18_Olcon_XX-XX

7/6/06

8:06

Page 43

Marta Olcoƒ*
andalucia@poczta.fm

Zogniskowane wywiady grupowe online
– charakterystyka techniki badawczej
Celem autorki jest prezentacja jednej z g∏ównych technik jakoÊciowych stosowanych w badaniach internetowych – zogniskowanego wywiadu grupowego online
(Focus Group Interview Online). Tekst ten skupia si´ na zastosowaniu tej techniki, zosta∏y w nim poruszone kwestie rekrutacyjne, organizacyjne oraz zagadnienia
zwiàzane ze specyﬁkà komunikacji zapoÊredniczonej elektronicznie. Omówione te˝
zosta∏y wymagane umiej´tnoÊci moderatora, funkcje narz´dzia fokusowego oraz
zasadnicze ró˝nice mi´dzy tradycyjnym badaniem fokusowym a tym przeprowadzanym w internecie.

* Socjolog, doktorantka w Szkole Nauk Spo∏ecznych przy IFiS PAN. Prac´
doktorskà poÊwi´ci∏a analizie procesu indywidualizacji oraz powstawania nowych form uspo∏ecznienia na przyk∏adzie macierzyƒskich wspólnot internetowych. Zainteresowania naukowe: wp∏yw internetu na przemiany wi´zi spo∏ecznych, badania jakoÊciowe, metodologia badaƒ online.
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The goal of this text is to present the one of the main method in the internet qualitative research – the Focus Group Interview Online. The text concerns the application of this method, the following issues are presented: organization of research process, recruitment practices and challenges of using
computer-mediated communication. There are also discussed required skills
of the online interviewer, functions of the conferencing software and principal differences between face-to-face and online focus groups.
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Wprowadzenie
Badania jakoÊciowe realizowane przy u˝yciu zogniskowanych wywiadów
grupowych, nazywane cz´sto fokusami lub okreÊlane skrótem FGI (Focus
Group Interview), s∏u˝à przede wszystkim poznaniu okreÊlonych zachowaƒ, motywacji, postaw czy te˝ skojarzeƒ i schematów poznawczych
zwiàzanych z tematem badania (Maison, 2001; Worek, 2001; Niciƒska,
2000; Dukaczewska-Na∏´cz, 1999). W odró˝nieniu od pog∏´bionych wywiadów indywidualnych, celem fokusów nie jest dotarcie do indywidualnych prze˝yç jednostek, lecz zebranie zagregowanych opinii powsta∏ych w trakcie dyskusji dzi´ki efektowi synergii. Zadaniem moderatora
jest stworzenie takiej atmosfery, aby badani mogli swobodnie ze sobà
porozmawiaç, wymieniajàc si´ spostrze˝eniami, skojarzeniami czy preferencjami. Z tego powodu tak cz´sto wykorzystuje si´ technik´ FGI w badaniach kreatywnych nastawionych na uchwycenie nowych pomys∏ów,
wytworzonych w trakcie dyskusji grupowej, które inaczej nie mia∏yby
okazji si´ ujawniç.
Wraz z rozwojem internetu oraz pojawieniem si´ nowych narz´dzi
komunikacyjnych umo˝liwiajàcych prowadzenie dyskusji grupowych online, postanowiono wykorzystaç je do celów badawczych (Franklin
i Lowry, 2001; Mann i Stewart, 2000; Rezabek, 2000; Walston i Lissitz,
2000; Gaiszr, 1997). Badacze zwrócili uwag´, ˝e udzia∏ w badaniu na odleg∏oÊç mo˝e odbyç si´ w przyjaznym dla badanego Êrodowisku. Respondent mo˝e wziàç udzia∏ w dyskusji grupowej w swoim w∏asnym otoczeniu, korzystajàc z komputera w pracy czy w domu. Badania online majà
równie˝ zapewniç poczucie wi´kszej anonimowoÊci ze wzgl´du na brak
 www.waip.com.pl 
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bezpoÊredniej interakcji twarzà w twarz. Swoboda, szczeroÊç, mniejszy
stopieƒ stosowania autocenzury w wypowiedziach wobec grupy – te
czynniki sprawiajà, ˝e zacz´to postrzegaç badania online jako szczególnie przydatne w badaniu kwestii osobistych, dra˝liwych czy intymnych,
takich jak zdrowie, seksualnoÊç, religijnoÊç dotychczas omijanych w wywiadach grupowych, a badanych przede wszystkim za poÊrednictwem
wywiadów indywidualnych. Z czasem zacz´to je wykorzystywaç równie˝
w badaniach marketingowych, na przyk∏ad przy analizie u˝ytecznoÊci
serwisów stron internetowych. Obecnie wykorzystywane sà równie˝
w badaniach ró˝nic mi´dzykulturowych realizowanych poza obszarami
jednego kraju. Fokusy online mogà stanowiç równie˝ jednà z kilku technik zastosowanych w procesie badawczym, na zasadzie triangulacji, czyli zbieraniu danych z kilku êróde∏ (Denzin, 1970), oraz jako badania pilota˝owe, stanowiàce punkt wyjÊcia do zbudowania kwestionariusza
w badaniach iloÊciowych.

