhedsproduktion, er der en 
tendens til at fokusere på funktionalistiske eller kritisk-teoretiske tilgange til de struktu-
relle kræfter og til at fremhæve de kollektive dimensioner ved medieproduktionsproces-
sen frem for de individuelle aktørers kreative evner og ekspressive behov. 

Hvad enten man abonnerer på den ene eller den anden tilgang til dikotomien, har det 
konsekvenser for forskningsinterviewgenren. Betragtes de interviewede som magtfulde 
aktører i deres egen verden og måske med mulighed for at ændre og bestemme over, 
hvordan ydreverden ser ud (Se f.eks. Tunstall 1993)? En anden mulighed er at betragte 
informanterne som magtesløse ofre for strukturelle kræfter i og uden for organisationen. 
Informanterne kan i den optik anses for at være mere eller mindre bevidste om deres 
egen magtesløshed og kan evt. betragtes som nogen, der er ofre for et selvbedrag eller 
anvender en psykologisk forsvarsmekanisme mod de etiske dilemmaer, denne erkendte 
magtesløshed kan medføre (Se f.eks. McManus 1994). En tredje mulighed er at betragte 
forholdet mellem aktør og struktur som det grundlæggende empiriske spørgsmål, som 
skal belyses i ens forskning, og hvor dikotomien afløses af en interesse for samspillet 
mellem magtfulde aktører og strukturer (Se f.eks. Bruun 2011).

Målet er ikke her at svare på, hvad der er den ’korrekte’ magtoptik, men blot at 
pege på, at det aktørsyn, som ens erkendelsesinteresse og videnskabsteoretiske afsæt 
er præget af, vil skulle medtænkes, da det har konsekvenser for ikke alene projektets 
teoretiske kohærens, men for mulighederne for at få skabt et analyseobjekt. Hvordan 
vil det aktørsyn, der arbejdes med, eksempelvis påvirke informanternes motivation for 
at deltage i selve interviewet, den måde, der skal interviewes på, og muligheden for 
at skabe tillid mellem interviewer og informant? Desuden bør det overvejes, hvordan 
ens aktørsyn vil påvirke den fremstilling af de interviewede, forskeren ender med at 
give. Hvis resultatet er, at de eksklusive informanter fremstilles som mere eller mindre 
ureflekterede ’puppets on a string’, kan det provokere mange professionelle aktørers 
selvforståelse og sikkert også forskerens egen. Hvis informanterne derimod fremstilles 
som magtfulde enkeltindivider, kan det opleves som en forherligelse eller en anklage.

Udover erkendelsesinteressens aktørsyn og de konsekvenser det kan få for forsknings-
processen og –resultaterne, kan afkastet ved at stille op til interview ofte også være til 
at overskue for informanterne. Det er derfor forskerens store problem at få erkendel-
sesinteressen (om)formuleret, så den fremstår med en vis nytteværdi for de eksklusive 
informanter, hvilket kan give motivation til at hjælpe. Hos Welch et al. (2002) anbefales 
det, at forskeren fremstiller sit projekt som netop et videnskabeligt projekt, men sig selv 
i rollen som ”an informed outsider who is willing to listen” (ibid: 624) for derved at 
forsøge at bygge bro over den professionelle kløft mellem forsker og informant, men 
uden at forsøge at benægte den. Hvordan en erkendelsesinteresse ’sælges’ til eksklu-
sive informanter af forskellig slags er derfor afgørende at gennemtænke, igen fordi det 
hænger sammen med overhovedet at få mulighed for at konstruere et analyseobjekt og 
dermed producere viden. Min erfaring er, at appeller til informanternes kreative ind-
sats og erfaring skal indgå i ’salgsmaterialet’, men der skal samtidig tænkes i, hvad de 
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forskellige informanters professionelle virke er. F.eks. har jeg oplevet, at der synes at 
være en større grad af modstand at arbejde med hos journalister og fakta-producenter 
end hos skuespillere, stand-up’ere og underholdningsproducenter. Derimod er infor-
manter fra topledelser i medieorganisationer ofte relativt lette at få i tale, sandsynligvis 
fordi de er de mest objektivt magtfulde, og fordi de ofte er meget vant til at tale om 
medieorganisationens virke og samfundsmæssige betydning med mere eller mindre 
informerede ’outsiders’. 

