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„Ktokolwiek 
kontroluje 
media, kontro-
luje kulturę”

Allen Ginsberg

Muzeum sztuki wspołczesnej,  
zwłaszcza zwiedzane zinformatorami,
 jest doskonałym miejscem  
obserwacji kultury

czyli przy-
kłady 
wpływu 
mediów na 
kształtowa-
nie postaw 
i oczekiwań

Julia Izmałkowa

Podczas badania wpływu mediów 
czy zjawisk społecznych na kształ-
towanie postaw i zachowań dane 

zbierane są bez wcześniejszego stawiania 
hipotez. Wstępnych wyników używa się do 
ustalenia kluczowych zmiennych tak, jak 
postrzegają je inni. Podobnie też hipotezy 
na temat związków między zmiennymi są 
wyprowadzane ze zgromadzonych infor-
macji. Dalsze ich zbieranie przynosi lepsze 
rozumienie, co poprawia jakość samego 
zbierania danych. 

Rzadko zdarza się, żeby w komercyj-
nych badaniach etnograficznych można 
było realizować takie badanie w czy-
stej postaci. Wiele firm specjalizują-
cych się w etnografii radzi sobie z tym 
tak, że zbiera informacje z różnych swo-
ich badań i na ich podstawie robi analizy 
społeczno-kulturowe.

Takich zmian, bardziej lub mniej subtel-
nych jest wiele. Podczas naszych badań 
zauważyliśmy kilka bardzo wyrazistych 
przykładów zmian społecznych pod wpły-
wem mediów.

1. Jestem, jaki jestem, czyli zmiana 
postaw i wartości – obsesyjne promowa-

nie autentyczności i bycia sobą wpływa 
na to, jak zaczynamy kształtować priory-
tety i wartości w życiu. Kiedyś w odpo-
wiedzi na pytanie: W jaki sposób można 
zrobić dobre wrażenie?, wymieniane były 
takie cechy, jak poczucie humoru, erudy-
cja, klasa. Dzisiaj dostajemy zazwyczaj 
radę, aby być sobą. Czasem tak silnie, 
że fałsz uznajemy za najgorszą, dyskwa-
lifikującą cechę. 

W jednym z badań 35-letni informa-
tor powiedział, że kiedy będzie miał dom, 
postawi wszędzie krasnale, będzie opro-
wadzał swoich przyjaciół i obserwował 
ich reakcje. „Jeżeli ktoś powie, że mu się 
podoba, to podaruję mu go. Dla moich 
przyjaciół nie żal mi nawet krasnala... 
Będę patrzył, jak się zachowa. Weźmie 
czy będzie się wykręcał. Jeśli weźmie, 
sprawdzę potem, czy trzyma go w domu. 
Bo to nic, że gustu ktoś nie ma, liczy się 
czy jest prawdziwy”.

2. Jest, bo widziałem w TV, czyli wszech-
ogarniający wpływ reklamy. Oddziaływanie 
reklamy obserwujemy na każdym kroku, 
nie tylko w sprawach tak oczywistych, jak 
decyzje zakupowe czy zmiana rytuałów lub 

przyzwyczajeń związanych z powstaniem 
nowych produktów czy usług. Widzimy, 
jak reklama wkracza w świat codziennych 
symboli. U jednej z badanych rodzin spot-
kaliśmy świnkę morską o imieniu Dosia, 
„bo jest bardzo czysta i życzliwa”, u innych 
psa Ferrari, który został kupiony, „żeby 
wygrywać konkursy”. 

Największy wpływ telewizja wywiera na 
dzieci – im młodsze, tym bardziej dosłownie 
odbierają reklamy. W wieku późniejszym 
uczą się, jak ta dosłowność oddziałuje na 
rodziców i zaczynają to wykorzystywać 
jako szantaż emocjonalny, np. krzycząc 
przed lodówką w sklepie: „jeżeli nie kupisz 
mi danonków, to mi się połamią kości”. 

Intensywność reklamy w niektórych 
kategoriach wpływa też na zmianę defi-
nicji lub przynajmniej spontanicznych sko-
jarzeń np. starsze dzieci (13-15 lat) często 
pytane, czym jest promocja?, odpowia-
dają słowami reklam telefonii komórkowej: 
„SMS za 5 groszy” czy „Promocja to jest 
ciągle w Erze czy tam Idei, no nie? Powinni 
w końcu się nazwać promocja”.

3.Matka potrzebą wynalazków – czyli 
do czego są w stanie przyzwyczaić się 
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obsesja piękna. Łazienka 27-latki; 
po reklamie w telewizji produkt musi 
znaleźć się w łazience 

obserwacja knajp oraz analiza ich 
wystroju może wiele powiedzieć 
o lokalnej społeczności

Analiza wizerunku marek najlepsza jest  
miejscu wspołczesnej religii – domach 
handlowych

Sklep dla dzieci z zabawkami? nie, dla 
domu, dla dorosłych z pieniędzmi. coraz 
raz większa akceptacja „przedłużania 
dzieciństwa”

Muzeum sztuki wspołczesnej jest 
doskonałym miejscem obserwacji 

starsi ludzie. Powszechnie uważa się, że 
starsi niechętnie zmieniają swoje przy-
zwyczajenia i niechętnie adaptują się do 
wszelkich nowinek technicznych. Roz-
mowy z osobami powyżej 65 roku potwier-
dzają te stwierdzenia, ale coraz częściej 
obserwujemy, że starsi ludzie piszą SMS-y 
(jeżeli wzrok im na to pozwala) czy korzy-
stają z internetu. Dodatkowo w przypadku 
posiadania rodziny za granicą (a otwiera-
nie granic temu sprzyja) korzystanie ze 
Skype‘a jest niemal pewnikiem. Czy to się 
nie kłóci z utartym przekonaniem? 

