
 

[1] 
WordMaps for HACK4DK 2016   support@wordmaps.org 

 

HACK4DK 2016: Analyse af kvalitative data1 

Case: "Dem drages jeg imod" 
Korrespondancer mellem Jo Jacobsen, Olga og Johannes Buchholtz 

(1919-1946) 

 

English Summary 

In this "Analysis of Qualitative Data 101" the five or possibly six steps of 

working with qualitative data are applied to a collection of letters between 

three members of the Danish cultural sphere in the first half of the 20th 

Century. There are 139 letters covering the period 1919-1946. One of the 

letters has no author. It is shown how the data can be "hacked" applying a 

combination of linguistic analysis and logic. A suggestion as to who 

actually wrote the letter in question is presented as are various thematic 

analyses of the data. Go visit: www.struermuseum.dk 

For more information please contact: 

WordMaps c/o Olfert Rahbek, +45 4052 3114, support@wordmaps.org  

                                                           
1
 Dette er anden udgave af hack'et. Selv om det rart at ting kan gå hurtigt, skal resultatet selvfølgelig 

først og fremmest være til at stole på. Det viste sig ved nærmere gennemgang at teksterne før upload 
var blevet kortet af til 255 karakterer. Her er alt materialet genbearbejdet med teksterne i fuld længde. 
O.R. 2016-09-25. 
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Arbejdstrin 

Selv om et hack nogen gange kun handler om at få en her-og-nu løsning, 

er der samtidig nogle trin som næsten altid hører med til arbejdet med 

kvalitative data. Nogle af disse trin er meget tidskrævende, andre knap så 

meget, men det er sjældent at man helt kan springe nogen af trinnene 

over, hvis resultatet skal være pålideligt. Vi vil nedenfor komme ind på 

indholdet af følgende trin: 

 

Trin I: Skaf data i digitalt læsbar form 

 

 

Trin II: Vask/rens data 

Dette datasæt kræver ikke nogen særlig "vask".  Alt indhold er relevant og 

intet skal fjernes før analysen. Dog er der et par steder, hvor materialet 

ikke er komplet: 
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Der mangler årstal og dato en del steder, og for ét brevs vedkommende er 

det ikke oplyst, hvem der er forfatteren. Der er endvidere et andet brev 

der har to personer som afsendere, nemlig både Olga og Johannes. 

Endelig vil det være praktisk at omstrukturere tidsangivelserne, se næste 

punkt. 

Som en del af dette trin bør det sikres at der er overensstemmelse mellem 

de originale kildetekster og det materiale der gøres klar til analyse. 

Trin III: Tydeliggørelse af datasættets struktur 

Vi tilføjer en søjle med plads til tidsangivelser efter yyyy-mm-dd 

standarden: 

 

Samtidig indsætter vi manglende tidsangivelser. Da vi ikke kender datoen, 

må vi nøjes med at indsætte samme årstal som det nærmest forudgående 

brev i sættet. 

Vi laver også en kodning af de forskellige kombinationer af afsender og 

modtager: 
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I alt er der 6 kombinationer: 

 

Vi bemærker her de to afvigende breve idet der kun er et tilfælde hvor 

Olga og Johannes sammen står anført som afsendere og det tidligere 

nævnte eksempel på et brev til Jo uden præcisering af afsenderen. 

Trin IV: Upload af data til analyse 

Inden vi ser hvordan upload foregår kan det være på sin plads at reflektere 

over hvilke delopgaver tiden egentlig går med: 

 

Disse opgaver udgør en varierende andel af den samlede proces. De fleste 

af punkterne på listen er karakteriseret ved at de nødvendigvis må udføres 

af den der har ansvaret for analysen, dog gælder der noget helt særligt for 

det fjerde punkt på listen. Analysemodellen vil nemlig altid lappe over 

med andre analytikeres tilsvarende behov, i det mindste i et eller andet 

omfang. Alle har fx typisk et behov for at genkende referencer til tid, 

steder, følelser, samfundssektorer etc.2 

 

                                                           
2
 Dette overlap mellem forskellige brugeres behov betyder at vi har med en "long tail"-problemstilling at 

gøre. Nemlig det forhold at små nicheprægede behov godt kan dækkes på en økonomisk måde, nemlig 
gennem løsninger på platforme hvor mange brugere hjælper hinanden med hver deres lille del af det 
samlede billede. 
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Hvad går tiden med? (How time flies!) 

 

Lagkagediagrammet vil være forskelligt fra opgave til opgave, men typisk 

vil det tage mindst halvdelen af tiden at opstille en analysemodel før 

noget som helst kan afrapporteres om indholdet af tekster/kilder. 

Her midt i HACK4DK har vi ikke tid til at opstille en model fra bunden af. Vi 

vælger at bruge værktøjet WordMaps, som har en række indbyggede 

faciliteter, der sparer tid ved analysen af kvalitative data, bl.a. en 

emnemodel der allerede genkender mere end 6,3 mio. ord og 

sammensatte udtryk. Modellen "ved" således allerede en masse om hvilke 

ord emner i tekst hører sammen med i synonymgrupper (også kaldet 

synsets3). Ud over dette er emnemodellen bevidst om ordklasser, hvilket 

kan bruges til at præcisere bestemte analyser. 

Da vores data ligger i et regneark efter denne konvention: 

Identifikation på teksten i søjle A, Indhold af teksten i søjle B 

 

                                                           
3
 Et synset eller en synonym ring defineres på Wikipedia som: 

a group of data elements that are considered semantically equivalent for the purposes of information 
retrieval. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_element
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantically
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kan vi umiddelbart trække hele regnearket med alle de indgående tekster 

ind til upload: 

 

Efter upload af vore forskellige delsæt, samt alle tekster som ét sæt, også, 

får vi dette bibliotek i WordMaps: 

 

Vi ser at der er 139 tekster i underbiblioteket "Hack breve ALT". 

