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Wprowadzenie



Wprowadzenie

1. Wywiad osobisty (face-to-face) pozostaje dominującą techniką zbierania 
danych w wielu międzykrajowych projektach porównawczych (ESS, PIAAC, 
WVS, etc.).

2. Wyniki badań obciążone są nie tylko efektami respondenckimi (response 
biases), ale też ankieterskimi (interviewer effects).

3. Jakość danych zależy od interakcji: a) respondenta, b) ankietera i c) kontekstu 
wywiadu.

4. Zależności między efektami respondenckimi, ankieterskimi, kontekstem 
wywiadu oraz stylami odpowiadania nie została w literaturze dostatecznie 
przebadana.

5. Problem badawczy: ustalenie zależności między natężeniem efektów 
respondenckich a cechami respondentów, ankieterów i kontekstem wywiadu.



(Krótki) Przegląd literatury

1. Starsi respondenci, mniej wykształceni i pochodzący z innego kraju niż kraj, w 
którym realizowany jest wywiad (non-native language speakers) --> większe 
natężenie efektów respondenckich. 

2. Większe doświadczenie respondentów --> mniej efektów respondenckich.
3. Większe zaangażowanie respondenta w wywiad --> mniej efektów 

respondenckich.
4. Doświadczenie ankietera, długość wywiadu, niechęć respondenta, 

dopytywanie respondenta o wyjaśnienie --> mieszane efekty.
5. Analizy interakcji cech respondenta i ankietera, sposobów aranżacji wywiadu, 

obciążenia ankieterów pracą, sposobów rekrutowania i wynagradzania 
ankieterów, gratyfikacji dla respondentów nie były dotąd przedmiotem 
systematycznych analiz w kontekście efektów ankieterskich . 



Efekty respondenckie w ramach Total Survey Error (Groves & Lyberg, 2010)



Efekty respondenckie



Cele analizy 

1. Zreplikowanie związków wykształcenia i wieku respondentów z efektami 
respondenckimi.  

2. Ustalenie związku pomiędzy oceną zaangażowania respondenta w wywiad 
dokonywaną przez ankieterów a efektami respondenckimi.

3. Analiza zależności pomiędzy długością wywiadu a efektami respondenckimi.
4. Ocena relacji pomiędzy gotowością do udziału w sondażu a efektami 

respondenckimi.
5. Eksploracja związków efektów respondenckich z takimi zmiennymi jak: 

interakcja kluczowych cech respondenta i ankietera, obciążenie ankieterów 
pracą, sposób rekrutowania i wynagradzania ankieterów, gratyfikacja dla 
respondentów.



Dane oraz procedury analizy



Zbiory danych

1. Skumulowany zbiór wyników Europejskiego Sondażu Społecznego z rund 4-9:
a. Edycje 1-3 wyłączone z uwagi na brak informacji o płci i wieku ankieterów;
b. Analizy ograniczono do 16 z 17 krajów uczestniczących we wszystkich rundach ESS od 4-9 

- ze zbioru wyłączono dane dla Szwecji z uwagi na odmienny sposób kodowania wieku ankieterów;   
c. Skumulowany zbiór zawiera odpowiedzi 168.750 respondentów, po wyłączeniu 14.910 przypadków 

z brakami danych na wszystkich zmiennych uwzględnionych w modelach analitycznych;
d. Wielopoziomowa struktura danych: respondenci zagnieżdżeni w (13.158 ankieterach oraz) 96 

krajowych próbach badawczych (16 krajów * 6 rund ESS);
2. Kwestionariusze dla ankieterów, w których ankieterzy podają informacje o stopniu 

zaangażowaniu respondenta w wywiad oraz opisują kontekst wywiadu;
3. Formularze kontaktu, w których ankieterzy notują przebieg każdej wizyty pod 

wskazanym adresem, w tym: czas wizyty, rezultat, przyczyny odmowy, itd.;
4. Dokumentacja projektowa, zawierająca informacje metodologicznie o realizacji 

krajowych prób badawczych.



