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Przyjmując perspektywę komunikowania politycznego do badań nad populizmem,
o której była już mowa w rozdziale I niniejszego tomu, definiujemy populizm jako
„zbiór cech lub elementów przekazów, które mają u swoich podstaw lub przynajmniej nawiązują do celów, motywacji i postaw aktorów politycznych, mediów lub
obywateli” (Reinemann i in., 2017, s. 14). Przyjęcie takiej perspektywy badawczej
w badaniach nad populizmem pozwala objąć badaniem szeroki zakres podmiotów
bez pierwotnego określania, czy są one podmiotami populistycznymi, czy też nie.
Ujęcie to zakłada bowiem, że styl lub dyskurs populistyczny może być stosowany, w większym lub mniejszym stopniu, przez wszystkich aktorów politycznych
oraz przez dziennikarzy i obywateli (Akkerman, Mudde i Zaslove, 2014; Rooduijn,
2014). Tym samym przedmiot badań stanowić może nie tylko ideologia (wyrażana
w wypowiedziach i poprzez działania podejmowane przez podmioty polityczne), ale
i rola mediów w rozpowszechnianiu tejże ideologii oraz poglądów, postaw i oczekiwań wyborców (Reinemann i in., 2017, s. 13–14; zob. też de Vreese i in., 2018).
Wszak, jak pisze H. Kriesi (2014, s. 363) jednym ze sposobów empirycznego badania ideologii populistycznej jest analiza strategii komunikowania politycznego,
które stanowią wyraz owej ideologii.
Badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym prowadzone mogą być w oparciu zarówno o metody ilościowe i jakościowe wykorzystywane w naukach społecznych, politycznych oraz w medioznawstwie (Wimmer i Dominick, 2006; Dobek-Ostrowska i Sobera, 2017; Hansen i Machin, 2013). Oba rodzaje
metod mają zarówno swoje zalety, jak i ograniczenia. O ile badania jakościowe obejmują ograniczoną liczbę badanych przypadków, które stanowią podstawę do wyjaśniania i uogólniania rozpoznanych zależności i związków, o tyle badania ilościowe
prowadzone są na dużych liczebnie próbach i polegają na „przekształcaniu obserwacji
w zbiór empirycznie sprawdzalnych danych, które podlegają później analizie statystycznej” (Anderson i in., 2012, s. 157, za: Dobek-Ostrowska i Sobera, 2017, s. 20).
Podczas gdy badania jakościowe służą do pozyskiwania informacji na temat cech
indywidualnych badanych jednostek, ich nastawienia, motywacji, przekonań, sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości itp. (Gibbs, 2011), analizy ilościowe mają
większy wskaźnik obiektywności i są bardziej precyzyjne, gdyż celem analizy ilościowej jest dokładne klasyfikowanie pewnego rodzaju danych. Kwantyfikacja (czyli dane
liczbowe ukazujące określony stan rzeczy lub też zmiany, tendencje i trendy) pomaga
badaczowi w dążeniu do precyzji, a dzięki niej do sformułowania przekonujących
wniosków (Wimmer i Dominick, 2008, s. 212).
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Rozdziały III–VI koncentrowały się na jakościowych badaniach nad dyskursem
populistycznym, zaś niniejszy rozdział omawia specyfikę prowadzenia badań o charakterze ilościowym. Metoda ta stosowana jest obecnie główne do analizy zawartości przekazów medialnych relacjonujących wypowiedzi podmiotów politycznych
mających na celu porównanie częstości występowania elementów dyskursu populistycznego w treściach publikowanych przez poszczególne typy mediów (Stępińska
i Adamczewska, 2017; Blassnig i in., 2019) lub organizacje medialne (Ernst i in., 2019;
Maurer i in., 2019), bądź przez media w dłuższej perspektywie czasowej (Hameleers
i Vliegenthart, 2019; Esser i in., 2019), bądź częstości występowania elementów dyskursu populistycznego w wypowiedziach podmiotów politycznych prezentowanych
za pośrednictwem innych kanałów (zob. m.in. Pauwels, 2011; Rooduijn i Pauwels,
2011; Kociajn, 2015; Manucci i Weber, 2017; Hawkins i Rovira Kaltwasser, 2018;
Hawkins i Castanho Silva, 2018; Hawkins i in. [2019]) oraz – na gruncie polskim
– badania P. Przyłęckiego [2012] nad zawartością programów wyborczych wybranych
polskich partii politycznych oraz debat sejmowych), w tym mediów społecznościowych (zob. Schmuck i Hameleers, 2019; Blassnig et al., 2018).
W dalszej części rozdziału scharakteryzowane zostaną poszczególne etapy prowadzenia badań nad dyskursem populistycznym z wykorzystaniem podstawowego
narzędzia ilościowej analizy zawartości, jakim jest książka kodowa (z ang. codebook,
zwana także w polskiej literaturze kluczem kategoryzacyjnym – zob. Lisowska-Magdziarz, 2004).
Zaprezentowane w tym rozdziale refleksje sformułowane zostały na bazie doświadczenia, jakim była realizacja projektu badawczego pt. „Populistyczny dyskurs
polityczny w polskiej sferze publicznej”. W szczególności w rozdziale omówiona
zostanie książka kodowa wykorzystana do analizy zawartości przekazów pod kątem
obecności elementów dyskursu populistycznego, która przygotowana została przez
zespół badaczy z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza na potrzeby tego projektu1. Pełna wersja książki kodowej wykorzystanej do analizy zawartości prasy drukowanej zaprezentowana została w Aneksie.
Ilościowa analiza zawartości przekazów
Analiza zawartości jest metodą, która pozwala na systematyczne opisywanie, kategoryzowanie oraz wnioskowanie na temat przekazów (Berelson, 1952; Treadwell, 2014;
Croucher i Cronn-Mills, 2015). Ch. R. Wright (1986, s. 125) wskazuje, że analiza
zawartości służy systematycznej klasyfikacji treści komunikatów z wykorzystaniem
ustalonych wcześniej kategorii. Z kolei analiza ilościowa jest to metoda służąca mierzeniu „ilości czegoś w reprezentatywnej próbie przekazów rozpowszechnianych
przez media” (Croucher i Cronn-Mills, 2015, s. 206). Szereg definicji analizy zawartości (np. wspomnianego wyżej Ch. R. Wrighta z 1986 roku, czy też F. N. Kerlingera
1
Projekt realizowany był w latach 2016–2020 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez zespół pod kierownictwem prof. UAM dr hab.
Agnieszki Stępińskiej w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016). Więcej
o zespole i prowadzonych badaniach na stronie: www.populizm.amu.edu.pl.
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z roku 2000) wskazuje na kilka kluczowych cech analizy treści. I tak, F. N. Kerlinger
(2000) opisuje ją jako metodę badania i analizowania informacji w systematyczny,
obiektywny i ilościowy sposób w celu pomiaru zmiennych. Systematyczność oznacza,
że treść, która ma być analizowana jest wybierana zgodnie z jasno sformułowanymi
i konsekwentnie stosowanymi regułami. Systematyczny musi być m.in. proces oceny
– wszelka treść, która podlega badaniu musi być traktowana dokładnie tak samo. Ponadto, przez cały czas trwania analizy do oceny używany jest jeden zestaw wytycznych (Wimmer i Dominick, 2008, s. 211). Wielu badaczy (m.in. Riffe, Lacy i Fico,
2005, s. 25; Krippendorff, 2004) łączy ową systematyczność z możliwością powtórzenia badania. Zarówno cały projekt badania, jak i samo narzędzie (książka kodowa)
powinny być zatem tak opracowane, by możliwe stało się przeprowadzenie ponownie
badania – czy to przez badaczy, którzy je zaprojektowali, czy też przez innych.
Obiektywność oceny oznacza, że osobiste przekonania i uprzedzenia badacza nie
powinny wpływać na interpretację. Definicje operacyjne i reguły klasyfikacji powinny być jasne i pełne, aby zarówno uczestnicy danego zespołu badawczego, jak i inni
badacze, którzy chcieliby powtórzyć to badanie, doszli do tych samych wniosków
(Kerlinger, 2000; Wright, 1986). Warto jednak mieć świadomość, że obiektywizm doskonały trudno jest osiągnąć przy prowadzeniu analizy treści. Stąd też kluczową rolę
odgrywa nie tylko precyzyjne zdefiniowanie poszczególnych kategorii, ale i przeszkolenie koderów (czyli osób, które dokonują kodowania, a zatem odnotowania obecności poszczególnych elementów treści poprzez przypisanie im wskazanych w książce
kodowej kodów) w takim stopniu, by osiągnęli satysfakcjonujący poziom zgodności
(tzw. intercoder reliability – zob. część poświęcona kodowaniu).
B. Berelson (1952) w swojej definicji analizy zawartości podkreślał jeszcze jeden
element, a mianowicie to, że badaniu podlega to, co wyrażone zostało bezpośrednio
w przekazie. A zatem analizowane może być jedynie to, co jest możliwe do zaobserwowania i uchwycenia, czyli określone wyrażenia językowe lub symbole niewerbalne