Podzia∏ wywiadów fokusowych
Na wst´pie nale˝y zaznaczyç, ˝e wywiady grupowe przez internet mo˝na
przeprowadzaç na dwa ró˝ne sposoby, w literaturze wskazuje si´ na fokusy
realizowane synchronicznie (real- time) oraz asynchroniczne (non-real-time).
W pierwszym przypadku dyskusja toczy si´ w czasie rzeczywistym, na przyk∏ad od godziny 18.00 do 20.00. Wszyscy uczestnicy biorà udzia∏ w rozmowie w tym samym czasie, a moderator na bie˝àco zadaje nowe pytania. Tymczasem w wywiadach realizowanych asynchronicznie rozmowa mo˝e byç
rozciàgni´ta na kilka lub kilkanaÊcie dni, a jej uczestnicy wypowiadajà si´
w dowolnie wybranym momencie. Wywiady asynchroniczne przypominajà
formà fora lub listy dyskusyjne. Uczestnicy rozmowy majà wi´kszà swobod´, a dyskusja ma bardziej „naturalny” charakter. Rola moderatora, czy te˝
facylitatora polega bardziej na zagajeniu dyskusji ni˝ jej kontrolowaniu i sterowaniu. Natomiast fokusy synchroniczne wymagajà wi´kszej koordynacji
i ingerencji ze strony badacza i moderatora, poniewa˝ ze wzgl´du na
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okreÊlony z góry czas muszà oni bardziej kontrolowaç przebieg dyskusji poprzez zadawanie konkretnych pytaƒ, ucinanie wàtków nie na temat, a tak˝e
zarzàdzanie czasem przeznaczonym na poszczególny blok tematyczny.
Odmienny charakter komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
sprawia, ˝e wywiady grupowe typu real-time oraz non-real-time majà swoje udogodnienia i ograniczenia. Wywiady synchroniczne wymagajà od
badanych szybkiego reagowania na zadawane pytania, a tak˝e sporych
kompetencji komputerowych, zw∏aszcza szybkiego pisania na klawiaturze. Tymczasem w badaniach fokusowych asynchronicznych problem ten
nie ma tak du˝ego znaczenia. Tutaj badany ma czas, aby przeÊledziç przebieg dyskusji i we w∏aÊciwym sobie tempie udzieliç odpowiedzi. Jako ˝e
g∏ównym celem przeprowadzania wywiadów grupowych jest wytworzenie swoistej atmosfery, która sprzyja owocnej burzy mózgów oraz powstaniu efektu synergii, w badaniu realizowanym synchronicznie mo˝e
zabraknàç czasu, aby badani zdà˝yli si´ dobrze poznaç i ch´tnie wchodziç w g∏´bszà dyskusj´. Poniewa˝ badania te trwajà oko∏o dwóch godzin, wzajemne rozpoznanie si´ uczestników poprzez kojarzenie nicków
(czyli pseudonimów wybranych przez uczestników na czas spotkania)
i identyﬁkacj´ z wypowiedziami innych osób nast´puje dopiero pod koniec spotkania. Natomiast w fokusach asynchronicznych, trwajàcych od
kilku dni do kilku tygodni, badani majà wi´kszà szans´ poznaç si´ nawzajem, wejÊç w g∏´bsze interakcje, a tym samym pozwoliç sobie na
wi´kszà otwartoÊç i szczeroÊç. Dlatego te˝ mo˝na przypuszczaç, ˝e badania asynchroniczne b´dà szczególnie przydatnym narz´dziem w badaniu kwestii dra˝liwych, intymnych, osobistych (seksualnoÊç, na∏ogi,
choroby). Tymczasem fokusy przeprowadzane w sposób synchroniczny
b´dà si´ bardziej nadawa∏y do badania problemów wymagajàcych mniejszego poziomu reﬂeksji, skupiajàcych si´ przede wszystkim na prostych
ocenach danego zagadnienia. Tekst ten skupiaç b´dzie si´ na prezentacji
fokusów realizowanych w czasie rzeczywistym, jako tej techniki, która
stawia przed badaczem wyzwania organizacyjne i tym samym wymaga
wi´kszej koordynacji.
 www.waip.com.pl 
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Przebieg badania
Proces badawczy, podobnie jak w badaniach realizowanych poza internetem, rozpoczyna si´ od postawienia problemu badawczego, ustalenia celów badania, okreÊlenia charakterystyki uczestników spotkania oraz kryteriów selekcji. Bardzo istotnym momentem jest praca nad opracowaniem
scenariusza wywiadu, który wymaga dostosowania pytaƒ do komunikacji
elektronicznej. Pytania muszà byç sformu∏owane jak najbardziej precyzyjnie, tak aby uczestnicy rozmowy nie mieli ˝adnych problemów z ich odszyfrowaniem. W przypadku komunikacji bezpoÊredniej moderator dyskusji zawsze mo˝e zmodyﬁkowaç pytanie, wyt∏umaczyç uczestnikom ide´
pytania w innym kontekÊcie. W dyskusji online, prowadzonej w sposób
synchroniczny, nie ma czasu na takie niejasnoÊci. Przed przystàpieniem do
realizacji badania badacz oraz moderator powinni oszacowaç czas, jaki
mo˝na poÊwi´ciç na dany blok pytaƒ, oraz okreÊliç, które pytania sà najwa˝niejsze z punktu widzenia celów badawczych, a które sà jedynie pomocnicze i w przypadku braku czasu mogà zostaç pomini´te.
