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POPULISTYCZNĄ

WPROWADZENIE

Eksperyment społeczny to istotny i skuteczny sposób opartej 
na doświadczeniu weryfikacji wcześniej przyjętych założeń 
(hipotez), choć jako metoda naukowa niesie ze sobą liczne 

wyzwania. Kluczowy w tym względzie jest przymiotnik „społeczny”, 
wiążący się z przeniesieniem eksperymentu ze sterylnego, dosłow-
nie i w przenośni, laboratorium1 w przestrzeń społeczną, a więc 

1 Eksperyment to metoda wykorzystywana przede wszystkim w przyrodo-
znawstwie i rozwijana od XVII w. Następnie eksperyment przeniesiono 
z badań psychologów i od lat 60. XX w. stosuje się często w badaniach me-
dioznawczych, gdzie jest ceniony ze względu na możliwość wyizolowania 
i sprawdzenia wpływu poszczególnych elementów komunikatu politycznego.
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miejsce wspólne wielu jednostkom ludzkim, w którym zachodzą 
wielorakie i często złożone relacje społeczne. Dotyczy to także pro-
cesów komunikacji społecznej, w tym komunikacji medialnej.

W tym rozdziale kolejno przedstawione zostaną podstawowe 
informacje dotyczące projektowania i prowadzenia eksperymen-
tów społecznych jako metody możliwej do wykorzystania na polu 
medioznawczym. Za ilustrację posłuży skrócony opis przebiegu 
i wyników badania przeprowadzonego w 15 państwach Unii Euro-
pejskiej, Izraelu i Norwegii przez konsorcjum naukowe w ramach 
akcji COST Populist Political Communication in Europe: Compre-
hending the Challenge of Mediated Political Populism for Democra-
tic Politics. W skład zespołu badaczy prowadzących eksperyment 
wchodziły Dominika Kasprowicz oraz Agnieszka Hess z Instytutu 
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego2.

Eksperyment w ujęciu hipotetyczno-dedukcyjnym służy fal-
syfikacji czy krytyce hipotez, co Karl Popper uznał za najważniej-
szą metodę nauki (empirycznej). Opiera się ona „na wysuwaniu 
hipotez, wyprowadzaniu z nich wniosków dedukcyjnych na temat 
wyników projektowanych eksperymentów, a następnie konfronto-
waniu ich z faktycznymi wynikami eksperymentalnymi”3. Oczywi-
ście eksperyment nie jest jedynym naukowym sposobem poznania 
fragmentu społecznej rzeczywistości za pomocą weryfikacji wcze-
śniejszych założeń (hipotez) dotyczących przyczyn, przebiegu 
i skutków zjawisk. Nie każda sytuacja społeczna wymaga wyjaśnie-
nia (w katalogu metod naukowych znajdziemy także metody opi-
sowe) i nie zawsze hipoteza, którą w tym celu sformułujemy, może 
zostać zweryfikowana przy pomocy eksperymentu społecznego.

W badaniach społecznych eksperyment warto rozpatrywać 
w odniesieniu do obserwacji oraz sondażu diagnostycznego, czyli 

2 Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ra-
mach programu HARMONIA; grant na badania: 2015/18/M/HS5/00080 
oraz ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

3 A. Grobler, Metodologia nauk, Auerus/Znak, Kraków 2006, s. 63-64.
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dwóch innych metod empirycznych, popularnych i zakorzenionych 
w tego rodzaju poszukiwaniach naukowych. Obserwacja to każda 
planowa procedura zbierania danych empirycznych4, zaś sondaż 
diagnostyczny jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach 
strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecz-
nych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się 
i kierunkach rozwoju określonych zjawisk. W sondażach otrzymu-
jemy dowody pośrednie, np. opinię respondentów na temat wpły-
wu źródeł medialnych.

Na tym tle eksperyment jawi się jako rodzaj obserwacji, jednak 
wymagający od badacza podejścia ofensywnego względem badanej 
rzeczywistości. Inaczej rzecz ujmując, mobilizuje do naukowej pro-
wokacji w takim znaczeniu, że służy nie tyle odtwórczemu groma-
dzeniu i analizie danych, ile polega na celowym wpływie badacza 
na naturalne procesy i stany. Bardziej szczegółowa definicja proce-
dury eksperymentalnej ujmuje ją jako 

powtarzalny zabieg polegający na planowej zmianie przez 
badacza jednych czynników w badanej sytuacji, przy równo-
czesnej kontroli innych czynników, podjęty w celu uzyska-
nia w drodze obserwacji odpowiedzi na pytanie o skutki tej 
zmiany5. 

W zestawieniu z innymi badaniami empirycznymi eksperyment 
społeczny cechuje przede wszystkim planowany i czynny udział 
badacza.

Warto nadmienić, że w naukach społecznych mianem „ekspe-
rymentu” określa się także inne typy działań, które, podobnie jak 
eksperymenty społeczne, mogą mieć innowacyjny charakter, jed-
nak nie zawsze mają na celu poznanie naukowe. Takimi przykła-
dami mogą być wysiłki o charakterze (celu) praktycznym, reformy 
społeczne dokonywane przy użyciu nowatorskich metod w skali 

4 Więcej na temat obserwacji uczestniczącej pisze we wcześniejszym rozdziale 
niniejszego tomu Michał Bukowski.

5 A. Sułek, Eksperyment w badaniach społecznych, PWN, Warszawa 1979, s. 13.
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lokalnej bądź międzynarodowej. Działania takie, teleologiczne 
w swojej naturze, nie podlegają rygorystycznej kontroli wewnętrz-
nej, uznaje się je za właściwe, o ile przynoszą pożądaną zmianę, np. 
rozwiązują taki problem społeczny, jak bezrobocie w danym woje-
wództwie. Inne, nie do końca precyzyjne użycie terminu „ekspery-
ment”, jest obecne w przypadku działań post factum, kiedy badający 
przeprowadzają analizę przyczyn i skutków zmian społecznych, 
które nie zostały „sprowokowane” przez nich samych, ale nastąpiły 
samoistnie i miały na tyle jasny przebieg, że mógł być on być opisa-
ny. Modelowy przykład takiego „eksperymentu naturalnego” stano-
wi badanie skutków społecznych zmian struktury demograficznej 
czy migracji wewnętrznych wywołanych przez klęski żywiołowe6.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku działania okre-
ślane mianem eksperymentalnych nie są poddawane wewnętrznej 
procedurze kontroli, czyli nie mogą być bądź celowo nie są podda-
wane sprawdzeniu z punktu widzenia swojej naukowości.

