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W  tradycyjnych badaniach 
występują praktyczne trud-
ności z widzeniem rzeczy 

takimi, jakimi są naprawdę. Wynika to 
stąd, że badania te są oderwane od kon-
tekstu, polegają na pamięci, na dekla-
racjach. Etnografia umożliwia większą 
„przezroczystość” badania. Przebiega 

ono bowiem w warunkach, w których 
ludzie zachowują się normalnie, robią to, 
co zwykle, bez szczególnego zwracania 
uwagi na kategorie lub konkretną markę. 
Badanie w terenie, dzięki obserwacji oraz 
bliższej relacji z informatorem, daje bada-
czowi możliwość sprawdzenia zgodności 
wyobrażeń z rzeczywistością. Na co dzień 

ludzie nie są przyzwyczajeni do intro-
spekcji i sprawia im kłopot opowiadanie 
o niektórych przeżyciach z przeszłości. 
Tym bardziej mówienie o emocjach, 
potrzebach lub aspiracjach w stosunku 
do tego, co kryje się pod, niezbyt w ich 
odczuciu precyzyjnym, pojęciem „marka” 
czy „brand”. Zwłaszcza że dla większości 

Być zamiast pytać
tekst: Julia izmałkowa

Im bardziej schodzimy wgłąb oceanu, tym mniej musimy się przejmować falami.  

Im lepiej poznamy fundamentalne wartości klientów i ich oczekiwania wobec marki, 

tym bardziej nasz brand będzie odporny na zmiany, także te, które niesie kryzys.
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konsumentów marka ma bardziej prak-
tyczne niż filozoficzne znaczenie. Łatwiej 
się dowiedzieć, w jaki sposób respondenci 
badania używają danego produktu (zresztą 
i w tej kwestii często odbiegają od rze-
czywistości), niż tego, jakie rzeczywiste 
znaczenie ma dla nich marka.

Dlaczego więc etnografia jest tak do-
brą techniką przy badaniu marek? Dla-
tego, że dzięki niej możemy rzeczywiście 
poznać całą tęczę znaczeń, motywacji 
zakupowych, skojarzeń, oczekiwań oraz 
wymagań wobec marki. 

Znaczenie kontekstu 
W życiu każdego konsumenta marki two-
rzą sieć drogowskazów, tyle że ten sam 
kierunkowskaz dla różnych grup ludzi 
może mieć inne znaczenie. Dlatego bada-
jąc markę, musimy zbadać jak najwięcej 
kontekstów. Marka jogurtów będzie miała 
taką samą wagę znaczeniową dla matek 
dzieci alergików, co nazwa brandu kurtki 
z „Plotkary” dla nastolatki. W różnych 
okolicznościach dla różnych osób liczą się 
po prostu inne rzeczy. Ale to żadne od-
krycie. Każda zdroworozsądkowo myśląca 
osoba jest w stanie mniej więcej ocenić, 
z której kategorii marki są ważne dla okre-
ślonej grupy. Jednak konteksty nie zawsze 

są takie oczywiste. Bywają zaskakujące. 
I w takich przypadkach pomocna jest 
etnografia.

Gdy robiliśmy badania kosmetyków, 
kobiety bardzo dokładnie opowiadały 
badaczom o powodach woboru poszcze-
gólnych marek. Wypowiadały się mądrze 
i rzeczowo. Zarówno badacze, jak i klient 
zamawiający badanie, mogliby być bar-
dzo zadowoleni, ale… Podczas wywiadu 
w łazience zauważaliśmy, że kosmetyki 
niektórych marek były pochowane głębo-
ko w szafkach, a inne – na wierzchu, pod 
ręką, ładnie wyeksponowane. Ponieważ 
cena nie stanowiła wytłumaczenia tego 
faktu – drążyliśmy dalej. I co się okazało? 
Przywiązanie do niektórych marek wy-
nikało z… ich kolorystki. One po prostu 
pasowały do urody wnętrza. Tak wielka 
estetyzacja była możliwa tylko u kobiet 
o mało wymagającej cerze. Nie zmienia 
to jednak faktu, że na początku informa-
torki te wstydziły się po prostu przyznać 
do swojego głównego motywu zakupu 
danego kosmetyku.

