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Książka autorstwa M. Callegaro, K. Lozar Manfredy i V. Vehovara jest jedną 
z kilku opublikowanych ostatnio pozycji dotyczących sondażowych badań 
internetowych (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Oprócz niej na 
rynku ukazały się Doing Surveys Online [Toepoel 2016] oraz The Science of 
Web Surveys [Tourangeau i in. 2013]. Wspomnieć też należy o dwóch innych 
pozycjach: Online Panel Research. A Data Quality Perspective [Callegaro i in. 
2014] i Designing Effective Web Surveys [Couper 2008], choć zauważyć trzeba, 
że obie skupiają się na problemowo węższych zagadnieniach – na panelach in-
ternetowych oraz na kwestii projektowania sondażu internetowego.

Wszystkie wymienione książki zostały napisane lub zredagowane przez świa-
towej sławy metodologów sondażowych, a ich publikacje przygotowały czołowe 
wydawnictwa naukowe. Warto oczywiście polecić lekturę całego zestawu pozycji, 
choć w szczególności na rekomendację zasługuje w moim przekonaniu Web Su-
rvey Methodology. To, co wyróżnia tę książkę, to bardzo korzystne zbalansowanie 
treści stricte naukowych i tych o charakterze aplikacyjnym. W rezultacie książka 
może okazać się przydatna zarówno czytelnikom pragnącym pogłębić swoją 
wiedzę w zakresie metodologii sondażowych badań internetowych, jak również 
osobom chcącym samodzielnie  zrealizować sondaż w sieci. Uniwersalny cha-
rakter publikacji jest zapewne rezultatem bogactwa doświadczenia zawodowego 
(zarówno biznesowego jak i naukowego) jej autorów. M. Callegaro pracuje jako 
senior survey research scientist w Google, z kolei K. Lozar Manfreda i V. Vehovar 
są profesorami statystyki i metodologii na uniwersytecie w Lublanie1.

* Dr, adiunkt, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny; e-mail: wjablonski@uni.lodz.pl

1 K. Lozar-Manfreda i V. Vehovar założyli w 1998 r. stronę internetową http://www.websm.
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Pierwszy rozdział recenzowanej książki charakteryzuje badania internetowe 
jako rodzaj badań sondażowych oraz zarysowuje poszczególne etapy procesu 
badawczego związane z przygotowaniem projektu, jego realizacją terenową 
i opracowaniem danych. Autorzy przedstawiają rys historyczny sondaży interneto-
wych i szerzej wszystkich technik sondażowych wykorzystujących wspomaganie 
komputerowe (CASIC – Computer Assisted Survey Information Collection), ze-
stawiają możliwości i ograniczenia badań internetowych, jak również nakreślają 
ich potencjalne zastosowania. 

W drugim rozdziale, najobszerniejszym spośród wszystkich, opisane są 
czynności badawcze poprzedzające etap realizacji terenowej. Autorzy poruszają 
problem doboru próby w badaniach internetowych, charakteryzując probabili-
styczne i nieprobabilistyczne podejścia w tym obszarze, omawiają też kwestię 
przygotowania kwestionariusza. Dokładnie scharakteryzowane są specyficzne dla 
techniki CAWI rodzaje pytań: przyciski opcji (radio buttons), przyciski wyboru 
(checkboxes) czy listy rozwijalne (drop-down menu) i możliwości ich zastosowa-
nia w kontekście poszukiwanych informacji. Czytelnik znajdzie też szczegółowe 
wskazówki dotyczące struktury kwestionariusza. W tekście przedstawiono zalety 
i wady różnych opcji związanych z liczbą pytań prezentowanych respondentowi 
na jednej stronie (scrolling i paging), pokazano też rozwiązania charakterystycz-
ne dla wszystkich technik wspomaganych komputerowo: automatyzację reguł 
przejść (branching), polegającą na zaszyciu dyrektyw w kodzie strony, rotowanie 
i randomizowanie elementów kwestionariusza, czy też automatyczną walidację 
odpowiedzi udzielonych przez respondenta i wyświetlanie informacji o błędzie. 
W rozdziale drugim omówione są też rozmaite zagadnienia natury technicznej. 
Czytelnik dowie się, w jaki sposób stworzyć i zarządzać bazą respondentów (o ile 
baza taka będzie w badaniu wykorzystywana); pozna także sposoby gromadzenia 
w sondażu internetowym paradanych, a więc danych charakteryzujących pro-
ces udzielania odpowiedzi na pytania kwestionariusza (np. informacji o czasie 
spędzonym przez respondenta na konkretnej stronie czy informacji o zmianie 
udzielonej już wcześniej odpowiedzi)2; zapozna się też ze sposobami zapewnienia 

org. Jest ona źródłem informacji dotyczących sondażowych badań internetowych i wpływu nowo-
czesnych technologii na proces zbierania danych sondażowych – rejestruje publikacje związane 
z tym obszarem, zestawia i opisuje udostępniane przez różne podmioty oprogramowanie zarządza-
jące realizacją badań w sieci. Witryna zapewnia również wsparcie dla czytelników recenzowanej 
książki – znajdują się na niej dodatkowe materiały, posegregowane tematycznie i przypisane do 
konkretnych rozdziałów publikacji.