KLUCZOWE POJĘCIA

Z koncepcją eksperymentu społecznego wiąże się szereg takich 
istotnych pojęć, jak związek przyczynowy, zmienna zależna i nie-
zależna, bodziec, kanon jednej różnicy, schemat eksperymentalny 
(grupa eksperymentalna i kontrolna), kontrola w eksperymencie.

Jak piszą Piotr Francuz i Tomasz Mackiewicz: „Poszukiwanie 
stałości jest głównym celem badania naukowego. Tworzenie praw 
naukowych to właśnie poszukiwanie stałych związków pomiędzy 
różnymi cechami badanych obiektów”7. Ze zmienną mamy do czy-
nienia, jeśli wybrana cecha nie określa wszystkich badanych przez 
nas obiektów i przyjmuje różne, co najmniej dwie wartości. W toku 

6 Ibidem, s. 16-17.
7 P. Francuz, T. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik 

po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2007, s. 26.
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eksperymentu przeprowadza się bowiem procedurę, w której ba-
dacz manipuluje co najmniej jedną zmienną, dokonuje pomiaru 
innej i stara się kontrolować lub ograniczyć wpływ pozostałych. 
W zależności od tego, czy zmienne stanowią przyczynę, czy też 
skutek, dzielimy je na niezależne – będące przyczyną, wyjaśniają-
ce, oraz zależne, czyli wyjaśniane. Jak zasygnalizowano wcześniej, 
w toku eksperymentów społecznych, także tych prowadzonych 
na polu komunikacji czy medioznawstwa, dokonuje się próby wy-
jaśnienia zjawisk społecznych, a co za tym idzie ich (często złożo-
nych) powodów.

Przestrzeń komunikacji społecznej jest środowiskiem wielo-
wymiarowym, w którym funkcjonują czynniki indywidualne (np. 
kompetencje komunikacyjne, motywacje jawne czy ukryte, zwią-
zane z różnicami indywidualnymi) oraz występuje szereg pojedyn-
czych czy złożonych grup komunikatorów (komunikują nie tylko 
jednostki, ale także podmioty zbiorowe, np. kolegia redakcyjne). 
Bywa ponadto, że ten sam komunikat przybiera odmienne formy 
i dociera w różnym czasie za pośrednictwem licznych kanałów 
(bezpośredniej komunikacji, medialnej tradycyjnej czy za pośred-
nictwem internetu, co stanowi przykład zmiennych zakłócających 
związanych z sytuacją eksperymentalną). W związku z tym bada-
czom procesów komunikacji społecznej szczególnie trudno dopro-
wadzić do sytuacji eksperymentalnej, w której kontrolują lub mogą 
ograniczyć wpływ pozostałych zmiennych niezależnych.

Wspomniane elementy wpływające na zachowania badanych, 
a zarazem niepoddające się kontroli badacza, należą do zmiennych 
niezależnych zakłócających. W toku eksperymentu społeczne-
go powinny być one brane pod uwagę jako czynniki, które mogą 
zakłócać jego przebieg i zmieniać wyniki. Podobnie w odniesie-
niu do samego eksperymentu, jego konstrukcja i przebieg także 
mogą rzutować na wyniki (i je zakłócać), co badacz powinien także 
uwzględniać, dokładając staranności w jego realizacji.

Równie istotne w omawianym postępowaniu badawczym oka-
zuje się wskazanie bezpośrednich możliwych powodów danych 
zachowań, czyli zmiennych niezależnych istotnych, zarówno tych 
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głównych, jak i ubocznych. To zmienne, które, mówiąc potocz-
nie, badacz „ma pod kontrolą”, zakłada ich istnienie i siłę wpływu 
na badanie zachowania. Pełnią one funkcję powodów czy bodźców 
wpływających na zachodzące zmiany zachowania.

Do drugiej grupy zmiennych należą te wyjaśniane, czyli np. 
zachowania, które pojawiają się pod wpływem wcześniej wspo-
mnianych (kontrolowanych lub niekontrolowanych) czynników. 
To zmienne zależne. Badacz mierzy je podczas eksperymentu i sta-
nowią one efekty pojawiające się pod wpływem zastosowania przez 
badacza określonego bodźca.

Za kolejną istotną kategorię badań empirycznych należy uznać 
kanon jedynej różnicy. To termin proponowany przez angielskiego 
filozofa Johna S. Milla. Jako pierwszy w systematyczny sposób opi-
sał on sytuację, kiedy jakieś procesy współwystępują z określonym 
zjawiskiem, natomiast nie pojawiają się w ogóle, gdy dane zjawisko 
nie zachodzi. Można wtedy wnioskować, że te procesy – będące 
jedyną różnicą dzielącą dwie wzmiankowane sytuacje – odgrywają 
rolę przyczyny studiowanego zjawiska. Dlatego celem badaczy pro-
jektujących eksperyment jest stworzenie takich warunków, w któ-
rych zmienna wyjaśniająca, uznawana przez nas za wywołującą 
określony efekt, stanowi jedyny element różnicujący.

Warto pamiętać, że w praktyce eksperymentalnej możliwe 
jest i często też bada się wpływ wielu zmiennych wyjaśniających 
na zmienną wyjaśnianą. Jednak należy pamiętać, że im więcej 
zmiennych wyjaśniających, tym trudniejsza staje się ocena wpływu 
poszczególnych z nich na określone zachowania.