Adgangsproblemet og angsten for ’cold calling’
Disse grundlæggende overvejelser vil have konsekvenser for næste stadie i forsknings-
processen, som hos Kvale og Brinkmann (2008) kaldes ”design” (ibid: 129). Dette 
drejer sig om planlægning af undersøgelsens konkrete metodiske tilgang, hvor man 
f.eks. beslutter sig for, hvilke og hvor mange informanter, man ønsker at få i tale, og 
dernæst rekrutterer disse. Stadiet er naturligvis slet ikke uproblematisk i publikums- og 
mediebrugsanalysen, men i en sammenligning med produktionsanalysen dog noget let-
tere, da det er muligt at udskifte informanter i rekrutteringen. I produktionsanalysen, 
som arbejder med eksklusive informanter, er der bestemte personer, som man skal have 
i tale. Manglende adgang til disse kan være ødelæggende for hele forskningsprojektets 
validitet og kan i værste fald betyde, at et forskningsprojekt må opgives. Fordi produk-
tionsanalysens formål er at få indsigt i, hvad der foregår i ’kulissen’ og at offentligøre 
denne indsigt, kan det opfattes som farligt, ubehageligt eller bare forstyrrende og tids-
røvende for medieorganisationernes ansatte. Som Mikecz (2012: 483) fremhæver, så 
viser forskningslitteraturen inden for ’elite interviewing’ desuden, at disse informanter 
i meget høj grad er i stand til at skærme sig mod tilgængelighed netop på grund af deres 
elitestatus. Det forhold gælder naturligvis også for eksklusive informanter. De er ofte 
omgivet af gatekeepers, der skal forhindre adgangen, og de er tilmed selv i stand til 
at forhindre adgang til anden information. Samtidig er de travle mennesker, der skal 
have grunde til f.eks. at besvare forskerens (mange) henvendelser og skal kunne se, at 
det ikke vil være enormt tidskrævende eller besværligt. At der ikke opnås kontakt er 
enhver produktionsforskers mareridt og et fænomen, som i metodelitteraturen kaldes 
”cold calling” (Thomas 1995: 8).

Emnet ’adgang’ er af disse grunde centralt i mange bidrag til produktionsanalysen 
som disciplin, netop fordi man har med eksklusive informanter at gøre.1 Som nævnt, 
foregår megen professionel medieproduktion i mere eller mindre lukkede og ofte helt 
eller delvis privatøkonomiske organisationer, som er i indbyrdes konkurrence på et 
marked. Derfor er informanterne grundlæggende ikke så ivrige efter og har ofte slet 
ikke lov til at fortælle outsidere med nok så ædle motiver noget om, hvad der foregår 
i produktionsprocesser, om fremtidige planer og strategier etc. Dette kan f.eks. give 
konkurrenterne på mediemarkedet et indblik, der ikke er ønskværdigt, eller sænke in-
formantens professionelle markedsværdi. Det paradoksale er, at netop fordi det er svært 
at få adgang og dermed producere viden om ’kulissen’, er behovet for dokumentation 
tilsvarende stort. De eksklusive informanter kan typisk ikke tilbydes anonymitet, hvilket 
man ganske let kan gøre i publikums- og mediebrugsanalysen, uden at det går ud over 
validiteten. For at undgå potentielle personlige og organisatoriske konsekvenser, er det 
derfor langt nemmere rutinemæssigt ikke at give forskeren adgang. 
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At opnå adgang er kort sagt et vanskeligt, tids- og forhandlingskrævende arbejde. 
Hvis den faktisk opnås, kan måden, den er opnået på, tilmed have konsekvenser. Frand-
sen (2007) skelner mellem to grundlæggende måder. Adgang til konstruktionsarbejdet 
kan gives i form af en handel, der indgås eller som en gave, der gives (ibid.: 48). Hvis 
der er tale om en handelsrelation, er der ofte tale om klare forventninger om præcise 
modydelser fra forskeren og bestemte forventninger til parternes roller. Her nærmer 
forskeren sig aktionsforskerens eller konsulentens rolle, og målet er typisk at få syste-
matisk viden om, hvordan noget vellykket faktisk er foregået, eller hvordan noget evt. 
kan forbedres. Ofte vil handelsrelationen betyde, at forskningens resultater er fortrolige 
eller pålægges nogle restriktioner i forbindelse med en eventuel offentliggørelsen. Hvis 
dette indgår i handelsrelationen vil den være af begrænset interesse for forskere, der 
er ansat til at bidrage til den offentligt tilgængelige viden og skal meritere sig ad den 
vej. Adgang kan dog også gives som en gave, hvor forventningerne til forskerens mo-
dydelser er noget mere uklare, fordi relationen får en moralsk og symbolsk dimension. 
Det kan give forskeren problemer med at finde en rolle i forhold til gavegiveren uden 
at fornærme eller ligefrem skade denne med en eventuel kritisk analyse af det, der er 
blevet givet adgang til (ibid.: 49). Opnået adgang skal derfor analyseres for, hvad der 
motiverer ens handelspartner eller gavegiver, og hvilke muligheder det giver for en 
analytisk platform for forskeren. Langt den meste produktionsanalytiske forskning er 
præget af adgang som gave, og den gaveøkonomiske relation vil derfor typisk spille en 
central rolle i forskningsinterviewgenren. 

