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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano technikę wywiadów eksperckich oraz ich 

szczególnej podklasy – wywiadów delfickich. Wskazano przyczyny, dla 
których zastosowanie tej techniki w socjologicznej praktyce badawczej jest 
współcześnie uzasadnione. Omówiono skrótowo doświadczenia z wykorzy-
staniem wywiadów eksperckich (w tym: delfickich) w innych dyscyplinach 
naukowych oraz w badaniach aplikacyjnych. Charakterystyka wywiadów 
eksperckich (w tym: delfickich) została uzupełniona o prezentację własnych 
doświadczeń badawczych. Artykuł kończą rozważania dotyczące konsekwen-
cji, z jakimi wiąże się odwołanie w badaniach socjologicznych do wiedzy 
fachowej i doświadczenia aktorów społecznych. Odnosi się to przede wszyst-
kim do konieczności przemodelowania dotychczasowej roli socjologa oraz 
respondenta. Sama relacja badacza i badanego powinna zostać przeformuło-
wana w kierunku relacji partnerskiej, kosztem relacji władzy i/lub statusu. 
W artykule wskazane są te obszary dociekań socjologicznych, w których 
przypadku wykorzystanie wywiadów eksperckich (w tym: delfickich) jest 
szczególnie uzasadnione.

Słowa kluczowe: respondent, wywiad socjologiczny, wywiad ekspercki, 
wywiad delficki
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WPROWADZENIE 

Współcześnie doświadczamy dwóch szczególnego rodzaju zjawisk. Pierw-
szym z nich jest – niemające precedensu w historii i ściśle związane z rozwojem 
technologicznym oraz logiką działania mediów masowych – przyspieszenie tempa 
życia publicznego lub (szerzej) przyspieszenie tempa życia społecznego. Drugim 
zjawiskiem pozostaje postępująca komplikacja obszaru spraw publicznych. Oba 
te fenomeny są z sobą związane i przynoszą określone konsekwencje dla funk-
cjonowania zarówno jednostek, jak i całości społecznych1. Erik von Kuehnelt-
-Leddihn stwierdził w sposób kategoryczny: „nieustannie pogłębia się przepaść 
między scita a scienda, rzeczywistą wiedzą jednostki a zakresem wiedzy, która 
jest niezbędna, aby choć w pewnym stopniu zrozumieć poważne problemy kraju 
i współczesności. W naszych czasach nawet osoba bardzo wykształcona nie jest 
w stanie rozeznać się we wszystkich dziedzinach wiedzy i nauki. Przepaść ta 
nieustannie się zwiększa […]. Wszyscy stajemy się coraz większymi ignorantami 
i nic już nie powstrzyma tej nieuchronnej degradacji” [2008: 53–54]. 

Warto tu przypomnieć, że ostatnim człowiekiem „wiedzącym wszystko” 
(a więc w pełni kompetentnym we wszystkich obszarach ówczesnej wiedzy na-
ukowej, filozofii i sztuki), był – według najczęstszej opinii – Gottfried Leibniz, 
który zmarł w początkach XVIII w. Nawet jeśli zgodzić się ze spotykaną rzadziej 
tezą, iż ostatnim „wszystko wiedzącym” nie był Leibniz, lecz zmarły sto lat 
później (w 1829 r.) Thomas Young, angielski fizyk, fizjolog, lekarz, poliglota, 
artysta, matematyk, egiptolog i botanik, to i tak należy uznać, że przynajmniej 
od 200 lat ludzkość doświadcza zjawiska specyficznej niekompetencji. W dyspo-
zycji pozostaje bowiem wiedza (zapisana w umysłach, książkach i na twardych 
dyskach), której znaczne obszary na zawsze pozostaną dla poszczególnych 
jednostek niepoznane. Zarazem wiedza ta jest użyteczna i faktycznie wykorzy-
stywana przez specjalistów z poszczególnych dziedzin; może być też przydatna 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych2.

1 Zjawiska te mogą być nawet postrzegane w kategoriach wyzwań wobec systemów demokra-
tycznych. Jak celnie stwierdziła Lucyna Rajca, „świat jest […] coraz bardziej skomplikowany. Do 
podejmowania trafnych decyzji potrzebni są eksperci. Przeciętni ludzie są zazwyczaj ignorantami 
w sprawach publicznych. Czy wobec tego można odpowiedzialność za losy narodu powierzać 
obywatelom o przeważnie niewystarczających kompetencjach?” [2007: 60].