Jeśli chodzi o schemat eksperymentalny, czyli sposób prowadze-
nia eksperymentu, ważny jest także charakter grupy uczestników 
biorących w nim udział oraz procedura użycia bodźca względem 
nich. Z tym wiąże się pojęcie grupy eksperymentalnej i kontrolnej. 
Grupę eksperymentalną stanowią osoby poddane oddziaływaniu 
badanej przez nas zmiennej niezależnej (bodźca). Natomiast gru-
pa kontrolna obejmuje badanych o tych samych cechach co grupa 
eksperymentalna, podlegających identycznym jak w grupie ekspe-
rymentalnej, procedurom. Jednak uczestników grupy kontrolnej 
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nie poddaje się oddziaływaniu zmiennej niezależnej, której wpływ 
się bada (w ten sposób odwzorowujemy w badaniu kanon jedynej 
różnicy). Grup eksperymentalnych i kontrolnych może być w eks-
perymencie więcej niż po jednej, zależy to od przyjętego schematu/
planu eksperymentalnego. W dalszej części rozdziału zaprezento-
wany zostanie przebieg badania w sześciu grupach badanych (czte-
rech eksperymentalnych i dwóch kontrolnych). Jest to przykład 
eksperymentu według planu wieloczynnikowego8.

Aby o badaniu eksperymentalnym można było mówić w kate-
goriach naukowych, musi ono podlegać restrykcyjnej procedurze 
kontroli wewnętrznej. Dotyczy ona kilku aspektów organizacji 
i przebiegu, a mianowicie: sprawdzenia trafności wewnętrznej, czyli 
upewnienia się, że nic więcej poza użytym bodźcem nie wpływa 
na wynik (zmienną zależną). Aby osiągnąć trafność wewnętrzną, 
kontroluje się wszystkie zmienne uboczne (zakłócające). Kluczowe 
jest także losowe przydzielanie badanych do grup oraz zapewnienie, 
że sytuacje, w których biorą udział grupy, różnią się jedynie warto-
ścią zmiennej niezależnej.

Drugim istotnym elementem kontroli trafności wewnętrznej 
jest określenie poziomu ufności (wartość p). Wskazaną wartość uj-
muje liczba wyliczona za pomocą technik statystycznych, mówiąca 
o tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że wyniki eksperymentu 
są dziełem przypadku, nie zaś skutkiem działania zmiennej nie-
zależnej lub zmiennych niezależnych. Wyniki uznaje się za istotne 
statystycznie, gdy p < 0,05.

Za dodatkowy wymiar kontroli w eksperymencie uważa się 
trafność zewnętrzną, czyli, mówiąc ogólnie, zasięg wyników i ich 
przydatność, rozumianą jako stopień, w jakim wyniki badań mogą 
być generalizowane na inne sytuacje czy grupy. Badacz powinien 
zadbać o realizm sytuacyjny, co oznacza taki scenariusz, w myśl 
którego sytuacje eksperymentalne będą podobne do tych spotyka-
nych w rzeczywistości społecznej.

8 Uwzględniono w nim więcej niż jedną zmienną niezależną, każda zmienna 
niezależna ma w eksperymencie więcej niż jeden poziom. Wszystkie cztery 
możliwe kombinacje tych poziomów i wersji pojawiają się w badaniu.
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Warto mieć także świadomość oddziaływania czynników będą-
cych poza kontrolą badacza. Częstymi czynnikami losowymi za-
kłócającymi wynik eksperymentu są naturalne zmiany w obrębie 
grup badanych (np. ewolucja instytucji), fakt wykonania pretestu 
lub znajomość wyników pretestu przez uczestników, zasada regre-
sji, zmiana metod pomiaru w trakcie, różnice w doborze do grupy 
kontrolnej i eksperymentalnej9.

KIEDY STOSOWAĆ EKSPERYMENT SPOŁECZNY

Jak wspomniano, eksperyment społeczny to naukowy sposób 
zdobywania wiedzy o zjawiskach zachodzących w zbiorowościach 
ludzkich, przeprowadzany, aby móc zweryfikować hipotezy. Nie 
każda hipoteza może zostać bowiem sprawdzona za pomocą eks-
perymentu, czyli przypomnijmy: działania planowego i wymaga-
jącego aktywności, interwencji badacza. Dzieje się tak zwłaszcza 
na gruncie nauk społecznych, w tym nauk o mediach. Badacz, 
który podejmuje się przygotowania schematu eksperymentalnego, 
musi odpowiedzieć na trzy istotne pytania:

• Czego chcemy się dowiedzieć?
• Na ile dokładne mają być nasze wyniki?
• Jakiej grupy mają te wyniki, ta wiedza dotyczyć?10

Schemat postępowania badawczego składa się z pięciu eta-
pów. W pierwszej kolejności zakłada identyfikację faktów wy-
magających wyjaśnienia (sformułowanie problemu badawczego), 
by zaproponować jedną lub wiele hipotez (będącymi możliwymi 
wyjaśnieniami badanych zjawisk). Następnie ważne jest wyprowa-
dzenie w drodze dedukcji z zaproponowanych wcześniej hipotez 
konsekwencji empirycznych, czyli zdań pojedynczych o faktach, 

9 Więcej źródeł nietrafności wewnętrznej opisywali np. T. Cook, T. Campbell, 
Quas-eksperimentation: Design and Anasysis Issues for Field Settings, Rand 
McNelly, Chicago 1979, s. 51-55.

10 P. Francuz, T. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą…, op. cit., s. 59.
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tzw. zdań obserwacyjnych. Te zaś poddaje się testom empirycznym, 
co dzieje się w toku eksperymentu lub/i obserwacji. Postępowanie 
badawcze zostaje zamknięte analizą zebranych danych.

Przeprowadzenie eksperymentu zwykle zostaje utrudnione 
przez fakt, że wszystkie hipotezy można „przetłumaczyć” na takie 
zdania obserwacyjne, które mogą być przedmiotem manipulacji 
eksperymentatora. Inaczej mówiąc, nie zawsze jest możliwe zapro-
jektowanie poprawnego metodycznie eksperymentu, który udzielił-
by odpowiedzi na wcześniej postawione pytanie badawcze.