odzwierciedlające tematy, osoby, zdarzenia, emocje, opinie, czy też oceny. Nie ma natomiast możliwości badania pojęć abstrakcyjnych, czy też postaw, takich jak na przykład patriotyzm, czy ksenofobia – a jedynie zachowań werbalnych lub niewerbalnych
(w tym symboli graficznych), które te postawy wyrażają.
Do głównych zalet tej metody zaliczyć można to, iż nie wymaga zwykle wielkich
nakładów finansowych, pozwala na zaprojektowanie badań zarówno o charakterze historycznym (na materiale archiwalnym), jak i badań zorientowanych na uchwycenie
specyfiki bieżących przekazów oraz badań porównawczych. Co więcej, tego typu badania nie powodują zakłócenia procesu komunikacji (nie ingerują w przebieg procesu komunikowania) i tym samym nie wpływają na uzyskane wyniki analizy (Berger,
2016, s. 280). Uzyskane dane, zaprezentowane w postaci liczbowej, pozwalają ukazać
obecność lub brak pewnych kwestii, tematów, osób, opinii itd., w analizowanych przekazach oraz częstotliwość ich wystąpienia lub stopień intensywności ich obecności.
Otrzymanie takich danych może być głównym i ostatecznym celem badania lub też
stanowić punkt wyjścia do jakościowych badań zebranego materiału badawczego (np.
pogłębiona analiza dyskursu stosowanego podczas najczęściej relacjonowanych przez
media problemów społecznych).
Do podstawowych wyzwań związanych z prowadzeniem badań w oparciu o ilościową analizę zawartości należą: (1) określenie reprezentatywnej próby i znalezie-
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nie materiału badawczego spełniającego wymogi takiej próby, (2) określenie jednostki pomiaru, (3) osiągniecie odpowiedniego poziomu zgodności wśród koderów,
(4) operacjonalizacja kategorii oraz (5) rozpoznanie ważnych tendencji, zjawisk,
obserwacji i formułowanie użytecznych naukowo i społecznie wniosków (Berger,
2016, s. 281). Interpretacja uzyskanych danych liczbowych dotyczących częstotliwości występowania poszczególnych elementów przekazów wymaga bowiem
uwzględniania kontekstu, w którym te przekazy były formułowane, rozpowszechniane i odbierane. Konieczna jest ostrożność w formułowaniu wniosków, gdyż sam
fakt częstej obecności danych symboli, słów, tematów lub osób nie przekłada się
automatycznie na silny wpływ społeczny (Hansen i Machin, 2013, s. 89), o czym
wiemy z badań nad wpływem mediów na odbiorców prowadzonych systematycznie
od lat 60. XX wieku (szerzej o tym zob. m.in. McQuail, 2019). Każde z tych wyzwań
zostanie omówione w dalszej części rozdziału bezpośrednio w odniesieniu do badań
nad dyskursem populistycznym.
Książka kodowa jako narzędzie ilościowej analizy przekazów
Narzędziem wykorzystywanym w ilościowej analizie zawartości jest książka kodowa.
Książka kodowa stanowi zbiór kategorii (którym przypisane są kody w postaci liczb)
i katalog zasad, którym ma kierować się koder. Tym samym książka kodowa odgrywa rolę porządkującą i precyzującą odpowiednie kategorie oraz reguluje kolejność
czynności w prowadzonej analizie (Saraisky, 2012, s. 27). S. Michalczyk wskazuje,
iż „chodzi o to, aby różne osoby kodujące kwalifikowały dane teksty do tej samej
kategorii tematycznej, formalno-gatunkowej, geograficznej itp. Kategorie powinny
spełniać kilka warunków, m.in. rozłączności, pełności, jednoaspektowości czy jednoznaczności (Michalczyk, 2009, s. 102). Elementy takie jak: egzemplifikacje, definicje
czy słowa kluczowe będące wskazówką dla zakwalifikowania odpowiednich treści do
stosownych kluczy stanowią z pewnością czynnik wspierający pierwiastek zarówno
organizacyjny, jak i badawczy procedury analizy zawartości.
Ponadto, obecność odpowiednich sekcji oraz ich kolejność w narzędziu badawczym daje pewność jego czytelności i klarowności dla innych badaczy, co wydaje się
szczególnie istotne w obszarze badań w międzynarodowym zespole (o czym będzie
mowa w rozdziale VIII). Y. Zhang i B. M. Wildemuth (2005, s. 8) opisując budowę
książki kodowej wyróżniają dwie podstawowe części. Część pierwsza książki powinna zostać wyposażona w sekcję teoretyczną, która stanowi podstawę do wyjaśnienia
poszczególnych kategorii, przytoczenia definicji czy zoperacjonalizowania celów badania. Część ta ma odzwierciedlić etap „operacjonalizacji, przez którą rozumiemy postawienie pytania (problemu) badawczego, określenie pojęć oraz sformułowanie hipotez w konkretnym przedsięwzięciu. Innymi słowy, chodzi o określenie, jakie aspekty
zawartości chcemy badać i jakimi jednostkami (kategoriami) będziemy je opisywać”
(Michalczyk, 2009, s. 101).
Pytania i kategorie zawarte w książce winny spełniać warunki zgodności, zupełności, a także muszą być dostosowane do specyficznego problemu badawczego (Hordecki i Piontek, 2012, s. 39). Struktura książki kodowej i zakres zagadnień (zmiennych),
które zostaną w niej zawarte powinny więc odzwierciedlać poszczególne pytania ba-
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dawcze (Hansen i Machin, 2013, s. 98) oraz kwestie formalne (swoistą metryczkę źródła, z którego pochodzi analizowana treść). Ich właściwy dobór wymaga wstępnego
zapoznania się ze specyfiką zarówno źródła i kanału przekazu (np. tytułu prasowego,
audycji telewizyjnej, profilu w mediach społecznościowych), jak i zawartości przekazu (na którą składa się format, czyli obraz, dźwięk oraz treść, czyli elementy wypowiedzi, pojęcia, tematy, osoby, miejsca, zdarzenia itd.).
Ponadto, „każda jednostka analizy powinna zostać przyporządkowana tylko do jednego podpunktu w danej kategorii […]” (Ścigaj i Bukowski, 2012, s. 21–22). A zatem
zmienne zawarte w książce kodowej powinny być odrębne i jednoznacznie określać
daną kwestię (np. temat, źródło wypowiedzi, wydźwięk wypowiedzi, słowa, symbole), ale jednocześnie powinny stwarzać możliwość analizy związków pomiędzy nimi
(czyli prowadzenia wyliczeń statystycznych wykraczających poza częstości i analizę
wariancji, takich jak korelacja lub regresja).
Podobnie jak w przypadku kwestionariusza wykorzystywanego w badaniu ankietowym, książka kodowa zawierać może kategorie zamknięte (kafeterie kategorii
z przypisanymi kodami) lub kategorie otwarte, w których dane wpisuje koder. Ten
drugi typ kategorii jest jednak rzadszy – wykorzystuje się go głównie w postaci opcji
„inne – jakie?”, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wskazane kategorie nie wyczerpują wszystkich możliwości lub gdy nie jest możliwe przewidzenie zawartości danej
zmiennej (np. tytuł artykułu prasowego podlegającego analizie). Warte rozważenia
jest natomiast podawanie przez koderów cytatów przy kodowaniu treści danej wypowiedzi). Cytaty takie nie tylko dają możliwość weryfikacji zakodowanej odpowiedzi, ale i stanowić mogą także przedmiot dalszych badań o charakterze jakościowym,
o których mowa była w rozdziałach III–VI).
Etapy projektowania i realizacji analizy zawartości przekazów
a) Określenie zmiennych (kategorii) i ich operacjonalizacja
W przypadku analizy ilościowej zawartości populistycznego komunikowania politycznego z wykorzystaniem książki kodowej pierwszym wyzwaniem jest wybór
i operacjonalizacja głównych zmiennych. Jak wspomniano wcześniej (zob. rozdział I), definicje populizmu jako rozrzedzonej ideologii stanowić mogą punkt
wyjścia dla wyodrębnienia podstawowych strategii populistycznych oraz elementów dyskursu populistycznego. Stąd też głównymi zmiennymi, które koderzy
powinni rozpoznać w analizowanej wypowiedzi i odnotować są: (1) odniesienia
do „ludu”, (2) krytyczne odniesienia do elit oraz (3) krytyczne odniesienia do
„innych”. Aby te kategorie możliwe były do zakodowania, konieczne jest wyodrębnienie poszczególnych strategii komunikacyjnych oraz konkretnych zachowań komunikacyjnych stosowanych przez uczestników procesu komunikowania
politycznego (aktorów politycznych, dziennikarzy i obywateli), które stanowią
manifestację owych strategii.
Tabela 7.1 prezentuje przykładową operacjonalizację – tę, którą zastosowano
w projekcie badawczym COST Action IS 1308 Populist Communication in Europe,
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realizowanym w latach 2014–20182 (więcej o projekcie w rozdziale VIII). Typologia
ta była podstawą do operacjonalizacji zastosowanej we wspomnianym wyżej polskim
projekcie nt. „Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej”.
Tabela 7.1. Strategie populistyczne
Kategoria
Lud