Po opracowaniu scenariusza wywiadu mo˝na przystàpiç do rekrutacji
uczestników planowanych grup fokusowych. W badaniach fokusowych online, podobnie jak w badaniach jakoÊciowych realizowanych poza internetem, nie dobiera si´ osób do badania w sposób losowy (celem badania nie
jest bowiem generalizacja wyników na ca∏à populacj´, ale eksplorowanie
pewnego problemu), lecz rekrutuje si´ ochotników spe∏niajàcych kryteria
wynikajàce z problemu badawczego. Wa˝ne jest, by badani spe∏niali kryteria
doboru celowego, czyli na przyk∏ad: byli w odpowiednim przedziale wiekowym (25-34 lata), posiadali konto w banku internetowym oraz przeglàdali
strony internetowe minimum dwa razy w tygodniu. W celach rekrutacyjnych mo˝na wysy∏aç zaproszenia na fora dyskusyjne, listy mailingowe oraz
prywatne adresy cz∏onków danej spo∏ecznoÊci internetowej. Jest to efektywna metoda rekrutacji, zw∏aszcza ˝e w internecie stosunkowo ∏atwo jest dotrzeç do spo∏ecznoÊci grupujàcej osoby o podobnych zainteresowaniach, na
przyk∏ad fanów gier fabularnych czy te˝ amatorów sportów ekstremalnych.
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Informacja o badaniu powinna zawieraç szczegó∏owe informacje dotyczàce tematu, procedury oraz czasu trwania wywiadu. Osoba zaproszona do udzia∏u w badaniu powinna odes∏aç wype∏niony kwestionariusz rekrutacyjny, pozwalajàcy badaczowi zweryﬁkowaç, czy spe∏nia
wyznaczone kryteria. Nast´pnym krokiem jest poinformowanie badanego o szczegó∏ach organizacyjnych: podanie daty i godziny rozpocz´cia
spotkania, adresu strony internetowej, na której umieszczona jest platforma fokusowa, oraz nadanie jednorazowego i unikalnego loginu oraz
has∏a. Je˝eli udzia∏ w badaniu wià˝e si´ z jakàÊ gratyﬁkacjà, na przyk∏ad
wynagrodzeniem pieni´˝nym lub otrzymaniem prezentu, nale˝y poprosiç o dane adresowe lub numer konta bankowego, zastrzegajàc, ˝e dane
te nie zostanà wykorzystane w innych celach ni˝ rozliczeniowe.
Bardzo istotne jest uzyskanie od badanego informacji zwrotnej, potwierdzajàcej ch´ç i gotowoÊç wzi´cia udzia∏u w spotkaniu. Poniewa˝
w badaniach realizowanych przez internet motywacja badanych jest ni˝sza ni˝ w badaniach poza internetem, a ryzyko rezygnacji w trakcie badania wy˝sze (por. Batorski, Olcoƒ, 2006), bardzo wa˝ne jest oddzia∏ywanie na motywacj´ badanego ju˝ na etapie procesu rekrutacyjnego. Nie
warto na si∏´ rekrutowaç osób niezainteresowanych tematem. Kluczowe
jest równie˝ nawiàzanie dobrej, opartej na wzajemnym zaufaniu, relacji
mi´dzy badaczem a badanym. Dlatego tak wa˝na jest forma zaproszenia
do udzia∏u w badaniu, wyjaÊniajàca cele oraz procedur´. Uzyskanie od
badanego zobowiàzania do pojawienia si´ w okreÊlonym czasie na spotkaniu mo˝e obni˝yç ryzyko rezygnacji z udzia∏u, choç nie wyeliminuje
go ca∏kowicie. Z tego powodu warto si´ zabezpieczyç, zapraszajàc dwie
lub trzy osoby wi´cej, aby w razie czyjejÊ nieobecnoÊci badanie mog∏o si´
odbyç. Wskazane jest, aby podczas procesu rekrutacyjnego uzyskaç od
badanych numery telefonów lub komunikatorów, co umo˝liwi szybki
kontakt w przypadku problemów technicznych.
Po zakoƒczonym procesie rekrutacyjnym i opracowaniu scenariusza
mo˝na przystàpiç do realizacji wywiadu. W umówionym terminie badani oraz moderator logujà si´ na platform´ FGI, pos∏ugujàc si´ wczeÊniej
 www.waip.com.pl 
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otrzymanym loginem i has∏em. Zanim uczestnicy przystàpià do badania
moderator wita wszystkich i przypomina o zasadach rzàdzàcych spotkaniem, wyg∏aszajàc informacj´ wprowadzajàcà (welcoming message), tak zwanà formu∏k´ moderatora. Odpowiednie sformu∏owanie informacji wprowadzajàcej, podkreÊlajàcej wag´ wyg∏aszanych opinii, pe∏ni istotnà rol´
w zwi´kszaniu motywacji wÊród uczestników do wzi´cia udzia∏u w rozmowie oraz obni˝eniu ryzyka rezygnacji z uczestnictwa w trakcie badania.
