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Wyjście 
poza deklaracje

Włączanie etnografii do badań jest jak przej-
ście od czarno-białej telewizji do kolorowej 
– możemy obserwować odcienie kolorów, 
których inni nie są w stanie dostrzec.

„Strategy Magazine“

Etnografia w marketingu zazwyczaj 
kojarzy się z techniką home visits 

lub z robieniem wywiadów w domach 
osób badanych. Te, obecnie często 
używane w Polsce, techniki są tyl-
ko wierzchołkiem góry lodowej jeżeli 
chodzi o możliwości tej metodologii. 
Badania etnograficzne oferują cały ze-
staw narzędzi umożliwiających lepsze 
poznanie rzeczywistości codziennej  
(i niecodziennej)  oraz dotarcie do naj-
głębszych i najbardziej ukrytych warstw 
ludzkiego umysłu. 
Badania etnograficzne, inaczej zwane 
terenowymi, zawsze odbywają się w 
miejscu, gdzie dany produkt czy usłu-
ga są nabywane lub używane. Fizyczna 
obecność badacza w terenie umożli-
wia obserwacje ważnych kontekstów 
i cech układów istotnych dla naszych 
konsumentów oraz potrzebnych dla 
danej kategorii czy marki. Konteks-
towość badania pozwala na głębsze 
zrozumienie człowieka i na eksplora-
cję interakcji konsumenta z marką „od 
kuchni”. To sprawia, że w trakcie bada-
nia zdobywane są insighty niemożliwe 
do odkrycia w tradycyjnych badaniach 
marketingowych. W przypadku wielu 
kategorii czy problemów badawczych 
etnografia jest często nie tylko lep-
szą, ale też jedyną metodologią, która 
dostarcza prawdziwy wycinek rzeczy-

wistości, wychodząc poza deklaracje  
i życzeniowe obietnice.
Etnografia jest niezwykle twórczą me-
todologią czerpiącą wiedzę z dorobku 
antropologii, etnologii, psychologii, so-
cjologii. Kontekstowość, autentyczność 
oraz spojrzenie na problem z wielu per-
spektyw to najważniejsze zalety wyko-
rzystywania etnografii w marketingu.

Techniki etnograficzne opie-
rają się na trzech najważniej-
szych filarach: 

Deklaracje są tylko punktem wyjścia – 
badacz jest tam, gdzie produkt czy usłu-
ga są rzeczywiście używane, kupowane, 
co umożliwia konfrontację deklaracji 
z rzeczywistością: nie tylko zadajemy 
pytania, ale możemy też obserwować, 
porównywać, sprawdzać zachowania na 
różnych płaszczyznach. Nie chodzi o to, 
że konsument kłamie (chociaż z różnych 
powodów często się tak zdarza), ale wie-
lu rzeczy sam jest nieświadomy, gdyż są 
to sprawy banalne albo rutynowe. Dlate-
go badacz etnograficzny szuka różnych 
sposobów na sprawdzenie wiarygodno-
ści deklaracji. Nie tylko pyta i słucha, ale 
też prosi badanych o pokazanie szafek, 
apteczki, lodówki czy piwnicy. 

Kontekstowość oraz szerokie ujęcie 
– podejście do badanych zjawisk w ich 
bezpośrednim kontekście umożliwia 
odkrycie ukrytych wzorców, które re-
gulują i wpływają na decyzje zakupowe 
i przyzwyczajenia do marki. Szersze  
i głębsze spojrzenie pozwala dostrzec 
wiele szczegółów, sytuacji i postaw, 
które mają znaczący wpływ na decyzje 
zakupowe, poziom zadowolenia z usług 
czy sposób używania produktu. Pod-
czas badania etnograficznego chodzimy 
z człowiekiem do pracy, robimy zakupy, 
wybieramy prezent dla teściowej, budu-
jemy zamki z klocków z jego dzieckiem 
– jesteśmy z nim wszędzie, gdziekol-
wiek on jest i robimy wszystko to, co 
on robi. Widzimy badanego w każdej 
możliwej roli społecznej, dzięki czemu 
dostrzegamy wszystkie powiązania  
i wzajemne oddziaływania różnych zja-
wisk i sytuacji. 

Nie ma rzeczy oczywistych – badacz 
etnograficzny przyjmuje perspektywę 
„małego dziecka“, które wszystko uwa-
ża za interesujące, które ciekawi każdy 
element otaczającego je świata. Taka 
postawa pomaga odkrywać zjawiska 
na co dzień niedostrzegane, zapomnia-
ne, traktowane dotąd jako oczywiste. 
Badacze etnograficzni muszą posiadać 
bardzo dużą wiedzę antropologiczną 

Julia Izmałkowa jemy mało nabiału, bo dziecko miało skazę białkową
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nie ma sensu kupowac na zapas

i psychologiczną, która jest aktywnie 
używana podczas badania, są także 
specjalnie szkoleni, aby móc oddzielić 
swoje doświadczenia od obserwowa-
nej rzeczywistości. Ważne jest nie tylko 
uświadomienie sobie przez badacza 
własnego nastawienia do problemu czy 
marki, ale także odwieszenie na bok 
swoich prywatnych przekonań i wartości 
związanych z tematem badania.

Etnografia umożliwia zrelacjonowanie 
pełniejszej odsłony rzeczywistości – ana-
liza zebranych w ten sposób danych 
przynosi prawdziwe, nie oderwane od 
rzeczywistości, pomysły na markę. Pod-
stawą wykorzystania wniosków z badań 
jest zrozumienie problemu w taki sposób, 
w jaki pojmują go uczestnicy badań – ich 
językiem i według ich definicji. 
W następnych publikacjach na konkret-
nych przykładach przybliżać będziemy 
istotę badań etnograficznych oraz ko-
rzyści, jakie mogą one przynieść mar-
keterom.

Julia Izmałkowa. Prowadzi firmę Izmał-
kowa Consulting, specjalizującą się w 
wykorzystywaniu badań etnograficznych 
w marketingu i zarządzaniu. W swoich 
projektach łączą wiedzę z dziedziny an-
tropologii, psychologii i biznesu. 

gazetki z hiprmarketów mnie nie 
interesuja od razu je wyrzucamy
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