2 Osobnym problemem pozostaje, czy wytwarzana współcześnie „wiedza” w każdym 
przypadku jest użyteczna (w sensie instrumentalnym lub choćby poznawczym), a więc czy może 
zostać w sensowny sposób wykorzystana. Zdaniem Neila Postmana, obecne „przeładowanie 
informacją” przynajmniej po części wiązać należy z produkowaniem informacji bezużytecznych 
(w tym o charakterze statystycznym). Przekazy takie niosą z sobą pozór ważności i sensowności, 
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Nakreślona wyżej sytuacja (nasilająca się zgodnie z prawem Moore’a i jego 
interpretacją dokonaną przez Raya Kurzweila3) powoduje określone konsekwen-
cje dla realizacji badań socjologicznych. Należy bowiem uznać, że przynajmniej 
w niektórych wypadkach socjologowie mogą obecnie dysponować niewystarcza-
jącym poziomem kompetencji do właściwej (z merytorycznego punktu widze-
nia) analizy badanych zjawisk. Socjologowi może bowiem brakować fachowej 
wiedzy (np. w zakresie znajomości obowiązujących interpretacji przepisów 
prawa, uwarunkowań gospodarczych, sieci zależności instytucjonalnych, kosz-
tów wytwarzania nowych technologii) dla przeprowadzenia rzetelnego i pełnego 
opisu danego zjawiska społecznego (w jego wymiarze prawnym, gospodarczym, 
instytucjonalnym itd.) oraz zaprezentowania prób jego wyjaśnienia. Uzupełnianie 
tych niedoborów poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych 
(co postulowali autorzy Raportu Komisji Gulbenkiana [Flis 1999]) jest – zda-
niem autorów niniejszego artykułu – tylko jednym z możliwych rozwiązań. 
Rozwiązaniem komplementarnym (nie zaś konkurencyjnym) byłoby odwołanie 
się do – traktowanych jako eksperckie – diagnoz i predykcji samych aktorów 
społecznych (np. działaczy pozarządowych, polityków, związkowców, samo-
rządowców, biznesmenów, reprezentantów określonych środowisk). Być może 
socjologia – w niektórych obszarach badawczych – powinna się zatem skierować 
w stronę realizacji badań z udziałem ekspertów.

WYWIADY EKSPERCKIE  
– CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA

Obecnie wywiady eksperckie są stosowane w socjologii nieczęsto. Wskazuje 
na to choćby fakt, że podręczniki badań socjologicznych w ogóle nie poruszają 
kwestii realizacji przedsięwzięć badawczych z udziałem ekspertów [Babbie 2004; 

lecz w praktyce nie jest możliwa ich racjonalna interpretacja i racjonalne wykorzystanie (choćby 
tylko w budowaniu obrazu danego obszaru społecznego) [Postman 2004: 165 i nast.]. Niemniej 
za sprawą produkcji takich bezużytecznych informacji postępuje swoiste zagubienie jednostek we 
współczesnym świecie. 

3 Tzw. prawo Moore’a głosi, że moc obliczeniowa mikroprocesorów podwaja się co 18 miesię-
cy. Zdaniem Ray’a Kurzweila, „prawo Moore’a wyraża ogólniejszą regułę, a jej doniosłość trudno 
zrozumieć, bo człowiek nawykł do myślenia liniowego. Pamięta, co się wydarzyło w ostatniej 
dekadzie, i myśli, że przez kolejnych dziesięć lat będzie obowiązywało podobne tempo zmian. 
Tymczasem […] wydarzy się tyle technologicznych innowacji, ile miało miejsce w ciągu ostat-
niego stulecia” [Bendyk 2007]. Oznacza to istotne przyspieszenie tempa, w jakim wytwarzana jest 
wiedza. Przyrost informacji i możliwości ich wykorzystania – także w praktyce społecznej – ma 
charakter wykładniczy, co powinno być uwzględniane w badaniach socjologicznych. 
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Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001; Mayntz, Holm, Hübner 1985; Sztumski 
2005; Lutyński 1994]. 

Wynikać to może z faktu, że socjologowie często sami aspirują – w okre-
ślonym polu swoich dociekań – do miana ekspertów, a zarazem nie zawsze są 
zainteresowani niesocjologiczną wiedzą fachową w danym obszarze. Socjolog 
sam zatem wytwarza opisy, oceny i interpretacje określonych zjawisk, zaś opisy, 
oceny i interpretacje proponowane przez uczestników zdarzeń społecznych trak-
tuje raczej jako przedmiot swoich własnych dalszych analiz niż jako bezpośrednie 
źródło inspiracji do kreowania deskrypcji lub eksplanacji określonych faktów.

