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Streszczenie
W artykule przedstawiam wyniki badania metodologicznego, jakie 

przeprowadziłem wśród ankieterów telefonicznych współpracujących z czo-
łowymi polskimi agencjami badawczymi. W projekcie starałem się ustalić, 
jak bardzo różne czynności wykonywane w studiu CATI są dla ankieterów 
stresujące. Ponadto, zależało mi na identyfikacji strategii, jakie stosują an-
kieterzy, gdy napotykają na kłopotliwych respondentów.

Wyniki badania pokazują, że stresujące dla ankieterów są dwa rodzaje 
zadań: czynności związane z ryzykiem przerwania wywiadu przez respon-
denta oraz czynności powodujące poznawcze obciążenie ankietera. Strategie 
wdrażane przez ankieterów w trakcie rozmowy z trudnym respondentem 
zależą od rodzaju kłopotliwej sytuacji. W przypadku, gdy respondent ma trud-
ności ze zrozumieniem pytań, większość ankieterów destandaryzuje przebieg 
wywiadu, upraszczając słownictwo i składnię. Reakcje ankieterów w innych 
sytuacjach (respondenci niechętni, zirytowani, cechujący się dużą aktywno-
ścią uboczną) są bardziej skomplikowane i zależą od szeregu czynników.
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Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI – Computer 
Assisted Telephone Interview) jest obecnie w Polsce jedną z najpopularniejszych 
technik zbierania danych w komercyjnych badaniach opinii i rynku. W 2010 r. 
osoby przebadane przy użyciu tej techniki stanowiły 33,4% wszystkich respon-
dentów biorących udział w badaniach marketingowych, co daje ok. 2,3 miliona 
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przeprowadzonych wywiadów telefonicznych [Chojnowski, Wódkowski 2011]. 
W wielu krajach Europy Zachodniej i w USA wywiad CATI (oprócz bardzo 
szerokiego wykorzystania w badaniach rynkowych) znajduje też regularne za-
stosowanie w projektach prowadzonych w ramach statystyki publicznej1 oraz 
w socjologicznych badaniach akademickich.

W artykule dokonuję krótkiej charakterystyki wywiadu telefonicznego, 
porównując go z wywiadem face-to-face; skupiam się w szczególności na spe-
cyfice komunikacji telefonicznej i wynikających z niej trudnościach, które mogą 
towarzyszyć ankieterowi w trakcie prowadzenia aranżacji wywiadu oraz zada-
wania pytań i rejestrowania odpowiedzi respondentów. W dalszej części artykułu 
przedstawiam wyniki własnego badania metodologicznego, jakie zrealizowałem 
wśród ankieterów CATI współpracujących z największymi polskimi agencjami 
świadczącymi usługi w zakresie badań rynku i opinii2. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNIKI

Popularność wywiadu telefonicznego związana jest przede wszystkim 
z krótkim (w porównaniu do wywiadów terenowych) okresem realizacji, gwa-
rantowanym elektroniczną formą narzędzia badawczego i scentralizowanym 
procesem zbierania danych oraz relatywnie niskim kosztem przeprowadzenia 
pojedynczego wywiadu.

W wywiadzie CATI tradycyjny papierowy kwestionariusz jest zastąpiony 
skryptem elektronicznym, który wyświetla na ekranie komputera ankieterskiego 
pytania przewidziane do zadania respondentowi; rejestruje on również odpowiedzi 
badanych (ankieterzy wprowadzają je bezpośrednio do komputera). Technolo-
gia taka eliminuje konieczność druku formularzy, ich dystrybucji (dostarczania 
ankieterom i późniejszego odbierania wypełnionych kwestionariuszy), jak rów-
nież potrzebę ręcznego tworzenia komputerowego zbioru danych – kodowania/
wprowadzania danych. 

1 Warto wspomnieć, że podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2011 jedną z technik zbierania danych (obok wywiadu osobistego, ankiety internetowej i źródeł 
administracyjnych) był właśnie wywiad telefoniczny. Choć wykorzystany w niewielkim zakresie 
(w kanale CATI w badaniu pełnym spisano jedynie 2,9% respondentów, a w badaniu reprezentacyj-
nym 1% próby [Biuletyn… 2011]), wpisze się być może do repertuaru technik wykorzystywanych 
przez polską statystykę publiczną.  

2 Badania, których wyniki przedstawiam w artykule, przeprowadziłem w ramach przygoto-
wywania rozprawy doktorskiej pt. Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI) 
ze szczególnym uwzględnieniem działań ankieterskich.
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Elektroniczna forma narzędzia w wywiadzie CATI zapewnia też automatyczną 
kontrolę spójności danych (na przykład system zablokuje próbę wstawienia kodu 
spoza zakresu zmiennej, nie „przeoczy” pytania, które ma być odczytane, itd.), jak 
również daje możliwość implementacji do skryptu rozwiązań metodologicznych 
niedostępnych w tradycyjnym wywiadzie kwestionariuszowym. Do powszechnie 
wykorzystywanych należą na przykład rotacja i randomizacja wyświetlania pytań 
lub kategorii odpowiedzi, emisja nagrań, nagrywanie fragmentów wywiadu3 
[zob. Sawiński 1996].

Choć realizacja projektów CATI wymaga poniesienia sporych wydatków 
wyjściowych (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia 
studia, itp.) [Kelly i in. 2008], koszt przeprowadzenia pojedynczego wywiadu 
telefonicznego jest znacząco niższy w porównaniu do wywiadu opierającego się 
na bezpośrednim kontakcie ankietera z respondentem. Szacuje się [Hołdakowski 
2006], że w warunkach polskich standardowy wywiad CATI jest około 2–3 razy 
niższy aniżeli wywiad face-to-face. Różnica w kosztach wzrasta w przypadku 
dużego terytorialnego rozproszenia próby oraz w badaniach business-to-business, 
zakładających zwykle rekrutację respondentów trudnodostępnych.

Przygotowanie i realizacja badania z użyciem techniki CATI różni się całko-
wicie od procedur stosowanych w przypadku badań terenowych. Po pierwsze, 
skomplikowaniu ulega proces doboru próby i kontroli jej statystycznej repre-
zentatywności. W projektach zakładających estymację wyników na populacje 
ogólnonarodowe najczęściej niemożliwe jest losowanie respondentów z ope-
ratów – wykazy zawierające wyczerpujące informacje o numerach telefonów 
„przypisanych” do jednostek nie istnieją. Wyjątek stanowią tutaj m.in. kraje 
skandynawskie, w których tego typu spisy funkcjonują [Kalsbeek, Agans 2008] 
– wykonalne jest więc tam losowanie próby na takiej samej zasadzie, jak ma 
to miejsce w badaniach terenowych, a następnie dzwonienie na numery, jaki-
mi – według zapisów w bazie – posługują się respondenci. Najczęściej jednak 
konieczne jest korzystanie z procedury losowego generowania numerów (RDD 
– Random Digit Dialing), polegającej – w dużym skrócie – na „tworzeniu” przez 
komputer numeru telefonicznego, z którym będzie próbował połączyć się ankie-
ter. Operacja ta przebiega z uwzględnieniem specyfiki funkcjonującej na danym 
obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej (format numeru, zasada konstrukcji 

3 Opisywane w tym akapicie cechy wywiadu CATI właściwe są też dla innych technik, których 
realizacja jest wspomagana komputerowo, na przykład dla wywiadu CAPI (Computer Assisted 
Personal Interview – wywiad face-to-face z laptopem), czy też badań internetowych – CAWI 
(Computer Assisted Web Interview).
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prefiksów, logika przydzielania przez operatorów numerów abonentom, itp.) 
[Sawiński 1996; Steeh 2008]. 