Vi er nu færdig med forberedelserne og kan nu gå til udforskning og 

analyse af hvad brevene indeholder og hvad der ud fra en sproglig tilgang 

kan siges om dem. 

Trin V: Analyse (inkl. visualisering) 

Vi kan nu vælge enten at forfølge en bestemt intuition om teksterne eller 

gå mere metodisk, analytisk til værks. 
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At følge vores intuition kan fx indebære at spørge: Hvilke ord med en eller 

anden grad af følelsesmæssig ladning forekommer i det hele taget i 

teksterne: 

 

Ikke overraskende er hilse-ordet "kære" helt tydeligt. Ligesom fløden 

flyder oven på mælken, flyder det ved sin kvantitative dominans oven på i 

vores emne-billede. 

Vi kan nu gå lidt mere systematisk til værks og køre en analyse over hvilke 

ord der bruges af hvilken forfatter. Vi leder efter ord der indgår i det 

særlige brev og som helst kun bruges af én af de to mulige forfattere, Olga 

og Johannes: 
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Her har vi kigget på nogle af de ord der indgår i brevet med ukendt 

afsender. Vi ser at hhv. Olga og Johannes begge flittigt bruger ordene "at", 

"har", "og", "jeg", "du" osv. Så intet er foreløbigt afgjort ud fra dette. 

Når vi springer længere ned på listen til de lidt sjældnere anvendte ord 

støder vi på følgende: 

 

Det springer umiddelbart i øjnene, at Johannes ikke på noget andet 

tidspunkt skriver "børnene". Da Olga gør dette hele 17 gange, kunne 

mysteriet synes opklaret; "børnene" optræder nemlig 4 gange i brevet 

uden kendt afsender. 

Som det fremgår af de med rosa markerede forekomster er der flere 

andre ting der peger på Olga. 

Det der imidlertid bliver udslagsgivende - i det mindste for denne 

analytiker - er at Johannes er den eneste der bruger udtrykket "min kære 

ven" som tiltale (dette bruges 7 gange af Johannes, 1 gang i brevet med 

ukendt forfatter og af Olga kun én gang og da ikke i tiltale, men som 

omtale af sin mand, altså Johannes). Vægtningen er altså: 
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Et andet ret tydeligt mønster er at Olga ikke er så tilbøjelig til at bruge 

"hvis", det er til gengæld Johannes: 

 

Det vil nu være på sin plads at læse de konkrete citater. Her først "min 

kære ven" i brevet uden kendt afsender: 
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Her er Johannes brug af "min kære ven": 

 

Her endelig Olgas brug af samme, altså som omtale af Johannes: 
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Ved nærlæsning ser vi at Johannes to gange bruger formuleringen 

sammen med udtrykket "det nye år". Så vi konkluderer på dette grundlag, 

at han også er forfatteren bag den niende anvendelse af formuleringen. 

I alt indgik over 10.500 enkelte ord og sammensatte udtryk i analysen. Vi 

kunne have suppleret med analyser af forfatternes "stil" og præference 

for forskellige emner. Her er den emnemæssige dominans i Olgas breve:  

 

Vi ser her kun den helt overordnede tendens. Temaet "active" dækker 

bl.a. over aktive udsagnsord og "away from" bl.a. over tilbøjeligheden til at 

negere sine sætninger med "ikke" og andre tilsvarende ord. Det kan være 

lidt svært at bruge diagrammet til så meget uden et sammenlignings-

grundlag. Da vi ikke har et korpus over dansk brevgenre som helhed ved 

hånden sammenligner vi i stedet hhv. Olga, Johannes og Jo: 

Olgas temaer Johannes temaer Jos temaer 

konkrete ting, følelser, 
mennesker, opgaver, 

tid/hvornår etc. 

konkrete ting, følelser, opgaver, 
mennesker etc.  

konkrete ting, følelser, 
mennesker etc. 
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Trin VI: Et muligt videre trin kunne være at vi ønsker at dele brevene 

med andre interesserede. Det kunne være en skoleklasse, en gruppe 

undervisere eller andre analytikere. Her er fx geografi (navngivne steder) 

anlagt som vinkel: 

 

Udforskningsvinklen biologi, fokuserende på dyr: 

 



 

[13] 
WordMaps for HACK4DK 2016   support@wordmaps.org 

 

Biologi er også planter: 

 

Det kunne i den forbindelse tænkes, at andre ville lave helt andre 

udforskninger, analyser og perspektiveringer end dem vi her har vist, 

herunder opbygge egne emnemodeller der ville fremhæve andre 

kvaliteter i teksterne. Det kunne også tænkes at andre datasæt indeholder 

væsentligt flere data, som stiller større krav til analysekapacitet. 

Flere af disse behov dækkes bedst af WordMaps 4, som er en long-tail-

platform for deling af emnemodeller og en efterfølger til den ovenfor 

anvendte WordMaps 3.6. Der er yderligere oplysninger på denne 

hjemmeside: 

https://www.wordmaps.org/ 

Kontakt også gerne undertegnede på support@wordmaps.org eller +45 4052 3114. 

 

Tak til Struer Museum for sparring og lån af et spændende kildemateriale! 

Olfert Rahbek 

Hacker/analytiker/teknologibygger 

2016-09-25 

support@wordmaps.org 