Strategia populistyczna

Zachowania komunikacyjne

Odniesienie do ludu

Wyrażenie bliskości z ludem, określanie siebie jako
reprezentanta ludu („jeden z was”), znajomość potrzeb
i poglądów ludu, przemawianie w imieniu ludu, wyrażanie troski o lud.

Docenianie cech ludu

Przypisywanie ludowi pozytywnych cech, wyrażanie
wiary w ludową mądrość, umiejętności, wartości.

Docenianie osiągnięć ludu

Wskazywanie na osiągnięcia i sukcesy ludu, właściwe,
słuszne, odważne decyzje i działania, podejmowany
wysiłek.

Opisywanie ludu jako homoge- Przypisywanie ludowi wspólnoty cech, wartości, pogląnicznej grupy
dów, oczekiwań, postaw, obaw itd.
Elita

Żądanie władzy (dla) ludu

Lud prezentowany jako suweren.

Obwinianie elity

Przypisywanie elitom odpowiedzialności i winy za problemy, prezentowanie negatywnych skutków decyzji
i działań elit.

Dyskredytacja elity

Wskazywanie na negatywne cechy elit, błędy, niemoralne zachowania, elity prezentowane jako skorumpowane, złe, niezdolne do działania, nieskuteczne, leniwe,
głupie itd.

Odmawianie elicie prawa do Opowiadanie się za ograniczeniem lub wręcz odebrasprawowania władzy
niem władzy elitom politycznym.
Lud versus
elita

Oderwanie elity od ludu

Ukazywanie elity jako całkowicie oderwanej od ludu,
działającej na niekorzyść ludu, nierozumiejącej ludy
i nieidentyfikującej się z ludem

Inni/obcy

Wykluczenie określonych grup

Wykluczanie określonych grup z kategorii ludu na podstawie ich cech (np. odmienne wartości, zachowania
itd.).

Dyskredytacja określonych grup Wskazywanie na negatywne cechy określonych grup,
błędy, niemoralne zachowania.
Obwinianie określonych grup

Przypisywanie określonym grupom odpowiedzialności
i winy za problemy, prezentowanie negatywnych skutków decyzji i działań określonych grup.

Źródło: Blassnig i in., 2019, s. 77–81.

Już na tym etapie operacjonalizacji i kategoryzacji pojawiają się dodatkowe wyzwania. Po pierwsze, z uwagi na odmienne formy populizmu (nacjonalistyczny, lewicowy, agrarny) konieczne jest uwzględnienie różnych koncepcji ludu, elit oraz innych
Książka kodowa na potrzeby tego projektu skonstruowana została przez zespół pod kierownictwem F. Essera (University of Zurich). Szerzej o tym narzędziu i zastosowanej w projekcie procedurze badawczej w: Blassnig i in., 2019, s. 75–84.
2
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(obcych). Szczególnie pojęcie ludu uchodzi za „jeden z najtrudniejszych do zdefiniowania terminów w teorii politycznej” (Przyłęcki, 2012, s. 23) z uwagi na swoją
polisemiczność. Pojęcie to może oznaczać zarówno część, jak i całość narodu, więc
jest szeroko wykorzystywana w dyskursie populistycznym – populiści tworzą swoje
własne definicje tego pojęcia poprzez wyznaczanie granic pomiędzy ludem i elitą lub
ludem i innymi (obcymi). O ile dla populizmu prawicowego charakterystyczne będzie
utożsamianie ludu z narodem, to dla populizmu lewicowego ludem jest ta część ogółu
społeczeństwa, która utrzymuje się z pracy własnych rąk (ludzie pracujący, miejski
proletariat, ludzie, którzy nie stanowią wąskiej elity ekonomicznej, która czerpie korzyści z istniejących dysproporcji społecznych i nierównego podziału dóbr), wreszcie
w populizmie agrarnym za lud uznawani będą ci, którzy ekonomicznie i emocjonalnie
związani są z ziemią, stanowiącą wartość nadrzędną (Przyłęcki, 2012, s. 24; Tokarczyk, 2008, s. 504).
Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą różnorodnością na etapie opracowywania książki kodowej jest nie tylko zdefiniowanie kategorii i wyodrębnienie typów ludu, ale także podanie przykładów wypowiedzi językowych zawierających
wyrażenia językowe określających lud. I tak, w projekcie realizowanym w ramach
Akcji COST wyodrębniono siedem typów ludu: polityczny, ekonomiczny, prawny,
geograficzny, kulturowy (etniczny), religijny oraz ogólny. Każdy z tych typów był
szczegółowo zdefiniowany: np. lud geograficzny to ludzie zamieszkujący to samo
terytorium o wyraźnie określonych granicach, np. mieszkańcy Polski. Inną strategią
może być zalecenie koderom wypisywania wyrażeń zawartych w przekazach, które
opisują lud. To samo dotyczy elit, definiowanych w analizowanej książce kodowej
Akcji COST jako „ci, którzy posiadają największą władzę i wpływ na społeczeństwo z uwagi na swoją polityczną pozycję, bogactwo lub posiadane przywileje”.
Pojęcie elity nie jest zatem ograniczone do sfery politycznej, ale dotyczy także sfery
ekonomicznej, świata mediów, administracji, prawa, czy też nauki. Podobną strategię przyjąć można w odniesieniu do kategorii „inni”: definicji ogólnej tego pojęcia
towarzyszyć mogą różne typy „innych”, czyli tych, którzy nie należą do ludu, są
z niego wykluczeni (np. osoby innego wyznania niż to dominujące wśród ludu, osoby innej narodowości, imigranci, uchodźcy itd.).
Wymienione w tabeli 7.1 kategorie i strategie mają charakter uniwersalny. Ich
zaletą jest to, iż można je zastosować do wielu kontekstów społeczno-politycznych,
zaś wadą to, iż nie wyczerpują listy możliwych strategii populistycznych i nie odzwierciedlają specyfiki populizmu w danym systemie społecznym i politycznym.
Tymczasem, jak pokazał przegląd badań prowadzonych nad populizmem w krajach
europejskich (Aalberg i in., 2017) ramy, które stanowi styl populistyczny wypełnione mogą być w istocie bardzo różnymi treściami. Stąd też rodzi się potrzeba wyodrębnienia i zdefiniowania kategorii, które tę specyfikę pozwolą w ilościowej analizie
przekazu uchwycić.
Przykładem adaptacji narzędzia służącego do analizy zawartości do badań nad specyfiką polskiego populizmu jest opracowanie P. Przyłęckiego (2012), który wykorzystał metodę przygotowaną przez zespół Manifesto Research Group. W oparciu o badania zawartości programów wyborczych oraz debat sejmowych z okresu 2001–2009
zaproponował on listę wskaźników (kategorii) populistycznych uwzględniających
specyfikę Polski. Zostały one zebrane w tabeli 7.2.
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Tabela 7.2. Specyficzne polskie wskaźniki populizmu
Wskaźnik

Charakterystyka

Suwerenność polityczna i ekonomiczna Polski

Prezentowanie kwestii suwerenności w odniesienia do relacji z Unią
Europejską, Niemcami i Rosją.