Analiza tego zjawiska pokazała, że im 
częściej pokazywani są ludzie starsi używa-
jący danych usług i produktów, tym bardziej 
oni uważają to za normę. Dziadkowie mają 
tak dużą potrzebę bycia „cool dziadkami”, 
że gdy widzą innych nowoczesnych dziad-
ków, próbują im dorównać. Dodatkowo, 
jeśli ich wnuk używa tego jako argumentu 
(„a babcia Marysi to mówi jej, że jest obiad 
przez SMS”) to są zmotywowani do tego, 
żeby opanować nowe technologie.

4. Zmiana oczekiwań, czyli skoro wszy-
scy mnie chcą, to muszą się o mnie sta-
rać. Nie chodzi tylko o promocję brandów 
telekomunikacyjnych (w tym przypadku 
promocja jest oczywistością, nie opcją), 
ale również o codzienne produkty. Jeżeli 
nie ma przywiązania do jakiś konkretnych 
marek lub istnieje przekonanie, że dana 
kategoria produktów nie różni się znacząco, 
promocja jest najważniejszym kryterium 
decyzyjnym. 

Podczas badania w aptekach wielo-
krotnie obserwowaliśmy, jak ludzie opi-
sywali lek, który chcą kupić ze względu 
na szczególne warunki promocji. Nawet 
nie zapamiętali nazwy: „poproszę ten na 
przeziębienie, który jest w dużych promo-

cyjnych opakowaniach” lub „krem nawilża-
jący, ale w zestawie z prezentami”. Pytają: 
„RoC, a czy to dobre? Ile tam mini pro-
duktów? No, to może być”.

5. Jak nie urodzę się księżniczką, to się 
nią zrobię, czyli presja urody. Obok progra-
mów na temat autentyczności codziennoś-
cią stały się też programy na temat operacji 
plastycznych, po których kobiety opowia-
dają o wielkich zmianach w ich życiu. Wiele 
osób nie dostrzega w tym sztuczności, próż-
ności czy patologii (nie mówiąc już o kon-
tradykcji zasady – najważniejsze, aby być 
sobą). Wiele kobiet (oraz większość młodych 
dziewcząt) traktuje to jako sposób na radze-
nie sobie z niedociągnięciami, które należy 
„naprawić” niezwłocznie, niczym przezię-
bienie czy wyrostek robaczkowy. 

W USA od dawna mówiło się o za-
mawianiu operacji plastycznych uszu na 
osiemnastkę. Do nas też powoli przedzie-
rają się tego typu prezenty. Jeszcze nie 
spotkaliśmy się ze zjawiskiem operacji, 
ale kilkakrotnie nastolatka powiedziała, że 
dzięki istnieniu operacji plastycznych wie, 
że poradzi sobie ze starością, bo, „jak tylko 
coś się pojawi, tak w wieku 30 lat, zawsze 
można sobie coś wyciąć, podciąć, zmie-
nić”. Spotkaliśmy się z prezentem urodzi-
nowym w postaci zastrzyku botoksu na 
25 (!) urodziny z komentarzem: „im wcześ-
niej, tym skuteczniej”.

Przykładów tego, jak kultura mediów 
oddziałuje na ludzi, na ich postawy, ocze-
kiwania, marzenia, decyzje zakupowe czy 
zmiany rytuałów w trakcie badań spo-
tykamy wiele każdego dnia. Dlaczego 
tak ważna jest analiza tych zjawisk, a nie 
tylko ich dostrzeżenie? Oprócz uświa-
domienia sobie ogromnej odpowiedzial-
ności oraz nieprawdopodobnej potęgi 
mediów można dowiedzieć się znacznie 
więcej, co naprawdę oglądają, jakie mają 
definicje różnych zjawisk czy wartości. 
Pozwala również na redefinicję segmen-
tacji i przekonanie się, że w wielu przy-
padkach demografia naprawdę nie jest 
najważniejszym kryterium.

Szerokie spojrzenie i analiza zajmuje 
może trochę więcej czasu, ale za to 
pozwala na głębsze zrozumienie tego, 
co dzieje się we współczesnym świe-
cie i jaki wpływ mają na to media, marki, 
komunikacja.

Julia Izmałkowa prowadzi firmę Izmałkowa 
Consulting specjalizującą się w wykorzy-
stywaniu badań etnograficznych w marke-
tingu i zarządzaniu. W swoich projektach 
łączy wiedzę z dziedziny antropologii, psy-
chologii i biznesu; julia@izmalkowa.com