Den gaveøkonomiske relation prægede også mit projekt om tv-satirens programud-
vikling og produktionshistorie (Bruun 2011), hvor erkendelsesinteressen umiddelbart 
var ganske fredelig for gavegiverne. Målet var at få forklaret årsager til en udviklings-
proces i en tv-underholdningsgenres produktionskultur med fokus på perioden 1996 
til 2010 og belyse konsekvenserne for det underholdningstilbud, publikum gives, samt 
public service-tv’s forandrede rolle som væsentlig underholdningsproducent i Danmark. 
Spørgsmål om og bedømmelser af programmernes kvalitet samt politiske og etiske 
dimensioner var ikke undersøgelsens mål. De serier, som udgjorde projektets to cases, 
var desuden betragtet som succeser på hver sin måde og i hver sin historiske kontekst, 
og begge var placeret i en fjern eller nær fortid i forhold til interviewtidspunktet. Den 
yngste case omfattede udviklingen af DR2 og kanalens programprofil, og DR2 var 
ligeledes betragtet som en succes, der havde bidraget til fastholdelsen af DR’s samlede 
seerandel på det danske tv-marked. Samlet set, gav mit projekt derfor ikke anledning 
til at betragte dets formål som en afdækning af eller afsløring af årsager til fiaskoer og 
placering af ansvaret for disse. Vi var tværtimod i færd med at tale om årsager til en 
genrehistorisk udvikling, om produktionsformerne bag succesfulde produktioner og en 
succesfuld DR-kanal. 

Men på trods af erkendelsesinteresser, der ikke umiddelbart er problematiske for den 
gaveøkonomiske relation, kan relationen også være præget af det specifikke analyse-
objekt, der søges skabt. I mit projekt om programudviklinger og produktionskulturelle 
forandringer i det politiske talkshow var der eksempelvis en anden forsigtighed at spore 
hos de eksklusive informanter. Trods en vinkling af erkendelsesinteressen og casevalget, 
som lignede satire-projektets, var det langt sværere at få interviews i stand. Det skyldes 
muligvis, at dispositioner inden for den tv-journalistiske genrepallette i modsætning til 
underholdning har en langt større politisk bevågenhed internt i public service-organisa-
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tionen. Den politiske interesse i den mediesystemiske kontekst kunne tilmed formodes at 
spille en rolle. Begge dele kunne medføre en større forsigtighed. Desuden kan forskel-
lene mellem de to projekter skyldes, at to meget forskellige grupper af professionelle 
var involveret: satiremagere, forfattere, skuespillere og underholdningsredaktører på 
forskellige organisatoriske niveauer versus journalister og aktualitets- og nyhedsredaktø-
rer på forskellige niveauer. Den værdimæssige ramme, som bestemte genrer befinder sig 
indenfor, spiller dermed også en rolle for den specifikke gaveøkonomiske relation og 
dermed for forskerens muligheder for at skabe et analyseobjekt og for offentliggørelse.