Różne definicje marki
Konsumenci bardzo często stosują własne 
podziały – że to jest marka, a to z kolei 
nią nie jest. Warto więc uwzględniać, 

jak definiują i dzielą marki, bo badając 
„na siłę” możemy uzyskać wyniki, które 
będą miały niewiele wspólnego z prawdą. 
Głębsze metody etnograficzne, takie jak 
mieszkanie z badanymi (przez 1-7 dni), 
pozwalają badaczom poznać te rozmaite 
definicje marek, asocjacje z nimi związane 
oraz sposoby klasyfikacji. Ryba dowiaduje 
się, czym jest woda, dopiero kiedy się 
z niej wynurzy – podobnie jest z wypo-
wiedziami na temat marek. Emocje zwią-
zane z marką są tak subtelne, że można je 
wyjaśnić dopiero, kiedy rutyna zostanie 
przerwana lub gdy badacz zwróci na nią 
uwagę rozmówcy. Zdarza się, że badany 
chwali „świetny krem Soraya”, gdy w rze-
czywistości na jego półce stoi krem DrEris 
i dopiero zaskoczenie badacza etnografa 
sprawia, że zdaje sobie sprawę z pomyłki. 
Dowiedzenie się, skąd taka pomyłka się 
wzięła, wymaga dużego kunsztu badaw-
czego. Jeżeli kategoria jest rozmyta – „Nie 
wiem, jaki dżem jem. Na pewno jakiś 
markowy” – gdy dopytujemy się o sto-
sunek do konkretnych marek, odpowie-
dzi często są wymyślane na poczekaniu. 
Etnografia umożliwia natychmiastowe 
ich sprawdzenie – zaglądamy do lodów-
ki, pytamy dzieci. Dzięki temu wiemy, 
co cała rodzina myśli np. o jogurtach, 
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proszkach do prania czy kawie. Ale oprócz 
tego trzeba się dowiedzieć – i etnografia 
to umożliwia – co tworzy „markowość”, 
jakie są atrybuty stałe dla kategorii i z ja-
kiego powodu marka, pomimo używania 
jej na co dzień, rozpoznawana jest tylko 
dzięki opakownaniu oraz stałemu miejscu 
na półce w sklepie.

Rozmaitość kategoryzacji marek
Portfel marki ułożony przez konsumenta 
często znacząco odbiega od marketin-
gowego. 

Nic w tym złego – kategoryzacja 
marketingowa często jest niezbędna 
do realizacji celów biznesowych. Jednak 
świadomość, jak konsument segmentuje 
produkty, jest absolutnie niezbędna, aby 
móc skutecznie pracować z marką. Żeby 
zbadać naturalne odruchy konsumentów, 
warto użyć techniki obserwacji – ważne 
jest uzwględnienie oczekiwań, sposobów 
poszukiwania i reakcji na znalezienie (lub 
nie) poszukiwanej marki.

Każdy pracujący w branży FMCG do-
cenia rolę otoczenia marki. Warto znać 
naturalne odruchy konsumenta (i wyko-
rzystywać tę wiedzę, aby na pewno znalazł 
nasz produkt), ale także opłaca się szukać 
dla niej nowych miejsc, bo dzięki temu 
możmy pozyskać innych, nowych nabyw-
ców. Obserwacje prowadzone w sklepie 
pozwalają na bardzo rzetelne zbadanie, 
gdzie danej marki szukają konsumenci, 
jakie są inne potencjalne miejsca na jej 
ulokowanie oraz gdzie są punkty martwe, 
których należy unikać.