Dyskusja prowadzona w FGI online przypomina czat internetowy, badani rozmawiajà ze sobà i moderatorem, pos∏ugujàc si´ komunikacjà
tekstowà. Wszyscy uczestnicy spotkania Êledzà wypowiedzi swoje, innych badanych oraz moderatora na ekranie komputera. Dyskusj´ prowadzi moderator, który pozwala uczestnikom wypowiedzieç si´ na dany temat, jednak pilnuje, aby rozmowa nie odbiega∏a od g∏ównego tematu
rozmowy,. W odpowiednim momencie wprowadza nowe kwestie do
dyskusji, dopytuje i prosi o uszczegó∏owienie, jeÊli odpowiedzi nie sà
wystarczajàco jasne.
Wszyscy badani widzà na ekranie wypowiedzi pozosta∏ych uczestników spotkania i mogà si´ do nich odnosiç. Wypowiedzi moderatora sà
wyró˝nione kolorem, dzi´ki czemu uczestnicy sà w stanie szybko zidentyﬁkowaç pojawienie si´ nowego wàtku tematycznego. Podobnie jak
w badaniach realizowanych poza internetem, w badaniach fokusowych
online du˝à rol´ odgrywa moderator. Nie musi on posiadaç szczególnych
umiej´tnoÊci technicznych, poniewa˝ je˝eli narz´dzie fokusowe jest dobrze zaprojektowane, rola moderatora ogranicza si´ do komunikacji
z uczestnikami, aplikacjà w tym czasie zajmuje si´ administrator. Przede
wszystkim powinna byç to osoba otwarta, ∏atwo nawiàzujàca kontakt
z innymi, zw∏aszcza przy u˝yciu komunikacji tekstowej. Bieg∏oÊç w szybkim pisaniu na klawiaturze jest konieczna; nawet najbardziej doÊwiadczony moderator nie poradzi sobie w badaniu online bez tej umiej´tnoÊci. W trakcie dyskusji moderator powinien na bie˝àco Êledziç jej
przebieg, szybko reagowaç na pojawiajàce si´ wàtki i podà˝aç za nimi,
elastycznie dostosowujàc kolejnoÊç pytaƒ w scenariuszu, tak aby nie
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zak∏ócaç naturalnego biegu rozmowy. JeÊli uzyskuje odpowiedzi zdawkowe, niewyczerpujàce tematu, powinien umiej´tnie je pog∏´biç. Powinien
równie˝ zachowaç neutralnoÊç i nie przyznawaç racji ˝adnemu z uczestników, pozwalajàc im toczyç dyskusj´ mi´dzy sobà. Poniewa˝ w komunikacji elektronicznej w sytuacji braku kontaktu twarzà w twarz uczestnicy mogà przejawiaç wi´kszà sk∏onnoÊç do ˝artów, a tak˝e u˝ywania
przekleƒstw czy wyzwisk pod adresem innych, zadaniem moderatora
jest niedopuszczenie do sytuacji, w której ktoÊ z grupy swoimi wypowiedziami b´dzie obra˝a∏ pozosta∏ych uczestników spotkania. Dzi´ki funkcji statystyk wypowiedzi moderator ma szans´ na bie˝àco obserwowaç,
jaka jest Êrednia (liczba udzielonych wypowiedzi oraz ich d∏ugoÊç) oraz
kto z badanych rzadziej zabiera g∏os i tym samym mo˝e zach´caç go do
udzielenia odpowiedzi, zwracajàc si´ do niego personalnie: A ty, zielona_sowo, co sàdzisz na ten temat?

Funkcje standardowego narz´dzia fokusowego
Przeprowadzenie badania online dzi´ki platformie fokusowej oferuje badaczom pewne udogodnienia. Przede wszystkim zapis dyskusji dost´pny
jest w postaci cyfrowej kilka minut po zakoƒczeniu badania. Nie ma zatem koniecznoÊci robienia transkrypcji z kaset audio czy wideo, jak to ma
miejsce w badaniach realizowanych poza internetem. Transkrypcja wywiadu grupowego online pokazuje dok∏adnie, do kogo nale˝à okreÊlone
wypowiedzi wraz z zarejestrowanym momentem, w którym one pad∏y.
Ponadto zapis ten jest dos∏owny. Ujmuje wszystkie wypowiedzi, które
pojawi∏y si´ w trakcie rozmowy, eliminujàc tym samym mo˝liwoÊç pomy∏ek, cz´sto wyst´pujàcych w transkrypcjach z tradycyjnych wywiadów.
Dos∏ownoÊç w tym przypadku oznacza uchwycenie przebiegu dyskusji
w takiej samej formie, w jakiej oglàdali jà uczestnicy spotkania. Dodatkowo, dzi´ki statystykom wypowiedzi i rejestracji czasu, mo˝na odtworzyç
dynamik´ rozmowy, czyli sprawdziç, które pytania wywo∏ywa∏y szybkà
reakcj´ badanych, a które wymaga∏y d∏u˝szego zastanowienia. Statystyki
 www.waip.com.pl 
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te pozwalajà równie˝ na szybkà analiz´ liczby udzielonych wypowiedzi
oraz d∏ugoÊci zdaƒ (por. Schneider i inni, 2002).
Platforma fokusowa posiada równie˝ bardzo przydatnà opcj´ Êledzenia przez drugiego badacza czy te˝ innego obserwatora przebiegu rozmowy bez mo˝liwoÊci bycia widzialnym dla badanych. W ten sposób
drugi badacz ma mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w badaniu w sposób nieinwazyjny, jest obecny przy rozmowie, a jednoczeÊnie jego obecnoÊç nie
zak∏óca naturalnego przebiegu wywiadu. W dowolnej chwili mo˝e skontaktowaç si´ z moderatorem, sugerujàc mu zmian´ kolejnoÊci poruszanych zagadnieƒ, powrócenie do okreÊlonego wàtku czy te˝ doprecyzowanie pytaƒ. Mo˝e równie˝ na pewien czas przejàç rol´ moderatora
w sposób niezauwa˝alny dla badanych.