Eksklusive informanter og interviewet som en asymmetrisk social relation 
I metodelitteraturen om kvalitative interview fremhæves det asymmetriske magtforhold 
mellem forsker og informant som en central udfordring for forskeren. Den interviewede 
er dog automatisk og forholdsvis ureflekteret anskuet som den svage part i den sociale 
relation, som forskningsinterviewet skaber (Kvale og Brinkmann 2008: 50). Denne 
antagelse bør gives et serviceeftersyn, når man har med eksklusive informanter at gøre. 
Welch et al. 2002 peger på, at i ’elite interviewing’ er asymmetrien i udgangspunktet 
vendt på hovedet. Informanterne i deres fire casestudier af ”corporate elites” i mange 
tilfælde reagerede på asymmetrien ved at optræde patroniserende og utålmodigt overfor 
forskeren (ibid: 621). Som Welch et al. fremhæver må forskeren desuden forvente at 
indgå i et organisatorisk hierarki, hvor informanterne bruger deltagelsen i forskningsin-
terviewet i en professionel sammenhæng. Det kan f.eks. være at sige ja til et interview, 
fordi forskeren har fået adgang til organisationen via ens chef. Eller det kan være, at 
forskeren ligefrem anvendes som en slags nyttig idiot internt i organisationen og/eller 
i forhold til ydreverdenen (ibid: 621). Asymmetrien kan uden tvivl også i interviews 
med eksklusive informanter give sig udslag i de beskrevne karakteristika på grund af 
den særlige form for magtrelation. Men reaktioner på asymmetrien dog også, og måske 
mindre paranoidt, betragtes som udtryk for reaktioner på et møde mellem fagprofes-
sionelle, hvor der er status på spil og hvor status netop er til forhandling og derfor en 
mere dynamisk relation. 

Forhandlinger om, hvad der er elite og ikke mindst, hvem der har elitestatus, følger 
således med helt ind i selve interviewsituationen og vil præge forskningsprocessen i sin 
helhed, og de drejer sig blandt andet også om motiver for overhovedet at deltage set fra 
den eksklusive informants synsvinkel. Det er værd at huske, at forskeren har også selv 
adgang til offentligheden enten som medvirkende i mediernes behandling af medierne 
eller som forfatter til bøger og artikler i en mere eller mindre eksklusive offentlige fora. 
Dette kan gøre, at relationen kan betragtes som mere symmetrisk, hvilket kan spille en 
rolle for både den manglende lyst til at medvirke hos informanterne eller til faktisk at 
ville medvirke for at kunne påvirke forskerens fortællinger. En forskers status som pro-
fessionel bidragyder til den medie- og kulturdebatterende offentlighed kan f.eks. betyde, 
at vedkommende får medieproducenter i tale, som ellers ville have ignoreret forskeren. 
Men samme status kan også tænkes at give problemer, hvis resultaterne af ens forskning 
ikke anses for at udvise en passende taknemmelighed i forhold til gavegiveren.

Netop fordi medieproduktionsanalysen har med mere eller mindre offentligt kendte 
informanter at gøre, spiller både personlig markedsværdi og eftermæle en central rolle. 
Dette må ikke nedgøres af forskeren som utidige stjernenykker e.l., men accepteres dels 
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som en væsentlig etisk udfordring i den produktionsanalytiske forskning, dels som en del 
af forskningsresultaterne. I mit projekt om forandringer i tv-satirens produktionskulturs 
udvikling spillede karrierepleje og eftermæle naturligvis en rolle i de interviews, jeg gen-
nemførte. Hos de yngre informanter var der en gennemgående interesse i at afværge en 
potentiel fortælling om, at den politiske tv-satire på grund af censur eller (parti)politiske 
interesser var blevet nedprioriteret til fordel for den sociale tv-satire. Blandt informan-
ter involveret i den politiske tv-satire var der derimod en interesse for at kritisere den 
programhistoriske udvikling og den aktuelle tilstand i produktionskulturen, hvor den 
politiske satiriske retning ikke længere var enerådende. Altså en fortælling om bevidst 
nedprioritering af denne form for tv-satire fra magtfulde instansers side i og uden for 
public service-institutionerne. Et andet gennemgående motiv var naturligvis og heldig-
vis at forklare mig, der kom fra en anden professionel kontekst, hvordan forholdene i 
mediebranchen var, for derved at præge analysens resultater. En gennemgående fortæl-
ling var, at mediebranchen og komikerbranchen i særdeleshed var præget af tilfældig-
heder, heldige og uheldige sammentræf og især af enkeltpersoners betydning mere end 
af bevidst strategi, planlægning og systemisk tvang. Den fortælling var dog samtidig 
og af de samme informanter suppleret med en fortælling om netop tv-konkurrencens, 
seertallenes og de økonomiske vilkårs funktion og ofte ødelæggende betydning for den 
kulturproduktion, som public service-institutionerne var sat til at varetage.