Eurosceptycyzm/antyeuropejskość

Przed 2004 r. – straszenie i zniechęcanie do poparcia idei przystąpienia Polski do UE; po 2004 r. – negatywna kampania informacyjna
wobec UE, dążenie do kontestacji wszystkich ważniejszych decyzji
podejmowanych w ramach UE.

Negatywny stosunek do Niemiec

Wzbudzaniu strachu poprzez odwołania do przeszłości i/lub straszenie roszczeniami majątkowymi.

Antykomunizm

Negatywna opinia o ugrupowaniach lewicowych, postkomunistycznych; zarzuty o nierozliczenie się z przeszłością oraz o przeniesienie
negatywnych wzorów zachowań, w tym korupcyjnych.

Antyelityzm / antyintelektualizm

Deprecjacja elit, głównie politycznych, poprzez negatywne wyrażanie
się o ich roli; opór wobec poglądów jawnie głoszonych przez polityków establishmentu, w tym ludzi kultury i nauki.

Odwołanie do narodu/ludu

Odwołania do mądrości narodowej Polaków, żądanie oddania władzy w ręce ludu poprzez umożliwianie samodzielnego podejmowania
decyzji zgodnie z zasadą demokracji bezpośredniej; w prawicowym
dyskursie populistycznym naród jest także utożsamiany z tymi, którzy
stanowią wspólnotę z uwagi na poglądy.

Ziemia jako dziedzictwo narodu Ziemia jako symbol niezależności i bogactwa Polski.
polskiego
Sprawiedliwość społeczna

Różnice społeczne prezentowane jako wynik nierównomiernego podziału kapitału; nieuczciwe zachowania grup posiadających środki
produkcji; biedni versus bogaci; wezwania do budowania nowego porządku społecznego opartego na równym dostępie do dóbr.

Odwołanie się do wartości i
cnót: Boga, tradycji i historii

Odwołanie do wartości chrześcijańskich/katolickich; odwołania do
ważnych w Kościele katolickim osób – w tym Jana Pawła II.

Krytyka III Rzeczypospolitej

Krytyczne wypowiedzi dotyczące okresu po 1989 roku; punkt wyjścia
do budowania IV Rzeczypospolitej.

Krytyka aktualnego porządku
społeczno-polityczno-gospodarczego

Krytyka elit rządzących, przypisywanie odpowiedzialności za wszystkie problemy; dyskredytacja przeciwników politycznych.

IV Rzeczypospolita

Idea budowy nowego ładu społeczno-polityczno-gospodarczego
w opozycji do III Rzeczypospolitej.

Propozycja zmian i nowego
porządku

Propozycja wprowadzenia nowej jakości do polityki.

Krytyka liberalizmu/demokracji Demokracja liberalna przedstawiana jako przykład państwa wrogo
liberalnej
nastawionego wobec osób biednych i rządzonego przez skorumpowane, wyalienowane ze społeczeństwa neoliberalne elity polityczne.
„Trzecia droga”

Propozycja budowania systemu pośredniego pomiędzy socjalizmem
i kapitalizmem.

Państwo socjalne

Postulaty zwiększania deficytu budżetowego, by poprawić jakość
życia, zwłaszcza osób najbiedniejszych; obietnice zwiększenia wydatków na cele społeczne, edukacyjne, mieszkaniowe, zdrowotne itd.

Interwencja w wolny rynek

Negowanie wolnorynkowych instytucji demokratycznych; krytyka
wolnego rynku, opowiadania się za zwiększeniem roli państwa w gospodarce; reglamentacja rynku.

Źródło: Przyłęcki, 2012, s. 119–122.
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Obecność większości z tych kategorii w polskim dyskursie została ponownie sprawdzona w badaniu poświęconemu „Populistycznemu dyskursowi politycznemu w polskiej
sferze publicznej”. Na potrzeby tego badania lista specyficznych polskich wskaźników
populizmu zaproponowana przez P. Przyłęckiego (2012) została uzupełniona o negatywy stosunek do Rosji (dyskurs polegający na wzbudzaniu strachu poprzez odwołania
do przeszłości i obecnych relacji pomiędzy Polską i Rosję) oraz dodane zostały jeszcze
dwie kategorie o bardziej ogólnym charakterze: negacja poprawności politycznej (wyrażona w sposób bezpośredni lub pośredni krytyka postawy charakteryzującej się unikaniem wypowiedzi, które mogłyby urazić przedstawicieli określonej grupy społecznej
np. mniejszości) oraz konstruowanie perspektywy kryzysowej (opisywanie status quo
jako krytycznego stanu lub przejściowego momentu, który rozstrzygnie o przyszłości,
bądź też negatywnego stanu, do którego doprowadziły określone podmioty polityczne).
Perspektywa kryzysowa może się wyrażać w szczególności poprzez: (1) wyolbrzymienia, określenia negatywnie wartościujące odnoszące się do bieżącego stanu rzeczy i jego
sprawców; (2) tworzenie wizji zagrożenia rozpadem, załamaniem, czy upadkiem, np.
poprzez katastroficzne scenariusze, czy analogie historyczne np. dotyczące utraty niepodległości; (3) wyrazy takie, jak kryzys, ryzyko, porażka, fiasko, katastrofa i ich pochodne – jeśli tworzą wizję, o której mowa wyżej.
Przywołane przykłady badań ukazują konieczność uchwycenia specyfiki kontekstu, w którym formułowane i rozpowszechniane są analizowane wypowiedzi, w szczególności zaś czynników społecznych, politycznych i kulturowych oraz zmian, jakie
zachodzą w komunikacji politycznej na przestrzeni lat. Tym samym uznać można, że
w badaniu dyskursu politycznego wskazany byłby model mieszany analizy zawartości: dedukcyjno-indukcyjny, czyli wykorzystanie istniejących już wcześniej (zaproponowanych przez innych badaczy) kategorii oraz uzupełnienia ich o te samodzielnie
tworzone kategorie (Coucher i Cronn-Mills, 2015, s. 210).
Badania nad populizmem postrzeganym jako dyskurs polityczny skłaniają do analizowania nie tylko treści wypowiedzi, ale i jej formy (stylu)3. Uchwyceniu tego aspektu
wypowiedzi służy wprowadzenie kategorii odwołujących się do takich cech dyskursu
populistycznego jak: negatywizm (negatywny charakter wypowiedzi), emocjonalizacja (wyrażanie silnych emocji lub mówienie o emocjach), dramatyzacja (ukazywanie
w przesadzony sposób danej kwestii, np. poprzez używanie takich pojęć jak: skandal,
sensacja, kryzys lub posługiwanie się superlatywami), prywatyzacja (ujawnianie informacji o prywatnym życiu lub osobistych przeżyciach), polaryzacja (ukazywanie
podziałów społecznych, ideologicznych, napięć i konfliktów pomiędzy uczestnikami
sfery publicznej, posługując się wyrażeniami językowymi podkreślającymi dychotomię) oraz użycie języka potocznego4.
b) Zebranie materiału badawczego, dobór próby oraz wybór jednostki analizy
Badania nad dyskursem populistycznym prowadzone mogą być na różnym materiale
i obejmować różne źródła wypowiedzi. I tak np. P. Przyłęcki (2012) koncentrował
Szerzej o tym w rozdziałach I i III.
Kategorie takie uwzględnione zostały także w badaniu prowadzonym w ramach Akcji COST
IS 1308.
3
4
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się wyłącznie na podmiotach politycznych (przedstawicielach polskich partii politycznych, które zasiadały w Sejmie) i analizował zawartość programów wyborczych partii
politycznych (z lat 2005–2009) oraz wybranych sprawozdań sejmowych (z lat 2001–
2009). Z kolei we wspomnianym wyżej projekcie Populistyczny dyskurs polityczny
w polskiej sferze publicznej materiał badawczy stanowiły przekazy medialne (artykuły w prasie, informacje z telewizyjnych audycji informacyjnych i zawartość mediów
społecznościowych). Przyjęto przy tym założenie, że źródłami (autorami) wypowiedzi
mogą być zarówno aktorzy polityczni, jak i dziennikarze, obywatele oraz inne typy
podmiotów. Dobór materiału stanowił w tym przypadku zatem konsekwencję decyzji,
by w centrum badania znalazły się media, które w procesie komunikowania politycznego pełnić mogą rolę zarówno kanału rozpowszechniania przekazów formułowanych
przez inne podmioty, jak i aktywnego uczestnika (dziennikarze jako źródła wypowiedzi populistycznych).
Kolejnym wzywaniem jest zebranie i archiwizacja materiału badawczego. W przypadku badań realizowanych w ramach projektu Populistyczny dyskurs polityczny
w polskiej sferze publicznej dostęp do wyselekcjonowanej bazy artykułów prasowych realizowany był przez portal Press-service o nazwie Inforia (uam.inforia-beta.
net, 2018). Jedną z głównych jego zalet jest jednoczesny dostęp do wersji graficznej,
jak i tekstowej poszczególnych artykułów. Dzięki tej pierwszej można zapoznać się
z układem treści, ilustracjami, zawartością ramek etc. Natomiast druga postać artykułu
jest nieoceniona gdy chcemy wyodrębnić cytat, gdyż nie ma konieczności jego przepisywania, co znacząco usprawnia proces kodowania.
Członkowie zespołu badawczego rozważali stworzenie osobnego narzędzia
w celu przechowywania i udostępniania artykułów prasowych na potrzeby badań,
jednak dość szybko pomysł ten został zarzucony. Zdecydowana większość badaczy
miała już bowiem do czynienia z systemem wspomnianej wyżej firmy i mimo, że
jest to narzędzie wymagające treningu, by sprawnie się w nim poruszać uznano, że
jest wystarczające na potrzeby projektu. Nakłady sił i środków, które musiałyby zostać poświęcone na stworzenie dedykowanego rozwiązania, które przewyższałoby
funkcjonalnie to dostępne musiałyby być duże, jako że zespół nie miał doświadczeń
w tym względzie i to zadanie również musiałoby zostać zrealizowane przez podmiot
zewnętrzny.
Materiały audiowizualne stanowią dla badaczy zdecydowanie większe wyzwanie
niż tekst. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, aby obejrzeć film,
potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie, zdecydowanie bardziej skomplikowane niż to pozwalające na wyświetlanie plików tekstowych, wiąże się to dodatkowo
z mnogością formatów video. Po drugie, pliki filmowe zajmują zdecydowanie więcej miejsca niż inne. Wzrost rozdzielczości, będący procesem stale obserwowanym
w ostatnich latach, skutkuje zwiększaniem się ich wielkości. Standardem nadawania
w chwili pisania tych słów jest obraz FullHD (1080 linii), a w perspektywie najbliższych lat widać wyraźną szansę na rozpowszechnienie standardu 4K (2160 linii). Rozwój algorytmów kompresji video nie jest na tyle duży by skompensować tę sytuację,
co za tym idzie, chcąc zgromadzić odpowiednią próbę badawczą musimy dysponować
coraz większą przestrzenią dyskową.
Kolejnym zagadnieniem jest sposób pozyskania zawartości określonych audycji
telewizyjnych. Najprostszym sposobem jest użycie funkcji dostępnych w tunerach
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Rys. 7.1. Widok przykładowego artykułu w portalu Inforia w postaci graficznej