Co więcej, w badaniach CATI niezbędne jest zwykle łączenie w próbach 
numerów stacjonarnych i komórkowych – właściwa dla większości krajów 
spadająca penetracja telefonii stacjonarnej i rosnąca liczba abonentów telefonii 
komórkowej sprawia, iż próby generalne ludności bazujące jedynie na użytkow-
nikach telefonów „domowych” straciłyby walor reprezentatywności [Keeter i in. 
2007]. W Polsce, według szacunków [Kujawski i in. 2008], w 2008 r. telefon 
stacjonarny posiadało jedynie 47% gospodarstw domowych, natomiast z telefonu 
komórkowego korzystało 75% Polaków.

Pod drugie, w badaniach CATI stosuje się odmienną od tej właściwej dla 
badań terenowych organizację pracy sieci ankieterskiej. Ankieterzy zgromadzeni 
są w jednym bądź kilku call center (każde studio wyposażone jest w odpowiednią 
liczbę stanowisk komputerowych – od kilkunastu do kilkuset), skąd telefonują 
do respondentów; praca ankieterów zorganizowana jest w kilkugodzinne sesje. 
Znajduje to odzwierciedlenie w stosowanych przez ośrodki badawcze procedurach 
human resources, przede wszystkim tych dotyczących wynagradzania i kontroli 
pracy ankieterów. Ankieterzy są najczęściej opłacani za przepracowaną godzinę 
(a nie za zrealizowany przypadek, jak ma to miejsce w pracy ankieterów tereno-
wych), zaś kontrola ich działań odbywa się w czasie rzeczywistym – nadzorujący 
pracę studia superwizor widzi pracującego ankietera, może włączyć podsłuch 
wywiadu, który akurat jest realizowany, ma też możliwość podglądu ekranu 
ankieterskiego (widzi, jakie odpowiedzi zaznacza ankieter) [Steve i in. 2008; 
Polskie standardy… 2010]. Świadomość intensywności działań kontrolnych 
wymusza na ankieterach ściślejsze (aniżeli w przypadku wywiadów face-to-fa-
ce4) przestrzeganie zaleceń instrukcji, a co za tym idzie umożliwia osiągnięcie 
znacznie większej standaryzacji zachowania ankieterów [Lavrakas 1993; Fowler, 
Mangione 1990].   

Po trzecie, charakterystyczny dla wywiadu CATI jest brak fizycznej obecności 
ankietera w trakcie przeprowadzania badania – proces komunikowania się między 
ankieterem a respondentem przebiega więc z wyłączeniem kanału niewerbalne-
go – jedynie na płaszczyźnie werbalnej i parajęzykowej. Odmienność kontaktu 

4 W badaniach face-to-face bieżący monitoring pracy ankieterów jest niemożliwy – stosuje się 
w nich wywiad kontrolny (lub kontrolną ankietę pocztową) zawierające pytania dotyczące samego 
wywiadu (jak długo trwał, czego dotyczył, itp.), jak również powtórzone niektóre z pytań zada-
nych wcześniej przez ankietera [Polskie standardy… 2010; Sztabiński 1995]. Więcej możliwości 
kontrolnych (aczkolwiek wciąż mniej niż wywiad CATI) daje wywiad osobisty ze wspomaganiem 
komputerowym – CAPI [zob. Sawiński 2005].  
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w wywiadzie osobistym i wywiadzie CATI ma wpływ na uzyskiwane odpowiedzi, 
jak również na przebieg interakcji na linii ankieter-respondent [de Leeuw 2002].

Z jednej strony, stosunkowo duży dystans między ankieterem a respondentem 
w wywiadzie CATI działa korzystnie, ograniczając rozmiar efektu ankieterskiego. 
Jak pokazują badania [np. Tucker 1983; Groves, Magilavy 1986], zniekształcający 
wpływ cech ankietera na odpowiedzi respondentów jest trochę mniejszy w wywia-
dzie telefonicznym aniżeli face-to-face5. Co więcej, również społeczny wymiar 
wywiadu CATI wydaje się być mniej istotny, co sprawia, że społeczne uwikłanie 
respondenta – charakterystyczne dla wywiadu osobistego [zob. Hyman 1954; 
Kubiak i in. 1992] – jest tutaj osłabione. W efekcie w wywiadzie telefonicznym 
obserwujemy często słabszą skłonność respondentów do udzielania odpowiedzi 
społeczne akceptowanych, to jest takich, które są zgodne z ogólnie przyjętymi 
normami [Sztabiński 1999; Frey 1989; Kormendi 1988].

Z drugiej strony, wywiad telefoniczny cechuje mniejsza (w porównaniu do 
wywiadu osobistego) skuteczność zabiegów aranżacyjnych. Brak kontaktu wzro-
kowego sprawia, iż ankieter otrzymuje mało wskazówek mogących wzmocnić 
perswazyjność jego komunikatów (ankieter nie widzi respondenta, otoczenia, 
w jakim on się znajduje – mieszkania, okolicy, itp.) [Couper, Groves 2002], a je-
dynym pozawerbalnym narzędziem wpływu na badanego jest umiejętne posługi-
wanie się głosem (intonacja, tempo, częstotliwość, zabarwienie emocjonalne, itp.) 
[Groves i in. 2008; Oksenberg, Cannell 1988]. Kontakt telefoniczny łatwiej też 
jest respondentowi przerwać; rozłączenie rozmowy  jest „prostsze” niż zamknię-
cie przed ankieterem drzwi. Co więcej, w wywiadzie face-to-face, zakładając, że 
uda się go rozpocząć, zakończenie rozmowy w trakcie i wyproszenie ankietera 
z mieszkania jest stosunkowo trudne do przeprowadzenia – w wywiadzie CATI 
wystarczy przerwanie połączenia [Groves 1990]. Poza tym, ankieter telefoniczny 
nie ma żadnych możliwości kontrolowania warunków, w jakich realizowany jest 
wywiad, zwłaszcza ograniczania liczby czynności, które w tym samym czasie 
wykonuje respondent. W wywiadzie CATI, w szczególności, jeśli dzwoni się na 
numery komórkowe, respondent zwykle robi coś innego: gotuje obiad, uczestniczy 
w spotkaniu, prowadzi samochód itp. [Holbrook i in. 2003].