Motiver for at deltage i interviews skal alt i alt ikke betragtes som fejlkilder, der 
skal eller kan undgås. De skal i stedet analyseres i et interaktionelt perspektiv, og 
hvor statusforhandlinger også informerer om forskningsobjektet og dermed bidrager 
til forskningsresultaterne (Alasuutari 1995: 85-115). Af samme årsag er behovet for at 
skabe en tillid til forskerens projekt og ikke mindst person hos de eksklusive informanter 
afgørende. Harvey (2011), der har arbejdet med professionskulturer i den internationale 
økonomiske og politiske elite, beskriver en række meget praktiske greb til at skabe till-
lid: At forskeren er i stand til (1) at give en kortfattet og ikke-akademisk beskrivelse af 
projektet og hvorfor informantens bidrag er centralt (2) at give præcis information om 
tidsrammen for interviewet og formen (face-to-face eller medieret) samt (3) beskrive 
offentliggørelsesbehovet og hvor informationerne skal bruges. Det sidste vil være af stor 
betydning i forhold til eksklusive informanter, hvis professionelle virke netop er eller 
har været produktion af offentligt medieindhold. Tillid kan sandsynligvis også opbygges 
på baggrund af hidtidig forskning og optræden i medierne samt personlige meritter og 
kommunikative evner, som Frandsen fremhæver (2007: 47). 

Metodelitteraturen med udgangspunkt i managementforskning i organisationer og 
virksomheder gør meget ud af måden, forskeren henvender sig på, og fokuserer mest 
på breve og mails. I forhold til mediebranchens eksklusive informanter synes det at 
ringe at være en mere effektiv henvendelsesform og/eller at gå via ’advokater’ for ens 
projekt, fuldt op af forskerens opringninger og efterfølgende mails eller brug af soci-
ale medier til at give mere udfoldende beskrivelser og sikre aftaler. Det lykkedes mig 
for eksempel at få kontakt til satiremager, instruktør og musiker Rune Tolsgaard og 
instruktør Jesper Rofelt med hjælp fra daværende chefredaktør i DR-Perspektiv Ulrik 
Skotte. Det kan desuden stærkt anbefales at anvende ’snowballing’-strategier, hvor 
hvert interview afsluttes med spørgsmål om hjælp til kontakt til næste informant. Dette 
har ikke blot til formål at skaffe adgang til flere af de eksklusive informanter, men kan 
også bruges i forhold til informanter med en meget høj grad af kendisstatus, således at 
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man bevæger sig sidelæns ind på disse ofte meget beskyttede informanter frem frontalt. 
Hvem, der har anbefalet informanten, skal desuden nævnes i henvendelsen, da dette kan 
være motiverende for deltagelse at blive fremhævet som en central vidensressource og 
eventuel kreativ bagmand. At denne meget mundtlige og person-til-person-drevne hen-
vendelsesform er vigtig skyldes sandsynligvis to ting. For det første spejler forskeren 
derved den måde, aktørerne selv arbejder på. For det andet benytter forskeren sig af de 
værdistrukturer, der præger mediebranchen, hvor personlige netværk og værdsættelse af 
individuel kreativitet er betragtet som uhyre væsentlige former for kapital. Begge dele 
kan derfor være tillidsskabende.