Źródło: uam.inforia-beta.net.

telewizyjnych wyposażonych w dysk twardy, które pozwalają na nagranie dowolnej
odbieranej audycji. Ma to jednak wadę, która polega na tym że materiały tak nagrane
można odtworzyć wyłącznie na tym urządzeniu, ponieważ z powodu ochrony praw
autorskich treści te są szyfrowane. W małych projektach może to nie być problemem,
choć, trzeba także wspomnieć, że w trakcie kodowania, przeglądanie video za pomocą
pilota nie jest wygodne. Stosunkowo prosto można też, używając powszechnie dostępnych narzędzi, pobrać filmy zamieszczane w popularnych serwisach w rodzaju youtube.com. Sytuacja komplikuje się, gdy pojawia się potrzeba pobrania filmu ze strony
WWW, której oprogramowanie typu video downloader nie obsługuje.
Co prawda, ręczne pobranie pojedynczej audycji jest możliwe, jednak stworzenie
rozwiązania pozwalającego na automatyzację tych czynności jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem. Ponadto, należy zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt, a mianowicie dostępność określonych audycji w serwisie internetowym. W przypadku klasycznych nadawców może zdarzyć się sytuacja, że pewnych audycji nie da się tam
odnaleźć. Innym sposobem pozyskania treści telewizyjnych jest użycie komputerowego tunera telewizyjnego, jednak tu problemem może być choćby dostęp do kon-
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kretnych kanałów. Co prawda możliwe jest skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, to jednak wiąże się to z kosztami zdecydowanie większymi niż w przypadku
prasy drukowanej.
Na potrzeby projektu „Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej” wykorzystano CAST (Content Analysis System for Television, http://cast.info.pl):
narzędzie stworzone na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM jako
odpowiedź na wyzwania przedstawione powyżej. Jego podstawowym zadaniem jest
nagrywanie, przechowywanie i udostępnianie programów telewizyjnych. System nagrywa 6 kanałów: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN, TVN24, TVP Info w sposób ciągły
(24 godziny na dobę), od połowy 2014 r. Z powodów technicznych niektórych audycji
nie udało się zarejestrować, jednak braki nie przekraczają 4% wyemitowanego programu. Możliwe jest także nagrywanie innych kanałów, gdy pojawiają się takie potrzeby
badawcze. Audycje przechowywane są w bazie danych, opisane metadanymi generowanymi na podstawie EPG (Electronic Program Guide). Dzięki zaawansowanemu
silnikowi wyszukującemu, obsługującemu operatory logiczne, możliwe jest konstruowanie złożonych zapytań, pozwalając na precyzyjny dobór materiałów mających zostać objętych analizą (zob. rys. 7.2). Dostęp do systemu realizowany jest za pomocą
przeglądarki WWW z dowolnego komputera podłączonego do internetu. Choć teoretycznie możliwe jest użycie do tego celu urządzeń mobilnych, charakter narzędzia nie
pozwala na wygodne zeń korzystanie na małych ekranach.
Rys. 7.2. Okno wyszukiwania w CAST i uzyskane wyniki wyszukiwania

Źródło: CAST.

Inną, przydatną funkcją obecną w systemie jest transkrypcja mowy na tekst. Każda
audycja w języku polskim, która znajdzie się w bazie, zawiera tekstowy zapis wszystkich wypowiedzianych w niej kwestii. Odpowiada za to ARM (Automatyczne Rozpoznawanie Mowy), system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy
polskiej na tekst stworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