Czynnikiem wykluczającym możliwość przeprowadzenia eks-
perymentu bywa sam temat badania. Ilustracją tego byłoby przed-
sięwzięcie mające sprawdzić np., jak częstotliwość oglądania scen 
przemocy w produkcjach filmowych rzutuje (wpływa) na odsetek 
zabójstw dokonywanych przez młodocianych. Nie można przecież 
nawet dla celów badawczych epatować młodych ludzi obrazami 
morderstw, tym bardziej jeśli istnieją przesłanki dla przypuszcze-
nia, że będzie to powodowało agresywne zachowania. Generalnie 
rzecz biorąc, eksperymenty społeczne dotyczą zarówno wytworów 
ludzkich, jak i ludzi, stąd niosą ze sobą wiele kontrowersji i pytań 
natury etycznej. Nie inaczej działo się ze znanym z literatury psy-
chologicznej „eksperymentem więziennym” z 1971 r. (Stanford 
Prison Experiment – SPE) czy „eksperymentem Milgrama”. Ten 
pierwszy miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji 
życia więziennego11, natomiast podczas drugiego (1961 i 1963 r.) 
Stanley Milgram odpowiadał na pytanie o przyczyny ślepego po-
słuszeństwa wobec autorytetów i rozkazów, które doprowadziły 
ludzi do ludobójstwa np. w obozach koncentracyjnych podczas 
II wojny światowej. Inne przykłady problemów etycznych badań 
eksperymentalnych to np. badania z dziećmi, poufność informacji 
otrzymywanych w toku badań, prowokowanie sytuacji mogących 
wywołać trwałe i negatywne stany emocjonalne u osób badanych.

Obecnie etyka badań eksperymentalnych nakazuje m.in. dostar-
czenie pełnej informacji o przebiegu badań i uzyskanie świadomej 

11 Więcej na temat eksperymentu i jego kontynuacji można dowiedzieć się 
z oficjalnej strony projektu http://www.prisonexp.org/ (dostęp: 30.03.2018).
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zgody uczestników, nieujawnianie danych personalnych uczest-
ników, dbanie o to, by żaden z badanych nie doznał krzywdy ani 
dyskomfortu itp. Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której jedynym 
możliwym sposobem przeprowadzenia ważnego badania jest wpro-
wadzenie badanych w błąd. W takim wypadku jednak konieczne 
staje się przeprowadzenie sesji wyjaśniającej po eksperymencie 
(tzw. odkłamanie).

Poza kwestiami etycznymi w omawianym typie badań duże 
trudności wiążą się z czynnikami zaburzającymi precyzję wnio-
sków. Warto w tym miejscu przywołać badania przeprowadzane 
w tzw. „środowisku naturalnym” opisywanej grupy, czego szczegól-
nym przykładem jest np. internet, gdzie trudno kontrolować, a na-
wet wyobrazić sobie (i poczynić odpowiednie założenia) zmienne 
zakłócających przebieg eksperymentu. W takich przypadkach 
zerwanie ciągłości miejsca i czasu eksperymentu większa ryzyko 
wystąpienia zakłóceń. Na uczestnika eksperymentu online mogą 
wpływać bowiem bodźce z jego bezpośredniego otoczenia, niedo-
stępnego oczywiście dla badacza, czy rodzaj używanego nośnika 
(tablet, telefon, komputer stacjonarny) i związane z nim, równo-
cześnie dostępne źródła informacji, które trudno jest ograniczyć 
itd. O ile więc badanie nie przebiega w maksymalnie kontrolowa-
nych przez eksperymentatora warunkach (wcześniej przygotowane 
miejsce, gdzie do minimum ogranicza się czynniki zakłócające), 
przeprowadzanie eksperymentu online okazuje się jednym z trud-
niejszych metodycznie zadań z powodu występowania wielu 
zmiennych niezależnych zakłócających.

SCHEMAT EKSPERYMENTALNY W  BADANIACH 
NAD KOMUNIK ACJĄ POPULISTYCZNĄ

Omawiany w tym rozdziale eksperyment był częścią większe-
go, międzynarodowego przedsięwzięcia naukowego realizowanego 
w ramach akcji COST IS1308 pt. Populist Political Communication 
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in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Po-
pulism for Democratic Politics12. Główne zadanie projektu polegało 
na zaproponowaniu funkcjonalnej definicji populizmu, wskazaniu 
aktorów politycznych (populistów), rozpoznaniu i scharakteryzo-
waniu strategii populistycznych stosowanych w komunikowaniu 
politycznym, analizie zawartości mediów i postaw dziennikarzy 
wobec populizmu oraz oszacowaniu wpływu komunikatu populi-
stycznego na społeczeństwa Unii Europejskiej.

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Obszar badawczy, jakim jest komunikacja populistyczna, został 
zakreślony szeroko, jako przestrzeń, w której nachodzą na siebie 
trzy typy komunikatorów. Natomiast sam populizm analizowano 
w roli strategii komunikowania się aktorów politycznych, mediów, 
obywateli, na której treść składają się demofilia, antyelityzm i kse-
nofobia (w różnych kombinacjach).

Wyjaśnienie skuteczności tak rozumianego populizmu wyma-
gało zdaniem zespołu analizy wszystkich trzech podmiotów i re-
lacji między nimi (tj. aktorów politycznych, mediów i obywateli). 
Dlatego w toku dalszej konceptualizacji zaproponowano cztery typy 
populizmu:
1. Kompletny – komunikat polityczny skierowany do „ludu”, afir-

mujący zwykłych obywateli z elementami antyelityzmu (krytyka 
elit politycznych i finansowych) oraz wykluczający grupy „ob-
cych” (ksenofobia).

2. Ekskluzywny (wykluczający) – komunikat polityczny skierowa-
ny do „ludu” , afirmujący zwykłych obywateli, a jednocześnie 
wykluczający grupy „obcych” (ksenofobia).