Et tilsvarende centralt greb til at skabe tillid, som fremhæves i metodelitteraturen om 
’elite interviewing’, er, at forskeren fremstår som én, der har en omfattende baggrunds-
viden om det, der skal spørges om, og har en faglig indsigt i professionelle problemstil-
linger i informantens verden (Mikecz 2012; Harvey 2011; Ryan og Lewer 2012). Dette er 
naturligvis akkurat lige så væsentligt i forhold til interview med eksklusive informanter, 
og hvor især indsigt i de produkter, der produceres, er afgørende. Et eksempel kan være 
min adgang til et interview med TV 2/New’s Kulturredaktør Arne Notkin. Hans delta-
gelse var uden tvivl baseret på, at jeg i telefonsamtalen, der skulle overbevise ham om 
at deltage, kunne give en analyse af det politiske talkshows udvikling i dansk tv siden 
1988 og en række aktuelle programmers dramaturgi. Forskeren skal kort sagt forsøge 
at fremstå forberedt, som indehaver af en professionel viden og som én person, der er 
ude efter ny viden i forlængelse heraf. 

De stillede spørgsmål skal kunne signalere den attitude hos forskeren. De skal sam-
tidig have en sådan art, at de faktisk kan fremskaffe ny viden. Som påpeget i metodelit-
teraturen om ’elite interviewing’ kan kritiske spørgsmål stillet på grundlag af viden og 
indsigt i informantens professionelle verden og dens problemstillinger højne tilliden til 
forskeren og skabe ny viden (Kvale og Brinkmann 2008: 179; Welch 2002: 616; Thue-
sen 2011: 620). Ifølge Welch et al. (2002) er målet derfor at ramme en balance mellem 
at være insider og outsider, kritisk og loyal på samme tid. Den kritiske spørgestil skal 
dog omgås med forsigtighed, så interviewet ikke udvikle sig til en diskussion, eller det 
der er værre, men fastholder rollefordelingen mellem interviewer og interviewet. Hvis 
man er trænet i den kvalitative modtageranalyse, vil det at stille kritiske spørgsmål tit 
indebære en vis overvindelse. Erfaringen i den forskningsdisciplin er, at spørgsmål, 
hvor informanten bliver bedt om at forsvare sig over for en kritisk forsker, meget let 
kan blokere for tilliden. De skal derfor bruges med stor forsigtighed. I forbindelsen med 
forskningsinterviewgenren i produktionsanalysen har forskeren derimod med informan-
ter at gøre, der qua deres professionelle virke er vant til at optræde og kommunikere i 
medierne. De har kort sagt et andet udgangspunkt og, som nævnt, en række andre mulige 
motiver for at deltage. 

Et anden central udfordring for balancen mellem tillid og fremskaffelse af ny viden 
i interviews med eksklusive informanter, som ofte bliver interviewet af journalister og 
evt. selv er journalister, er reelt at få adgang til ’kulissen’. Målet er at undgå repetition af 
de allerede offentliggjorte anekdoter og den officielle, pakkede information tilgængelig 
i forskellige former for ekstramaterialer om et medieprodukts genesis (Caldwell 2008; 
Gamson 1995). Borer (2012) redegør for sine vanskeligheder i forbindelse med et projekt 
om sportsstjerner i amerikansk baseball. En effektiv strategi var at pointere, at han netop 
var forsker og ikke journalist og derfor ville stille andre slags spørgsmål. Man kan dog 
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også opleve informanter, der fortæller løs om en kulisseadfærd, men hvor indholdet er 
ubrugeligt, fordi det faktisk ikke er i stand til at svare på det, forskeren ønsker svar på, 
ikke kan støttes af andres bidrag eller ligefrem er juridisk problematisk. Et eksempel 
kan være mit eget forskningsinterview med en kendt, dansk skuespiller, satireforfatter 
og -redaktør. På trods af min briefing om, hvad jeg skulle bruge interviewet til, brugte 
vedkommende store dele af et timelagt telefoninterview og af et efterfølgende to timers 
langt ansigt-til-ansigt-interview på at fortælle historier, som desværre ikke kunne of-
fentliggøres inde for rammerne af dansk injurielovgivning. De blev tilmed heller ikke 
støttet af andre informanter. 