Inaczej przedstawia się sytuacja w naukowych badaniach gospodarki, 
zwłaszcza koncentrujących się na tworzeniu prognoz rozwoju danego obszaru 
działalności gospodarczej (w układzie przestrzennym lub branżowym). Chodzi 
o tzw. metodę foresight’u. Tu naukowcy często korzystają z wiedzy i pomysłowo-
ści osób będących specjalistami w danej dziedzinie [Magruk 2005: 257 i nast.]. 

Wywiady eksperckie są realizowane nie tylko w naukowych badaniach nad 
przyszłością gospodarczą branż i regionów. Są one również bardzo popularne 
w aplikacyjnych badaniach rynkowych i nie zawsze dotyczą obszaru prognoz. 
Realizacja wywiadów eksperckich jest oferowana przez większość agencji ba-
dawczych w Polsce. Najczęściej są one przeprowadzane na niewielkiej, celowo 
dobranej próbie badawczej. Jak stwierdzają badacze agencji PMR Research, 
wywiad ekspercki to „wywiad z respondentem, o którym z założenia wiadomo, 
że posiada dużą wiedzę na temat przedmiotu badania. Uczestnikami wywiadów 
eksperckich mogą być profesjonaliści i specjaliści z określonej branży” [http://
www.research-pmr.com/pl/baza-wiedzy-slownik – data dostępu: 20.10.2012; zob. 
też http://eei.com.pl/oferta/badania-rynku/badania-jakosciowe/ – data dostępu: 
20.10.2012].

Można przyjąć, że na ogół wywiady eksperckie (między innymi ze względu 
na niewielkie rozmiary próby badawczej i różne doświadczenia respondentów) 
przybierają postać wywiadów niestandaryzowanych, które w badaniach rynko-
wych nazywane są pogłębionymi, zaś w socjologii akademickiej – wywiadami 
swobodnymi ukierunkowanymi [Przybyłowska 1978]. Poszczególne wywiady 
w danym projekcie badawczym mają zatem wspólną tematykę, wspólne jest też 
jej uszczegółowienie, jednak nie w każdym wywiadzie zostanie zadany zestaw 
tych samych (głównie otwartych) pytań w tej samej postaci i kolejności. Co wię-
cej, nie wszystkie zagadnienia muszą zostać poruszone w rozmowie z każdym 
z respondentów [Babbie 2004: 327; Churchill 2002: 309–311].

W wywiadach eksperckich pytania zadane respondentom dotyczą nie tylko 
faktów lub stosunku do nich, lecz także prób ich wyjaśniania i przewidywa-
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nia. Przyjmuje się zarazem, że respondenci cechujący się dużym dorobkiem 
zawodowym lub dobrą quasi-profesjonalną wiedzą na dany temat (np. sportu 
amatorskiego), mogą prezentować interesujące propozycje analityczne. Dzięki 
wiedzy fachowej i „wyobraźni osadzonej w realiach” mogą również tworzyć 
wartościowe (realistyczne) prognozy rozwoju sytuacji w danym fragmencie 
rzeczywistości społecznej. 

WYWIADY DELFICKIE JAKO SZCZEGÓLNY PRZYPADEK  
WYWIADÓW EKSPERCKICH

Prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej lub społecznej, wypracowywane 
z udziałem ekspertów, powstają często dzięki zastosowaniu tzw. wywiadów del-
fickich, które stanowią szczególny przypadek (podklasę) wywiadów eksperckich. 
Jerzy Supernat w następujący sposób charakteryzuje tę metodę predykcji: „metoda 
delficka po zwala ustalić przyszłe zdarzenia, istotne dla funkcjonowania poszcze-
gólnych organizacji, społeczeństwa czy ludzkości, a nawet – w miarę dokładne 
daty ich wystąpienia. Ustaleń tych dokonuje się przez badanie opinii specjalistów, 
przy czym dla metody delfickiej charakterystyczna jest izolacja ekspertów. Badań 
dokonuje się bowiem drogą korespondencyjną, a udzie lający odpowiedzi nie ma 
żadnego kontaktu z innymi członkami ankietowanej grupy ekspertów” [Supernat 
2005: 151; zob. też Dittmann 2008: 186–189]. Supernat podkreśla, że w metodzie 
delfickiej chodzi o predykcję, nie zaś o projekcję zdarzeń. Prognoza nie opiera 
się więc na wiedzy o zdarzeniach przeszłych i nie stanowi prostej ekstrapolacji 
w przyszłość dotychczas obserwowanych trendów. Chodzi tu raczej o przewidy-
wanie wystąpienia pewnych nowych zjawisk i czynników, które w istotny sposób 
będą wpływać na przedmiot analizy [Supernat 2005: 151]4. Po raz pierwszy ta 
technika badawcza została wykorzystana w 1964 r., służąc początkowo do antycy-
powania rozwoju innowacji możliwych do zastosowania w armii amerykańskiej 
[http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=D7F6E33F6A7B404E 
993F25B2AE47BEFF – data dostępu: 20.10.2012].