Przeprowadzając wywiady telefoniczne trzeba też – co oczywiste – liczyć 
się z bardzo ograniczonymi możliwościami stosowania bodźców wizualnych 
[de Leeuw 2002]. Użycie kart respondenta, typowe dla wywiadu osobistego, 
stanowi tutaj problem, chyba że karty te zostaną respondentowi dostarczone 

5 Oprócz braku fizycznej obecności ankietera czynnikiem zmniejszającym wpływ ankieterski 
w wywiadzie CATI jest też, wspomniana wcześniej, silna standaryzacja zachowania ankieterów. 
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wcześniej (mailem lub w przesyłce pocztowej) lub też jednym z zadań badanego 
jest przygotowanie takich kart (ankieter prosi o przygotowanie kartki, długopisu 
i poleca – na przykład – narysować skalę). Najczęściej brak materiałów wizual-
nych rekompensuje się specjalnymi rozwiązaniami stosowanymi w konstrukcji 
pytań. Chodzi tutaj przede wszystkim o zastępowanie skal semantycznych 
skalami numerycznymi lub też „rozbijanie” (unfolding) [Groves 1979] pytań ze 
skalami semantycznymi. Polega ono na zadawaniu w pierwszej kolejności pytania 
bardziej ogólnego (na przykład, czy respondent jest z czegoś zadowolony czy 
niezadowolony), a później pytania szczegółowego, którego treść jest uzależniona 
od wcześniejszej odpowiedzi (np. czy badany jest bardzo zadowolony czy trochę 
zadowolony). Do innych rozwiązań należy stosowanie technik wyobrażenio-
wych (na przykład „proszę sobie wyobrazić drabinę/termometr”), stosowanie 
pytań prekategoryzowanych (tj. otwartych dla respondenta, ale zamkniętych dla 
ankietera) oraz generalne ograniczanie liczby kategorii odpowiedzi w pytaniach 
oraz skracanie samych odpowiedzi [Frey 1989; de Leeuw 2002].  

Kolejne problemy związane są ze specyfiką rozmowy telefonicznej – w po-
równaniu do wywiadu osobistego charakteryzują ją szybsze tempo mówienia 
[Groves 1990] oraz większa skłonność do unikania pauz [de Leeuw 2002]. Cechy 
te mają konsekwencje dla uzyskiwanych odpowiedzi. Charakterystyczne między 
innymi dla wywiadu CATI zachowania respondenckie Krosnick [1999] określa 
mianem saticficing. Chodzi tutaj o takie reakcje badanych, które mają na celu 
ograniczenie wysiłku poznawczego potrzebnego do udzielenia rzetelnej odpowie-
dzi na pytanie ankietera. Przykładami saticficing są: „potakiwanie”, „zgadzanie 
się” ze stwierdzeniami odczytywanymi przez ankietera niezależnie od ich treści 
(acquiescence); wielokrotne posługiwanie się tą samą opcją w odniesieniu do 
różnych itemów pytania, gdy kategorie odpowiedzi pozostają niezmienne oraz 
wybieranie opcji „trudno powiedzieć”, jeżeli jest ona proponowana przez an-
kietera [Krosnick 1999; Holbrook i in. 2003]. Ponadto, analizy metodologiczne 
pokazują, że w wywiadzie telefonicznym uzyskuje się mniej wyczerpujące 
odpowiedzi respondentów na pytania otwarte [Sykes, Collins 1988], występuje 
też silniejsza skłonność badanych do wybierania na skalach opcji skrajnych 
a w pytaniach z odczytywaną listą kategorii – odpowiedzi zaprezentowanych 
jako pierwsze [Jordan i in. 1980; Groves 1979]6.

6 Choć trudno jest pisać o generalnych prawidłowościach, przegląd literatury przedmiotu zdaje 
się sugerować, że prawdopodobieństwo pojawienia się opisywanych trudności jest większe, gdy 
respondentami są osoby starsze i/lub o niskim poziomie wykształcenia [Loosveldt 1997; Herzog, 
Rodgers 1988] oraz gdy wywiad jest długi [Holbrook i in. 2003; Frey 1989].  
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ANKIETERZY CATI O SWOJEJ PRACY

Choć w literaturze przedmiotu (m.in. tej już cytowanej; poza tym: Groves 
i in. [2009]; Biemer i Lyberg [2003]) spotkać można wiele analiz dotyczących 
wpływu rozmaitych charakterystyk ankietera CATI (jego płci, wieku, przekonań, 
itp.) na jakość uzyskiwanych danych, mało jest przedstawionych wyników badań 
odnoszących się do opinii ankieterów na temat ich pracy – trudności, z jakimi 
się spotykają i sposobów, jakie stosują, aby je pokonać. 

Tarnai i Paxson [2005] dokonali podsumowania wyników analiz metodologicz-
nych, jakie były prowadzone w trakcie 12 sondaży telefonicznych. W odniesieniu 
do każdego zrealizowanego przypadku (było ich łącznie prawie 25 tysięcy) proszo-
no ankieterów o ocenę jakości wywiadu oraz – jeżeli ocena nie była najwyższa – o 
wskazanie przyczyn wyjaśniających problem. Jedynie 10% wywiadów uznano 
za niedoskonałe. Wśród powodów, jakie mogły do tego prowadzić ankieterzy 
najczęściej wskazywali na trudności ze zrozumieniem pytania przez respondenta 
(21%), kłopoty ze słuchem (11%), zakłócenia pochodzące z otoczenia respondenta 
(9%), niedostateczną znajomość języka angielskiego (9%) i niedołężność, chorobę 
respondenta (7%). Stwierdzono zależność między oceną ankieterską a liczbą bra-
ków danych w wywiadzie – im mniej było braków, tym lepszą notę otrzymywał 
wywiad. Autorzy wyrażają pogląd, że opinie ankieterów o wywiadzie są dobrym 
wskaźnikiem jakości rozmowy i w wielu przypadkach pozwalają na identyfikację 
źródeł problemów, z jakimi zmagają się respondenci. Na przykład, w opisywanym 
badaniu dość duża frekwencja przypadków nierozumienia przez badanych pytań 
może świadczyć o konieczność wprowadzenia zmian w skrypcie wywiadu albo 
też osłabienia stopnia standaryzacji rozmowy [Conrad, Schober 2000]. 

Fazzi i in. [2009] opisują wyniki badania jakościowego, jakie przeprowadzo-
no z 26 ankieterami CATI zatrudnionymi we włoskich agencjach realizujących 
wywiady telefoniczne. W indywidualnych wywiadach swobodnych pytano ankie-
terów o ich doświadczenia związane z pracą w studiu – w szczególności o to, jak 
często i w jakim zakresie zdarza im się postępować wbrew regule standaryzacji. 
Badani przywoływali wiele sytuacji, w których nie przestrzegali ujednolicających 
zaleceń instrukcji. Robili to, by uprzyjemnić wywiad, uczynić go mniej formal-
nym, bardziej zbliżonym do normalnej rozmowy lub też – choć rzadziej – by 
zmniejszyć ryzyko przerwania wywiadu przez respondenta. Autorzy zwracają 
uwagę na nieprzystawalność zaleceń obecnych w większości podręczników dla 
ankieterów do realiów pracy w studiu CATI; postulują wzbogacenie programu 
treningu ankieterskiego o elementy związane z radzeniem sobie z trudnymi sy-
tuacjami, jakie mogą się pojawić w trakcie rozmowy. 
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Badanie metodologiczne, którego wyniki przedstawię w dalszej części tekstu, 
miało na celu znalezienie odpowiedzi na dwa pytania problemowe. Bazując na 
relacjach samych ankieterów starałem się – po pierwsze – ustalić, jak bardzo różne 
czynności wykonywane w studiu CATI są dla ankieterów stresujące. Po drugie, 
chciałem dokonać rekonstrukcji strategii, jakie stosują ankieterzy, kiedy napo-
tykają na „trudnego” respondenta, to jest takiego, który zachowuje się w sposób 
niezgodny z oczekiwaniami badacza i ankietera. W literaturze przedmiotu nie 
spotkałem się z rozważaniami dotyczącymi takiej problematyki. 