12 Więcej informacji na temat projektu oraz zespołu badawczego znajduje się 
na stronie https://www.ntnu.edu/populistcommunication/populist-political-

-communication-in-europe (dostęp: 20.04.2018).
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3. Antyelitystyczny – komunikat polityczny skierowany do „ludu”, 
afirmujący zwykłych obywateli, z elementami antyelityzmu 
(krytyka elit politycznych i finansowych).

4. Prosty – komunikat polityczny skierowany do „ludu”, afirmujący 
zwykłych obywateli.
Badania prowadzono w toku mieszanego schematu badawcze-

go, w którym równolegle wykorzystywano rożne metody badaw-
cze. Przedmiotem eksperymentu społecznego przeprowadzonego 
na grupie internautów w 15 państwach (głównie) Unii Europejskiej 
w 2017 r. było określenie wpływu wszystkich czterech typów ko-
munikatu populistycznego na obywateli. Tak sformułowany cel wy-
magał przeprowadzenia badań, które z jednej strony wyjaśniałyby 
procesy na poziomie indywidualnym (wpływ komunikatu populi-
stycznego na jednostkę), a jednocześnie umożliwiały ekstrapolację 
(przeniesienie, uogólnienie) jednostkowych wyników na poziom 
zbiorowości. Koniecznym więc stało się połączenie cech sondażu 
diagnostycznego (badań reprezentatywnych dla danej populacji) 
ze schematem eksperymentalnym, w ramach którego do wybra-
nych wcześniej odbiorców wysyłano (i tak ich bodźcowano) każdym 
z czterech rodzajów komunikatu populistycznego (punkty 1-4).

HIPOTEZY. MOŻLIWE WYJAŚNIENIA 
WPŁYWU KOMUNIK ACJI POPULISTYCZNEJ 

NA  OBYWATELI UE

Wychodząc z założenia, że wartościowy poznawczo ekspe-
ryment wymaga rozbudowanej teorii, pomysłowej manipulacji 
i dobrych narzędzi pomiarowych, w części teoretycznej zespół eks-
perymentatorów zaproponował rozbudowany model proponujący 
wyjaśnienia procesów przyczynowo-skutkowych w toku komuni-
kacji populistycznej na poziomie indywidualnym. Uwzględniono 
w nim potencjalne przyczyny bezpośrednie i pośrednie (zmien-
ne niezależne, wyjaśniające) oraz reakcje odbiorców komunikatu 
populistycznego, dotyczące zarówno sfery postaw, jak i zachowań 
(zmienne zależne, wyjaśniane).
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Za przyczyny pośrednie istotne w procesie wpływu komuni-
katu populistycznego na jednostki i społeczeństwa wskazano jed-
nostkowe predyspozycje i szerszy, społeczno-polityczny kontekst. 
Na poziomie indywidualnym założono istotne znaczenie (wpływ) 
zmiennych demograficznych – płci, wieku, poziomu wykształcenia, 
oraz czynników psychologicznych – poczucia zagrożenia, przyna-
leżności do grupy (wspólnoty) i wzorca konsumpcji mediów. Jeśli 
chodzi o kontekst społeczno-polityczny, pod uwagę wzięto sytuację 
ekonomiczną i gospodarczą danego państwa, kontekst migracyjny, 
ogólny poziom zaufania do instytucji, wreszcie wyniki wyborcze 
partii populistycznych.

WYPROWADZENIE KONSEKWENCJI 
EMPIRYCZNYCH (SCHEMAT EKSPERYMENTALNY)

Tak złożony model teoretyczny wymagał zastosowania dość zło-
żonego schematu eksperymentalnego, wykraczającego poza często 
stosowane badanie jednej (eksperymentalnej) czy dwóch grup: eks-
perymentalnej i kontrolnej.

We wszystkich 15 krajach projekt eksperymentu był identyczny: 
wykorzystano w nich ten sam bodziec (zmienną główną niezależną, 
wyjaśniającą) oraz po osiem grup uczestników. Podział uczestni-
ków badania wynikał z faktu, że sam bodziec miał cztery odmia-
ny (punkty 1-4), przy czym te cztery typy populizmu zestawiono 
w sześciu wariantach, co daje sześć grup eksperymentalnych. Pozo-
stałe dwie grupy miały natomiast charakter kontrolny. Sam bodziec 
w każdym przypadku miał postać fikcyjnej, ale sprawiającej wra-
żenie aktualnej notki prasowej znanej witryny internetowej, opa-
trzonej zdjęciem. Był on eksponowany przez 20 sekund. Po upływie 
tego czasu nastąpił pomiar wpływu bodźca, czyli badanie kwestio-
nariuszem ankiety.

Temat komunikatu obejmował prognozę przyszłego spadku 
siły nabywczej gospodarstw domowych 15 krajów przedstawianą 
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przez przedstawiciela fikcyjnej fundacji FutureNow, który wyjaśniał 
powody i przypisywał odpowiedzialność za przewidywany kryzys 
różnym grupom „winnych”. Tekst każdorazowo opatrzono ilustra-
cją. Materiał zawierający bodziec w różnych wariantach, jaki został 
przedstawiony poszczególnym grupom badanych, prezentuje po-
niższe zestawienie.

Rysunek 1. Materiały zawierające bodziec prezentowane 
badanym w czasie eksperymentu

Grupa kontrolna 1 Grupa kontrolna 2
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Grupa eksperymentalna 1 (PROSTY ) Grupa eksperymentalna 2 (PROSTY+ANTYELITYZM)

Grupa eksperymentalna 3 (PROSTY+IMIGRANCI)
Grupa eksperymentalna 4 (PROSTY 

+ANTYELITYZM+IMIGRANCI)

Grupa eksperymentalna 5
(PROSTY +BOGACI)

Grupa eksperymentalna 6 (PROSTY 
+BOGACI+ANTYELITYZM)

Bodźce i kwestionariusze zostały wcześniej przetestowane w ba-
daniu pilotażowym w dwóch krajach, które wybrano według meto-
dy największych różnic, w tym przypadku dotyczących obecności 
i popularności w dyskursie publicznym prawicowego i lewicowe-
go populizmu oraz lokalizacji (Europa Zachodnia i Południowa). 
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Z tego powodu test wstępny przeprowadzono w Niemczech (N = 
264) i Grecji (N = 1565). W oparciu o wyniki badań pilotażowych, 
bodźce i kwestionariusze zostały dodatkowo ulepszone w celu 
zwiększenia ich wiarygodności niezależnie od różnic kontekstual-
nych między krajami.