Na ogół wywiady delfickie przyjmują postać tzw. rund delfickich. Oznacza 
to, że badanie realizowane jest w co najmniej dwóch etapach. „Po pierwszej 
rundzie badania i analizie wyników organizator projektu przygotowuje kolejną 

4 Dobry i ciekawy przykład zastosowania metody wywiadów delfickich stanowi badanie do-
tyczące możliwości i kierunków transformacji tradycyjnych obszarów regionalnych kompetencji 
w województwie łódzkim, przeprowadzone w ramach projektu „Loris Wizja. Regionalny foresight 
technologiczny” [Rogut, Piasecki 2008]. 
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wersję ankiety, zawężającą przedmiot badania, i rozsyła ją ponownie do tych 
samych ekspertów. Podczas ponownego wypełniania ankiety uczestnikom ba-
dania prezentowane są zbiorcze opinie wyrażone w pierwszej rundzie badania. 
Uczestnicy dokonują konfrontacji swojego poglądu z opiniami większości, 
popierając je lub pozostając przy swoim przekonaniu. Cykl ten jest powtarzany 
kilkakrotnie, aż do wypracowania pewnej zgody pomiędzy ekspertami. Prognozą 
jest więc uzgodniona opinia większości uczestników badania” [http://pentor-arch.
tnsglobal.pl/48658.xml – data dostępu: 20.10.2012; zob. też Dittmann 2008: 
186-189, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=D7F6E33F6A-
7B404E993F25B2AE47BEFF – data dostępu: 20.10.2012]. 

PRZYKŁAD DOŚWIADCZEŃ BADAWCZYCH

Tak przedstawiona technika wywiadu delfickiego została – przy pewnej 
modyfikacji – zastosowana (oprócz innych technik badawczych) w projekcie 
doktorskim Jakuba Ryszarda Stempnia, pt. „Obywatelski monitoring władzy 
państwowej i samorządowej w działalności wybranych organizacji pozarządo-
wych”. Obrona tej pracy odbyła się w czerwcu 2012 r. na Wydziale Ekonomicz-
no-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego [Stempień 2012].

Wywiady zostały przeprowadzone w latach 2010–2011 z udziałem eks-
pertów polskiego sektora non profit; byli to działacze pozarządowi kierujący 
organizacjami (prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy oddziałów) oraz samodzielni 
urzędnicy szczebla samorządowego i rządowego, odpowiedzialni za współpracę 
z podmiotami sektora non governmental. 

Same wywiady dotyczyły kwestii relacji sektora pozarządowego z sektorem 
publicznym w kontekście nadzoru obywatelskiego, sprawowanego nad insty-
tucjami administracji publicznej w Polsce. Przedmiotem wywiadów była więc 
dotychczasowa, obecna oraz – przede wszystkim – przyszła aktywność tzw. 
organizacji strażniczych (watchdog organisations) w naszym kraju5.

5  Działalność organizacji strażniczych w następujący sposób charakteryzuje Wiktor Osiatyń-
ski: „tropią korupcję, badają sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, sprawdzają przestrze-
ganie prawa i prawdziwość informacji podawanych przez urzędy oraz pilnują ochrony środowiska. 
Bronią także praw konsumentów, pacjentów oraz grup zagrożonych przez władze państwowe: 
więźniów, narkomanów, nosicieli wirusa HIV. Są tu także organizacje grup dyskryminowanych, 
organizacje reprezentujące interesy mniejszości narodowych czy religijnych, a także organizacje na 
rzecz praw kobiet i wiele innych. Wspólną cechą takich organizacji jest zdolność do monitorowania 
działalności organów państwa pod kątem zgodności z konstytucją, prawem krajowym i międzynaro-
dowym, formułowania postulatów zmian prawa oraz występowania przeciw władzom i urzędnikom 
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Wywiady – w formule wywiadów swobodnych ukierunkowanych – były 
realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyłane respondentom 
pytania miały charakter otwarty i zachęcały do dłuższych wypowiedzi. Ogółem 
zrealizowano 16 wywiadów eksperckich6. 