METODOLOGIA

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2009 do sierpnia 
2010 r.. Objęto nim 12 polskich komercyjnych ośrodków badawczych realizu-
jących badania CATI7: 4P research mix, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, 
ARC Rynek i Opinia, Expert-Monitor (obecnie Kantar Media Intelligence), GfK 
Polonia, IMAS International, IPSOS, Grupa IQS, MillwardBrown SMG/KRC, 
PBS DGA, Pentor Research International (obecnie TNS Polska) i TNS OBOP 
(obecnie TNS Polska). Kryterium doboru agencji był fakt posiadania certyfikatu 
jakości w kategorii wywiadu CATI, przyznanego przez Organizację Firm Badania 
Opinii i Rynku (OFBOR) w wyniku VII edycji (2008 r.) inspekcji stosowania 
standardów Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Certyfikatem 
takim legitymowało się 18 firm – w sześciu agencjach realizacja badania – z uwagi 
na odmowę lub likwidację studia CATI – nie powiodła się. 

W każdej z instytucji przy użyciu ankiety (papierowej lub elektronicznej8) prze-
badałem możliwie liczną grupę ankieterów CATI, docierając w sumie do 846 osób. 
Odsetki realizacji w poszczególnych firmach były mocno różnicowane i wahały się 
od 20 do 100%. Za 100% przyjęto liczbę ankieterów, którzy w przeciągu miesiąca 
poprzedzającego początek badania w danej firmie przynajmniej raz byli w pracy.

7 Takie samo badanie przeprowadziłem też w dwóch ośrodkach zagranicznych: Capacent 
Gallup (w Islandii) oraz urzędzie statystycznym Norwegii: Statistik sentralbyra (Statistics Nor-
way). Realizacja zagranicznej części projektu została sfinansowana z dwóch grantów otrzymanych 
przeze mnie ze środków pomocy Mechanizmu Norweskiego EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. W każdej instytucji odbyłem 
10-dniową wizytę studyjną. Wyniki modułu zagranicznego nie są prezentowane w tym artykule. 

8 W większości agencji narzędzie badawcze miało postać papierową; ankieterzy wypełniali 
kwestionariusze podczas pracy (w specjalnie do tego przeznaczonym czasie lub też w przerwach 
między wykonywanymi połączeniami) i następnie oddawali mi je. Dwie agencje nie zgodziły się 
na taką formę badania – wykorzystano tam narzędzie elektroniczne: ankieterzy wypełniali ankietę 
zamieszczoną w Internecie lub też w wewnętrznym systemie informatycznym firmy.
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Uzupełnieniem części ilościowej projektu były indywidualne wywiady ja-
kościowe realizowane z ankieterami CATI. Do wywiadów tych rekrutowałem 
ankieterów pracujących w zawodzie co najmniej jeden rok, dbając by reprezen-
towani byli współpracownicy wszystkich agencji, które uczestniczyły w części 
ilościowej oraz by zapewnić zróżnicowanie badanych pod względem wieku, płci 
i profilu wykształcenia. Rekrutacja do wywiadów odbywała się na podstawie 
informacji zostawionych przez badanych w kwestionariuszu wykorzystanym 
w części ilościowej – ankieterzy byli tam informowani o planowanych wywia-
dach i proszeni o zostawienie swoich danych kontaktowych (numeru telefonu 
lub adresu mailowego). Z niektórymi osobami, które takie informacje zamieści-
ły, nawiązywałem później indywidualnie kontakt i umawiałem się na wywiad. 
Zrealizowałem 32 wywiady jakościowe.

Poniżej analizuję odpowiedzi na jedno z pytań ankiety, dotyczące stresują-
cych czynności ankieterskich. W dalszej części prezentuję dane z wywiadów 
jakościowych opisujące strategie postępowania wdrażane przez ankieterów 
w kontakcie z trudnymi respondentami9. Wyniki badania – co oczywiste – nie są 
reprezentatywne dla całej zbiorowości ankieterów realizujących w Polsce sondaże 
telefoniczne. Oprócz firm posiadających certyfikat PKJPA funkcjonują agencje, 
które takiego znaku jakości nie mają. Co więcej, wiele instytutów badawczych 
zleca obecnie realizację terenową swoich projektów firmom zewnętrznym (wyspe-
cjalizowanym w działaniach realizacyjnych), rezygnując z posiadania własnych 
sieci ankieterskich. Taki outsourcing ma miejsce w szczególności w obszarze 
badań telefonicznych, prawdopodobnie z uwagi na duże koszty, jakie pochłania 
budowa i utrzymanie infrastruktury CATI.

CZYNNOŚCI STRESUJĄCE

W jednym z pytań kwestionariusza przedstawiłem listę 11, potencjalnie kłopo-
tliwych, czynności ankieterskich. W odniesieniu do każdej z nich ankieter proszony 
był o ocenę, w jakim stopniu jest ona dla niego stresująca – czy jest ona: w ogóle 
niestresująca, raczej niestresująca, raczej stresująca, czy też bardzo stresująca. An-
kieter mógł też zaznaczyć opcję „trudno powiedzieć” lub „nie było takiej sytuacji”.

9 Kwestionariusz ankiety zawierał również pytania związane ze szkoleniem wprowadzającym 
oraz przeszłością zawodową badanych, mierzył też poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Z kolei 
scenariusz wywiadu przewidywał również rozmowę na temat postrzeganego wpływu nieosobistego 
kontaktu z respondentem oraz różnych cech wywiadu CATI (np. długość, rodzaje zadawanych pytań, 
tematyka, itp.) na prawdopodobieństwo pojawienia się trudności w kontakcie z respondentem. 
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Chcąc zidentyfikować wymiary czynności stresujących przeprowadziłem eks-
ploracyjną analizę czynnikową metodą głównych składowych. Do określenia liczy 
czynników użyłem kryterium wykresu osypiska [Bedyńska, Cypryańska 2007], na 
podstawie którego ustaliłem, że należy wyodrębnić dwa czynniki. Po wykonaniu 
analizy z rotacją ortogonalną metodą Varimax stwierdziłem, że pierwszy czynnik 
tworzą cztery itemy odnoszące się do czynności związanych z ryzykiem przerwania 
wywiadu przez respondenta, natomiast drugi czynnik silnie ładuje cztery itemy 
opisujące czynności prowadzące do obciążenia poznawczego ankietera. Pozostałe 
trzy itemy usunąłem z analizy, gdyż nie były one silnie nasycone żadnym z wyod-
rębnionych czynników10. Szczegółowe wyniki prezentuję w tabeli 1.
TABELA 1. Stresujące czynności ankieterskie – analiza czynnikowa