Interviews, hvor en officiel eller juridisk problematisk diskurs fylder store dele af 
interviewet, er ikke nødvendigvis ubrugelige, men kan faktisk informere om analyseob-
jektet. Hos Caldwell (2008) betragtes den officielle kulisse-information som udtryk for 
de mange typer af selvrefleksivitet, der præger den produktionskultur, der rammesæt-
ter amerikansk tv-fiktionsproduktion. Juridisk problematisk information kan ligeledes 
karakteriserer en produktionskulturs selvforståelse uden dog at kunne bruges direkte i 
offentliggørelsen af forskningsresultaterne. For ikke at risikere at fornærme og demoti-
vere informanten ved helt at afvise den slags information anbefaler metodelitteraturen 
om ’elite interviewing’ da også forskeren ”to go with the flow” og lade informanten ”run 
with the story” (Ryan og Lewer 2012: 82). At der er dagsordner på færde hos eksklusive 
informanter må således grundlæggende betragtes som forskningsresultater. Samtidig er 
det væsentligt at være opmærksom på, at forskeren selv er del af en elite og at magtre-
lationen mellem forsker og eksklusiv informant på godt og ondt kan ændre sig både i 
løbet af interviewet og i forskningsprocessen.

Offentliggørelse, magt og etik
Som antydet i forbindelse med adgangsproblematikken og den gaveøkonomiske etik, der 
hersker i langt den meste produktionsanalytiske forskning, har begge dele også konse-
kvenser for afrapporteringen af forskningsresultaterne. Hos Kvale og Brinkmann (2008) 
er offentliggørelse stadie syv i forskningsprocessen, og bliver mest behandlet som et 
spørgsmål om at skrive læseværdige rapporter. For produktionsanalysens vedkommende 
er dette sidste stadie derimod forbundet med risici, der rækker ud over at kede ens læsere. 

Dokumentationskravet i produktionsanalysen som disciplin betyder, at det er nød-
vendigt, at interviewudsagn bliver citeret som del af fremlæggelsen af et samlet data-
materiale. Og fordi vi har med eksklusive informanter at gøre, er den enkelte informants 
udsagn af stor værdi og uerstattelige. Selvom fortrolighedsklausuler og anonymitet er 
fristende at tilbyde i forhandlingen om at få adgang til information, er det risikabelt for 
validiteten. Produktionsanalytisk forskning beskæftiger sig desuden med en forholdsvis 
overskuelig professionel medieindustri, med specifikke cases og med informanter, der 
af samme grund er lette at identificere (se eksempelvis Grindstaff 2002). Som nævnt 
betyder disse forhold, at en proaktivt gennemtænkning af erkendelsesinteressens aktør-
syn er central. En oplagt mulighed for at sikre sig forskningsetisk er at forskeren give 
informanterne mulighed for at læse manus eller dele af det før offentliggørelsen. Dette 
kan tilmed være med til at få misforståelser udredt eller småfejl rettet. Dog skal man 
være opmærksom på, at der kan være tale om, at informanterne ikke bryder sig om den 
analyse, forskeren fremlægger. Det kan ske på trods af, at man har informeret nok så 
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meget om målet med ens forskning, opbygget en tillidsfuld relation og ikke selv opfatter 
resultaterne som kontroversielle. Selvom man som forsker kan vælge at offentliggøre 
alligevel, med mindre man er kontraktligt forhindret i det, kan den beslutning have 
konsekvenser for ens fremtidige produktionsanalytiske forskningsmuligheder afhængig 
af informanternes objektive magtposition og interpersonelle magt. Om det er en risiko, 
man som forsker må eller bør løbe, kan kun afgøres konkret. Der er næppe tvivl om, at 
forskningsspørgsmålene i produktionsanalysen som forskningstradition er præget af, 
hvad der kan lade sig gøre at undersøge uden at få problemer med offentliggørelsen af 
forskningsresultaterne. 

To forhold skal dog nævnes, der kan være med til at dæmpe angsten for ikke at kunne 
publicere ens forskning og risikoen for at blive forhindret i at kunne bedrive produktions-
analytisk forskning i fremtiden. For det første er medieindustrien præget af en meget høj 
puls, nye produkter og forandringer, hvor konkurrencestrategisk følsomme emner eller 
tiltag har en relativ kort levetid. Ofte vil det, der opfattes som følsomt, mens forskeren 
interviewer, derfor være langt mindre følsomt eller overstået, når forskningsresultaterne 
offentliggøres. Forskningsverdenens langsommere puls er i den forstand en stor fordel, 
da der her er tale om meget lange deadlines og lav publiceringsfrekvens. For det andet 
er medieverdenen og forskningsverdenen to forholdsvis uafhængige felter med hver sin 
målgruppe. Især foregår forskningsverdenens publicering i stigende grad i ofte ganske 
lukkede, faglige fora, som hverken den brede offentlighed eller medieindustriens aktører 
frekventerer. 