VII. Ilościowa analiza zawartości przekazów w badaniach nad dyskursem populistycznym

119

(speechlabs.pl, 2018). Dokładność rozpoznawanie w obecnej wersji oprogramowania
wynosi od 70 do 80 procent. Ta stosunkowo duża rozpiętość jest spowodowana kwestiami akustycznymi, które mają duży wpływ na skuteczność transkrypcji. Z natury
rzeczy, w audycjach telewizyjnych bardzo często mamy do czynienia z różnorodnymi
dźwiękami w tle, które utrudniają poprawną pracę ARM. Mimo to, fałszywe negatywy
zdarzają się stosunkowo rzadko.
Przeszukiwania automatycznych transkrypcji w celu doboru celowego próby
było stosowane także w innych badaniach prowadzonych na WNPiD UAM w Poznaniu (np. Piechocki i Wyszyński, 2017) i pozwalało znacznie zaoszczędzić czas
badaczy. Podobnie jak w przypadku tekstowych wersji artykułów we wspomnianym wyżej portalu Inforia, transkrypcja jest przydatna przy wyodrębnianiu cytatów. Niestety, automatyczny jej charakter powoduje, że konieczne jest ręczne nanoszenie poprawek. Niemniej, w wielu przypadkach pozwala to przyspieszyć proces
kodowania.
Jednym z elementów systemu jest narzędzie pozwalające na kodowanie materiałów w tym samym oknie przeglądarki (zob. rys. 7.3). Ponownie jednak, zespół projektowy nie zdecydował się na użycie tego rozwiązania. W tym wypadku powodem
był stopień skomplikowania klucza kategoryzacyjnego, co w połączeniu z faktem, że
CAST nie pozwala obecnie na tworzenie pytań warunkowych mogłoby utrudnić pracę
badaczom. Z tego powodu, zdecydowano o użyciu zewnętrznego narzędzia. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że pozwala na zastosowanie takiego samego interfejsu narzędzia kodującego dla różnych rodzajów materiału (w tym wypadku prasy drukowanej
i audycji telewizyjnych).
Omówione wyżej wyzwania związane ze zbieraniem i archiwizacją materiału
badawczego w mniejszym stopniu dotyczą badań prowadzonych nad zawartością
mediów online: od zawartości banerów reklamowych, reklam typu „pop-up” (wyskakujących okienek), przez zawartość stron internetowych (np. partii politycznych
lub pojedynczych polityków), dyskusji prowadzonych na forach, po treść prezentowaną przez internetowe serwisy informacyjne (zob. Wimmer i Dominick, 2006,
s. 239–242). Zaletą większości wymienionych źródeł internetowych jest ich dostępność oraz łatwość wyszukiwania poszczególnych materiałów według dat lub słów
kluczowych. Podstawowe wyzwania związane z badaniem zawartości mediów online wynikają ze swoistej „płynności” tej zawartości: dynamicznego powstawania
i zamykania stron internetowych, aktualizacji ich zawartości wielokrotnie w ciągu doby, działania algorytmów wykorzystywanych do dobierania określonych treści danemu użytkownikowi internetu. Konieczne jest zatem nie tylko precyzyjne
określenie zakresu i procedury zbierania materiału, ale i uwzględnienie złożoności
przekazu (może on bowiem obejmować tekst, zdjęcie, materiał video lub link do
kolejnego materiału). Problemy te rozwiązują programy służące do rejestracji całej
zawartości strony głównej portalu online (z aktywnymi linkami prowadzącymi do
poszczególnych materiałów) oraz procedura kilkukrotnego w ciągu doby rejestrowania zawartości danej strony WWW. Natomiast w przypadku badań nad mediami
społecznościowymi (Facebooka, Twittera, czy też Instagrama), głównym wyzwaniem są ograniczenia dostępu do zawartości prywatnych profili w mediach społecznościowych oraz – wraz ze zmianą polityki Facebooka w tym zakresie w 2018 roku
– również archiwów zawartości profili publicznych.
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Rys. 7.3. Przykładowy wygląd okna CAST

Pod odtwarzaczem widoczne narzędzie pozwalające na kodowanie, po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje o audycji oraz transkrypcja.
Źródło: CAST.

