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Vállalati honlapok tartalomelem-
zésének módszertani kihívásai

1. Bevezető 
A digitális technológia elterjedése új kommunikációs szokásokat alakított ki 

a társadalomban. A változások közé sorolható a társadalmi szereplők jelenlétének 
gyarapodása a nyilvános vagy a félig nyilvános digitális terekben, továbbá a kom-
munikációs partnerek  gyelme iránti kereslet rohamos növekedése. 

A digitális technológia térhódítása a vállalatok kommunikációját is átvál-
toztatta. A vállalatok fokozott versenyhelyzetben vannak, ezért olyan stratégiai 
megoldásokat keresnek, amelyek lehetővé teszik számukra a versenytársak közü-
li kiemelkedést és a vásárlók  gyelmének megragadását. Az erős versenyhelyzetre 
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adott válaszok között előtűnik az intenzív vállalati kommunikáció, mind o   ine 
(valós) mind online (virtuális) formában.

A vállalati kommunikáció számos csatornán keresztül történik, amelyek kö-
zül egyre kiemelkedőbb helyet foglalnak el az online kommunikációs lehetősé-
gek. A digitális csatornák közül a vállalati honlap stratégiai célt szolgál a vállalati 
identitás és a hírek közlésében. A digitális térben jelen lévő vállalatok általában a 
saját honlapjukat tekintik fő kommunikációs csatornájuknak, amelyen keresztül 
közvetítik magukról a legfontosabb híreket (Universum 2017, 19.). A honlapokon 
megtaláljuk a vállalatok történetét, küldetését, értékeit, termékeinek és szolgálta-
tásainak bemutatását és a vállalati kultúra elemeit. A hatékonyan kommunikáló 
vállalatok a munkáltatói ajánlataikat is megjelenítik, felsorolva azokat az előnyö-
ket, amelyek miatt érdemes a munkaadóként őket választani. 

A munkahelykeresők magatartását vizsgáló felmérések (Universum, 2017; 
Randstad, 2017) szerint a munkáltató kiválasztásakor a jelöltek a kiszemelt vál-
lalatok honlapjának felkeresésével kezdik a tájékozódást (Ojasalo et alii, 2008, 
102.). A munkáltatói márka által közvetített ismeretek alapján a munkakere-
sők előzetesen felmérik a munkáltató lényegi jellemzőit, és ez alapján választa-
nak. Több szerző (Williamson et alii 2010, 242; Cober et alii, 2003, 158.; Cober 
et alii, 2004, 201.) említi, hogy az alkalmazottak számára létrehozott webolda-
lak a leghatékonyabb internetes megoldások a tehetséges munkaerő toborzásá-
hoz. Hasonlóképpen, a vásárlók és a vállalatok más célcsoportjai a vállalat fel-
keresése előtt a honlapról tájékozódnak a vállalatról, ennek termékeiről és szol-
gáltatásairól (Christodoulides, 2009). A vállalatok különböző célcsoportjai szá-
mára a honlapok multimediális tartalmai nagyszerű lehetőséget nyújtanak a 
virtuális tapasztalásra. 

A kutatók számára különleges lehetőség, hogy az őket érdeklő kérdésekre a 
webes tartalom vizsgálata által keressenek választ. A vállalati honlapok tartalom-
elemzésével a vállalatok valós működésére jellemző elvek, folyamatok és jelensé-
gek beavatkozásmentesen vizsgálhatók (Géring 2014, 9.; Kim, Kuljis 2010, 369.). A 
vállalati honlapokon közzétett tartalmak elemzése alapján megragadhatók a vál-
lalatok identitásának, személyiségének, kultúrájának és a környezetükhöz való 
viszonyának jellegzetességei, a különböző célcsoportok számára megfogalmazott 
üzeneteknek és ígéreteknek a sajátosságai, a kulturális különbségek összehason-
lítása (Pauwels 2011, 573). 

A tartalomelemzés nagyon gyakori és eredményes módszer a kommuni-
kációkutatásban (Kim, Kuljis 2010, 369). A tartalomelemzés módszere alkalmas 
arra, hogy a vállalati honlapokon lévő információkat egységes és általánosítható 
szerkezetbe rendezze, és a megfelelő módszertani lépések betartásával egy jól ele-
mezhető és értelmezhető adatbázishoz jussunk (Géring 2014, 9.). A vállalati hon-
lapok multimodális jellege, interaktivitása, hiperlinkes felépítése és állandó vál-
tozása miatt a tartalomelemzése során számos módszertani nehézség is adódik. 
A tanulmány további részében összefoglaljuk a hagyományos tartalomelemzés 
lépéseit, majd felvázoljuk a webalapú tartalmak sajátosságaiból származó mód-
szertani kérdéseket. A tanulmányt egy vállalati honlap tartalomelemzésének be-
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mutatásával zárjuk, példázva azokat a módszertani problémákat, amelyek a web-
tartalomelemzés jellegzetességei miatt alakulnak ki. 

