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Kiedy chcemy stworzyć nowy pro-
dukt, próbujemy zrozumieć rynek, 
klienta i technologię. Przeprowa-

dzamy również dokładną analizę pro-
duktów istniejących na innych rynkach 
– z pewnością jest to bardzo inspiru-
jące i pomocne, jednak przyglądając 
się temu, co już istnieje, w najlepszym 
wypadku stworzymy lepszą i bardziej 
oryginalną tego odmianę. Jaką zatem 
metodę powinniśmy przyjąć, żeby two-
rzyć, a nie naśladować, żeby wymyślać, 
a nie podrabiać?

Kluczowym elementem jest wyjście 
poza posiadaną już wiedzę, poza swoją 
dziedzinę i kategorię, w której się działa. 
Należy w przenikliwy sposób spojrzeć na 
to, co się dzieje, zrozumieć ograniczenia 
pytań, jakie się zadaje (nawet tych najmą-
drzejszych) i zaufać obserwacji oraz anali-
zie otoczenia społeczno-kulturowego.

Co jest tak naprawdę istotne dla użyt-
kowników konkretnych usług czy produk-
tów? – to jedno z podstawowych pytań, 
jakie padają. Badania etnograficzne poka-
zują, że niestety nawet lista najważniej-
szych cech i właściwości często zależy 
od kontekstu sytuacji, który zazwyczaj 
jest niezauważalny dla jej uczestników. 
Dlatego użytkownicy nie są w stanie opo-

wiedzieć, co ma wpływ na to, że uży-
wają danego produktu w taki, a nie inny 
sposób, co ich dezorientuje, co ułatwia 
korzystanie, co lubią, a czego nienawi-
dzą, czy tego, jakie są ich ukryte potrzeby, 
których istniejące na rynku produkty nie 
zaspokajają.

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie 
telefonu komórkowego – jest to przed-
miot codziennego użytku, który dodat-
kowo wiele mówi o jego właścicielu. 
Telefon, pomimo aspektu wizerunko-
wego, musi być przede wszystkim funk-
cjonalny. Myśląc o tym, co można zmienić 
czy poprawić, zajmijmy się tylko jedną 
cechą – funkcją SMS-ów.

Istotną rolę odgrywa sposób pisania 
wiadomości. Jest on bardzo podobny we 
wszystkich markach i modelach, jednak 
nawet minimalne różnice często wywo-
łują niezadowolenie. Drugą cechą, ważną 
zwłaszcza dla młodszych użytkowników, 

Badania od kuchni

Julia izmałkowa

„Trzeba odkryć, jakie zachowania przychodzą 
ludziom w sposób naturalny, oraz mieć dość siły, 
by odrzucić przyjmowane wcześniej reguły”.

      Tom kelly

Odkrywanie Ameryki, 
czyli 
rola etnografii 
w tworzeniu innowacji

Geniusz Steve’a Jobsa polega 
między innymi na dużej wraż-
liwości obserwacyjnej, ufaniu 
temu, co widzi oraz odwa-
dze robienia czegoś po raz 
pierwszy

Można zapytać jak ulepszyć mp3, 
ale lepiej jest pooglądać sposób 
użytkowania internetowego radia



brief.pl 3

W
ar

sz
ta

ty
   

et
no

gr
afi

a

novita - przełamanie 
kategorii witamin

Jakie reklamy ci się podobają? 
Zdecydowanie wiecej niż rozmowa 
na ten temat powiedzą nam 
plakaty wiszące  w domach czy 
ściągnięte reklamy na komuterSMS-y w iPhone‘ie

jest możliwość kontrolowania liczby wpisy-
wanych znaków. Kolejną mającą znacze-
nie funkcją jest przyjmowanie wizytówek 
– nie wszystkie modele przyjmują je mię-
dzy sobą, co dla wielu stanowi utrud-
nienie. Ważne jest również dostarczanie 
raportów wysłania wiadomości, które daje 
poczucie kontroli sytuacji.

Te i kilka innych funkcji uznawane są za 
zdecydowanie ważne. Co zatem powie-
dzą użytkownicy na telefon, który nie 
dostarcza raportów, nie wysyła i nie przyj-
muje wizytówek, nie pozwala na forwardo-
wanie maili, a na dodatek nie pozwala na 
przesyłanie MMS-ów i emotikonów? Gdy-
byśmy zbadali koncept takiego telefonu, 
użytkownicy z dużym prawdopodobień-
stwem wyśmialiby badacza. Ale...

Telefon pozwala na oglądanie SMS-ów 
w takiej formie, jaką mają dyskusje na 
forach internetowych, czyli w dwukolo-
rowych chmurkach. Jest to cecha nie-
zbędna? Nie! Ale przyjemność czerpana 

z jej posiadania jest większa niż „niezbęd-
ność“ raportów czy MMS-ów.

Dodajmy do telefonu logo jabłuszka, 
czyli mały kontekst o dużym znaczeniu. 
Geniusz Steve’a Jobsa polega między 
innymi na dużej wrażliwości obserwacyj-
nej, ufaniu temu, co widzi oraz odwadze 
robienia czegoś po raz pierwszy. Jobs 
zauważył, że ludzie przyzwyczajeni do 
komputerów przenoszą swoje nawyki 
i oczekiwania na wszystkie inne urzą-
dzenia (mają niekontrolowane odruchy, 
kiedy chcą np. cofnąć coś, co zrobili czy 
wykonać gest „copy/paste“; skoro można 
to robić w komputerze, dlaczego telefon 
tego nie umożliwia?!).

W Polsce odwagą wykazała się firma 
Polski Lek. Liczne badania wśród kobiet 
pokazały, że mają głęboko zakorzenione 
przekonanie, iż to, co działa nocą, jest 
silne i skuteczne. Stąd większe ocze-
kiwania wobec kremów na noc. Firma 
postanowiła przełożyć ten sposób myśle-
nia na witaminy. W ten sposób powstał 
nowy produkt – Novita, czyli witaminy, 
których skład został opracowany tak, 
aby najlepiej działały na organizm kobiety 
właśnie nocą. Stworzenie tego innowacyj-
nego produktu możliwe było dzięki szer-
szemu spojrzeniu poza kategorię witamin, 

a także zrozumieniu potrzeb i schema-
tów związanych bardziej z użytkowni-
kami, niż z samą kategorią.

Kiedy badamy produkt już istniejący, 
najważniejszym ograniczeniem deklaracji 
osób badanych jest potrzeba przedsta-
wienia się w lepszym świetle – kreowanie 
się na kogoś, kim chciałoby się być.

Kiedy natomiast potrzebujemy inspi-
racji do stworzenia nowej usługi czy pro-
duktu, pojawia się znacznie ważniejsze 
ograniczenie – wyobraźnia. Badani nie 
kłamią, nie kreują się na kogoś innego. 
Po prostu nie znają czy też nie potra-
fią wyobrazić sobie innego stanu rzeczy 
niż ten, do którego są przyzwyczajeni. 
Potrafią coś docenić i zachwycić się tym 
dopiero wtedy, kiedy to zobaczą. Nie mają 
świadomości tego, jak bardzo coś jest 
dla nich ważne, dopóki rzeczywiście tego 
nie doświadczą.

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, psycho-
logii i biznesu; julia@izmalkowa.com

Liczne badania wśród kobiet 
pokazały, że mają głęboko 
zakorzenione przekonanie, 
iż to, co działa nocą, jest silne 
i skuteczne