Jak wspomniano, eksperyment przeprowadzono w 15 pań-
stwach: Austrii (N = 1138), Francji (N = 1192), Niemczech (N = 
991), Grecji (N = 1116), Irlandii (N = 951), Izraelu (N = 1016), 
Włoszech (N = 1056), Holandii (N = 934), Polsce (N = 1368), Hisz-
panii (N = 1010), Szwecji (N = 1063), Szwajcarii (N = 1134), Zjed-
noczonym Królestwie (N = 1103), Norwegii (N = 1009) i Rumunii 
(N = 1468). Liczba badanych (dla poszczególnych krajów podana 
w nawiasach) osiągnęła zatem ponad 16 tysięcy (16549). Jednak 
w ostatniej fazie obróbki danych usunięto część rekordów w celu 
zapewnienia ich większej spójności i jakości. Pełny zbiór danych 
w ramach eksperymentu prezentował zróżnicowaną próbę obywa-
teli europejskich w odniesieniu do wieku, płci (w równych propor-
cjach kobiety i mężczyźni), edukacji i zainteresowań politycznych 
oraz wyznawanej ideologii.

PRZEBIEG EKSPERYMENTU

Wszystkie 15 eksperymentów przeprowadzono w internecie. 
Po udzieleniu świadomej zgody na udział, uczestnicy wypełnili 
wstępny test, w którym informowali o swoich danych demogra-
ficznych i pozostałych zmiennych. W kolejnym kroku uczestnicy 
zostali losowo przydzieleni do jednej z ośmiu grup i zapoznali się 
z bodźcem, czyli informacją prasową online, która była widoczna 
przez co najmniej 20 sekund. Po zakończeniu badania wypełnili 
ankietę i podziękowano im za współpracę. Osoby, które wypełniły 
ankietę, otrzymały gratyfikację finansową od podmiotów prowa-
dzących badanie.
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Ponieważ w toku badania zastosowano maskowanie, tj. uczest-
nicy nie znali celu eksperymentu, a materiał był fikcyjny, instruk-
taż oraz ostatni komunikat, który zaprezentowano, brzmiały 
następująco:

Dziękujemy za udział w badaniu. W poniższym 

kwestionariuszu zadamy szereg pytań dotyczących 

nastawienia do polityki. Wszystkie podane przez 

Panią/Pana informacje będą poddane analizie 

w odniesieniu do odpowiedzi innych respondentów. 

Udzielone odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie 

do celów naukowych. Wyniki będą przetwarzane 

na poziomie zbiorowym i pozostaną anonimowe. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w badaniu. 

Przed rozpoczęciem prosimy uważnie przeczytać 

poniższe zdania. Zawierają istotne informacje 

o przysługujących Pani/Panu prawach.  

 

Jeśli kontynuujesz udział w badaniu, musisz 

wiedzieć, że: 

• Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne. 

• Może Pani/Pan zakończyć swój udział w badaniu 

w dowolnym momencie. 

• Jeśli zdecyduje się Pani/Pan przerwać swój 

udział w badaniu, nie będzie to miało żadnych 

konsekwencji i żadne przywileje, do których 

ma Pani/Pan prawo z tytułu uczestnictwa w badaniu, 

nie zostaną Pani/Panu odebrane. 

• Pani/Pana decyzja nie będzie miała żadnego 

wpływu na Pani/Pana relacje z Uniwersytetem 

Jagiellońskim. 

• Pani/Pana dane będą traktowane jako poufne. 

 

Aby otrzymać więcej informacji, prosimy 

skontaktować się z prowadzącymi badania (dr hab. 
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Agnieszką Hess, agnieszka.hess@uj.edu.pl, lub 

dr hab. Dominiką Kasprowicz, dominika.kasprowicz@

uj.edu.pl )”.

Po uzupełnieniu kwestionariusza respondenci otrzymywali na-
stępujące wyjaśnienie (sesja odkłamująca):

Podsumowanie: W tym momencie zakończono wypełnianie 

kwestionariusza. Dziękujemy za udział! Celem 

tego badania jest analiza percepcji i efektów 

różnorodnych politycznych komunikatów. By tego 

dokonać, przedstawiliśmy Pani/Panu fikcyjny artykuł, 

który nigdy nie został opublikowany. Co więcej, 

zawarte w nim dane, przewidywania dotyczące spadku 

siły nabywczej, a także wspomniana fundacja i jej 

rzecznik prasowy są całkowicie fikcyjne. Dotyczy 

to także winy przypisywanej poszczególnym grupom 

w niektórych wersjach artykułu. Opinie opisane 

w artykule nie odzwierciedlają opinii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ani naukowców zaangażowanych 

w niniejszy projekt.

W celu weryfikacji hipotez zebrano dużą ilość danych, przy 
pomocy rozbudowanego narzędzia w postaci standaryzowanego 
kwestionariusza ankiety zawierającej 31 pytań. Dzięki temu prowa-
dzący eksperyment określali profil demograficzny badanych, źródła 
medialne informacji politycznych, postawę względem polityki oraz 
społeczeństwa, poziom zaufania, nastawienie do elit oraz imigran-
tów, a ponadto mogli zadać pytania kontrolne. Przykładowe pyta-
nia zaprezentowano w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Fragmenty kwestionariusza ankiety zastosowanego w eksperymencie

Kategoria Przykład
Pr

ofi
l d

em
og

ra
fic

zn
y Który opis najlepiej pasuje do otoczenia, w którym Pani/Pan żyje?