Mimo ˝e moderator dysponuje mo˝liwoÊcià komunikowania si´
w sposób indywidualny z drugim badaczem czy te˝ zaproszonymi obserwatorami, wa˝ne jest, aby nie dopuÊciç do sytuacji indywidualnego komunikowania si´ badanych. Wszystkie wypowiedzi przez nich udzielone
powinny pojawiç si´ na „kanale ogólnym”, tak aby pozostali uczestnicy
spotkania mogli je przeczytaç. W badaniach fokusowych realizowanych
poza internetem cz´sto dochodzi do sytuacji, gdy dwie siedzàce obok
siebie osoby zaczynajà rozmawiaç mi´dzy sobà. Jest to niekorzystne dla
ca∏ej rozmowy nie tylko ze wzgl´du na zak∏ócenie ogólnej dyskusji poprzez tworzenie szumu, lecz równie˝ dlatego, ˝e cz´sto w rozmowie
w parze wymieniane sà ciekawe, spontaniczne spostrze˝enia, które
w ten sposób umykajà transkrypcji, a nast´pnie analizie danych. Poniewa˝ celem wywiadów grupowych jest wytworzenie si´ swoistej „burzy
mózgów” czy te˝ efektu synergii, nale˝y zadbaç o to, aby wszystkie wypowiedzi by∏y widoczne dla wszystkich uczestników.
Badania fokusowe online sà szczególnie przydatne przy badaniu zagadnieƒ zwiàzanych z korzystaniem z internetu, dlatego te˝ cz´sto sà
wykorzystywane przy analizie funkcjonalnoÊci i ergonomii serwisów internetowych. Kierowanie uczestników na wybrane strony WWW oraz
prezentacja materia∏ów multimedialnych powoduje, ˝e uczestnicy majà
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mo˝liwoÊç nawigowaç po serwisie, oceniajàc na bie˝àco jego intuicyjnoÊç,
estetyk´ czy trudnoÊci z wykonaniem pewnych operacji. Dlatego te˝ technika ta sprawdza si´ przy ocenie stron, wymagajàcych okreÊlonych dzia∏aƒ,
na przyk∏ad na stronie transakcyjnej banku internetowego, gdy badani
proszeni sà o wykonanie przelewu lub te˝ za∏o˝enie lokaty. Podobnej ocenie mogà podlegaç sklepy internetowe, kiedy to podczas badania u˝ytkownicy przechodzà przez ca∏y proces zakupu online, od wybrania produktu
w katalogu do rejestracji koƒcowej i ustalenia warunków dostawy.

Zalety FGI online
WÊród zalet przeprowadzania zogniskowanych wywiadów grupowych
online na pierwszym miejscu wymienia si´ mo˝liwoÊç dotarcia do osób
rozproszonych geograﬁcznie. Badacze podkreÊlajà, ˝e du˝ym udogodnieniem w fokusach online by∏a mo˝liwoÊç realizacji mi´dzykulturowych
projektów badawczych, przyk∏adowo w realizowanych przez nich badaniach jednoczeÊnie wzi´∏y w nich udzia∏ nastolatki z Australii oraz Chin
(Mann i Stewart, 2000). Dodatkowo przeprowadzenie badania online
pozwala wziàç w nim udzia∏ ludziom, którzy z regu∏y mogà mieç trudnoÊci z opuszczeniem domu (osoby chore, niepe∏nosprawne, matki wychowujàce dzieci, seniorzy) albo nie sà ∏atwo dost´pne (osoby cz´sto
przebywajàce w podró˝ach s∏u˝bowych, eksperci, mened˝erowie).
Drugim czynnikiem zach´cajàcym badaczy do stosowania tej techniki
jest ni˝szy koszt realizacji badania w porównaniu z tradycyjnymi grupami fokusowymi, wymagajàcymi zazwyczaj przeprowadzenia badania
w kilku ró˝nych lokalizacjach. Przy fokusach online koszty ulegajà znaczàcemu obni˝eniu ze wzgl´du na eliminacj´ wydatków zwiàzanych z podró˝à zespo∏u badawczego, wynaj´ciem sali czy te˝ noclegami. Badacz nie
ponosi równie˝ kosztów zwiàzanych z zakupem materia∏ów (kaset audio
czy wideo), a tak˝e eliminuje si´ koszty poÊredników, na przyk∏ad osób
przepisujàcych kasety. Badania fokusowe stajà si´ w ten sposób bardziej dost´pne. Nie jest konieczne anga˝owanie do wspó∏pracy agencji badawczej,
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dysponujàcej siecià rekruterów oraz salà fokusowà. Najwi´ksze koszty
ponosi si´ na poczàtku procesu, gdy trzeba zaprojektowaç odpowiednie
narz´dzie, umo˝liwiajàce dyskusj´ online, dzia∏ajàce w najbardziej popularnych przeglàdarkach oraz kompatybilne z wi´kszoÊcià systemów operacyjnych. Jest to jednak jednorazowy wydatek.
