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czyli o wyborze podejścia badawczego
Julia Izmałkowa

nie jest najważniejsza, 

Są dwa skrajne podejścia do 
badań. Niektóre korpora-
cje (typu Unilever czy P&G) 

badają wszystko po kilka razy. Inne, jak 
Apple, w większym stopniu polegają na 
intuicji (jak powiedział jeden ze współ-
pracowników Steva Jobsa – „Steve robi 
badania rynku, patrząc co rano w lustro”). 
I z jednym i drugim podejściem związane 
są różne niebezpieczeństwa. Przy pierw-
szym można przepuścić wiele inspirują-
cych i ciekawych pomysłów (nie zawsze 
ludzie gotowi są powiedzieć, czy czegoś 
chcą lub potrzebują, zanim się do tego nie 
przyzwyczają). Przy drugim – łatwo jest ulec 
złudzeniu, że cały świat myśli jak my, i stwo-
rzyć produkt lub usługę dla tak niszowej 
grupy, jak nasza rodzina i znajomi. 

Dlatego tak ważne jest wyważenie 
zarówno tego, ile robimy badań, jak i spo-
sobu badawczego. W etnografii, pomimo 
zdecydowanie mniejszej kontroli i stop-
nia sformalizowania niż w badaniu tra-
dycyjnym, również obowiązują zasady 
poprawności metodologicznej. Zdarzają 
się jednak sytuacje, kiedy metodologia 
musi być na usługach celów badawczych, 
a nie odwrotnie.

Potrzeba oderwania się 
do marketingu

Zdarzają się projekty, których celem badaw-
czym jest tylko inspiracja. Nie głębokie zro-
zumienie, bo wiele innych badań już to 
umożliwiło, nie poszukiwanie insightów, bo 
już zostały odkryte, ale właśnie inspiracja, 
oderwanie się od marketingu i zanurzenie 
się w codzienność bez briefu, reklam i ter-
minologii. Właśnie wtedy zamiast głębokich 
badań etnograficznych warto zapropono-
wać pomoc w wykorzystaniu metod etno-
graficznych, kiedy to badacz ma być tylko 
przewodnikiem, osobą, która pomoże wię-
cej zobaczyć i usłyszeć, jest pośrednikiem 
w komunikacji. Projekt taki często ma zni-
komą wartość badawczą, ale czasem jest 
najlepszym rozwiązaniem. 

Dział marketingu jednej ze znanych 
amerykańskich firm kosmetycznych stwo-
rzył bardzo ciekawy koncept nowej linii kos-

metyków egzotycznych. Było dużo badań 
produktowych, segmentacyjnych itd. Był 
koncept, brakowało tylko samego pro-
duktu, opakowania i oczywiście komu-
nikacji. Kreatywna część zespołu po 
zapoznaniu się ze wszystkimi wynikami 
badań i założeniami marketingowymi 
stwierdziła, że rozumie koncept, ale go „nie 
czuje”. Dlatego dział marketingu postano-
wił zamiast kolejnego badania zastosować 

inne podejście – przygotował „wyprawę 
antropologiczną”. Zespół składający się 
z jednego antropologa, szefów działu 
produkcji, designu, kreacji i komunikacji 
wybrali się na pięciodniową wycieczkę na 
malutką wyspę w tropikach skąd pocho-
dziła roślina będąca esencją konceptu linii 
kosmetycznej. Kontakt z ludźmi, obserwa-
cje tego, jak hodują rośliny, jak je przygo-
towują do tworzenia kosmetyków, w jaki 
sposób kobiety używają tej przetworzo-
nej rośliny do pielęgnacji skóry, dostarczyły 
odpowiednio dużo materiału dla każdego 
z działów. Dlaczego do zespołu wewnętrz-
nego został zaproszony antropolog? Był 
on pomostem w komunikacji między przy-
byszami i osadnikami, osobą, która zwra-
cała uwagę na różne kulturowe wydźwięki 
i pomagała w ich interpretacji. 

