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czyli nad czym warto się
Julia Izmałkowa

Czego

Dosłowność, która 
niekoniecznie byłaby 

mile widziana przez ludzi

Jesteś szalony, Jeśli myślisz, 
że możesz przetrwać, nie robiąc nic
Hildie neuman, global business director, Jwt 

„ „

Nawet przy silniej wierze w etno-
grafię trzeba sobie powiedzieć, 
że nie jest to magiczne lekarstwo 

na wszystkie problemy. Z pewnością to 
metoda głęboka i bogata, nie należy jed-
nak zapominać, że to tylko badanie. Etno-
grafia daje fundamenty do zbudowania 
marki, ale jej nie buduje – nie zastąpi stra-
tega, kreatywnego czy mediowca. Oczywi-
ście to samo można powiedzieć na temat 
innych metod badawczych, ponieważ jed-
nak etnografia obiecuje więcej (daje więk-
sze nadzieje i silniejsze poczucie, że już 
„wiadomo, o co chodzi” i „co trzeba zro-
bić”), oczekiwania wobec niej bywają zbyt 
wysokie. Aby uniknąć potencjalnych roz-
czarowań, wybór metody warto poprze-
dzić dokładną analizą możliwości, jakie 
nam ona daje.

Etnografia nie rozwiąże 
problemów w firmie – może je uka-
zać, wskazać rozwiązania, ale bez pod-
jęcia odgórnych decyzji – jest wyłącznie 
opisem. Etnografia bardzo silnie angażuje 
pracowników oraz często uruchamia u nich 
myślenie refleksyjne na temat ich własnej 
pracy. Ze względu na to, że przeprowadza-
nie badań etnograficznych związane jest 
ze wzmożonym zainteresowaniem tym, co 
się dzieje w firmie, często interpretowane 
jest przez pracowników jako sygnał nadej-

ścia poważnych, odgórnych zmian.
Jedno z naszych cyklicznych badań 

w organizacji (antropologia organizacji) 
zostało przerwane w połowie, bo prezes 
stwierdził, że „badanie jest złe, bo wyniki są 
złe”. W czasie, kiedy miał nastąpić kolejny 
cykl, badacze zaczęli otrzymywać telefony 
od pracowników z pytaniami, co się dzieje 
i dlaczego ich nie ma. Wycofanie się z ba-
dań zostało zinterpretowane jako kolejny 
przejaw ignorancji „głosu i praw” pracowni-
ków, czego skutkiem niestety były masowo 
złożone wymówienia. Badania te uświado-
miły pracownikom, że w firmie dzieje się 
źle, a ich przerwanie dało do zrozumienia, 
że w najbliższym czasie nic się nie zmieni. 
W sytuacji, gdy organizacja nie jest gotowa 
do zmian lub chce tylko w sposób pozorny 
pokazać, że troszczy się o swoich ludzi, 
lepiej jest zastosować mniej angażującą 
metodologię – na przykład taniej i szyb-
ciej jest zrobić ankiety.

Etnografia nie jest strate-
gią–  daje nam często bardzo dokładne 
wskazówki, wyraźnie zarysowuje kierunki 
działań, ukazuje możliwości, ale nie zwalnia 
nas od podejmowania decyzji. W odróżnie-
niu od tradycyjnych metod, w przypadku 
etnografii rzadko mówimy: Koncept X jest 
lepszy niż Y, dlatego rekomendujemy wpro-
wadzenie tego pierwszego. Etnografia jest 

w dużym stopniu metodą opisową, dla-
tego w raporcie pojawia się charaktery-
styka i opis konsekwencji zarówno X, jak 
i Y oraz analiza jego odbioru na głębszym 
poziomie – np. kulturowym (odwołującym 
się do mitów czy stereotypów) czy emocjo-
nalnym (nawiązującym do skryptów życio-
wych, wartości czy postaw).

Dodatkowo etnografia uzupełnia 
wyniki i inne warstwy znaczeniowe, takie 
jak: obserwacja, interpretacja materiałów 
wtórnych, analizy dokumentów czy analizy 
obrazów. Różnica w porównaniu z bada-
niami tradycyjnymi polega właśnie na stop-
niu głębokości analizy, która może ułatwić 
strategowi podjęcie decyzji, bo ukazuje 
rzeczywiste (często nie do końca uświa-
domione nawet przez osoby zaintereso-
wane) przyczyny badanych zjawisk.