1. Duże miasto
2. Przedmieścia dużego miasta
3. Niewielkie miasto lub miejscowość
4. Wieś
5. Gospodarstwo lub dom poza terenem zabudowanym
6. Nie wiem

Źr
ód

ła 
m

ed
ial

ne
 in

fo
rm

ac
ji p

oli
ty

cz
ny

ch

Ile czasu łącznie spędza Pani/Pan średnio w ciągu dnia roboczego 
na śledzeniu informacji ze świata polityki i bieżących wydarzeń? 
To może być zarówno oglądanie telewizji, czytanie gazet, słuchanie 
radia, jak i przeglądanie stron internetowych.
1. W ogóle nie spędzam czasu w ten sposób
2. Mniej niż 0,5 godziny
3. 0,5 godziny do 1 godziny
4. Od 1 godziny do 1,5 godziny
5. Od 1,5 godziny do 2 godzin
6. Od 2 godzin do 2,5 godziny
7. Od 2,5 godziny do 3 godzin
8. Więcej niż 3 godziny
9. Nie wiem

Po
sta

wa
 w

zg
lęd

em
 

sp
ołe

cz
eń

stw
a i

 po
lit

yk
i Czy ogólnie towarzyszą Pani/Panu pozytywne czy negatywne 

uczucia, gdy mowa o…
• (emo_in) Większości osób w Polsce
• (emo_pol) Większości polityków
• (emo_wealth) Większości osób bogatych
• (emo_immi) Większości imigrantów
• (Kolejność prezentacji losowa)

1 (negatywne) – 7 (pozytywne)
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Kategoria Przykład

Po
sta

wa
 w

zg
lęd

em
 sp

ołe
cz

eń
stw

a i
 po

lit
yk

i
Prosimy o wskazanie, do jakiego stopnia zgadza się Pani/Pan 
z poniższymi stwierdzeniami:
• (anti_es1) To naród, a nie politycy powinni podejmować 

najważniejsze decyzje polityczne.
• (anti_es2) Rządzący politycy są skorumpowani.
• (anti_es3) Politycy podejmują decyzje, które szkodzą interesom 

zwykłych ludzi.
• (anti_es4) Zwykli ludzie powinni mieć większy wpływ na decyzje 

polityczne niż duże korporacje.
• (anti_es5) Parlamentarzyści szybko tracą kontakt ze zwykłymi 

ludźmi.
• (anti_es6) Różnice pomiędzy zwykłymi ludźmi a elitą rządzącą 

są znacznie większe niż różnice pomiędzy zwykłymi ludźmi. 
(anti_es7) Ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na postępowanie 
rządu.

Źródło: materiały własne.

Pod koniec ankiety zadano pytania kontrolne, w których re-
spondenci byli zachęcani do zastanowienia się nad zawartością 
komunikatu, następnie poproszono ich o ocenę z zastosowaniem 
siedmiopunktowej skali od 1 (nie dotyczy w ogóle) do 7 (w peł-
ni stosuje się), która pozwalała na kontrolę trafności wewnętrznej, 
w tym poziomu ufności. W pierwszej kolejności potwierdzono 
zrozumiałość poszczególnych typów bodźca u badanych. W po-
równaniu do pomiaru w grupie kontrolnej najbardziej wyraźne 
dla badanych było odniesienie w komunikacie do zwykłych oby-
wateli, prezentowanych jako ofiary nadchodzącego kryzysu ekono-
micznego. We wszystkich krajach wskazówka antyelitarna również 
działała zgodnie z przeznaczeniem. Zwrócenie uwagi w bodźcu 
na elity polityczne, jako winnych nadchodzącego kryzysu, po-
twierdziło się w czasie kontroli ich negatywną oceną w porówna-
niu do grupy kontrolnej. Podobnie rzecz się miała w wynikach 
ekspozycji na antykapitalistyczny komunikat, który w narzędziu 
pomiaru odwzorowało przekonanie, że   bogaci są odpowiedzial-
ni za przyszłe wydarzenia. Wreszcie istnieją również wyraźne 
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dowody na to, że uczestnicy prawidłowo oddawali treść bodźca, 
jeśli winiono w nim imigrantów, w porównaniu do warunków bez 
tej wskazówki13.

Aby zoptymalizować jakość zabranych i analizowanych danych, 
a co za tym idzie wzmocnić trafność wewnętrzną eksperymentu, 
dokonano wtórnej selekcji ankiet, biorąc pod uwagę cztery kwestie:
1. czas trwania eksperymentu, gdzie oceniono, że jeśli czas po-

święcony na wypełnienie ankiety był krótszy niż 412 sekund, 
respondenci nie byliby w stanie przeczytać, zrozumieć pytań 
i dostarczyć odpowiednich odpowiedzi. W rezultacie założono, 
że te szybkie odpowiedzi mają niską jakość;

2. prostowanie: wybrano trzy pytania o podobnym wzorcu (siatce) 
odpowiedzi, jeśli odpowiedzi układały się według tego samego 
schematu, ankiety oznaczano w bazie;

3. ankietę oznaczano, jeśli liczba ważnych odpowiedzi była mniej-
sza niż 2/3 łącznej liczby odpowiedzi;

4. ankiety oznaczano, jeśli brakowało większości odpowiedzi do-
tyczących zrozumienia treści komunikatu (bodźca). Ostatecznie 
z bazy danych ankiety usuwane były tylko wtedy, gdy spełniały 
minimum dwa wymienione kryteria niskiej jakości14.

W modelu uwzględniono także zmienne niezależne poboczne, 
związane z kontekstem społeczno-politycznym. Zmienne te przed-
stawia tabela 2. Dane na ich temat pozyskano z takich źródeł wtór-
nych, jak EUROSTAT i in.

13 M. Helmeers et al., The Persuasiveness of Populist Communication: Conceptu-
alizing the Effects and Political Consequences of Populist Communication from 
a Social Identity Perspective, Working paper, 2018 (w zbiorach autorki).