Obniżenie kosztów
Dodatkowym powodem są często koszty. 
Ponieważ badania etnograficzne czasami 
są stosunkowo dużym jednorazowym 
wydatkiem, nie dla wszystkich projektów są 
one najlepszym rozwiązaniem – są projekty 
niewielkie w swojej skali, w których z po-
wodu efektywności kosztowej nie opłaca 
się przeprowadzać dużego badania. Zda-
rza się tak zwłaszcza w przypadku produk-
tów bardzo niszowych lub sezonowych, 
jak również w krajach, gdzie ze względu 
na dużą różnorodność kulturową wystę-
puje bardzo wąska segmentacja. Jedna 
z niedużych marek alkoholowych w Sta-
nach Zjednoczonych przygotowała nowy 
produkt skierowany do Latynosów. Budżet 
na badanie opakowań i smaku był nie-
zwykle mały, a ze względu na nadcho-
dzące święta czasu było tyle samo, co 
pieniędzy. Zespół bardzo wierzył w pro-

Kiedy poprawność metodologiczna

„Wsłuchiwanie się 
w głos klientów 
powinno stać się 
biznesem każdej 
firmy”

Tom Peters 

Uczciwość badawcza 
wymaga od agencji, 
aby pomóc klientowi 
zrozumieć, kiedy warto 
wydawać pieniądze, 
a kiedy nie.
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dukt i kusiło ich, żeby zrezygnować z ba-
dań, jednak lęk związany z porażką był 
zbyt duży. Agencja badawcza doradziła 
im szybkie, a co ważniejsze tanie rozwią-
zanie – znaleźli antropologów pochodze-
nia latynoskiego i poprosili ich, żeby na 
imprezie dla swoich przyjaciół wystawili 
na stół nowy trunek. Imprezy z Latyno-
sami pokazały, że opakowanie „á la Ban-
deras” jest zbyt dosłowne i brakuje mu 
magii i romantyzmu – wartości niezwykle 
istotnych dla tej grupy. Dodatkowo zaob-
serwowano, że proporcje mieszania alko-
holu były zupełnie inne niż zaproponowane 
przez producenta – dzięki temu można 
było uniknąć sytuacji, kiedy zrobiony wg 
„właściwych” proporcji drink, a pośrednio 
produkt, zostałby odrzucony na zawsze. 
Czy jest to prawdziwe badanie? Metodo-
logicznie jest wiele do zarzucenia, ale naj-
ważniejsze, że przy bardzo ograniczonym 
budżecie i małej ilości czasu udało się uzy-
skać pomoc i uniknąć błędów. 

Takie mniej formalne podejście badaw-
cze często stosujemy w przypadku badań 
z dziećmi – zamiast sformalizowanego 
badania ze scenariuszem i materiałami 
badawczymi, jedziemy po prostu do dzieci 
i rozmawiamy z nimi na temat danej pro-
mocji. Nie czytamy konceptów, nie pokazu-
jemy boardów z wizualizacją – rozmawiamy 
z nimi w przedszkolach i szkołach, a po-
tem dajemy im produkt z informacją na 
temat promocji do przeczytania (dokładnie 
tak, jak będzie on komunikowany w rze-
czywistości). Badanie takie trwa znacznie 
krócej i pozwala na sprawdzenie wszyst-
kiego, co jest niezbędne do sprawdzenia 
przed wprowadzeniem projektu. Czy takie 
badanie jest wiarygodne? Jeden z klientów 
robił kiedyś na wszelki wypadek dodat-
kowe fokusy – etnografia zawsze jednak 

dostarcza znacznie dokładniejsze wyniki 
i bardziej konkretne rekomendacje – więc 
po jakimś czasie zrezygnował z podwój-
nej kontroli.

Czy to zagraża funkcjonowaniu agencji 
robiących badania etnograficzne? Abso-
lutnie nie – uczciwość badawcza wymaga 
od agencji, aby pomóc klientowi zrozu-
mieć, kiedy warto wydawać pieniądze, 
a kiedy nie. Czasami zanurzenie się w te-
ren i pozwolenie, aby prowadzili nas ludzie 
i sytuacje, czyli zrezygnowanie z kontroli 
nad badaniami, pozwala na tak samo 
dobre efekty, jak skomplikowany proces 
badawczy.

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

BadanIa Od kuchnI

Znajomość badań pomogła 
w zrozumieniu i znalezieniu 
wspólnego języka podczas 
„wyprawy antropologicznej” 
do Rosji. Przyniosła też wiele 
inspiracji i zrozumienia

Muzeum sztuki współczesnej 
– żeby wyczuć estetykę młodych 
czasem lepiej jest przejść się 
z nimi do ich ulubionych lub 
ciekawych dla nich miejsc 

Książka pomagająca 
zorganizować czas podczas 
przeprowadzki – analiza danych 
wtórnych pomaga często 
zrozumieć potrzeby i troski ludzi 
z tzw. grupy docelowej

Coraz więcej marek 
opartych jest na historii 
– same badania 
do stworzenia takiego 
brandu nie wystarczą