Portretowy Kwestionariusz Skali Ludzkich Wartości 
Shaloma Schwartza: 21-PVQ ESS 



Zmienne zależne: Miary straightliningu
1. Simple Nondifferentation Method (por. Krosnick, Alwin 1998) - 

wskazuje, czy respondent wykorzystuje wyłącznie jedną kategorię 
odpowiedzi w całej baterii pytań;

2. Mean Root of Pairs Method (por. Mulligan et al. 2001) - wykorzystuje 
sumę wszystkich pierwiastków kwadratowych jakie da się obliczyć 
z wartości bezwzględnych różnicy pomiędzy wartością danego itemu, 
a itemami następującymi po nim; 

3. Maximum Identical Rating Method (por. Holbrook i in. 2003) - 
identyfikuje kategorię odpowiedzi występującą najczęściej oraz podaje 
odsetek itemów w której ta kategoria odpowiedzi została wskazana;

4. Longest String Method (por. Johnson 2005) - podaje najdłuższy ciąg 
identycznych podpowiedzi w baterii pytań;

5. Scale Point Variation Method (por. Krosnick, Alwin 1998) - 
prawdopodobieństwo niezróżnicowania odpowiedzi

Miary straightliningu wyliczone dla dla 21-PVQ pozostają silnie skorelowane. 
W analizie wykorzystaliśmy wskaźnik wyodrębniony przy pomocy PCA, będący 
kombinacją liniową miar bazowych oznaczonych numerami od 2 do 5. 
Nierotowane rozwiązanie czynnikowe wyjaśnia 85% wariancji (PCA score).

Jabkowski, P. (2021). The syntax for creating measures of straightlining proposed in a paper by Kim 
et al. (2018) adapted for the 21 - Portrait Value Questionnaire from the European Social Survey. 
Retrieved from osf.io/m8ws6

https://osf.io/m8ws6/


Zmienne zależne: Miary odpowiadania ekstremalnego 
(ERS), potakiwania (ARS), koncentracji na środku skali 
(MRS)

1. Wybieranie ekstremalnych wartości skali (ERS) 

2. Potakiwanie (ARS)

3. Wybieranie odpowiedzi ze środka skali (MRS)

ERS, ARS oraz MRS zdefiniowano jako średnią 
arytmetyczną z kodów przypisanych wskaźnikom każdego 
stylu odpowiadania w ramach baterii pytań 21-PQV.

21 - PQV
(6-punktowy format 

odpowiedzi)
ERS ARS MRS

1 --- Very much like me 1 1 0

2 --- Like me 0 1 0

3 --- Somewhat like me 0 1 1

4 --- A little like me 0 0 1

5 --- Not like me 0 0 0

6 --- Not like me at al 1 0 0

7 --- (Refusal) - - -

8 --- (Don’t know) - - -

9 --- (No answer) - - -



Procedury analizy oraz definicje zmiennych 

Faza aranżacji wywiadu

1. Typ respondenta (faza aranżacji wywiadu)) (Stoop 2004; por inne typologie 
np.: Billiet i in. 2007): 

[1] easy-easy (ref.), [2] reluctant, [3] hard-to-reach.

Charakterystyki respondenta oraz ankietera

2. Wykształcenie: 
[1] ISCED 0-1; [2] ISCED 2, [3] ISCED 3 (ref.), [4] ISCED 4-6.

3. R&I płeć (por. Silber i in., 2021; Vercruyssen i in., 2017):
 [1] R&I: f-f (ref.), [2] R&I: m-m, [3] R&I:f-m, [4] R&I:m-f.

4. R&I dystans wieku (por. Silber i in., 2021; Vercruyssen i in., 2017): różnica 
pomiędzy wiekiem respondenta oraz ankietera w odpowiadających sobie 
10-letnich przedziałach wieku.

5. Indywidualne obciążenie ankietera pracą (liczba zrealizowanych wywiadów).

Przebieg wywiadu

6. Czas trwania wywiadu (w minutach)

7. Style odpowiadania w pytaniach trzonowego kwestionariusza ESS 
poprzedzających 21-PVQ (por. Jacobs, Loosveldt, Beullens 2020):

● wskaźnik item-nonresponse;
● MRS;
● ERS.

8. Ocena zaangażowania respondenta w wywiad :
● respondent prosił o wyjaśnienie pytań;
● respondent niechętnie odpowiadał na pytania;
● respondent starał się odpowiadać najlepiej jak potrafi;
● respondent rozumiał zadawane pytania.

9. Osoba trzecia ingerowała w wywiad: 
[1] Tak, [0] Nie (ref.).

Meta-charakterystyki krajowych realizacji prób badawczych

10. Przeciętne obciążenie ankieterów (liczba jednostek próby na 1 ankietera)

11. Sposób wynagradzania ankieterów:
[1] wyłącznie za wywiad efektywny (ref.), [2] stawka godzinowa, 
[3] za wywiad efektywny + bonusy

12. Stosowanie gratyfikacji (zachęt) dla respondentów:
[1] Tak, [0] Nie (ref.).

Wielopoziomowa analiza regresji liniowej - random intercepts (kraj-runda), slopes fixed