Etnografia nie stworzy planu 
sprzedaży – po badaniu możemy 
powiedzieć co, gdzie i w jaki sposób 
można zwiększyć rentowność, ale samo 
badanie jeszcze nie podniesie sprzedaży. 
Powyższe stwierdzenie wydaje się oczy-
wiste, jednak praktyka pokazuje, że nie 
wszyscy mają tę świadomość. Na jed-
nej z prezentacji usłyszałam: „Zrobiliśmy 
takie porządne badania i nic, sprzedaż 
nawet nie drgnęła”. Samo zrozumienie zja-
wisk czy potencjalnych klientów niewiele 
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etnografia nie zrobi,

daje – jest tylko fascynującą opowieścią, 
która jednak wymaga często zmiany podej-
ścia prosprzedażowego czy konsumen-
ckiego, a nie wszyscy klienci są do tego 
gotowi. Istotna jest kwestia odwagi przy 
wprowadzaniu pomysłów powstałych na 
podstawie badań. Często są one odrzu-
cane z powodu obawy, że produkt będzie 
niszowy lub osobliwego podejrzenia, że 
„skoro nikt tego jeszcze nie robi, to musi 
być jakiś powód”. Jeżeli firma nie jest przy-
gotowana na odważne innowacje w swo-
jej branży, to etnografia może okazać się 
zbyt długą i kosztowną metodą. Wątpli-
wym pocieszeniem w takiej sytuacji jest 
telefon od klienta, który po obejrzeniu pro-
duktów konkurenta mówi: „My to wiedzieli-
śmy wcześniej”. Wniosek jest taki, że jeżeli 
prawdziwym celem badań jest sprawdze-
nie czegoś czy upewnienie się w już istnie-
jącej strategii, lepiej i taniej jest skorzystać 
z mniej odkrywczych badań.

Etnografia nie stworzy krea-
cji – może dać wskazówki czy inspiracje, 
ale zbyt dosłowne przedstawienie wyni-
ków badań często się nie sprawdza. Popu-
larną reakcją po usłyszeniu raportów czy 
obejrzeniu filmu jest zrobienie testimoniali. 
Jeden z naszych klientów po prezentacji 
wyników, na podstawie których pokazali-
śmy inną stronę kobiety – Matki Polki miał 
pomysł, żeby zrezygnować z tego wize-
runku i pokazywać kobietę wg jej włas-
nej definicji siebie. Nie zawsze jednak jest 
to najlepsze rozwiązanie – rola spełniana 
przez człowieka jest przez niego różnie 
definiowana w zależności od kontekstu. 
Zrozumienie, że nawet matka trojga dzieci 
woli o sobie mówić jako o kobiecie ambit-

zastanowić zanim zleci się badanie

Obserwacja sposobów 
jedzenia dostarcza wielu 
inspiracji produktowych 

i promocyjnych

nej, pociągającej i lubiącej imprezować 
(niż jako o Matce Polce) ułatwia tworzenie 
niebanalnej i wielowymiarowej komunika-
cji (na przykład pomaga nam to znaleźć 

nowe touch pointy czy pomysły na ambient 
media). Nie należy jednak popadać w skraj-
ność – nie musi to oznaczać, że wizerunek 
kobiety w krótkiej spódniczce i z papiero-
sem jest odpowiedni do reklamy produk-
tów rodzinnych.

Badanie etnograficzne dostarcza też 
nieprawdopodobną ilość materiału wizu-
alnego – ma ono służyć zrozumieniu i ana-
lizie, może też pomóc zilustrować pewne 
zjawiska (jest to rozwiązanie nieporówny-
walnie lepsze niż zdjęcia ze stocku), jednak 
pomysły niektórych klientów, żeby uży-
wać go jako materiału reklamowego, nie-
stety rzadko się sprawdzają – gdyby ludzie 
chcieli oglądać mieszkania podobne do 

swoich, to nie wychodziliby z domu. Dla-
tego przestrzegam przed badzo dosłow-
nym wprowadzeniem wyników badań 
w życie.

Etnografia jest metodą wymagającą 
dużego zaangażowania zarówno ze strony 
agencji, jak i klienta. Dlatego, mimo że nie 
jest to prosprzedażowe posunięcie, zachę-
cam wszystkich rozważających tę meto-
dologię do zweryfikowania rzeczywistych 
celów etnografii oraz tego, na ile ich firma 
jest otwarta na wysłuchanie i zinterioryzo-
wanie wyników badań.

Autorka prowadzi firmę Izmałkowa Con-
sulting specjalizującą się w wykorzystywa-
niu badań etnograficznych w marketingu 
i zarządzaniu. W swoich projektach łączy 
wiedzę z dziedziny antropologii, psycholo-
gii i biznesu. julia@izmalkowa.com

Jeżeli firma nie jest przygotowana na odważne innowacje 
w swojej branży, to etnografia może okazać się zbyt 
długą i kosztowną metodą

Marki, które 
dają poczucie 

przynależności do 
grupy