2. A tartalomelemzés elemzésmódszere
A tartalomelemzés módszerének leggyakrabban említett kidolgozása 

Krippendor   (1995, 22.) nevéhez fűződik, aki szerint a „tartalomelemzés egy 
olyan kutatási technika, amely szövegekből megismételhető és érvényes követ-
keztetéseket von le azok használatának kontextusára vonatkozóan”. A tartalom-
elemzés módszere segítségével az elemzett szövegekben rejlő adatok rendszerez-
hetők, és mind mennyiségi, mind minőségi módon elemezhetők. A minőségi tar-
talomelemzés a szövegekben rejlő összefüggések értelmezésére fekteti a hang-
súlyt. A mennyiségi tartalomelemzés érvényes és megbízható összefüggések fel-
fedezését biztosítja az adatok és a kontextusuk között (Kim, Kuljis 2010, 370.). A 
tartalomelemzés során a szövegben kódolt adatok soha nem szakíthatók ki a kör-
nyezetükből, hiszen a szöveg környezete határozza meg a tartalom értelmét, így 
a kontextus függvényében számos értelmezés lehetséges. A tartalomelemzéssel 
nem a szöveg belső jegyeit tárjuk fel, hanem a szövegen túlmutató jelenségekre  -
gyelünk (Géring 2014, 11.). A tartalomelemzés a mennyiségi és minőségi módsze-
rek határán van, ugyanis a tartalom rendszerezése és adatokká alakítása mennyi-
ségi jellegű, azonban a szövegek minőségi jelleggel bírnak, illetve a kódolás folya-
mata kvalitatív értékelésen alapul (Géring 2014, 11.). 

A tartalomelemzés lényege a szöveg rendszerezett feldolgozásában rejlik, ez 
azonban alapos módszertani kivitelezést igényel, hogy a szövegen túlmutató je-
lenségekre vonatkozó következtetéseink érvényesek és megbízhatók legyenek 
(Géring 2014, 11.). 

Neuendorf (2002) alapján Kim és Kuljis (2010, 371.) kidolgozták a tartalom-
elemzés folyamatábráját. 

1. táblázat. A tartalomelemzés módszertani lépései 
1. Elméleti megalapozás: a kutatási kérdés megfogalmazása 
2. Konceptualizáció: a kutatás kulcsfogalmainak és dimenzióinak meghatározása
3. Operacionalizáció: a kódolási kategóriák és az elemzési egységek meghatáro-

zása
4. A kódutasítás rögzítése: a kódolási kategóriák és a mérés folyamatának leírása
5. Mintavétel: az elemzésnek alávetett szövegek kiválasztása
6. Próbamérés, a kódolás megbízhatóságának ellenőrzése: a kódrendszer tesztelése
7. Kódolás: az adatok kódolása
8. A kódolás megbízhatóságának ellenőrzése: minden változó megbízhatóságának 

kiszámítása
9. Elemzés, jelentés elkészítése: az adatok elemzése és értelmezése 

Forrás: 1. ábra. A tartalomelemzés kutatási folyamata Neuendorf (2002.) 
alapján (Kim és Kuljis 2010, 371.)