Znajomość kategoryzacji marek przez 
konsumentów (jak pokazuje nasze do-
świadczenie, prawie zawsze odbiega 
od segmentacji, którą dostajemy w brie-
fie badawczym) jest niezbędna również 
dla efektywnej komunikacji. Można 
oczywiście pytać ludzi, jak dzielą marki, 
ale zdecydownie lepszy wynik przynosi 
obserwowanie, jak robią zakupy czy jak 
układają produkty w łazience lub lodówce. 

Dlaczego? Ponieważ indagowani kon-
sumenci często zauważają absurdalność 
swoich wywodów i próbują je zracjona-
lizować, podając nam poprawne – ich 
zdaniem – odpowiedzi. Dodatkowo często 
zdarza się, że różni członkowie rodziny 
kategoryzują różnie. Dla małych dzieci 
czymś zupełnie innym jest Nutella (bar-
dzo, bardzo słodka i czekoladowa), a zu-
pełnie czymś innym jest dżem (również 
słodki, ale już nie tak bardzo, zawierający 
„owocowe grudki”, które nie każde dziecko 
lubi). Natomiast dla większości matek to 
jest jedna kategoria – produktów do sma-
rowania chleba i naleśników. 

Motywacje wyborów marek
Rzeczywistość czasem skrzeczy. Robiąc 
obserwacje w sklepach czy oglądając spi-
żarki w domach, zdajemy sobie sprawę, 
że to, co rzeczywiście wpływa na decyzję 
o wyborze marki, i to, co ludzie mówią, 
znacząco się od siebie różni. W końcu 
każdy, gdy rozmawia z kimś obcym, 
chce być postrzegany jako osoba myślą-
ca racjonalnie. Jednak, kiedy robi zakupy 
i nikt na niego nie patrzy, racjonalny być 
nie musi. Dlatego obserwacje są dosko-
nałą techniką, by poznawać prawdziwe 
motywacje konsumentów i dowiedzieć się, 
jak rzeczywiście dokonywane są wybory. 
Najtrudniejsze w takich obserwacjach jest 
pogodzenie się z faktem, że nie do końca 
wiemy, czego szukamy. Badacz nie może 
na siebie i badanych wywierać presji, aby 
znaleźć (udowodnić) coś, co sobie założył. 
Często najciekawsze odkrycia wynikają 
z obserwacji drobiazgów, niekoniecznie 
istotnych na pierwszy rzut oka. Choćby, 
że dzieci dłużej myją zęby pastą, którą 
można wydmuchać w kształt balonika 
(tak jak podczas żucia gumy)…

Są produkty, które konsumenci ku-
pują (a potem również „przywiązują się” 
do nich) ze względu na opakowanie. Pomi-
mo dostrzegania roli, jaką odgrywa opa-
kowanie, często nie docenia się siły jego 

wpływu na wybór marki. Natomiast zna-
cząco zawyża się częstotliwość i dokład-
ność czytania etykiet i sprawdzania daty 
ważności. Na naklejce są informacje bar-
dzo ważne, które rzeczywiście większość 
konsumentów wyłapuje, ale zazwyczaj 
czyta się je automatycznie i schematycznie. 
Badania etnograficzne pozwalają wychwy-
cić automatyzmy – często o wyborze marki 
decyduje opakowanie, a informacje trzeba 
umieszczać w takiej formie, by natych-
miast budziły odpowiednie skojarzenia. 
To może stanowić o znaczącej przewadze 
nad konkurencją.

Istnieje duża zależność między tym, 
co się widzi, a tym, z jakiej pozycji i za po-
mocą czego się patrzy. Dla różnych ludzi 
te same rzeczy mogą mieć zupełnie inne 
znaczenie – ważne jest odnalezienie rozu-
mienia i definicji, według słów i wyobraźni 
osób, których one dotyczą.  

Julia Izmałkowa, założycielka pierwszej 

w Polsce firmy specjalizującej się w badaniach 

etnograficznych dla marketingu i biznesu 

Izmałkowa Consulting.  

ju l ia@izmalkowa.com
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