Czynnik / czynność ankieterska
Średnia arytmetyczna  

(skala od 1: w ogóle nie stresujące 
do 4: bardzo stresujące)1

1 2
Czynnik 1: czynności związane z ryzykiem przerwania 
wywiadu przez respondenta 2,64

Przeprowadzanie wywiadu z respondentem „doczepiają-
cym się” do wielu pytań, narzekającym na ich bezsensow-
ność, niepoprawność, itp. (0,8072)

2,85

Aranżowanie wywiadu z respondentem agresywnym – 
krzyczącym, odgrażającym się, itp. (0,791) 2,85

Przeprowadzanie długiego wywiadu, trwającego ponad 
30 minut (0,586) 2,62

Konwertowanie odmowy – nakłanianie do udziału w ba-
daniu respondenta, który w czasie poprzedniej rozmowy 
odmówił (łagodna odmowa) (0,710)

2,26

Czynnik 2: czynności powodujące obciążenie poznawcze 
ankietera 2,03

Przeprowadzanie wywiadu z respondentem słabo słyszą-
cym (0,773) 2,54

Przeprowadzanie wywiadu z respondentem z poważną 
wadą wymowy – jąkającym się, mówiącym niewyraźnie, 
itp. (0,809)

2,26

Notowanie rozbudowanej odpowiedzi respondenta na 
pytanie otwarte (0,627) 1,82

10 Usuniętymi itemami były: „Dopytywanie respondenta odpowiadającego nie na temat, nie-
jednoznacznie, lakonicznie, itp.”; „Aranżowanie wywiadu z respondentem twierdzącym, iż jego 
numer telefonu jest zastrzeżony i ośrodek nie ma prawa do niego dzwonić (próba numerów gene-
rowanych losowo)”; „Aranżowanie wywiadu z respondentem podejrzewającym, że rzeczywistym 
celem rozmowy jest nie przeprowadzenie wywiadu, a nakłonienie do zakupu jakiejś rzeczy”.
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1 2
Realizowanie wielu różnych projektów w trakcie jednej 
sesji (0,475) 1,53

Wyznacznik = 0,027; K-M-O = 0,85411; rotacja Varimax

Czynnościami bardziej stresującymi dla ankietera okazały się te związane 
z ryzykiem przerwania wywiadu przez respondenta. Ryzyko to spowodowane 
jest cechami charakterologicznymi respondenta (skłonność do agresji, wytykania 
nieprawidłowości w narzędziu badawczym, niechęć do uczestniczenia w badaniu) 
lub też cechą samego wywiadu – jego długością. Czynności mniej stresujące dla 
ankieterów to te, które powodują ich obciążenie poznawcze. Zaliczyć możemy do 
nich przede wszystkim czynności odnoszące się do zakłóceń komunikacyjnych na 
linii ankieter-respondent oraz koordynacji słuchania i pisania. Kłopotliwe – choć 
w mniejszym stopniu – jest też dla ankieterów częste przełączanie się między 
realizowanymi projektami.

Chcąc dokładniej zanalizować wyniki, szukałem zależności między stopniem 
zestresowania ankietera danymi czynnościami a cechami społeczno-demograficz-
nymi i cechami opisującymi charakter pracy w studiu. Wyniki analiz prezentuję 
w tabelach 2–512.

TABELA 2. Poziom zestresowania a płeć ankietera

Wymiary stresu
Płeć ankietera

kobieta mężczyzna
Czynności związane z ryzykiem przerwania wywiadu 
przez respondenta 2,73 2,47

Czynności powodujące poznawcze obciążenie ankietera 2,04 2,01

TABELA 3. Poziom zestresowania a wiek ankietera

Wymiary stresu
Wiek ankietera (lata życia)

do 22 23–24 25–28 29 i więcej
Czynności związane z ryzykiem 
przerwania wywiadu przez respondenta 2,56 2,53 2,70 2,78

Czynności powodujące poznawcze 
obciążenie ankietera 2,06 1,96 1,97 2,12

11 Wyznacznik i K-M-O (miara adekwatności doboru próby Kaisera, Mayera i Olkina) to miary 
testujące właściwości macierzy korelacji [Bedyńska, Cypryańska 2007].

12 W tabelach podano wartości średnich arytmetycznych (skala od 1: w ogóle nie stresujące 
do 4: bardzo stresujące; z analiz wykluczono odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „nigdy nie było 
takiej sytuacji”.
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TABELA 4. Poziom zestresowania a doświadczenie ankieterskie

Wymiary stresu
Staż pracy ankietera w CATI (miesiące)

do 4 5–11 12–23 24 i więcej
Czynności związane z ryzykiem prze-
rwania wywiadu przez respondenta 2,51 2,65 2,68 2,70

Czynności powodujące poznawcze 
obciążenie ankietera 2,05 2,00 2,01 2,02

TABELA 5. Poziom zestresowania a obciążenie pracą

Wymiary stresu
Obciążenie pracą ankietera3

małe średnie duże
Czynności związane z ryzykiem przerwania 
wywiadu przez respondenta 2,71 2,64 2,58

Czynności powodujące poznawcze obciąże-
nie ankietera 2,02 2,05 1,90

Większe różnicowanie poziomu zestresowania wśród różnych kategorii 
ankieterów widoczne jest w przypadku czynnika 1, a więc tego odnoszącego się 
do czynności mogących skutkować przerwaniem wywiadu przez respondenta. 
Jak widać, bardziej wrażliwe na tego typu sytuacje są kobiety, osoby starsze, 
ankieterzy o dłuższym stażu pracy oraz o mniejszym obciążeniu pracą. Niewy-
kluczone, iż ankieterzy starsi i dłużej pracujący w studiu CATI, traktują to zajęcie 
bardziej poważnie i stanowi ono główne źródło ich utrzymania. W konsekwencji 
osoby te w większym stopniu obawiają się zdarzeń, które mogą być traktowane 
w kategorii porażki. Z kolei mniejszy poziom zestresowania wśród ankieterów 
bardziej obciążonych pracą wyjaśniać można jako efekt „wyrobienia się”, pew-
nego uniewrażliwienia na czynniki potencjalnie stresogenne. Choć może być 
też tak, że mniejsza podatność na stres jest u tych osób cechą osobowościową, 
a wykonywanie pracy z większą intensywnością to niejako rezultat posiadania 
takiej konstrukcji psychicznej.