Należy tu podkreślić, że wykonane wywiady nie spełniały wszystkich kryte-
riów wywiadów delfickich w ich klasycznej postaci. W przypadku prezentowa-
nego badania pomiar miał charakter jednokrotny7, pytania zadane ekspertom nie 
dotyczyły tylko przyszłości, ale także diagnozy stanu obecnego i ocen niedawnej 
przeszłości. Zachowano wymóg izolacji ekspertów.

Wykonanie wspomnianego projektu badawczego – oprócz efektów me-
rytorycznych – przyniosło określone doświadczenia w zakresie możliwości 
wykorzystania wywiadów eksperckich, w tym delfickich, w badaniach socjo-
logicznych. Otóż okazuje się, że rola eksperta pozostawała dla respondentów 
czytelna, atrakcyjna i była przez nich chętnie przyjmowana, stanowiąc nawet 
źródło pewnej satysfakcji. Czytelna była również formuła wywiadu eksperckie-
go, na co wpływać mogła analogia (w samej formie „rozmowy”) do wywiadów 
dziennikarskich. O osobach biorących udział w wykonanych wywiadach można 
zarazem powiedzieć, że – ze względu na swój wysoki status zawodowy – na-
wykły do roli osób wypowiadających swoje sądy w formie rozbudowanej i dość 
kategorycznej. Odpowiadało to w pełni przyjętym celom badawczym. 

Należy zarazem podkreślić, że wykonane wywiady eksperckie spełniły swo-
ją funkcję informacyjną, dostarczając interesującego materiału empirycznego. 
Respondenci przedstawiali ciekawe scenariusze dotyczące prognozowanych 
kierunków rozwoju działalności strażniczej w Polsce w nadchodzących latach. 
Wskazywali przy tym na czynniki, które mogą wpływać stymulująco bądź ha-
mującą na rozwój analizowanego segmentu polskiego sektora pozarządowego 
(przykładowo: brak nowych możliwości finansowania, spodziewany rozwój 

do rzecznika praw obywatelskich, parlamentu, sądu czy przed opinią publiczną” [Osiatyński 2004: 
153; zob. też Nowicki, Fialova 2001: 11]. Dobrym przykładem takich organizacji i działań z terenu 
Polski są niewątpliwie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, 
Laboratorium Monitoringu Budżetu czy Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

6 Wywiady były prowadzone w języku polskim. Wyjątek stanowi jeden wywiad udzielony 
w języku angielskim przez eksperta międzynarodowej organizacji strażniczej i grantodawczej, 
zajmującego się obszarem Europy Środkowo-Wschodniej. Do respondentów – w ramach podzię-
kowania za udział w badaniu – przesłane zostały materiały multimedialne, ilustrujące najważniejsze 
wyniki dotychczasowych prac badawczych, prowadzonych w ramach projektu.

7 Jednorazowy charakter pomiaru wynikał z faktu bardzo różnych perspektyw i doświadczeń 
zawodowych ekspertów. Uzgadnianie opinii respondentów mogłoby tu wiązać się ich „uśrednia-
niem”, a więc poznawczymi stratami.



94 JAKUB RYSZARD STEMPIEŃ, WŁODZIMIERZ ANDRZEJ ROSTOCKI

dialogu obywatelskiego). Prognozowano zatem między innymi deformalizację 
działań strażniczych oraz podejmowanie monitoringu w nowych obszarach 
(postępująca specjalizacja). Warto tu zaznaczyć, że uzyskanie porównywalnego 
materiału prognostycznego w inny sposób (w tym także w drodze własnych 
spekulacji badacza) nie wydaje się możliwe. 