A hagyományos tartalomelemzés az elméleti alapok megteremtésével kezdő-
dik. A tartalomelemzés – hasonlóan más kutatási módszerekhez – az elméleti kér-
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dések megválaszolásához segít összegyűjteni a megfelelő adatokat. Mind bármely 
más kutatás esetén, a tartalomelemzést a kutatás szempontjából fontos fogalmak 
meghatározásával (konceptualizáció) és mérhetővé tételével (operacionalizáció) 
folytatjuk. Ezután meghatározzuk a kutatás minta- és elemzési egységeit, illetve 
meghatározzuk a kutatásnak alávetett szövegek mintáját. A tartalomelemzés elő-
nye, hogy viszonylag nagy mennyiségű szöveget tudunk elemezni, azonban na-
gyon fontos, hogy behatároljuk a kutatás mintájának kiterjedését. A mintavétel 
sok esetben teljeskörű, azonban ha túl nagy mennyiségű szöveg áll a rendelkezés-
re, akkor érdemes a kutatás szempontjából fontos változók szerint reprezentatív 
mintát venni. A véletlenszerű mintavételi eljárások közül az egyszerű szisztemati-
kus mintavétel a legelterjedtebb (Géring 2014, 12.; Neuendorf 2002, 83.). A kódo-
lás előtt meghatározzuk a mintavételi egységet, amely arra utal, hogy a tartalom-
elemzés alapján megfogalmazott következtetések mire vagy kire fognak vonat-
kozni. A meg  gyelési (elemzési) egységek meghatározása során pontosítást igé-
nyel, hogy milyen terjedelmű és természetű egységek kerülnek kódolásra, amely 
lehet egy szó vagy mondat, bekezdés vagy akár egy tematikus egység (Géring 
2014, 12.). A tartalomelemzés egyik lenehezebb része a kódolási kategóriák és kó-
dok kidolgozása, amelyek érvényessége szorosan összefügg az elméleti keret re-
levanciájával. A kódolási kategóriák a kutatási kérdésből lebontott részkérdések 
vagy dimenziók, amelyek kölcsönösen kizárják egymást. A kódolási kategóriák 
segítségével végezzük el a szöveg redukcióját és rendszerezését. A kódok azok a 
meghatározott lehetőségek, amelyekre a kódolási kategóriák vonatkoznak. A kó-
dolás sikeréhez szükséges a pontos kódolási utasítások megfogalmazása, amely 
alapján a kódolók az elemzési egységekhez kódokat rendelnek. A kódolási séma 
kidolgozása után szükséges a mérőeszköz tesztelése és megbízhatóságának ellen-
őrzése a próba- (pilot) kutatás révén. A megbízhatóság tesztelésére a minta egyti-
zedét két független szakértő párhuzamosan kódolja, majd a kódolás után többfé-
le teszt is alkalmazható a megbízhatóság kimutatására (pl. Krippendor  -féle alfa). 
A kódolás befejezése után a mennyiségi elemzés statisztikai módszerekkel törté-
nik, pl. gyakoriságok számítása, kódkategóriák együtt járása, korrelációk számí-
tása, stb. A minőségi elemzés során a gyakoribb vagy ritka szövegrészeket értel-
mezzük és összehasonlítjuk az adatok mennyiségi eredményeivel vagy más füg-
getlen kutatási eredményekkel (Géring 2014, 13.). 

A tartalomelemzés módszerének a számos előnye mellett hátrányai is van-
nak. Az előnyök közé tartozik, hogy beavatkozásmentes, strukturáltalan, nagy 
mennyiségű adat feldolgozására alkalmas, és  gyelembe veszi a szöveg környe-
zetét. Ugyanakkor, a tartalomelemzésnek vannak korlátai is. A tartalomelemzés 
eredményeit sokszor túlzottan elméletinek tekintik, ugyanis az eredmények in-
kább a kódolható adatokra vonatkoznak, és nem feltétlenül a releváns vagy ku-
tatási szempontból valós kérdésekre. Emiatt, a tartalomelemzés során nyert ada-
tok megerősítést igényelnek más kutatási módszerekkel gyűjtött adatokkal (Kim, 
Kuljis 2010, 370.). 
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3. A webalapú tartalmak tartalomelemzése 
A webtartalom a kutatók számára könnyen hozzáférhető nyilvános tarta-

lom, amelyre vonatkozik ugyan a szerzői jog kérdése, mégis elemzése nem vet 
fel olyan jellegű etikai problémákat, amelyek nehezítenék a kutatási folyamatot 
(Kim, Kuljis 2010, 374.). A weben nagy mennyiségű tartalmat találunk, azon-
ban a tartalmak folyamatos változásban vannak, és alakulásuk nem előrelátható 
(Pauwels 2011, 573.). A webes sajátosságok miatt a honlapokon elérhető tartalom 
elemzése számos nehézséggel jár (Herring 2010, 233.).

A tartalomelemzés módszerének alkalmazásakor az első komoly kérdés a 
vizsgálni kívánt tartalom kiválasztása. A webes tartalom multimodális jellegű, 
vagyis egyszerre van jelen a szöveges, a vizuális és az auditív, illetve audiovizuá-
lis anyag, továbbá ezeknek számos kombinációja (Géring 2014, 14.). Ezért, a tar-
talomelemzőnek már az első lépésekben el kell döntenie, hogy milyen fajta tartal-
makat elemez, ugyanis az elemzési szempontok kidolgozásakor lényeges a vizs-
gált tartalom jellege. 