Analizowane cechy w mniejszym stopniu różnicują poziom zestresowania 
w przypadku czynnika związanego z czynnościami mogącymi powodować obcią-
żenie poznawcze ankietera. Najistotniejszymi zmiennymi wydają się tu być wiek 
i intensywność pracy. Osoby zakwalifikowane do brzegowych kohort wiekowych 
(do 22 lat i od 29 lat) wykazują większy stopnień zestresowania aniżeli osoby 
w wieku od 23 do 28 lat. Ankieterzy najbardziej obciążeni pracą są mniej zestre-
sowani w porównaniu do ankieterów pracujących z mniejszą intensywnością. 
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TRUDNI RESPONDENCI

Przejdę teraz do opisu wyników części jakościowej badania. Jak już wspo-
mniałem, interesowało mnie, jakie środki zaradcze wdrażają ankieterzy w sytu-
acji kontaktu z respondentami niewspółpracującymi. Wyróżniłem następujące 
kategorie trudnych respondentów:

1) respondenci niechętni – odmawiający uczestnictwa w wywiadzie;
2) respondenci zirytowani, narzekający na wywiad;
3) respondenci mający problem ze zrozumieniem treści pytań;
4) respondenci cechujący się dużą aktywnością uboczną (komentujący 

pytania, uciekający w dygresje, itp.).

(1) Większość badanych ankieterów przyznaje, że w przypadku natrafienia 
na respondenta odmawiającego udziału w wywiadzie, kalkuluje „opłacalność” 
nakłaniania rozmówcy do współpracy. Jeżeli należy on do kategorii responden-
tów łatwodostępnych (czyli penetracja w populacji osób o wskazanych cechach 
jest duża) i/lub baza numerów, jakie są w próbie jest liczna, ankieterzy na ogół 
rezygnują z przekonywania, żegnają się z rozmówcą i dzwonią pod inny numer. 
Jeśli jednak baza numerów będących w dyspozycji studia jest ograniczona  
i/lub do badania rekrutowani są ludzie o cechach mało popularnych, większość 
ankieterów podejmuje próbę nakłonienia rozmówcy do współpracy.

Jeżeli jest to zwykłe badanie masowe, to podchodzę do tego na zasadzie „nie ten, to 
następny”, tutaj mniej szanuje się bazę respondentów. Jeżeli on się nie zgodził w pierw-
szych słowach, to rozmowa z nim jest stratą czasu. Jeżeli jest to badanie, gdzie baza 
jest okrojona, mam powiedzmy 10 kontaktów i nie ma określonej kwoty, mam zrobić jak 
najwięcej się da, to jest to o wiele trudniejsze, muszę się tutaj bardziej postarać. (kobieta, 
23 lata, ankieterka CATI od dwóch lat)

Generalnie nie przesadzam z namawianiem. Zawsze się boję tego, że zacznę wywiad, 
a respondent mi odmówi w połowie – to jest wtedy stracony czas. Po co ja mam się z nim 
męczyć i ryzykować, że mi odłoży słuchawkę, jak może mi się zaraz jakiś inny respondent 
bez problemu zgodzić. (kobieta, 25 lat, ankieterka CATI od półtora roku)

Niekiedy podejmowanie prób nakłonienia respondenta wynika też z nastroju 
ankietera (ma on ochotę podyskutować z kimś, posprzeczać się, sprawdzić, na 
ile perswazyjna jest jego argumentacja) lub też z chęci umilenia sobie czasu 
(rozmowa z respondentem jest przyjemniejsza niż ciągłe przedstawianie się 
i wygłaszanie formuły aranżacyjnej). W takich sytuacjach jednak zachowanie 
ankieterów zdaje się być zależne od zdecydowania, z jaką respondent wstępnie 
omawia – jeżeli odmowa jest „twarda”, większość ankieterów kończy taki kontakt 
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– oraz od oceny tego, jak sprawnie respondent poradziłby sobie z wywiadem – 
jeżeli ankieterzy spodziewają się trudności w odpowiadaniu na pytania, raczej 
powstrzymują się od nakłaniania.

Jak przychodzę do pracy na 8 godzin, to przez pierwsze 4 nakłaniam, bo lubię to 
robić, poza tym czas szybciej biegnie, jak rozmawiamy z osobą, a nie słuchamy sygnału 
[…]. Później, jak jestem zmęczona, to przy odmowie mówię „dziękuję bardzo”. (kobieta, 
24 lata, ankieterka CATI od roku) 

Też wiele zależy od mojego humoru. Jak mam dobry humor, to się lubię z takimi 
uparciuchami podroczyć i niekiedy udaje mi się ich namówić […]. A jak jestem w gorszym 
nastroju, to mi się nie chce i odpuszczam. (mężczyzna, 25 lat, ankieter CATI od roku)

Dwa przypadki, kiedy wiem z góry, że nic nie ugram i odpuszczam: silny, zdecydowany 
głos mówiący „nie” i stara babuleńka, która nic nie rozumie i nawet jak się zgodzi, to nie 
odpowie na żadne pytanie. (mężczyzna, 25 lat, ankieter CATI od dwóch lat) 

Generalnie można stwierdzić, że perswazyjność aranżacji w wywiadach 
telefonicznych jest stosunkowo słaba. Dominuje dążenie do realizacji jak naj-
większej liczby wywiadów w jak najkrótszym czasie. Jak przyznają niektórzy 
ankieterzy, spora część połączeń kończących się odmową mogłaby skutkować 
realizacją wywiadu, gdyby wysiłek aranżacyjny podejmowany przez dzwonią-
cych był większy.

Praktyka mi pokazała, że za parę godzin respondenci, którzy właśnie odmówili, mogą 
się zgodzić i jeszcze okazać się idealnymi respondentami. Po prostu czasem dzwonimy 
w beznadziejnych sytuacjach i stąd takie reakcje. Dlatego ja często takie przypadki 
wrzucam na za 3 godziny i wpisuję „niemiły facet”. Potem się okazuje, że w tym czasie, 
kiedy dzwoniłem, opieprzał go szef, a teraz człowiek siedzi w domu, je obiad i mu się 
nudzi. […] Kiedyś mieliśmy bardzo ograniczoną bazę numerów, która wykończyła nam 
się po jednym dniu. Szefostwo zrobiło tak, że na drugi dzień wrzucili znowu te same nu-
mery, mówiąc, że baza jest nowa. I nagle z tych odrzuconych numerów, 1/3 się zgodziła. 
(mężczyzna, 25 lat, ankieter CATI od roku)

(2) Osoby poddenerwowane, narzekające na wywiad to kolejna kategoria 
respondentów przysparzająca ankieterom kłopotów. Najczęściej zdenerwowanie 
to wynika z długości rozmowy, tzn. w opinii respondentów wywiad, w którym 
uczestniczą powinien być krótszy. Zdecydowana większość ankieterów „zabezpie-
cza się” przed taką sytuacją, mówiąc w trakcie aranżacji, jak długo będzie trwała 
rozmowa. Kiedy respondent reaguje zdenerwowaniem, ankieterzy informują, 
ile minut minęło od początku wywiadu i że rozmówca zgodził się na określony 
czas. Strategia taka – jak wynika z relacji ankieterskich – powinna być jednak 
stosowana z rozwagą:
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Mówi się w aranżacji, że wywiad trwa 10 minut. Ale to jest czas prawdziwy w przy-
padku respondenta, który odpowiada sprawnie. Jak ktoś się zastanawia, taki wywiad 
przedłuża się do 20 minut. To sprawia, że niektórzy rzucają słuchawką. […]) Zdarzyła 
mi się raz taka sytuacja, że respondent odmierzał mi czas. Powiedziałam, że wywiad 
będzie trwał 10 minut. On po 10 minutach powiedział: „przeznaczyłem dla pani tyle 
czasu, ile pani chciała; dziękuję bardzo, do widzenia”. (kobieta, 56 lat, ankieterka CATI 
od półtora roku)

Ankieterzy przyznają, że zdenerwowanie respondenta w wielu przypadkach 
zakończyć się może przerwaniem połączenia. Wyczuwając w głosie respondenta 
narastającą irytację, ankieterzy starają się „zmiękczyć” rozmówcę, podkreślając, 
że zostało już niewiele do końca lub też zwracając uwagę, że jedynie całkowicie 
zrealizowany wywiad może być uznany – w razie przerwania rozmowy, czas 
przeznaczony do tej pory przez badanego byłby czasem straconym. Dość często 
stosowaną tutaj strategią jest też zwiększanie tempa mówienia oraz – jeżeli rezy-
gnacja respondenta wydaje się nieunikniona – wyjście z propozycją rozłożenia 
wywiadu na raty i dokończenia rozmowy w innym terminie. 