KONSEKWENCJE ZASTOSOWANIA WYWIADÓW EKSPERCKICH 
W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH

Już powyższa – z konieczności – skrótowa charakterystyka wskazuje, że 
odwołanie do wiedzy fachowej i doświadczenia aktorów społecznych powodu-
je określone konsekwencje w zakresie przemodelowania dotychczasowej roli 
socjologa jako samodzielnego, kompetentnego badacza konkretnego wycinka 
rzeczywistości społecznej. W istocie prowadzi to również do zaakceptowania 
odmienności w roli respondenta, a więc uznania jego bardziej partnerskiego, 
quasi-autorskiego wkładu w wyniki i ogólną wartość badania kosztem relacji 
władzy i statusu.

Można bowiem przyjąć (odwołując się do słów Earla Babbiego), że w obecnej 
praktyce badań socjologicznych, w tym zwłaszcza wywiadów socjologicznych, 
dominują relacje badacza i respondenta oparte na stosunku władzy. Babbie pisze 
wprost: „w tradycyjnym spojrzeniu na naukę ukryte są pewne różnice władzy 
i statusu, oddzielające badacza od badanych […]. Osoba prowadząca sondaż 
układa pytania, decyduje, kto będzie wybrany do badań i odpowiada za interpre-
tację zebranych danych. Socjologowie często postrzegają związek tego rodzaju 
jako relację władzy czy statusu. W projektach eksperymentalnych i sondażowych 
badacz po prostu dysponuje większą władzą i wyższym statusem niż badani. 
Badacz ma specjalną wiedzę, która nie jest dostępna badanym. Badacze nie są 
tak niegrzeczni, by powiedzieć, że są lepsi od badanych, ale w pewnym sensie 
istnieje takie założenie” [Babbie 2004: 315–316] [podkreślenia – J.R. Stempień, 
W.A. Rostocki].

Z jednej strony występuje zatem respondent, który jest podporządkowany 
badaczowi, wykonuje zlecane przez niego zadania (odpowiada na pytania lub 
wypełnia polecenia ankietera) i nie zawsze dokładnie rozumie swoją rolę oraz 
uprawnienia, a także cele badania [Neyman-Mascarou 1985: 79–82]. Drugą 
stroną relacji pozostaje całkowicie podmiotowy, kompetentny oraz neutralny 
badacz, sterujący procesem badania i analizujący uzyskane wyniki. „Przewaga 
profesjonalisty [ankietera – przyp. J.R. Stempień, W.A. Rostocki] przejawia się 
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w typowym wywiadzie w każdym momencie jego trwania, w każdym jego aspek-
cie: do niego należy inicjatywa i zadawanie pytań” [Neyman-Mascarou 1985: 89]. 

Instrumentalny status ankietowanego w typowych badaniach socjologicznych 
trafnie scharakteryzowała Anna Giza, pisząc, że tzw. „respondent syntetyczny 
wkracza w sytuację wywiadu, definiując się przedmiotowo, tj. jako obiekt bada-
nia, a nie partner badacza w konstruowaniu wiedzy o społeczeństwie. Stosunek 
do ankietera postrzega jako nierównoważny – ankieter jest lepiej wykształcony, 
bardziej kompetentny, a nade wszystko lepiej wtajemniczony” [1985]. Zagadnie-
nie to omawiają również Katarzyna Staszyńska [1989: 80–84] oraz Włodzimierz 
Andrzej Rostocki, według którego „badany nie tylko należy do części świata 
zewnętrznego wobec badacza, ale przyjęte w socjologii reguły naukowego postę-
powania każą go traktować jako obiekt, materialną rzecz, zasobnik z informacja-
mi” [1999: 30; zob. też Rostocki 1992]. Elżbieta Neyman-Mascarou, analizując 
status respondenta w typowym wywiadzie socjologicznym, odwołuje się nawet 
do Marksowskiej kategorii alienacji [1985: 89–91].

Z kolei pozycję badacza można scharakteryzować, odwołując się do nastę-
pujących słów Anny Wyki, relacjonującej składowe scjentystycznego, pozytywi-
stycznego światopoglądu w socjologii: „zjawiska społeczne i tworzący je ludzie 
są jedynie zewnętrznymi wobec badacza obiektami – przedmiotem, «nad» którym 
socjolog prowadzi badania. Badacz staje niejako «ponad» rzeczywistością, i co 
więcej, uważa się go za wyposażonego w rodzaj szczególnej metaświadomości 
i kompetencji […]. Bywa, że relacja badawcza przybiera postać manipulacji 
rzeczą – badanym dla osiągnięcia celów badawczych” [1993: 47; zob. też Ney-
man-Mascarou 1985: 84].