A webes tartalom elemzését szintén nehezíti a hiperlinkek okozta nem line-
áris szerkezet, továbbá az interaktivitás magas szintje (Géring 2014, 14.). A min-
taválasztás során eldöntendő kérdés, hogy milyen szintig vagy hány lépésig kö-
vetjük a szöveg mélységét, hiszen valahol határt kell szabni a mintába kerülő tar-
talomnak. A hiperlinkek követése több szinten át vagy néhány lépés után olyan 
tartalmat is eredményezhet, amely már nem kapcsolódik a kutatási témához. 
A tartalmak összekapcsoltsága miatt a hiperlinkek külső forrásokhoz (pl. szó-
tárakhoz, más honlapoldalakhoz, más digitális platformokhoz stb.) is vezethet-
nek, amelyek már nem tartoznak a vizsgálati mintába. Viszont az is megtörtén-
het, hogy a hiperlinkes felépítés miatt a mintaválasztáskor a kutatás szempontjá-
ból releváns tartalom a mintán kívül esik, ami a kutatás érvényességét veszélyez-
teti. Ilyenkor meggondolandó a mintaválasztás tartalmi meghatározása. Az in-
teraktivitás szintén nagy mennyiségű tartalom előállítását eredményezi, és ebben 
az esetben is körül kell határolni a releváns tartalom határait, amelyet még képe-
sek vagyunk átlátni. 

A mintavétel során szintén eldöntendő, hogy mit értünk webtartalom alatt. 
A weben számos eligazító, segítő adat található (pl. oldaltérkép, indexek, link-
gyűjtemények stb.), amelyek csak bizonyos helyzetben sorolhatók a mintába ke-
rülő webtartalomhoz. 

A webtartalom időben változó jellege az adatgyűjtés során okoz nehézséget, 
ugyanis az a tartalom, amelyet már bevontunk az elemzésbe, még a kutatás lejár-
ta előtt megváltozhat. Az adatgyűjtés időtartama módosuló a különböző kutatá-
sokban (két héttől akár hat hónapig is elhúzódhat), azonban ajánlott az adatgyűj-
tés idejét minél inkább lerövidíteni, hogy elkerüljük a webtartalom megváltozá-
sából származó gondokat (Kim, Kuljis 2010, 371.). 

Az alábbiakban összefoglaljuk a webtartalom elemzésének nehézségeit a tar-
talomelemzés lépései szerint. 
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2. táblázat. A webtartalom elemzésének nehézségei a kutatási folyamat során
A tartalomelemzés lépései A webtartalom-elemzés nehézségei
1. Elméleti megalapozás: a 

kutatási kérdés megfogalmazása
Az online terek és kommunikáció sa-

játosságainak a  gyelembe vétele a kutatási 
kérdés megfogalmazásakor. A kutatási kér-
dések köre korlátozott, amelyre a webtarta-
lom alapján lehet következtetni.

2. Konceptualizáció: a kuta-
tás kulcsfogalmainak és dimenzi-
óinak meghatározása

A webtartalom létrehozott tartalom, 
amely bizonyos kulturális kontextusban 
nyer értelmet. A webes tartalom virtuális 
környezetbe ágyazott és egyben a valós élet-
hez kötődő, és ez a kettősség befolyásolja a 
tartalom elemzését és értelmezését. 

3. Operacionalizáció: a kó-
dolási kategóriák és az elemzési 
egységek meghatározása

A kutatási alapfogalmakat olyan mó-
don kell mérhetővé tenni, hogy  gyelem-
be vesszük a web működésének sajátossá-
gait. Nehézséget okoz a kutatási kérdés és a 
mérhető adatok összhangjának megterem-
tése. A webes tartalmak össze vannak kap-
csolva egymással, ezért különösen fontos a 
mintavételi-, az elemzési-, a meg  gyelési és 
kontextuális egységek meghatározása. 

4. A kódutasítás rögzítése: a 
kódolási kategóriák és a mérés fo-
lyamatának leírása

A kódolási kategóriák meghatározása-
kor  gyelembe kell venni a webes tartalom 
multimediális és interaktív jellegét. Mivel a 
webes tartalom szöveges, vizuális és auditív, 
illetve ezek együttese, a kódolási kategóriák 
meghatározását a tartalom jellegéhez kell il-
leszteni. Az interaktivitás esetén tekintettel 
kell lenni a tartalom előállításának folyama-
tára. 