W sytuacji, gdy respondent przerywa rozmowę w trakcie wywiadu i roz-
łącza się, ankieterzy albo postępują zgodnie z procedurą, opisując w systemie 
zdarzenie lub też oddzwaniają do respondenta udając, że przerwanie rozmowy 
było skutkiem usterki technicznej, a nie intencjonalnym działaniem respondenta. 
Co zaskakujące, taki zabieg jest dość często stosowany i – w opinii ankieterów 
– cechuje go spora skuteczność.

Jeżeli respondent rzuca mi słuchawką, to ja robię tak, że za chwilę do niego oddzwa-
niam i mówię, że coś przerwało i powtarzam aranżację. Wtedy albo się zgadza, albo nie, 
ale z reguły jest mu głupio i się zgadza. (kobieta, 25 lat, ankieterka CATI od półtora roku)

Jak ktoś mi rzuci słuchawką, to ja dzwonię jeszcze raz i się pytam: „pani rzuciła 
słuchawką, czy coś nas rozłączyło?” Czasami to skutkuje, ale jeżeli respondent rzuci 
słuchawką drugi raz, to jest spuszczony, nie ma co go umawiać i utrudniać pracy innym 
ankieterom. (kobieta, 23 lata, ankieterka CATI od dwóch lat)  

Niektórzy ankieterzy zwracają uwagę, że zdenerwowanie respondenta może 
być też pochodną braku asertywności. Respondenci tacy nie umieją powiedzieć 
wprost, że nie chcą brać udziału w badaniu, próbują się „wykręcać”, zwodzą 
ankietera, ale wreszcie – pod naciskiem – wyrażają zgodę na wywiad. Później 
na pytania ankietera reagują irytacją, niekiedy w furii przerywając rozmowę. 

Ludzie bardzo często kłamią. Godzina 21, na zewnątrz 20 stopni mrozu. Starsza 
pani mówi, że wychodzi. Ona nie wychodzi, tylko nie ma odwagi powiedzieć, że nie chce 
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brać udziału w wywiadzie. Ważna jest asertywność. (kobieta, 50 lat, ankieterka CATI 
od czterech lat)

Główna odpowiedź ludzi, którzy nie chcą wziąć udziału w ankiecie, to jest, że wy-
chodzą. Nawet jak się na komórkę dzwoni, to oni wychodzą. Ja się wtedy pytam, kiedy 
wrócą. (mężczyzna, 52 lata, ankieter CATI od trzech lat)

(3) Ankieterzy zgodnie przyznają, że bardzo często w swojej pracy natrafiają 
na respondentów mających trudności ze zrozumieniem pytań. Strategią urucha-
mianą czasami w takiej sytuacji jest ścisłe trzymanie się zaleceń (powtarzanie 
pytania wolniejszym tempem, ewentualne zaznaczenie kategorii „trudno powie-
dzieć”, w skrajnych przypadkach podziękowanie respondentowi i przerwanie 
wywiadu). 

Czasami są osoby mocno niekomunikatywne, najczęściej wynika to z wieku, ale 
nie zawsze. One po prostu nie rozumieją, co się do nich mówi. Taka rozmowa nie ma 
najmniejszego sensu, bo musiałabym wszystkie pytania zadawać po swojemu. Jeżeli po 
kilku pierwszych ekranach orientuję się, że ktoś w ogóle nie ma pojęcia, o czym ja mówię 
– rezygnuję, sama kończę rozmowę. (kobieta, 61 lat, ankieterka CATI od dwóch i pół lat)

Zdarzają się jednak (i takie odpowiedzi przeważają) próby mniejszej lub 
większej – destandaryzacji procedury realizacyjnej. Polega ona na ogół na prze-
formułowywaniu pytań tak, aby były one bardziej przystępne dla respondenta 
i wyjaśnianiu niezrozumiałych terminów. Rodzaj wdrażanej strategii wydaje się 
być zależy od firmy, w jakiej pracuje ankieter. Choć wszyscy są świadomi zna-
czenia ujednolicania sposobu przeprowadzania wywiadu, w większości ośrodków 
panuje przyzwolenie na odchodzenie od zaleceń w przypadku wystąpienia trud-
ności w zrozumieniu pytań – przyzwolenie takie ma zwykle charakter milczący, 
choć w pojedynczych przypadkach sami superwizorzy instruują ankieterów, aby 
przeformułowywać pytania. Jedynie w 2 ośrodkach – jak wynika z relacji ankie-
terów – pilnuje się tego, aby zachowanie ankieterów w omawianych sytuacjach 
było idealnie podręcznikowe.

Bardzo często jest tak, że pytania w ankiecie musimy upraszczać […], jak ludzie nie 
rozumieją pytań, to się denerwują, chcą się rozłączać. To oczywiście nie jest zalecenie 
oficjalne, ale nieoficjalne owszem. Nikt się do tego nie doczepia. Jeśli rozmawiam z tłu-
kiem, osobą, która nie rozumie większości słów, to mam dwie możliwości – zakończyć 
wywiad, bo respondent nie jest w stanie odpowiadać na pytania, lub dostosować się do 
respondenta. (mężczyzna, 24 lata, ankieter CATI od roku)

Warto zauważyć, że w opinii prawie wszystkich rozmówców pytania w skryp-
tach CATI często są sformułowane przy użyciu nadmiernie skomplikowanego 
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słownictwa i składni – są przeintelektualizowane, niedostosowane do możliwości 
intelektualnych przeciętnego respondenta. Gdyby – jak uważają ankieterzy – przy-
wiązywano większą wagę to tego, jak skonstruowane jest narzędzie badawcze 
(odsłuchiwano wywiadów, rozmawiano z ludźmi pracującymi w studiu), do 
przypadków odchodzenia od reguł standaryzacji by nie dochodziło.