2 Znacznie więcej informacji na ten temat znaleźć można w rozdziale innej książki poświę-
conej sposobom wykorzystania paradanych w badaniach sondażowych [Callegaro 2013]. 
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ochrony informacji pozyskiwanych w badaniach internetowych i gwarantowania 
respondentom poufności i/lub anonimowości. Rozdział kończy sekcja poświę-
cona zjawisku niedostępności respondentów (nonresponse) w badaniach CAWI. 
Przywołano tu klasyczne informacje dotyczące wskaźników niedostępności i znie-
kształceń powodowanych błędem braku odpowiedzi; opisano również procedury 
mogące przyczyniać się do ograniczania zjawiska niedostępności i zwiększania 
kooperatywności badanych – m.in. pokazano, jak w badaniach CAWI umiejętnie 
stosować gratyfikacje dla respondentów (incentives) oraz w jaki sposób zarządzać 
wysyłką zaproszeń do udziału w badaniu, monitów i podziękowań.

Rozdział trzeci zestawia ogólne informacje dotyczące etapu zbierania danych. 
Jako że w badaniach CAWI etap ten realizuje się niejako sam, bez udziału badacza, 
autorzy opisali go na kilku zaledwie stronach. Równie skrótowo potraktowali 
etap obróbki danych (rozdział czwarty), uznając zapewne – skądinąd słusznie – 
że temat ten wykracza poza ramy książki. 

W rozdziale piątym scharakteryzowano trzy dodatkowe zagadnienia związane 
z badaniami internetowymi: korzystanie przez respondentów z urządzeń prze-
nośnych do udzielania odpowiedzi w sondażach, panele internetowe i oprogra-
mowanie służące do zarządzania realizacją badań CAWI. Zjawisko wypełniania 
ankiet internetowych na urządzeniach innych niż komputer stacjonarny czy laptop 
(głównie na sprzęcie przenośnym, takim jak smartfony i tablety) osiąga coraz 
większe rozmiary i w oczywisty sposób stanowi wyzwanie dla badaczy sonda-
żowych. Autorzy książki prezentują różne podejścia do tego problemu, opisując 
procedury optymalizacji kwestionariuszy do środowiska urządzeń przenośnych, 
jak również nakreślając możliwość realizacji badania w aplikacji smartfonowej 
(a nie „tradycyjnie” w przeglądarce internetowej). Spora część badań CAWI 
(zwłaszcza tych o charakterze marketingowym) realizowana jest w ramach paneli 
internetowych; zaproszenia do udziału w konkretnym projekcie rozsyłane są 
to rekrutowanych wcześniej użytkowników, wyrażających chęć brania udziału 
w sondażach. W książce zaprezentowano metody rekrutacji uczestników do pa-
neli o charakterze probabilistycznym i nieprobabilistycznym; poruszono również 
problem jakości danych z badań panelowych, opisując znane na gruncie badań 
nieinternetowych problemy uzawodowienia respondentów i efektu panelowego3. 
Do przeprowadzenia badania CAWI konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego 
oprogramowania komputerowego. Rynek tego typu narzędzi dynamicznie się 

3 Tematyka paneli internetowych opisana jest w książce dość skrótowo. Bardziej obszerne 
dane znajdzie czytelnik w innej publikacji, poświęconej tylko temu zagadnieniu [Callegaro i in. 
2014].
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rozwija, co pokazują w książce autorzy; dokonują oni również charakterystyki 
możliwości oferowanych przez rozmaite narzędzia informatyczne oraz definiują 
kryteria, według których oprogramowanie powinno być dobierane. 

Trzy ostatnie rozdziały publikacji mają charakter zamykający. Rozdział szó-
sty nakreśla szerszy kontekst sondażowych badań internetowych, nawiązując do 
koncepcji całkowitego błędu badania (Total Survey Error), czy też charakteryzując 
badania typu mixed-mode (a więc wykorzystujące kilka sondażowych technik 
zbierania danych). W następnym rozdziale przedstawiona jest przyszłość badań 
webowych – w odniesieniu do rozwoju technologii (w tym oprogramowania 
komputerowego), metodologii sondażowej, jak również spodziewanych zmian 
natury społecznej i biznesowej. Rozdział ósmy stanowi krótkie podsumowanie 
treści przedstawionych w książce.