5. Mintavétel: az elemzésnek 
alávetett szövegek kiválasztása

A webes tartalom hierarchikus szerke-
zete miatt pontosítani kell a minta határait. 
A határokat megállapíthatjuk a hiperlinkes 
szintek számának korlátozásával. A we-
bes tartalom szinte határtalan, ezért a ku-
tatás céljának megfelelően állapítható meg 
a minta mérete, vagyis a feldolgozásra kije-
lölt szövegmennyiség. Mivel nagy mennyi-
ségű digitális szöveg áll rendelkezésre, a ku-
tatás minőségét növeli a reprezentatív min-
ta. Gondot jelent még a mintába kerülő we-
bes tartalom archiválása, amelyre szükséges 
az adatok későbbi ellenőrzéséhez. 
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6. Próbamérés, a kódolás 
megbízhatóságának ellenőrzése: a 
mérőeszköz tesztelése

Gondot jelent, ha a próbalekérdezés 
és az adatgyűjtés között eltelt idő alatt oly 
mértékű változás történik a webes felületen, 
hogy a kódolási kategóriák kiegészítést vagy 
módosítást igényelnek. 

7. Kódolás: az adatok kódo-
lása

A webes tartalom nem lineáris, ezért a 
kódolási kategóriák alkalmazása nem egyér-
telmű. 

8. A kódolás megbízhatósá-
gának ellenőrzése: minden válto-
zó megbízhatóságának kiszámí-
tása

A webes tartalom jellegéből adódóan a 
kódolási folyamat nem egyértelmű, ezért ki-
emelt  gyelmet érdemel a kódolás megbíz-
hatóságának ellenőrzése.

9. Elemzés, jelentés elkészí-
tése: az adatok elemzése és értel-
mezése 

Az elemzés és értelmezés során  gye-
lembe kell venni a webes tartalmak sajá-
tosságait és kontextusát. Továbbá tekintet-
tel kell lenni arra, hogy a webes tartalom 
elemzése milyen mértékben eredményez ér-
vényes következtetéseket a kutatási kérdés 
szempontjából (annak mérését teszi lehető-
vé, ami a kutatási kérdés). 

4. A vállalati márkaidentitás vizsgálata a kolozsvári Endava szo  ver- és IT- 
vállalat honlapjának tartalomelemzése példáján

Az Endava húsz év óta Kolozsváron működő vállalat, amely szo  ver- és IT 
szolgáltatásokat nyújt. Kezdetben a pénzügyi- és a banki szektornak nyújtott 
szolgáltatásokat, azóta azonban kiterjesztette tevékenységi területét a telekom-
munikáció, a média és a kiskereskedelem irányába. Az alkalmazottak létszáma 
alapján, 1812 alkalmazottal, nagyvállalatnak minősül. Az Endava egy angliai ala-
pítású vállalat, amelynek Nyugat-Európában és Észak-Amerikában van az eladá-
si piaca, ahol számos irodával rendelkezik. Ugyanakkor, kihelyezett irodái van-
nak Romániában, Moldvában, Bulgáriában, Szerbiában, Makedóniában, Argen-
tínában, Uruguayban, Venezuelában és Kolumbiában. 

A honlapján közzétett tartalom alapján a vállalat online márkaidentitásának 
megjelenítését vizsgáltuk. A továbbiakban lépésről lépésre bemutatjuk a tarta-
lomelemzés módszertanának alkalmazását és a felmerült nehézségeket. 

a. Elméleti megalapozás: a kutatási kérdés megfogalmazása
A kutatási probléma az Endava vállalati márka identitásának feltárására irá-

nyult a honlapján közzétett tartalmak alapján. Az Endava honlapja nagyon gaz-
dag tartalomban és korszerű a szerkesztésében is. A honlap külseje illeszkedik a 
tartalomhoz és a digitális közeghez, követve a legfrissebb honlapszerkesztési el-
veket. A honlap első benyomás alapján szép, és ugyanakkor felhasználóbarát. A 
honlapszerkesztés jelenlegi iránya a vizualitás, az interaktivitás és dinamikusság, 
amely az Endava honlapján is érvényesül. Ugyanakkor, az Endava honlapján ki-
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egyensúlyozott a szöveges és a vizuális információ. A vállalatról szóló fontos is-
meretek elsősorban szövegesek, a vizuális információk színesítik, mozgalmassá és 
érdekessé teszik a szöveges tartalom környezetét. Mivel a vizuális anyag inkább 
kiegészíti, és a hátterét teremti meg a szöveges tartalomnak, a honlap átlátható és 
könnyen navigálható marad. A honlap  gyelemfelkeltő, ehhez a  ash intrót al-
kalmazza, amelyen egy számítógép előtt dolgozó vidám nő látható, aki más fér   
és nő munkatársakkal működik együtt. A főoldalon a honlap teljes tartalma rö-
viden össze van foglalva, amely további hiperlinkek segítségével vezet el bővebb 
információkhoz. 