Przywołane wyżej teksty i wypowiedzi (za wyjątkiem książki Babbiego) 
powstały w latach 80. i 90. XX w., mogą więc sprawiać wrażenie nie w pełni aktu-
alnych. Ich bieżącą ważność potwierdzają jednak zapisy Kodeksu Etyki Socjologa 
uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego w dniu 25 marca 2012 r. Wydaje się szczególnie znaczące, że 
w rozdziale poświęconym relacjom socjologów z uczestnikami badań w ogóle 
nie występują takie terminy jak: „partnerstwo”, „równość”, „równoważność”, 
„wzajemność” czy nawet „szacunek” lub „godność”. Wskazane w kodeksie 
zobowiązania socjologa wobec respondentów są natomiast charakteryzowane 
z punktu widzenia odpowiedzialności silniejszego i mądrzejszego za słabszego 
i mniej kompetentnego. 

Tymczasem realizacja wywiadów eksperckich wymaga odmiennego układu 
ról badacza i respondenta. Badacz musi tu pozostawać otwarty na merytoryczne 
propozycje, zgłaszane przez traktowanych partnersko uczestników badania. Pro-



96 JAKUB RYSZARD STEMPIEŃ, WŁODZIMIERZ ANDRZEJ ROSTOCKI

pozycje te powinny nie tyle stanowić przedmiot analiz socjologicznych, ile być 
raczej – po odpowiednim opracowaniu merytorycznym – bezpośrednio włączane 
do obszaru wniosków badawczych. 

ROLA RESPONDENTA – WYMOGI METODOLOGICZNE

W typowym wywiadzie socjologicznym (zarówno standaryzowanym, jak 
i swobodnym) wobec respondenta wysuwany jest stosunkowo wąski katalog 
oczekiwań lub wymogów metodologicznych. Do grona czynników, które wy-
kluczają daną osobę z udziału w badaniu w charakterze respondenta (pomimo 
jej fizycznej dostępności i ewentualnego zainteresowania badaniem), zalicza 
się zatem: analfabetyzm i inne bariery językowe, upośledzenie umysłowe, 
ciężkie choroby, alkoholizm oraz narkomanię [Staszyńska 1989: 14; Pokorska, 
Sztabiński 2000: 305–306]. Powyższy wykaz autorzy „Podręcznika ankietera” 
uzupełniają o te dyskwalifikujące okoliczności, w których realizacja wywiadu 
z danym respondentem mogłaby wiązać się dla ankietera/ankieterki z określonym 
niebezpieczeństwem (np. pobicie, kradzież, molestowanie seksualne) [Pokorska, 
Sztabiński 2000: 305–306, 311–312]. Z grona potencjalnych ankietowanych 
powinny być również wykluczane osoby, które w niedalekiej przeszłości brały 
udział w badaniach socjologicznych, oraz te, które zawodowo zajmują się przy-
gotowaniem, realizacją i opracowaniem badań społecznych (socjologicznych, 
marketingowych itd.), gdyż ich wiedza i doświadczenie czyni je respondentami 
„niereprezentatywnymi” [Sawiński 2000: 107–108]. 

Powyższe restrykcje można zatem streścić w czterech dyrektywach. Po 
pierwsze, nie należy realizować wywiadów z respondentami, o których a priori 
wiadomo, że nie będą w stanie udzielić wartościowych, sensownych odpowiedzi 
na zadane przez ankietera pytania. Po drugie, nie należy realizować wywiadów 
z respondentami dla ankietera niebezpiecznymi. Po trzecie, nie należy realizować 
wywiadów z osobami, które zawodowo zajmują się badaniami społecznymi. 
Po czwarte, nie należy realizować wywiadów z osobami, które niedawno brały 
udział w podobnym badaniu. Wszystkie pełnoletnie osoby, które nie zostały 
wykluczone przez powyższe restrykcje, kwalifikują się zatem jako kandydaci 
na respondentów w wywiadzie socjologicznym.

Tymczasem od respondenta-eksperta należy oczekiwać pewnych dodatko-
wych charakterystyk. Autorzy prezentowanego tekstu proponują uwzględnić tu 
przede wszystkim szczególną metaświadomość badanego, dotyczącą zdarzeń 
społecznych, których jest on uczestnikiem. Respondent-ekspert powinien zatem 
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cechować się umiejętnością przedstawiania własnej rzetelnej i pełnej analizy 
określonych (w pewien sposób mu bliskich) zjawisk społecznych, a nie jedynie 
relacjonowania tych zdarzeń i swojego wobec nich stanowiska. Taki uczestnik 
badania powinien więc sensownie i wiarygodnie wytłumaczyć, dlaczego dane 
zdarzenie przebiegło w konkretny (a nie inny) sposób i dlaczego w ogóle do niego 
doszło. Powinien również wskazać możliwe alternatywne scenariusze wydarzeń. 