Jak już wspomniałem, zaletą publikacji jest – w moim przekonaniu – umiejętne 
wyważenie treści naukowych i aplikacyjnych, przedstawiających dyrektywy działa-
nia na określonych etapach realizacji badania CAWI. Dzięki temu książka może słu-
żyć pomocą w różnych sytuacjach i być wykorzystywana przez różnych odbiorców.

Po pierwsze, można jej użyć do uzupełnienia wiedzy z zakresu metodologii 
sondażowej o elementy metodyki badań internetowych. Jak wynika z moich 
obserwacji, wiedza ta wśród socjologów zajmujących się metodologią ilościową 
nie jest wystarczająca. Umiejętne poruszanie się w obszarze badań internetowych 
wymaga bowiem bardziej przyswojenia całkowicie nowych informacji, a mniej 
dostosowania wiedzy już nabytej do innego kontekstu. Metodologia badań CAWI 
obejmuje szereg zagadnień specyficznych tylko i wyłącznie dla tej techniki zbie-
rania danych. Przykładem może być tu procedura projektowania kwestionariusza 
i doboru pytań zadawanych respondentom. Wykonując te czynności, napotkamy 
problemy nieobecne w sytuacji pracy nad kwestionariuszem papierowym (a nawet 
kwestionariuszem elektronicznym przeznaczonym do wywiadów ze wspomaga-
niem komputerowym – CAPI lub CATI). Inny przykład to – charakterystyczna 
dla badań internetowych – konieczność zaznajomienia się z zagadnieniami natury 
technologiczno-informatycznej. Związane jest to zarówno z tym, że projekty 
CAWI muszą być realizowane przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania, 
jak również dotyczy niespotykanego w innych technikach problemu destandary-
zacji procesu badawczego, wynikającego z faktu posiadania przez respondentów 
rozmaitych urządzeń zapewniających dostęp do Internetu4.

4 Web Survey Methodology może być też udanym narzędziem dydaktycznym przeznaczonym 
do pracy ze studentami socjologii czy marketingu. Studenci powinni być uczeni metodologii son-
daży webowych, tymczasem brak jest na rynku polskim odpowiedniej publikacji z tego zakresu. 
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Drugi rodzaj odbiorców książki stanowić mogą osoby niezwiązane zawodowo 
z badaniami sondażowymi i nieposiadające w tym zakresie wiedzy profesjonalnej, 
ale chcące przeprowadzić własne badanie. Kończy się czas, gdy do zrealizowania 
badania ilościowego konieczne było wykorzystanie zasobów będących w posiada-
niu jedynie profesjonalnej agencji. Sondaże demokratyzują się głównie ze względu 
na coraz większe możliwości posługiwania się narzędziami do samodzielnego 
tworzenia badań internetowych – do-it-yourself (DIY) survey tools – prostych 
w obsłudze aplikacji, prowadzących użytkownika przez ścieżkę budowania kwe-
stionariusza, często udostępniających „badaczom” obszerne bazy wzorcowych 
pytań, z których wybrać mogą te odpowiadające im potrzebom, wspierających 
proces realizacji (zbierających i przechowujących odpowiedzi) i generujących 
automatycznie zestawienia wynikowe. Można przypuszczać, że wśród użytkow-
ników tych narzędzi są osoby pragnące robić to bardziej świadomie.

Książka Web Survey Methodology – choć bardzo dobra – nie jest pozbawiona 
wad. Niepotrzebny – moim zdaniem – jest cały rozdział szósty, mający za zadanie 
ulokować badania internetowe w szerszym kontekście. Liczba, różnorodność 
i skrótowość odniesień poczynionych przez autorów w tym miejscu sprawia, 
że przekaz jest chaotyczny. Rozważyć można było również zrezygnowanie 
z rozdziału czwartego (kilkunastu stron poświęconych różnym zagadnieniom 
analitycznym i raportowym) i włączenie treści niezwykle krótkiego rozdziału 
trzeciego do innego fragmentu książki. Dobrym ruchem byłoby z kolei rozbu-
dowanie wątków poruszonych w rozdziale piątym, zwłaszcza tych dotyczących 
paneli internetowych. 

Wspomniane niedociągnięcia nie ważą jednak na mojej ogólnej ocenie pu-
blikacji. Uważam, że jest ona idealnym źródłem wiedzy dla każdego zaintereso-
wanego – mniej lub bardziej – metodologią badań internetowych. 
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