14 W finalnej bazie danych oznaczało to usunięcie 2131 ankiet, czyli ok. 13% 
wszystkich zgromadzonych.
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Tabela 2. Zmienne niezależne poboczne 
z uwzględnieniem państwa występowania

Państwo
Imigracja
(stan na 2015)

N

St
op

a b
ez

ro
bo

cia
 

(%
 w

 20
16

)

Poparcie dla partii 
populistycznych 

w ostatnich 
wyborach krajowych 

(prawicowych)
%

Poparcie dla partii 
populistycznych 

w ostatnich 
wyborach 
krajowych 

(lewicowych)
%

Austria 166 323 5,0 20,51 0,00

Francja 363 869 9,9 0,35 0,00

Niemcy 1 543 848 5,0 4,70 0,00

Irlandia 76 888 11,6 0,00 0,00

Izrael 2 852 6,1 0,00 0,00

Włochy 280 078 12,5 4,08 0,00

Holandia 166 872  6,9 10,10 9,70

Polska 218 147 9,2 37,58 0,00

Hiszpania 342 114 24,7 0,00 20,65

Portugalia 29 896  14,2 0,00 0,00

Szwecja 134 240 8,0 12,86 0,00

Szwajcaria 153 627 4,5 29,50 0,00

Wielka 
Brytania

631 452 6,3 1,80 0,00

Norwegia 60 816  3,4 22,90 0,00

Rumunia 132 795 7,0 1,18 0,00

Grecja 64 446 26,3 0,00 35,46

Źródło: M. Helmeers, op.cit.

ANALIZA DANYCH I  WERYFIK ACJA HIPOTEZ

Hipotezy weryfikowane w toku eksperymentu dotyczyły prze-
biegu komunikacji populistycznej i wpływu takich komunikatów 
umieszczonych online na zjawisko obwiniania (przypisywania 
winy) trzem zewnętrznym wobec „zwykłych obywateli” grupom 
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„wrogów”, do których zaliczono polityczne i ekonomiczne elity 
(politycy, bogaci) oraz imigrantów. Aby rozstrzygnąć o wpływie 
zmiennych niezależnych, z uwzględnieniem innych zmiennych po-
tencjalnie zakłócających, wykorzystano kilka metod statystycznej 
analizy danych, w tym modelowania wielopoziomowego, dającego 
możliwość symultanicznej analizy na wielu poziomach agregacji, 
zaś do samej analizy zastosowano pakiet oprogramowania Stata15.

Warto podkreślić, że sam eksperyment miał charakter me-
todologiczny, gdyż dostarczał istotnych informacji na temat tej 
metody i jej zastosowania w międzynarodowych badaniach porów-
nawczych. Mamy więc do czynienia z eksperymentem testowym 
i zarazem metodologicznym, metoda badania staje się bowiem 
sama przedmiotem eksperymentu prowadzonego po to, by prze-
studiować i usprawnić istniejące oraz skonstruować nowe techniki 
poznawcze. Zmienione elementy postępowania badawczego wpro-
wadzane są z zamiarem określenia ich wpływu na uzyskane wyniki, 
a innowacje metodologiczne (międzynarodowy charakter jako spo-
sób zapewnienia powtarzalności) sprawdza się przez ich zastosowa-
nie. Konieczne będzie powtarzanie eksperymentu z równoczesnym 
różnicowaniem teoretycznie nieistotnych aspektów bodźca (kanał – 
internet, źródło – prasa). Wykorzystanie internetu pozwala na uzy-
skanie sytuacji zbliżonej do naturalnej, niereprezentatywność prób 
wymaga jednak zaawansowanych metod analizy.

W wyniku analiz potwierdzono wpływ jednokrotnej ekspozy-
cji, zapoznania się z medialnym komunikatem populistycznym 
prognozujący kolejny kryzys ekonomiczny. Rzutował on na po-
stawę obwiniania przede wszystkim bogatej części społeczeństwa, 
w następnej kolejności imigrantów, a w mniejszym stopniu elit 
politycznych.

Zespół, którego niewątpliwym sukcesem było przeprowadze-
nie tak złożonego przedsięwzięcia badawczego, w swoich publi-
kacjach wskazuje na szereg ważnych ograniczeń. Należy o tych 

15 Szczegółowo technikę analizy opisuje np. E. Laszkiewicz, Ekonometria prze-
strzenna III. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania, Ch.C. Beck, 
Warszawa 2017.
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zastrzeżeniach pamiętać podczas interpretacji wyników. Przede 
wszystkim przeprowadzenie badania eksperymentalnego w 15 kra-
jach i zbiorczej analizy danych wiąże się trudnościami w wyja-
śnianiu różnic zaobserwowanych między krajami (były widoczne 
w odniesieniu do postaw względem każdej z trzech obwinianych 
grup). Sugeruje się, aby przyszłe badania dążyły do opracowania 
teoretycznych pomysłów pozwalających przetestować interakcje 
między poziomami w modelu wielopoziomowym, czyli dających 
możliwość wyjaśnienia różnić widocznych w poszczególnych 
państwach.

PODSUMOWANIE

Eksperyment jako metoda odpowiednia w projektach, w któ-
rych przeprowadza się definiowanie pojęć oraz formułowanie hi-
potez, może mieć również zastosowanie w medioznawstwie. Jak 
zilustrowano przykładem projektu badawczego COST, dotyczącego 
komunikacji populistycznej w internecie i jej wpływu na obywa-
teli, może on dotyczyć nie tylko obszarów istotnych i centralnych 
w publiczny dyskursie, ale przede wszystkim dostarczać wyjaśnień 
na poziomie małych grup, także w kontekście międzynarodowym, 
i służyć celom porównawczym. Choć istnieje szereg czynników 
wpływających na nietrafność wewnętrzną eksperymentów, jak po-
kazano na tym złożonym przykładzie, ich świadomość i zastosowa-
nie strategii naprawczych czy niwelujących błędy potrafi skutecznie 
ograniczyć wpływ czynników pozaeksperymentalnych na zmienną 
wyjaśnianą.
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