Kolejną decyzją do podjęcia przez zespół badawczy jest dobór próby badawczej pochodzącej z danego źródła – czy będzie ona losowa (każdy element ma jednakową szansę
na to, że zostanie wybrany do analizy), czy też celowa (materiał musi spełniać szczegółowe kryteria, by trafić do próby). Decyzja ta powinna być podyktowana celem prowadzonych badań oraz objętością zebranego materiału badawczego. Częstym rozwiązaniem
w badaniach nad zjawiskami politycznymi jest wyraźne określanie ram czasowych (np.
okresu wyborczego i pozawyborczego), dobieranie materiałów pochodzących od danych
aktorów politycznych lub dotyczących określonych podmiotów politycznych (partii, liderów partii) oraz zaczerpniętych z różnych kanałów komunikacji politycznej (komunikacja
bezpośrednia podmiotów politycznych z obywatelami lub zapośredniczona przez media).
I tak np. w badaniu poświęconym populistycznemu dyskursowi politycznemu
w polskiej sferze publicznej materiał badawczy zebrany na potrzeby projektu stanowiła zawartość mediów: prasy drukowanej, telewizji oraz mediów online. Tytuły prasy
drukowanej wyselekcjonowane zostały według trzech kryteriów: wysokości nakładów
(w 2016 roku), typu prasy (prasa opiniotwórcza, tabloid) oraz orientacji politycznej organizacji medialnej. Do próby trafiły materiały pochodzące z następujących czterech
tytułów prasy codziennej: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Faktu” oraz „Naszego Dziennika” oraz czterech tygodników: „Polityki”, „Newsweeka”, „Do Rzeczy”
oraz „W sieci”. Z kolei z telewizji analizie podlegały materiały z trzech audycji informacyjnych: „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN oraz „Wydarzeń” Polsatu, a także
zawartość audycji publicystycznych emitowanych w mediach publicznych („Tomasz
Lis na żywo” – TVP2; „Salon dziennikarski” TVP Info) oraz mediach komercyjnych
(„Kropka nad i” w TVN24 oraz „Loża prasowa” w TVN24). W przypadku mediów
elektronicznych, głównym kryterium selekcji audycji był: typ stacji (publiczna lub
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prywatna), popularność audycji mierzona liczbą widzów oraz format audycji publicystycznej (udział polityków lub udział dziennikarzy).
Materiał badawczy z prasy drukowanej i telewizji pochodził z lat 2015–2017, a zatem obejmował zarówno okresy wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce
w 2015 roku, jak i okres po wyborach (2016–2017). Do analizy wybrane zostały materiały, które ukazały się w okresie dwóch tygodni poprzedzających dni głosowania
w 2015 roku w prasie codziennej i tygodnikach oraz w okresie od lutego do kwietnia
2016 i 2017 w przypadku tygodników. Z kolei na potrzeby analizy zawartości prasy
drukowanej opublikowanej w latach 2016 i 2017 opracowano tzw. tydzień konstruowany na każdy rok, na który składało się po 6 dni (był to zatem niepełny tydzień
z uwagi na fakt, iż prasa drukowana wydawana jest 6 dni w tygodniu).
Materiały do analizy zostały wyselekcjonowane z użyciem słów kluczowych: nazw
partii politycznych oraz nazwisk liderów politycznych. Dodatkowo do próby zaliczone zostały artykuły, które zawierały następujące słowa kluczowe: populizm, naród,
elita, suweren, obcy, Polacy, partiokracja i oligarchia (oraz ich odmiany).
Wybór materiału badawczego może mieć wpływ na przyjętą jednostkę analizy,
czyli najmniejszego, ale i jednego z najważniejszych elementów analizy zawartości
(Wimmer i Dominick, 2008, s. 222). W przypadku materiałów pisanych lub drukowanych jednostką może być pojedynczy wyraz lub symbol, bądź też wyrażenie (zdanie,
twierdzenie) lub artykuł, dokument, opracowanie danego wątku, sprawy lub problemu. W przypadku materiałów audiowizualnych taką jednostką może być pojedyncza
wiadomość, poszczególne postaci, działania lub całe programy (np. cała audycja telewizyjna). Określeniu jednostki analizy towarzyszyć powinno jej jednoznaczne i wyczerpujące zdefiniowanie.
Dla przykładu, w międzynarodowym projekcie badawczym poświęconym populistycznemu komunikowaniu politycznemu (Akcja COST IS 1308) jednostką analizy
był pojedynczy materiał dziennikarski (artykuł) opublikowany w danym tytule prasowym. Z kolei na potrzeby projektu dotyczącego dyskursu populistycznego w polskiej
sferze publicznej jako jednostkę analizy wybrano pojedynczą wypowiedź, definiowaną jako co najmniej jedno pełne zdanie. Podobne podejście zastosował w swoim badaniu P. Przyłęcki, który jednostką analizy uczynił „zdanie w znaczeniu gramatycznym”
(Przyłęcki, 2012, s. 118) oraz „kilka zdań, wypowiadanych po kolei przez posła na
jeden temat”. Strategia taka, jak pisze P. Przyłęcki (2012, s. 118–119) jest zgodna ze
„współczesnym podejściem lingwistycznym, według którego poziom zdania nie jest
wcale najwyższym poziomem organizacji języka” (zob. też: Duszak, 1998, s. 13).
c) Kodowanie: szkolenie koderów i badanie poziomu zgodności koderów
Etap zbierania materiału, doboru próby oraz opracowania narzędzia, jakim jest książka
kodowa wymaga od badacza podejmowania szeregu decyzji kluczowych dla dalszych
etapów analizy. Momentem służącym do przetestowania zaprojektowanego schematu badawczego jest badanie pilotażowe, polegające na zakodowaniu (umieszczeniu
jednostki analizy w kategorii treści) wybranej partii materiału. Zanim jednak podjęte
zostanie takie badanie konieczne jest przeprowadzenie szkoleń dla koderów, podczas
których możliwe jest doprecyzowanie definicji poszczególnych kategorii, przywołanie
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przykładów ilustrujących dane kategorie oraz ewentualne udoskonalenie instrukcji dla
koderów (Wimmer i Dominick, 2006, s. 226–227). Ma to szczególne znaczenie w przypadku kategorii odnoszących się do pojęć abstrakcyjnych, postaw lub emocji, których
obecność w przekazach politycznych rozpoznawana jest na podstawie zaobserwowanych symboli, zachowań komunikacyjnych lub użytych wyrażeń językowych. Kategorie takie obciążone są wysokim „ryzykiem subiektywizmu”, stąd też wprowadzając
je do książki kodowej należy liczyć się z dużymi różnicami w percepcji i interpretacji
danych przekazów przez koderów i tym samym rozbieżności w kodowaniu.
Obliczając zgodność koderów z wykorzystaniem takich miar jak Alfa Krippendorfa (Krippendorf, 1980), Kappa Brennana i Predigera (Brennan i Prediger, 1981) czy
też Lotus Fretwursta (Fretwurst, 2015; więcej o tym w rozdziale VIII) rozróżnić należy pomiędzy kategoriami „prostymi” – odnoszącymi się do kwestii formalnych (np.
obecność materiałów video lub zdjęć w analizowanym materiale dostępnym online),
a kategoriami, które stanowić mogą wyzwanie dla koderów z uwagi na swój interpretacyjny charakter. Szkolenia koderów doprowadzić powinny do akceptowalnego poziomu zgodności (czyli takiego, który gwarantuje określony poziom obiektywizmu).
Dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu analiz ilościowych zawartości przekazów populistycznych (zob. m.in. Blassnig i in., 2019; Schmuck, 2018) pokazują,
iż możliwe jest osiągnięcie zadowalających wskaźników przy kodowaniu obecności
kluczowych dla populizmu kategorii: odwołania do ludu, antyelityzmu i wykluczania
innych.
Niemniej, jak twierdzi Ahuvia (2001) „nie ma żadnego powodu, aby różni koderzy
musieli się zgadzać co do znaczenia danej treści. Tworzenie na siłę konsensusu tam,
gdzie tak naprawdę go nie ma, może zafałszować wyniki” (za: Wimmer i Dominick,
2006, s. 227). Wskaźniki ujawniające istotne różnice w kodowaniu określonych kategorii mogą zniechęcać do uwzględniania danych w analizach ilościowych, ale mogą
stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia pogłębionej analizy jakościowej.
Kolejnym etapem realizacji projektu jest kodowanie. Istnieje wiele podejść do
procesu kodowania i narzędzi komputerowych pozwalających usprawnić ten proces
(Leech i Onwuegbuzie, 2011; Melgar-Estrada i Koolen, 2018; Niedbalski, 2013), więc
dodatkowym wyzwaniem jest dobranie właściwej metody i narzędzia do specyfiki projektu. W badaniu poświęconym populistycznemu dyskursowi politycznemu w polskiej
sferze publicznej zdecydowano się na odejście od wciąż popularnego rozwiązania,
jakim jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego jako miejsca do zapisywania obserwacji. Zamiast tego wykorzystano platformę online, która z uwagi na ergonomiczność
stanowiska pracy koderów, intuicyjność interfejsu, liniowy proces kodowania (brak
konieczności wracania do już zakodowanych elementów) pozwalała na minimalizację
liczby pomyłek przy kodowaniu (zob. rys. 7.4)5.
Opracowany na potrzeby omawianego projektu badawczego schemat decyzyjny
w zakresie kodowania (Krippendorf, 2004, s. 135–136) był następujący: jeśli dany
5
Niemniej warto wspomnieć, że rozważano także dwa inne rozwiązania: kodowaniu bezpośrednio w programie wspomagającym analizę jakościową, czyli CAQDAS oraz stworzenie odpowiedniej aplikacji komputerowej samodzielnie bądź z użyciem któregoś narzędzia wspomagającego ten
proces. O ile pierwsze z nich nastręczało wielu problemów na czele z koniecznością zaimportowania
5 tysięcy artykułów i ponad 70 godzin materiału video do bazy danych, o tyle ograniczony czas realizacji projektu uniemożliwił wykorzystanie drugiej opcji.
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materiał (czyli artykuł w prasie, news w audycji telewizyjnej lub post na Facebooku) zawierał odniesienie do polskich podmiotów politycznych – należało zakodować część pierwszą książki kodowej, która kończyła się pytaniem: „czy materiał zawiera wypowiedź populistyczną?”. Punktem wyjścia do dalszego kodowania
było rozpoznanie przynajmniej w jednym zdaniu analizowanego materiału jednego
z trzech podstawowych elementów stanowiących wyznaczniki populizmu: (1) lud,
(2) antyelityzm lub (3) wykluczenie innych. Ich brak wiązał się z udzieleniem negatywnej odpowiedzi na to pytanie, zapisaniem rekordu i tym samym zakończeniem
kodowania danego materiału (artykułu, newsa, postu). Po wskazaniu odpowiedzi
negatywnej kodujący mógł przejść do kolejnego materiału. W przypadku odpowiedzi pozytywnej (rozpoznania jednego z trzech elementów składowych populizmu
w wypowiedzi) koder przechodził do części drugiej, która zawierała 164 pola do
wypełnienia lub wyboru.
Rys. 7.4. Widok strony platformy online wykorzystanej do kodowania