Niezaprzeczalnym plusem badaƒ fokusowych online jest równie˝
wspomniana ju˝ wy˝ej szybkoÊç otrzymania wyników oraz dos∏owny zapis
badania dost´pny kilka minut po zakoƒczeniu dyskusji w postaci cyfrowej.

Ograniczenia FGI online
W badaniu fokusowym online z oczywistych wzgl´dów mogà wziàç udzia∏
tylko te osoby, które majà dost´p do komputera i internetu. Nawet je˝eli
ten dost´p zostanie im zagwarantowany, to wzi´cie aktywnego udzia∏u
w dyskusji wymaga od uczestników odpowiednich kompetencji korzystania
z komputera, przejawiajàcych si´ przede wszystkim w bieg∏ym i szybkim
pisaniu na klawiaturze. W odró˝nieniu od badaƒ asynchronicznych, kiedy
to badany ma mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ w wygodnym dla siebie momencie, w fokusach synchronicznych bieg∏oÊç w szybkim formu∏owaniu
odpowiedzi na piÊmie sprawia, ˝e uczestnik b´dzie w stanie szybko reagowaç na zadane mu pytania, a tym samym mo˝e zdominowaç dyskusj´, jeÊli
w tej samej grupie znajdà si´ osoby piszàce na klawiaturze znacznie wolniej. Dlatego te˝ nale˝a∏oby rekomendowaç t´ technik´ do przeprowadzenia badania wÊród tych internautów, którzy osiàgn´li ju˝ pewien stopieƒ
zaawansowania w pos∏ugiwaniu si´ komputerem i internetem. Zatem pytanie o cz´stotliwoÊç korzystania z poszczególnych kana∏ów komunikacyjnych internetu powinno si´ znaleêç w kwestionariuszu rekrutacyjnym. Je˝eli badacz nie jest w stanie okreÊliç kompetencji potencjalnych
uczestników spotkania, bezpieczniej b´dzie pos∏u˝yç si´ technikà fokusów
ofﬂine, niewymagajàcà a˝ tak wielkiej dyscypliny ze strony badanych.
W przypadku badaƒ fokusowych online powa˝nà przeszkodà w prawid∏owym przebiegu dyskusji mo˝e byç brak kontroli nad czynnikami
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zewn´trznymi, towarzyszàcymi wywiadowi. Sà to przede wszystkim takie dystraktory, jak obecnoÊç osób trzecich, w∏àczony telewizor lub oglàdane w trakcie dyskusji strony internetowe czy te˝ w∏àczone inne aplikacje. W znaczàcy sposób rozpraszajà one uwag´ badanego i mogà
wp∏ynàç na przebieg badania. Dlatego znów kluczowa jest rola informacji wprowadzajàcej, w której moderator podkreÊla wag´ dyskusji i zwraca si´ do uczestników z proÊbà o wy∏àczenie urzàdzeƒ, mogàcych zak∏óciç przebieg rozmowy, takich jak telefon komórkowy, telewizor, a tak˝e
o otwieranie wy∏àcznie wskazanych stron WWW.
Innym aspektem, który nale˝y wziàç pod uwag´ przy projektowaniu
badaƒ fokusowych online, jest niemo˝noÊç kontroli nad sprz´tem u˝ywanym przez uczestników dyskusji. W badaniu synchronicznym, jakim
jest wywiad grupowy online, koniecznoÊç uczestniczenia w rozmowie
przez dwie godziny wymaga od uczestnika posiadania sta∏ego ∏àcza, najlepiej o wysokiej przepustowoÊci. Inaczej mogà wystàpiç problemy z pobieraniem plików i odtwarzaniem materia∏ów multimedialnych. Podobnie ró˝nice w posiadanym oprogramowaniu czy rozdzielczoÊci monitora
u˝ywanych przez badanych mogà sprawiç, ˝e b´dà oni inaczej odbieraç
prezentowane im treÊci i tym samym inaczej na nie reagowaç, co mo˝e
wp∏ynàç na wyniki badania. Dlatego te˝ nale˝y na etapie rekrutacji zastosowaç ﬁltr, eliminujàc z badania tych internautów, których sprz´t nie
spe∏nia minimalnych wymagaƒ. Warto równie˝ zapytaç o zainstalowane
programy, chroniàce komputer, zapory sieciowe (tzw. ﬁrewall), które mogà uniemo˝liwiç dost´p do platformy fokusowej umieszczonej na stronie
WWW. Fakt, i˝ u˝ytkownicy internetu posiadajà ró˝ny sprz´t i oprogramowanie, wymaga od badacza dopracowania narz´dzia fokusowego do
ka˝dych warunków sprz´towych, przetestowania go pod wzgl´dem podatnoÊci na awarie w okreÊlonych sytuacjach oraz mo˝liwej niekompatybilnoÊci z niektórymi systemami operacyjnymi czy przeglàdarkami.
Podstawowym minusem badaƒ fokusowych online jest równie˝ niemo˝noÊç obserwacji zachowaƒ niewerbalnych, mowy cia∏a, uÊmiechów, grymasów. Z tego powodu cz´Êç badaczy jakoÊciowych, szczególnie przywiàzanych
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do analizy sygna∏ów pozawerbalnych, mo˝e byç zdystansowana do pomys∏u przeprowadzania wywiadów grupowych przez internet. Nawet je˝eli badani b´dà stosowaç emotikony oraz na inne sposoby wzbogacaç
komunikacj´ tekstowà, nie jest mo˝liwe dok∏adne odtworzenie ich nastroju towarzyszàcego badaniu. Dlatego, zdajàc sobie spraw´ z tego podstawowego ograniczenia, nale˝y wykorzystywaç technik´ FGI online
w badaniach, których cele nie zak∏adajà wa˝noÊci czynnika mowy cia∏a.