A kutatási kérdés megfogalmazásakor átgondolást igényelt, hogy a honlapon 
elérhető tartalom alkalmas-e a vállalat márkaidentitásának tanulmányozására. 
Mivel a szakirodalom alapján a vállalatok a honlapjukat tekintik a vállalati infor-
mációk fő közlési csatornájának, úgy döntöttünk, hogy a honlapon közölt tarta-
lom elemzése alapján érvényes következtetéseket vonhatunk le a vállalat által lét-
rehozott márka jellemzőiről. A honlapon találunk adatokat a vállalat létrehozásá-
ról, vezetőiről, stratégiai céljairól, küldetéséről, értékeiről, szolgáltatásairól és te-
vékenységeiről. A honlap munkaadói információkat is közöl a szabad állásokról, 
a munkavállalókkal szemben támasztott elvárásokról, a munkavállalóknak felkí-
nált előnyökről és a szervezeti életről. 

b. Konceptualizáció, operacionalizáció, a kódutasítás kidolgozása
A vállalatimárka-identitás alapfogalmait a szakirodalmi háttér alapján ha-

tároztuk meg. A konceptualizációnak és operacionalizációnak nagy jelentősége 
van, ugyanis a kódolási kategóriák és a kódutasítás kidolgozásának az alapját ké-
pezik. A szakirodalomból kiindulva, a vállalati márka identitásának hat elemét 
(dimenzióját) különítettük el, éspedig: a márka eredete, küldetése, értékei, sze-
mélyisége, a márka kompetenciái (elért eredmények) és a márka ajánlata (ígére-
te). A márkaidentitás és az identitáselemek fogalmainak tisztázása után mérhető-
vé alakítottuk őket. Az operacionalizáció során meghatároztuk a tartalomelem-
zés kategóriáit és a hozzátartozó kódokat. A szakirodalomból deduktív módon 
meghatározott kódolási kategóriákat induktív módon megállapított kódolási ka-
tegóriákkal egészítettük ki, vagyis a szakirodalom alapján megállapítottuk a kó-
dolás alapkategóriáit, majd a honlapon lévő tartalom minőségi elemzése alapján 
további kiegészítő kódolási kategóriákat fogalmaztunk meg. Így a mennyiségi és 
minőségi tartalomelemzés szempontjait ötvöztük. Végül, meghatároztuk, hogy 
az elemzési egységekre hogyan alkalmazhatók az egyes kódkategóriák, és megfo-
galmaztuk a kódolási utasítást. Törekedtünk arra, hogy ahol lehetséges volt, a kó-
dolási kategóriák dichotóm típusúak legyenek, ugyanis ez növeli a kódólás meg-
bízhatóságát. 



13

AULA

3. táblázat. Példa a vállalati márka identitás operacionalizációjára

A márka- 
identitás dimen-
ziója 

Kód-
kategóriák 
és kódok

Elemzési 
és meg  gyelési 
egységek 

Kontextuális egy-
ség 

A vállala-
ti márka kompe-
tenciája 

[Siker-
történetek, 
sikeres pro-
jektek]

{igen/
nem}

[Elis-
merések, el-
nyert díjak]

{igen/
nem}

[Mun-
kavállalók 
munkahelyi 
élménybe-
számolója]