Ponadto respondent-ekspert powinien posiadać odpowiednie doświadczenie 
w działaniu społecznym (jako aktor społeczny projektujący i animujący działania 
w imieniu własnym lub swojego środowiska). Może to być przykładowo:

 – działacz polityczny, którego własne doświadczenie wskazuje, jak pewne 
programy (społeczne, gospodarcze, polityczne) inicjowane przez struktury po-
lityczne są przyjmowane/aprobowane przez społeczeństwo i realizowane przez 
odpowiednie instytucje; 

 – biznesmen, który posiada własne doświadczenia w zakresie tempa i logi-
ki zmian w przepisach prawa dotyczących tego obszaru gospodarki, w którym 
prowadzi on swoją działalność;

 – działacz społeczny, który posiadając doświadczenie we współpracy z insty-
tucjami administracji publicznej, wie, w jaki sposób interpretowane są konkretne 
przepisy prawa.

Respondent-ekspert powinien zatem dobrze znać środowisko swojego dzia-
łania. Dotyczy to zarówno instytucji lub grupy, którą sam reprezentuje, jak i jej 
partnerów w działaniu (rozumianych jako sojusznicy i przeciwnicy). Powinien 
więc znać ich motywacje, zasoby, style działania. 

Mając taką wiedzę i doświadczenie respondent-ekspert powinien być zdolny 
do przedstawienia klarownej i spójnej wizji zdarzeń przyszłych, podając przy-
czyny, dla których pewne ze scenariuszy wydają mu się bardziej prawdopodobne 
niż inne.

PODSUMOWANIE – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W SOCJOLOGII 
BADAŃ Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW 

Realizacja w socjologii badań z udziałem ekspertów wydaje się właściwa 
w odniesieniu do tych obszarów życia społecznego, które współcześnie ulegają 
procesowi zaawansowanej profesjonalizacji. Chodzi zatem o te sfery życia spo-
łecznego, w których sprawne funkcjonowanie wymaga od aktorów społecznych 
dysponowania odpowiednią wiedzą fachową (której socjolog może być pozba-
wiony). Dotyczy to w pierwszym rzędzie problemów z zakresu działalności za-
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wodowej (zagadnienia prawne, instytucjonalne, ekonomiczne lub ich wzajemne 
powiązania). Jednak współcześnie także aktywność pozazawodowa (zwłaszcza 
hobbystyczna, społecznikowska) ulega swoistej profesjonalizacji i tu również 
właściwe może być odwołanie się do propozycji analitycznych oferowanych przez 
samych aktorów społecznych. W takich właśnie obszarach realizacja wywiadów 
eksperckich w socjologii wydaje się właściwa i pożądana, niosąc określone ko-
rzyści poznawcze i organizując proces badawczy w sposób przyjazny i atrakcyjny 
dla samych respondentów, co – z etycznego punktu widzenia – również powinno 
mieć istotne znaczenie.
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POSSIBILITIES AND CONSEQUENCES OF USING AN EXPERT OPINION SURVEY 
AND DELPHI INTERVIEWS IN SOCIOLOGICAL STUDIES.  

SOME EXAMPLES OF APPLICATION INTO RESEARCH PRACTICE
(Abstract)

In the article the technique of an expert opinion survey and Delphi interviews (as a kind of 
expert interviews) is described. Reasons for using those interviews in contemporary sociological 
investigations are presented as well. Experiences of implementing those interviews into research 
practice of other disciplines of science and among applied researches are shortly shown. The 
description of the expert opinion survey and Delphi interviews is enlarged with presentation of 
an own research experiences. In the article some consequences of referring among academic 
sociological investigations to expertise and experience of social actors are analyzed. Those 
consequences mean the necessity of redefining the role of a sociologist and a respondent. The 
relation of the sociologist and the respondent should be redefined in order to implement the factor 
of partnership and diminish significance of the aspect of power and status. In the article some 
areas of sociological researches are suggested as especially adequate for using the expert opinion 
survey and Delphi interviews.

Key words: respondent, sociological interview, expert opinion survey, Delphi interview
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