Po lewej stronie widoczna druga część klucza w postaci początkowej, po prawej, po zaznaczeniu pierwszych odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie własne.
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Ważne było przy tym rozpoznanie i wskazanie podmiotu (źródła lub autora danej wypowiedzi), którego wypowiedź zawierała choć jeden element dyskursu populistycznego, a następnie znalezienie i zakodowanie obecnych w wypowiedziach danego speakera (zacytowanych lub sparafrazowanych przez innych elementów dyskursu
populistycznego). Z każdego materiału kodujący/koder mógł zapisać wypowiedzi
populistyczne pochodzące od maksymalnie 5 podmiotów. Rozróżnienie między wypowiedziami cytowanymi w materiale a tekstami parafrazowanymi przez inną osobę (np. polityka lub dziennikarza) pozwoliło wskazać, w jakim stopniu rola mediów
w upowszechnianiu dyskursu populistycznego sprowadza się do relacjonowania wypowiedzi populistycznych innych podmiotów, a w jakim dziennikarze sami formułują
takie przekazy.
Jako ostatnie w tej części książki kodowej pojawiało się pytanie, czy to ostatni
mówca, którego wypowiedź zawierała elementy populistyczne. Pozytywna odpowiedź przenosiła kodera do części trzeciej książki kodowej, po wypełnieniu której
mógł przejść do kolejnego materiału. Z kolei negatywna odpowiedź kończyła zapisywanie wypowiedzi pochodzących od jednego mówcy (źródła wypowiedzi) i pozwalała na rozpoczęcie kodowania wypowiedzi kolejnego źródła występującego w tym
samym materiale.
Dobór próby oraz przyjęty schemat decyzyjny miały kilka istotnych konsekwencji. Po pierwsze, w bazie danych znalazły się trzy kategorie materiałów: (1) odnoszące się do polskich aktorów politycznych, ale nie zawierające żadnych wypowiedzi
populistycznych, (2) zawierające odniesienia do elit lub innych, które nie mają charakteru populistycznego w rozumieniu omówionej w rozdziale I koncepcji J. Jagersa
i S. Walgrave’a (2007) zakładającej, że obecność ludu jest cechą konstytutywną populizmu, (3) wypowiedzi populistyczne, czyli takie, które zawierały odwołanie do ludu
i/lub inne elementy dyskursu populistycznego. W efekcie możliwe stało się wyróżnienie wypowiedzi zawierających krytykę poszczególnych partii czy też polityków bez
jednoczesnego odwołania do ludu (czyli niestanowiących przykładu wypowiedzi populistycznych). Inspiracją do takiego wyróżnienia były wyniki wcześniejszych badań
wskazujące na wyraźną dominację antyelitystycznego populizmu w polskich przekazach medialnych rozpowszechnianych podczas parlamentarnej kampanii wyborczej
w 2015 roku (Stępińska i Adamczewska, 2017; Stępińska, Lipiński i Adamczewska,
2019). W świetle wyników tych badań ważne wydawało się doprecyzowanie zarówno
kategorii elity politycznej, jak i dokładne ustalenie, czy krytyce elit faktycznie towarzyszyły odniesienia do ludu, czy też nie.
Po drugie możliwe stało się określenie, jakie tematy są poruszane w materiałach,
w których występują polscy aktorzy polityczni, ile materiałów dotyczących polskiej
sceny politycznej z danego okresu zawierało jakikolwiek wskaźnik dyskursu populistycznego oraz które typy populizmu (pusty, antyelitystyczny, wykluczający czy pełny
– zob. rozdział I) charakteryzują wypowiedzi rożnych podmiotów.
Po trzecie główny akcent został położony na źródła (mówców), czyli jednostki formułujące wypowiedzi zawierające elementy dyskursu populistycznego. Dzięki temu
możliwe było nie tylko rozpoznanie kategorii źródła wypowiedzi (aktor polityczny,
dziennikarz, ekspert, urzędnik administracji publicznej, przedstawiciel organizacji
społecznych, pozarządowych lub obywatel), lecz także stworzenie wykazu imiennego
źródeł (spośród aktorów politycznych, dziennikarzy i ekspertów), którzy dyskursem
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populistycznym posługiwali się w mediach najczęściej (czy też mówiąc bardziej precyzyjnie: których wypowiedzi media najczęściej relacjonowały).
d) Analiza uzyskanych wyników badań
Jednym z podstawowych zarzutów, jakie można sformułować pod adresem ilościowej
analizy zawartości jest to, iż złożone zachowania komunikacyjne sprowadza się do
„statystyk”, czyli liczb odzwierciedlających częstość występowania lub współwystępowania określonych elementów wypowiedzi. W istocie, pojedynczy wynik liczbowy
może nie dawać pełnego obrazu badanego zjawiska. I tak np. dane dotyczące procentowej częstości występowania poszczególnych strategii populistycznych w różnych
tytułach prasowych nie są wystarczające, by odpowiedzieć na pytanie o roli mediów
w rozpowszechnianiu przekazów populistycznych: konieczne jest bowiem sprawdzenie, kto jest źródłem takiego przekazu obecnego na łamach prasy (polityk? dziennikarz?) oraz jaki jest stosunek dziennikarzy z danej redakcji do takich wypowiedzi.
Dopiero zestawienie większej liczby danych zebranych w wyniku analizy zawartości pozwala na formułowanie wniosków dotyczących bardziej złożonych zjawisk. To
właśnie bardziej zaawansowane operacje na danych liczbowych pozwalają rozpoznać
związki pomiędzy poszczególnymi elementami oraz siłę tych związków, a tym samym
wskazać istniejące schematy oraz rozpoznać przypadki odbiegające od dominującego
wzorca.
Ponadto, analiza polegająca na zarejestrowaniu określonej liczby wypowiedzi
populistycznych rozpowszechnianych przez media nie może stanowić podstawy do
stwierdzenia, jak często dany podmiot (np. lider polityczny) posługuje się w swoich wypowiedziach dyskursem populistycznym. Można jedynie stwierdzić, jak często takie wypowiedzi były przez media relacjonowane. Innymi słowy, konieczne jest
uwzględnienie nie tylko samej zawartości przekazów i kontekstu, w jakim zostały
wypowiedziane, ale także kanału komunikacji, za pomocą którego przekaz jest upowszechniony (czy jest to kanał w pełni kontrolowany przez dany podmiot – np. strona
internetowa lub reklama polityczna, czy też media, w których dziennikarze selekcjonują prezentowane informacje oraz je interpretują i komentują).
Co więcej, wyniki analizy ilościowej mogą być zestawione z innymi danymi zastanymi o charakterze liczbowym, np. indeksami, wskaźnikami, danymi procentowymi.
Pozwala to na przeprowadzenie analizy wieloczynnikowej ukazującej wpływ poszczególnych czynników (w tym także kontekstowych) na uzyskane obserwacje. Badanie
takie zostało przeprowadzone na przykład nad zależnością pomiędzy wynikami badań
opinii publicznej na temat migracji oraz rzeczywistymi liczbami imigrantów i osób
ubiegających się o azyl w danym kraju, a obecnością tematu imigracji w mediach
(Esser i in., 2019, s. 123–140).
Po drugie, pojawia się dylemat związany z uzyskanym wynikiem liczbowym: czy
dany wynik to „aż”, czy „tylko” (Wimmer i Dominick, 2006, s. 230). Do rozstrzygnięcia tego dylematu potrzebny jest punkt odniesienia, który stanowić mogą dane
dotyczące innych źródeł, dane pochodzące z innych krajów lub innych okresów badawczych. Stąd też w opisach uzyskanych danych często pojawiają się sformułowania typu: „relatywnie wysoki procent obecności…”, „dane te w porównaniu z…, po-
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zwalają stwierdzić wysoki poziom występowania…”, czy też „wyniki zestawione z…
wskazują na…”.
Wreszcie, pamiętać należy o ograniczeniach związanych z samą procedurą kodowania poszczególnych kategorii. Niskie wskaźniki zgodności koderów stanowią wyraźną wskazówkę, by nie wyprowadzać wniosków wyłącznie w oparciu o dane statystyczne. W takich przypadkach wskazane jest zastosowanie metod jakościowych do
analizy zebranego materiału.
Podsumowanie
Ilościowa analiza zawartości stanowi niezwykle wartościową metodę prowadzenia
badań eksploracyjnych, pozwalających na rozpoznanie obecności lub braku obecności określonych elementów przekazów tworzonych i rozpowszechnianych w sferze publicznej przez podmioty polityczne, media i obywateli. Metodę tę stosować
można zarówno do badań nad przekazami kontrolowanymi przez dane podmioty
(np. zawartością telewizyjnych, radiowych czy internetowych reklam wyborczych,
plakatów, ulotek, stron internetowych czy profili w mediach społecznościowych),
jak i tych, które w sposób zapośredniczony (i często zmodyfikowany) trafiają do
odbiorców poprzez media. Próba przełożenia złożonych aspektów dyskursu na kategorie, które mogą zostać zakodowane sprzyja tworzeniu precyzyjnych definicji analizowanych pojęć i zjawisk, ale niesie też ryzyko uproszczenia złożonych wzorców
komunikacji i utracenia z pola widzenia tego, co nie jest wyrażone wprost (ironia,
sarkazm, dowcip sytuacyjny, niedopowiedzenia itd.). Dla dopełnienia obrazu konieczna jest wówczas analiza jakościowa.
Planując analizę ilościową zawartości przekazów warto także pamiętać, że o ile
szereg mniej lub bardziej skomplikowanych obliczeń statystycznych na zebranych danych przeprowadzić można szybko z zastosowaniem programów takie jak Excel czy
SPSS, o tyle etap poprzedzający tę fazę jest czasochłonny i wymaga dużego nakładu
pracy. Każdy etap projektowania badania z wykorzystaniem ilościowej analizy zawartości powinien być wykonany starannie i dokładnie, by zagwarantować jak najwyższy
poziom wiarygodności danych i trafności wniosków: od doboru materiału badawczego i próby, przez opracowanie narzędzia, jakim jest książka kodowa, na szkoleniu
koderów i samym kodowaniu kończąc. Zwieńczeniem takiego procesu jest uzyskanie
bogatego zbioru danych, które dostarczyć mogą silnych dowodów empirycznych na
zweryfikowanie określonych hipotez badawczych i udzielenie odpowiedzi na szereg
pytań badawczych.
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