Przypuszczalnie, wraz z rozwojem szerokopasmowego Internetu,
w przysz∏oÊci b´dzie mo˝liwe wykorzystywanie obrazu w wywiadach,
jednak obecnie znakomita wi´kszoÊç fokusów online odbywa si´ za pomocà komunikacji tekstowej.
Fakt, i˝ w fokusach online uczestnicy pozbawieni sà kontaktu twarzà
w twarz, niesie pewne konsekwencje, niejednoznacznie oceniane przez
badaczy, którzy nie sà do koƒca zgodni co do wp∏ywu, jaki na jakoÊç dyskusji ma komunikacja zapoÊredniczona elektronicznie. Z jednej strony
mo˝na uznaç, ˝e taki charakter komunikacji b´dzie yworzy∏ wi´kszy dystans i tym samym uczestnicy nie b´dà w stanie zaanga˝owaç si´ w relacje miedzy sobà i efekt synergii nie zostanie osiàgni´ty w zadowalajàcym stopniu. Tymczasem niektórzy badacze (Mann i Stewart, 2000;
Walther, 1996) zauwa˝ajà, ˝e w komunikacji elektronicznej mo˝na budowaç równie bliskie relacje jak w interakcjach twarzà w twarz, natomiast zdystansowanie mo˝e si´ przyczyniç do poczucia wi´kszego komfortu i bezpieczeƒstwa, co sprawi, ˝e uczestnicy b´dà bardziej
spontaniczni, otwarci i szczerzy w swoich wypowiedziach.
W porównaniu z wywiadami realizowanymi poza internetem wywiady grupowe online dostarczajà materia∏u ubo˝szego j´zykowo. KoniecznoÊç wyra˝ania swych myÊli przy u˝yciu klawiatury w krótkim czasie
sprawia, ˝e pojawia si´ tendencja do upraszczania wypowiedzi, stosowania mniej z∏o˝onych zdaƒ i niepog∏ebionych odpowiedzi.
Aby sprawdziç, czy za∏o˝enie to jest prawdziwe, badacze z amerykaƒskiego instytutu Westat postanowili sprawdziç jakoÊç komunikacji elektronicznej
w odniesieniu do komunikacji twarzà w twarz (Schneider i inni, 2002).
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Badanie to zosta∏o zrealizowane w formie eksperymentu metodologicznego – porównano jakoÊç i form´ dyskusji na ten sam temat (ocena
strony serwisu internetowego poÊwi´conego zdrowiu) przy u˝yciu dwóch
technik: tradycyjnych fokusów oraz fokusów online. Wyniki analizy porównawczej wykaza∏y, ˝e w interakcji bezpoÊredniej pada mniej pojedynczych wypowiedzi, jednak sà one znacznie d∏u˝sze, tymczasem w fokusach online uczestnicy wyg∏osili iloÊciowo wi´cej komentarzy, jednak ich
wypowiedzi by∏y krótkie i niepog∏´bione. Oznacza to, ˝e w rozmowie
przez internet ∏atwiej jest dojÊç do g∏osu, jednak komunikacja pisemna
powoduje u uczestników stosowanie skrótów myÊlowych i nie zach´ca do
dopracowywania wypowiedzi. Bardziej liczà si´ krótkie, jasne komunikaty typu: podoba si´ – nie podoba ni˝ uzasadnianie swoich opinii.
Natomiast zdecydowanà przewagà wywiadów przeprowadzanych online by∏a wi´ksza egalitarnoÊç wÊród badanych. Ka˝dy z nich bra∏ udzia∏
w dyskusji z podobnym zaanga˝owaniem. Nie wystàpi∏ charakterystyczny dla zwyk∏ych fokusów efekt dominacji jednej lub dwóch osób nad pozosta∏ymi uczestnikami.
Na podobnej zasadzie zniwelowano inny efekt formowania si´ dwóch
opozycyjnych stron. Najprawdopodobniej wynika to ze zbyt krótkiego czasu na poznanie si´ badanych. W zwyk∏ych wywiadach uczestnicy doÊç szybko rozpoznajà osoby o podobnych poglàdach, dokonujà te˝ atrybucji cech
osobowoÊciowych na podstawie wyglàdu czy u˝ywanego j´zyka, tymczasem w fokusach online trudno jest szybko rozpoznawaç loginy oraz przypisywaç wypowiedzi konkretnym osobom. Innymi s∏owy, specyﬁka wywiadów online nie sprzyja szybkiemu zawiàzaniu si´ sympatii i antypatii.
Kolejnym plusem dyskusji prowadzonej przez internet jest wi´ksza koncentracja na zadanym temacie. Udzia∏ komentarzy odbiegajàcych od tematyki spotkania by∏ znacznie mniejszy ni˝ w przypadku zwyk∏ych fokusów.