{igen/
nem}

Elemzési 
egység: Endava 
vállalat

Meg  gyelési 
egység: a honlap-
ról kivont szöve-
ges tartalom 

Az Endava honlap-
ja: www.endava.com 

c. Mintavétel: az elemzésnek alávetett szövegek kiválasztása
A tartalomelemzés talán egyik legfontosabb mozzanata a vizsgált tarta-

lom körülhatárolása és az elemzési egységek, a meg  gyelési egységek, illetve a 
kontextuális egységek meghatározása. A vizsgálandó tartalom megállapításakor 
döntenünk kellett, hogy milyen jellegű tartalmakat elemzünk. A mintába a szö-
veges tartalmat soroltuk, hiszen a vállalati honlapok egyik fő funkciója az isme-
retek közlése, amely főleg szöveges formában történik. A vállalatok célcsoportjai 
is főleg információkért keresik fel a honlapokat. A hiperlinkek miatt döntenünk 
kellett, hogy milyen szintig vesszük  gyelembe a háttérben tárolt tartalmakat. A 
túl nagy szövegmennyiség elkerülése érdekében a hiperlinkeket a második szin-
tig követtük, és nem vettük  gyelembe azokat a tartalmakat, amelyek külső hon-
lapokra vezettek. A webes tartalom időben változó jellege miatt az adatgyűjtés pe-
riódusát is korlátoztuk 1 hónapra. A mintába kerülő adatokat egy szöveges doku-
mentumba mentettük, ugyanakkor a mentés időpontjában a honlapot archivál-
tuk, hogy később is ellenőrizhető legyen. 

Az Endava vállalati márka identitás elemzéséhez a honlapról az alábbi szö-
vegeket vontuk ki egy tematikus állományba: a vállalatról szóló összes informá-
ciót (a vállalat létrehozása, küldetése, értékei, vezetői), a munkaadói kínálatra vo-
natkozó összes információt (munkakínálat, elvárások, felkínált előnyök, az állás 
megpályázásának folyamata), továbbá a vállalati életről szóló összes informáci-
ót. A vállalat szakmai kínálatának (termékek és szolgáltatások) leírását és az ipar-
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ágak bemutatását, amelyekben tevékenykedik, illetve eddigi az eddigi ügyfelek, 
az elnyert díjak és elismerések, a sikeres projektek és esetek bemutatását, illetve 
az aktuális híreket két szint mélységig vontuk ki a honlapról. Az elemzési egység 
a vállalat volt, hiszen az Endava márka identitásáról akartunk valamit mondani a 
honlapon közölt tartalmak elemzésével. A meg  gyelési egység a vállalatról szóló 
tematikus szöveges dokumentum volt. A kontextuális egység a honlap teljes egé-
szében, hiszen a kivont adatok csak a honlapba ágyazottan nyerik el értelmüket. 

d. Próbamérés, a kódolás megbízhatóságának ellenőrzése: a mérőeszköz tesz-
telése

A kódolási kategóriák megbízhatóságának megállapítása érdekében az 
Endava vállalatról szóló tematikus szöveges dokumentum egészét egy független 
kutató is elvégezte, aminek következtében tisztáztuk a nem egyértelmű kódolá-
si kategóriákat, illetve kiegészítettük a tartalmak besorolásának de  nícióját az 
egyes kódolási kategóriákba.

e. A kódolási folyamat
A kódolás során nehézséget okozott, hogy a webes tartalom nem lineáris 

és egységes szerkezetű, ezért előfordult, hogy a szakirodalom alapján kialakított 
kódkategóriához nem volt hozzárendelhető tartalom. A kódolási folyamatot az 
Atlas.ti 8 számítógépes szo  ver segítségével végeztük, így lehetőség nyílt arra, 
hogy a nagy mennyiségű szövegek redukcióját elvégezzük, és egyben minőségi 
adatokkal (idézetekkel) egészítsük ki a mennyiségi eredményeket, növelve az ér-
telmezés érvényességét. 

f. Az adatok elemzése és értelmezése
Ebben a szakaszban felmerült, hogy a mért adatok alkalmasak-e az Endava 

vállalatimárka-identitás sajátosságairól érvényes információkat közölni. S habár 
a vállalat egy konstruált képet közöl magáról a digitális térben, ennek a képnek 
valósnak kell lennie, hiszen a kliensek összehasonlítják a valós tapasztalataikat a 
honlapon szerzett információkkal. Ilyen értelemben a mért adatokat érvényesnek 
tekintettük, amelyek elemzése lehetőséget nyújtott, hogy az Endava márka iden-
titásának jellemzőit feltárjuk. 