Czasami pytania są tak pokracznie sformułowane, że nawet ja nie wiem, o co chodzi. 
Więc jak ci biedni respondenci z podstawowym czy zasadniczym wykształceniem mają je 
zrozumieć? […] Żaden badacz, żaden superwizor, który nie siedział na słuchawkach, nie 
wie tego, co my – ankieterzy – wiemy. (mężczyzna, 62 lata, ankieter CATI od trzech lat)

Zdarzają się czasami tak długie pytania, że jak skończę je czytać, to sama nie pa-
miętam, co było na początku. Respondent – nie widząc tekstu – tym bardziej. (kobieta, 
69 lat, ankieterka CATI od dwóch lat)

(4) Ostatni analizowany typ trudnego respondenta to rozmówca cechujący się 
dużą aktywnością uboczną – komentujący pytania, uzasadniający swoje odpo-
wiedzi, uciekający w dygresje, itp. Jak przyznają ankieterzy, obcowanie z takimi 
respondentami jest mocno kłopotliwe, gdyż z jednej strony obowiązuje reguła 
uprzejmości wobec badanego, z drugiej nadzorujący pracę w studiu CATI zwykle 
pilnują czasu, jaki poświęcany jest na realizację pojedynczego przypadku – zbyt 
długi wywiad generuje koszty. W konsekwencji ankieterzy próbują stosować się 
jednocześnie do tych dwóch wymogów, balansując między byciem uprzejmym 
i byciem efektywnym. W skrajnych przypadkach – podobnie jak w przypadku 
respondentów z trudnościami poznawczymi – wywiady są przerywane przez 
samych ankieterów.

Dygresje to koszmar każdego ankietera. Superwizor mówi, że ankieta ma trwać 
5 minut, a ona trwa 10 – dlatego, że respondent zaczyna opowiadać. Ja mam taką meto-
dę, że czekam do pierwszego wdechu i wtedy wchodzę z następnym pytaniem. Niekiedy 
działa, a niekiedy ludzie są tak niereformowalni, że 5-minutowa ankieta trwa pół godziny. 
(mężczyzna, 24 lata, ankieter CATI od roku)

Jak respondent się rozwodzi i opowiada o różnych sprawach, to ja piłuję paznokcie, 
książkę czytam, albo włączam „mute” i gadam z koleżanką. Z reguły daję się wygadać, 
ale jak trwa to strasznie długo, to mówię respondentowi, że nie chcę zajmować dłużej niż 
potrzeba jego czasu i proponuję, abyśmy wrócili do pytań. (kobieta, 25 lat, ankieterka 
CATI od półtora roku)

Ścinanie jest związane z ryzykiem – może skończyć się odmową. Trochę trzeba wy-
słuchać, pozwolić się wygadać temu respondentowi. Niekiedy jest jednak tak, że przed-
miot badania wywołuje u respondenta negatywne emocje i zaczyna on bluzgać. Wtedy 
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ucinam, nie jestem zainteresowana tym, żeby taki rynsztok na mnie spływał. (kobieta, 61 
lat, ankieterka CATI od dwóch i pół lat)

Zdarza się, że trzeba przerwać taki wywiad. Ktoś mówi „niech mnie pani teraz słu-
cha, ja chcę się wypowiedzieć, nie będę na te głupie pytania odpowiadał”. Jeżeli ktoś 
nie będzie odpowiadał na głupie pytania, to ja rozumiem, że on nie jest zainteresowany 
wywiadem – i taką rozmowę kończę. (kobieta, 25 lat, ankieterka CATI od trzech i pół lat)

Zachowaniem praktykowanym przez wielu ankieterów jest też proponowanie 
„rozgadanemu” respondentowi, aby wszystkie swoje uwagi zachował do końca 
wywiadu – wówczas zostaną one zarejestrowane. 

Zdarza się, że ktoś na początku deklaruje, że ma bardzo mało czasu, a później się 
rozgaduje i opowiada o różnych sprawach przy każdym pytaniu. Wtedy mówię, że pod 
koniec wywiadu będę miała możliwość zapisania swobodnych opinii, a teraz proszę 
jedynie o udzielenie odpowiedzi na skali. Na końcu już nikt o tym nie pamięta. Zresztą 
ja na to liczę, szczerze mówiąc. Niekiedy w skrypcie jest takie pytanie „czy coś jeszcze 
chciałby pan dodać? Stąd to wzięłam. (kobieta, 61 lat, ankieterka CATI od dwóch i pół lat)

ZAKOŃCZENIE

Wyniki badania wskazują na istnienie dwóch grup sytuacji wyzwalających 
reakcje stresowe u ankieterów CATI. Do pierwszej z nich zaliczyć możemy czyn-
ności ankieterskie związane z ryzykiem przerwania wywiadu przez respondenta 
(przeprowadzanie wywiadów długich, kontakt z respondentami agresywnymi 
oraz kwestionującymi poprawność zadawanych pytań), do drugiej – czynno-
ści powodujące znaczne poznawcze obciążenie ankietera (przede wszystkim 
przeprowadzanie wywiadów z respondentami mającymi problem ze słuchem 
i niewyraźnie mówiącymi). 

Przytoczone wyniki odsłaniają również popularne strategie uruchamiane przez 
ankieterów w sytuacji natrafienia na trudnego respondenta. Najbardziej zasta-
nawiające jest – jak sądzę – postępowanie ankieterów właściwe dla wywiadów 
prowadzonych z osobami mającymi trudność w zrozumieniu treści zadawanych 
pytań. Choć destandaryzowanie procedury realizacyjnej, do którego przyznają 
się ankieterzy, jest prawdopodobnie o wiele słabsze i rzadziej stosowane aniżeli 
w wywiadach terenowych – face-to-face – jest ono źródłem błędu i obniża war-
tość zebranego materiału. 

Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na fakt, iż – jak wynika z wypowiedzi 
ankieterów – w zdecydowanej większości firm badawczych osoby nadzorujące 
pracę studia CATI przyzwalają na stosowanie zabiegów destandaryzacyjnych. 
Niewykluczone, że superwizorzy podzielają wyrażane powszechnie przez an-
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kieterów opinie o nieprzystawalności języka pytań oraz zadań umieszczanych 
w skryptach CATI do możliwości intelektualnych przeciętnego respondenta 
i – rozumiejąc trudną sytuację ankieterów – nie egzekwują wymogu ścisłej 
standaryzacji. Być może właściwe byłoby uwzględnienie sugestii ankieterów 
i zwrócenie większej uwagi na kwestię przyjaznego dla respondenta redagowania 
pytań w skrypcie, jak również wyposażenie ankieterów w instrukcje regulujące 
(i zarazem standaryzujące) sposób zachowania w przypadku kontaktu z kłopo-
tliwym rozmówcą.
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Wojciech Jabłoński

DIFFICULT SITUATIONS IN TELEPHONE INTERVIEWS

Abstract

The results show that there are two types of duties causing stress to the interviewers: activi-
ties that may lead to an interview break-off and activities that cause cognitive difficulties to the 
interviewers. Methods adopted by the interviewers in dealing with problem respondents seem to be 
dependent on the type of troublesome situation. In instances when respondents experience difficulty 
in understanding the questions, most interviewers destandardize the interview protocol and simplify 
the vocabulary and syntax. Interviewers’ reactions and strategies in other situations (i.e. reluctant, 
irritated and talkative respondents) are more complicated and are thus determined by many factors. 

Key words: CATI, interviewers, telephone surveys, standardization.