Wyniki



Analizy wielopoziomowe (1) - faza aranżacji wywiadu 

Składniki modelu PCA score ERS MRS ARS

Type_of_respondents: hard-to-reach -0,023* -0,186 0,140 0,295*

Type_of_respondents: reluctant 0,016 -0,114 -0,457 0,470**

Type_of_respondents: easy-easy - - - -



Analizy wielopoziomowe (2) - charakterystyki respondenta 
oraz ankietera 

Składniki modelu PCA score ERS MRS ARS

education= ISCED 4-6 -,103*** -0,219 1,547*** -0,342

education= ISCED 3 - - - -

education= ISCED 2 0,001 -0,024 -0,484* -0,710**

education= ISCED 0-1 0,046* 1,109*** -2,275*** -0,622

gender_context: R_female & I_male 0,007 -0,781* 0,675** 0,616**

gender_context: R_male & I_female 0,147*** -3,269*** 2,266*** 1,594***

gender_context: R_male & I_male 0,165*** -4,325*** 2,991*** 2,235***

gender_context: R_female & I_female - - - -

age_distance (R age group - I age gropup) -0,005 0,479*** -0,867*** -0,621***

age_distance*age_distance -0,002 0,084*** 0,002 0,088***

INTcount: interviewer workload 0,000 0,043*** -0,026* 0,016



Analizy wielopoziomowe  (3) - przebieg wywiadu 
Składniki modelu PCA score ERS MRS ARS

log_inwtm: log of duration of the interview (in minutes) -2,406*** 15,253 -13,724* -26,255***

log_inwtm*log_inwtm 0,559*** -2,872 2,886 6,131***

Resp_style_item_non_resp_index -0,052* 1,765*** -1,443*** -2,351***

Resp_style_middle_responding_core_module 0,118*** -1,812*** 2,238*** -0,528

Resp_style_extreme_responding_core_module -0,054* 18,091*** -12,461*** 0,314

Zresclq: R need clarification -0,013 0,209 -0,176 -0,260*

Zresrelq: R reluctant to cooperate 0,007 -0,703*** 0,958*** -0,369***

Zresbab: R answer best of ability -0,032*** 0,735*** -0,731*** 0,216*

Zresundq: R understood questions -0,043*** 0,422*** 0,136 0,123

Someone present who interfered in the interview (Yes=1) 0,046** -0,322 -0,515* 0,780***



Wyniki (4) - meta-charakterystyki sondażu 

Składniki modelu PCA score ERS MRS ARS

S_units_per_one_interviewer 0,002 -0,008 -0,035 0,027

S_intvpay: per completed interview + bonus 0,009 0,326 -0,768 -0,364

S_intvpay: hourly rate -0,202*** -1,064 1,361 -1,878

S_intvpay: per completed interview - - - -

S_incetives (Yes = 1) -0,257*** -0,688 -0,352 -5,337***



Wnioski



Wnioski

1. Wykształcenie respondentów i efekty respondenckie - efekty zależą od 
tematyki pytania/badania?

2. Respondenci bardziej zaangażowani - mniej SL, więcej ERS.  
3. Więcej SL, MRS i ARS u mężczyzn, niezależnie od płci ankietera. Więcej ARS 

i MRS u kobiet, jeśli ankieter jest mężczyzną.  
4. Respondenci trudno osiągalni i niechętni do udziału w badaniu - więcej ARS.
5. Obciążenie ankieterów pracą - minimalne efekty.
6. Wynagradzanie ankieterów za przepracowaną godzinę a nie za wywiad - 

mniej SL (porównaj - długie wywiady to mniej SL, MRS i ARS).
7. Gratyfikacja dla respondentów - mniej SL i ARS.



Przyszłe badania

1. Wykształcenie respondentów i efekty respondenckie - efekty zależą od 
tematyki pytania/badania?

2. Interakcja cech respondentów i ankieterów wymaga dalszych badań w 
kontekście jakości danych (Dykema, Schaeffer, & Garbarski, 2016).

3. Rekrutacja i szkolenie ankieterów, wynagradzanie ankieterów i obciążenie ich 
pracą, gratyfikowanie respondentów - to wszystko wdzięczne tematy do badań 
eksperymentalnych!

4. Większe użycie paradanych, np. nagrania audio i wideo wywiadów. 
5. Bardziej rozbudowane opinie ankieterów o zaangażowaniu respondentów oraz 

o przebiegu wywiadu. ( + przeszkolenie ankieterów do ich zbierania w 
kontekście przydatności do oceny jakości danych, a nie oceny pracy 
ankietera)
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Załączniki



PCA score straightlining - zestawienie porównawcze



ERS - zestawienie porównawcze



ARS - zestawienie porównawcze



MRS - zestawienie porównawcze