Az Endava egy nagy létszámú, kolozsvári irodával is rendelkező, szo  ver és 
IT szolgáltató vállalat. Az Endava az érett fejlődés szakaszában van, és húsz év ré-
giséggel rendelkezik. A vállalat eredetileg Angliában kezdte meg a tevékenységét, 
majd kiterjeszkedett nyugat-európai és észak-amerikai piacokra. Ugyanakkor 
számos irodát nyitott Kelet-Európában és Dél-Amerikában, ahol a helyi munka-
erő segítségével állítja elő termékeit és szolgáltatásait. Az Endava globális vállalat, 
amely egységesen a saját kínálatát ajánlja fel a világ számos pontján. Az Endava 
honlapja angol nyelvű, nincs román vagy más nyelvű tartalom a munkavállalói 
célcsoportok számára. A vállalat azonban elvárja a munkavállalóktól, hogy is-
merjék az angol nyelvet mint a munkakörnyezetben használt nyelvet. A vállalat 
honlapjának egynyelvűsége megerősíti a vállalat globális jellegét. 

A továbbiakban egy példát mutatunk be a tartalomelemzés eredményeiről a 
kutatási kérdés egy dimenziójára vonatkozóan. 
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4. táblázat. Példa a vállalati márka kompetenciájának elemzésére

A márkaiden-
titás dimenziója 

Kódkategó-
riák

Kódok Idézetek

A vállalati 
márka kompeten-
ciája 

[Elismeré-
sek, elnyert díjak]

{Igen/Nem}
Az Endava főol-

dalán külön pontban 
mutatja be az elnyert 
díjakat és elismerése-
ket.

„Award of the 
companies with the 
largest headcount in 
the UK” (2017, 2016)”

„Company of 
the year (2018)” at the 
ANIS Romania

„Award of Eu-
rope’s Fastest Growing 
Companies (2017)”

„Award of the world’s 
best outsourcing service 
providers (2017)”

„Top 100 Digital 
Agencies”

A fenti táblázatban bemutatott adatok értelmzése alapján elmondható, hogy 
az Endava vállalati márka rendelkezik márkakompetenciákkal. Ennek egyik for-
mája az elnyert díjak és elismerések. Az Endava több területen is bizonyította rá-
termettségét mind nemzetközi, mind romániai szinten. Egyrészt a leggyorsabban 
fejlődő, másrészt a legnagyobb számú munkaerővel rendelkező vállalatok közé 
tartozik Angliában. Hasonlóképpen, díjakkal rendelkezik a külső erőforrásokra 
épülő szolgáltatások nyújtásáért. Szakmai téren a legjobb digitális szolgáltatáso-
kat nyújtó vállalatok sorában van. Romániában a szo  ver- és IT-szolgáltatókat tö-
mörítő érdekvédelmi szervezet (ANIS) 2018-ban az év vállalatának választotta. A 
márkakompetenciák alátámasztják a vállalati márka ígéretét, mely szerint, aki az 
Endavával társul, annak sikerben lesz része („We help people succeed”). 

5. Következtetés
Összességében elmondható, hogy a tartalomelemzés módszertana a megfe-

lelő kutatási lépések betartásával lehetőséget teremt a webes tartalom elemzésére, 
továbbá hogy a szövegeken túlmutató jelenségekre vonatkozóan is vonhassunk 
le következtetéseket (Géring 2014, 22.). A webes tartalom mennyisége folyama-
tosan bővül, amelyhez a vállalatok is hozzájárulnak a honlapjukon közölt tartal-
mak vagy más digitális platformokon közölt tartalmak által. A vállalati honlapok 
a vállalati kommunikáció fontos csatornái, hiszen mind a vállalatok, mind a cél-
közönségük elsődleges információforrásnak tekintik. 

A webes tartalom elemzése, a számos előnye mellett, nehézségekkel is jár. 
A vállalati honlapokon közzétett információk könnyen hozzáférhetők a kutatók 
számára, azonban a tartalmak multimediális és interaktív jellege, illetve állan-
dó változása lényegesen megnehezíti a tartalomelemzés megvalósításának lépése-
it. A lenagyobb oda  gyelést az elemzett tartalom kiválasztása és archiválása, va-
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lamint a kódolási kategóriák megállapítása jelenti. A tartalomelemzést követően 
szükségszerű a kódolás megbízhatóságának ellenőrzése. Szintén fontos az ered-
mények érvényességének ellenőrzése más kutatásokból származó adatokkal való 
összevetés segítségével.

A tartalomelemzés módszere nagyon jól használható a vállalatok önmeg-
határozásának és a vállalatokra jellemző különböző jelenségeknek a vizsgálatá-
ra, nemcsak a hagyományos vállalati kommunikációs közlések alapján, hanem 
napjaink legfontosabb információforrása, a webes tartalmak elemzése alapján is 
(Géring 2014, 22.). 
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