Trods denne beroligelse, så er der et punkt, hvor de eksklusive informanters magt 
og ikke mindst de forskningsetiske hensyn fortsat skal iagttages. Når det drejer sig om 
personfølsomme emner eller forhold, der kan have betydning for den enkelte aktørs 
professionelle markedsværdi eller eftermæle er erfaringen, at de to deadline-regimer 
og adskilte offentligheder ingen betydning har. Ho (2012) fremhæver, at fortroligheds-
problemer i forbindelse med udgivelsen af hendes bog om professionskulturen blandt 
Wall Street-eliten løste sig selv, fordi mobiliteten i analyseobjektet er meget høj og 
bogen udkom flere år efter, at data var indsamlet. I mellemtiden havde hendes infor-
manter derfor skiftet job så mange gange, at det blev uproblematisk at offentliggøre 
deres bidrag. Trods sammen høje mobilitet i medieindustrien må en sådan forældelse 
for personfølsomme emner og forhold ikke forudsættes. Det skyldes for det første, at 
vi har med eksklusive informanter at gøre, dvs. deres kendis-status, kreative og profes-
sionelle kunnen er en personbunden vare, hvis markedsværdi og eftermæle skal beskyt-
tes, som allerede beskrevet. For det andet skal forskeren, hvis man ønsker at fortsætte 
med produktionsanalytisk forskning, kunne komme tilbage til et forholdsvis begrænset 
antal etablerede medieorganisationer af forskellig slags, hvor informanterne cirkuleres 
med høj frekvens. Rygtet om forskerens etos i form af behandling af informanterne i 
tidligere forskning og øvrige optræden i offentligheden kan derfor sagtens været løbet 
forud, på godt og ondt. 

Konkluderende bemærkninger
Denne artikels ambition har ikke været at give en fuldstændig analyse af, hvad der kan 
siges at karakterisere den forskningsinterviewgenre, som medieproduktionsanalytisk 
forskning anvender. Ej heller at levere en form for opskrift på, hvordan man så rent 
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faktisk interviewer eksklusive informanter og bearbejder de indsamlede data. Ambi-
tionen har derimod været at fokusere på centrale punkter, som adskiller genren fra den 
form for forskningsinterviewgenre, der anvendes i publikums- og mediebrugsanalysen. 
I den kvalitative metodelitteratur udgør denne nærmest idealtypen for et kvalitativt 
forskningsinterview, og den er en genre, som mange medieforskere desuden er fortrolige 
med at bruge i praksis. 

På den baggrund har målet for det første været at bidrage til at styrke evnen til at kun-
ne skifte mellem og reflektere over anvendelsen af forskellige forskningsinterviewgenrer 
i medievidenskaben generelt. At kunne det må siges at være en central kompetence for 
forskere og studerende, der arbejder med forskningsspørgsmål, der skifter mellem eller 
i stigende grad går på tværs af de traditionelle opdelinger mellem de medievidenskabe-
lige discipliner. Artiklen har for det andet villet argumentere for, at en belysning af den 
forskningsinterviewgenre, der kan kaldes ’interview med eksklusive informanter’, vil 
kunne bidrage til en styrkelse af den metodeteoretiske refleksion og transparens inden 
for produktionsanalysen selv. Produktionsanalyse er, trods den aktuelle voksende in-
teresse for disciplinen, fortsat den medievidenskabelige disciplin, der er lidt en dværg 
både metodeteoretisk og i form af konkrete undersøgelser. Men fordi disciplinen synes 
at være i fremgang må opmærksomheden også rettes mod at en styrkelse af den meto-
deteoretiske og forskningsprocesorienterede bevidsthed og selvrefleksion i disciplinen, 
så den kan komme på niveau med publikums- og mediebrugsanalysen.

Note
 1. Se Frandsen 2007 for en udfoldet gennemgang af forskningslitteraturens behandling af adgangsproble-

matikken. 
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