Podsumowujàc ró˝nice w dyskusji prowadzonej w sposób bezpoÊredni oraz zapoÊredniczony elektronicznie, badacze podkreÊlajà, ˝e wiedza
o obszarach, na których fokusy online sprawdzajà si´ lepiej lub gorzej ni˝
tradycyjne fokusy, pozwala na stosowanie tej techniki w badaniach
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o nieco innym charakterze. Wywiady online b´dà si´ lepiej sprawdzaç
w zbieraniu szeregu ró˝nych opinii oraz badaniach testowych, natomiast
tradycyjne fokusy lepiej nadajà si´ do dyskusji na bardziej skomplikowane tematy, wymagajàce bardziej pog∏´bionych wypowiedzi.
Jednak, jak wykazujà Mann i Stewart (2000), badanie realizowane przy
u˝yciu komunikacji elektronicznej mo˝e byç równie skutecznym narz´dziem
pozyskiwania wartoÊciowych, pog∏´bionych danych, jak w przypadku badaƒ
realizowanych drogà tradycyjnà. Kluczowà rol´ w osiàgni´ciu takiego efektu
odgrywa poziom motywacji, czyli stopieƒ zainteresowania uczestników tematem badania oraz zaanga˝owanie w pomyÊlne ukoƒczenie projektu. JeÊli
temat jest interesujàcy dla badanych, dotyczy ich w sposób bezpoÊredni,
uczestnicy mimo barier stawianych przez komunikacj´ elektronicznà sà
w stanie dostarczyç wartoÊciowych wypowiedzi, a nawet wyra˝ajà zadowolenie i wdzi´cznoÊç za mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w tego rodzaju badaniu.
Jak wspomniano, problem niskiego poziomu motywacji do wzi´cia
udzia∏u w badaniu oraz wysokie prawdopodobieƒstwo rezygnacji z jego
ukoƒczenia sà charakterystyczne dla wszelkich badaƒ internetowych. W porównaniu z tradycyjnymi fokusami w dyskusji online o wiele ∏atwiej jest zrezygnowaç z kontynuacji rozmowy. Wynika to przede wszystkim z braku kontaktu bezpoÊredniego z pozosta∏ymi uczestnikami i moderatorem.
W sytuacji braku kontaktu twarzà w twarz dosyç ∏atwo jest opuÊciç pokój
dyskusyjny – wystarczy si´ wylogowaç lub po prostu zamknàç okno przeglàdarki. Takie wyjÊcie, mimo ˝e odnotowane przez aplikacj´ fokusowà, mo˝e
pozostaç niezauwa˝one przez uczestników spotkania i tym samym nie wià˝e si´ z ˝adnymi przykrymi konsekwencjami psychologicznymi. Poniewa˝
prawdopodobieƒstwo, ˝e nie wszyscy badani dotrwajà do koƒca spotkania,
jest bardzo wysokie, warto zabezpieczyç si´, eliminujàc ju˝ na etapie rekrutacji osoby o niskiej motywacji. Nale˝y zatem postaraç si´, aby w dyskusji
wzi´∏y udzia∏ tylko te osoby, które rzeczywiÊcie sà zainteresowane tematem
dyskusji. Dodatkowo ju˝ w trakcie badania moderator powinien zadbaç
o przyjaznà atmosfer´, zach´cajàcà do kontynuacji dyskusji, a tak˝e postaraç
si´, aby nie zostawiaç na sam koniec najwa˝niejszych kwestii.
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Podsumowanie
Technika badaƒ fokusowych online, mimo ˝e w chwili obecnej nie jest
w Polsce zbyt cz´sto stosowana, w najbli˝szej przysz∏oÊci powinna si´
upowszechniç, zw∏aszcza w badaniach naukowych. Jest to zwiàzane z coraz powszechniejszym dost´pem ludzi do internetu oraz z brakiem koniecznoÊci ponoszenia wysokich nak∏adów ﬁnansowych.
Za najwi´kszà zalet´ tej techniki mo˝na uznaç mo˝liwoÊç dotarcia do
specyﬁcznych spo∏ecznoÊci, które by∏y „trudno uchwytne” tradycyjnymi
metodami badawczymi, bàdê te˝ dotarcie do danej populacji wymaga∏o
niewspó∏miernych nak∏adów ﬁnansowych. Natomiast g∏ównà wadà,
oprócz oczywiÊcie ograniczeƒ zwiàzanych z cz´stym brakiem dost´pu do
internetu, wydaje si´ koniecznoÊç porozumiewania si´ za pomocà wy∏àcznie komunikacji tekstowej, co w wkrótce mo˝e zostaç rozwiàzane
dzi´ki rozwojowi szerokopasmowego internetu, oferujàcego ju˝ teraz
mo˝liwoÊç rozmowy g∏osowej, a tak˝e przekazu wideo, pozwalajàcego
na obserwacj´ sygna∏ów niewerbalnych.
Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e technika ta stanowi ciekawe
uzupe∏nienie dla bardziej popularnych sposobów zbierania danych i stanowi mniej kosztownà alternatyw´ dla tradycyjnych grupowych wywiadów pog∏´bionych. Badacze powinni zastanowiç si´ nad nià, zw∏aszcza
gdy dysponujà niewielkim bud˝etem, a potencjalni respondenci majà dost´p do internetu, sà rozproszeni terytorialnie, zaÊ odpowiedzi, jakich
majà udzieliç, nie wymagajà specjalnego pog∏´bienia.
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