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ARKADIUSZ WÓDKOWSKI
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii — Warszawa

Znaczenie i przyszłość jakościowych badań marketingowych  
— wywiad z prof. dr hab. Dominiką Maison  
(Uniwersytet Warszawski)

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — W swojej ostatniej książce pt. 
Jakościowe metody badań marketingowych1 opisuje Pani zmianę 
zachowań konsumentów. Czy może Pani określić, kiedy nastąpiła 
przemiana konsumenta racjonalnego w konsumenta emocjonalne-
go? 
DOMINIKA MAISON — Uważam, że tak naprawdę konsument 
w swoich zachowaniach w pewnym stopniu zawsze był emocjo-
nalny, tylko dopiero teraz zaczęliśmy to dostrzegać. Jeżeli chcie-
libyśmy wyszczególnić ewentualnie jakiś dokładny okres widocz-
nej zmiany zachowań konsumentów, to nastąpiła ona w czasie, 
kiedy na rynku było bardzo mało produktów — na świecie był to 
okres po II wojnie światowej, a w naszym kraju około 20 lat temu. 

W tym okresie wystąpił problem wyboru danego produktu, co spowodowało, iż zaczęto 
podążać za różnego rodzaju stereotypami. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Czy w latach 90. XX w. dominowały w badaniach jakościo-
wych pytania o racjonalne czynniki wyborów konsumenckich? 

DOMINIKA MAISON — Moim zadaniem jest to kwestia podejścia i świadomości samych 
badaczy, a nie zmian zachowań konsumentów. Mam wrażenie, że również w tamtych 
czasach konsumenci nie zawsze zachowywali się racjonalnie (choć nie zawsze dostrze-
gali to badacze). Takim przykładem może być historia marki Hortex, która, gdy firma za-

1  D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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częła ją reklamować, straciła wiele ze swojego pozytywnego wizerunku. Konsumentom 
zaczęło się wydawać, że spadła jej jakość (bo po co firma miałaby reklamować markę). 
W tamtym okresie nie mówiło się tak dużo w psychologii o procesach nieświadomych. 
W latach 60. i 70. XX w. skupiono uwagę na procesach poznawczych, modelach po-
dejmowania decyzji, matematyce oraz na badaniach ilościowych. Procesy nieświadome 
natomiast były bardziej postrzegane jako „post-freudowski” zabobon. Jedna ze słynnych 
teorii postaw z tamtego okresu (M. Fishbeina oraz I. Ajzena) zakładała, że człowiek ma 
tym bardziej pozytywną postawę wobec danego obiektu, im wyższa jest suma składo-
wych tej postawy. Często jednak się okazywało, że dana osoba wybierała zupełnie inny 
produkt niż ten, jaki został ustalony lub wytypowany w ilościowym pomiarze postawy. 
Już 20 lat temu rozpoczęto zbierać dowody naukowe na istnienie w człowieku procesów 
nieświadomych. I mam wrażenie, że kilkanaście lat temu zaczęły się one „przebijać”  
w badaniach marketingowych. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jak Pani ocenia szybkość wdrażania tej wiedzy do badań 
marketingowych w Polsce?

DOMINIKA MAISON — W Polsce proces ten nastąpił szybciej niż nawet na całym świe-
cie. Od samego początku polskie badania marketingowe wyrosły na środowisku aka-
demickim. Bardzo wiele osób miało w tamtym okresie doktoraty z tej dziedziny lub 
właśnie nad nimi pracowały. Polskie badania marketingowe zostały zasilone przez osoby 
nietuzinkowe, otwarte na szeroką wiedzę wykraczającą poza same badania marketingo-
we. I tą drogą wiedza ta wnikała zdecydowanie szybciej do praktyki. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Czy wadą było to, iż osoby zajmujące się w Polsce badania-
mi wywodziły się z środowisk nauk społecznych, a nie z uczelni ekonomicznych?

DOMINIKA MAISON — Zdecydowanie nie postrzegam tego jako wady, a raczej jako spe-
cyfikę polskiego rynku. Sytuacja ta dalej się utrzymuje i wynika z kilku przyczyn. To, że 
pierwszy „nabór” wywodził się z środowisk nauk społecznych, spowodowało, że zaczęli 
oni kształcić kolejne pokolenia młodych badaczy w Polsce. Tak naprawdę szeroko roz-
budowane specjalizacje badawcze, prowadzone równocześnie przez teoretyków i prakty-
ków, znajdziemy głównie na wydziałach nauk społecznych: socjologii i psychologii, któ-
re nie są ściśle związane z badaniami marketingowymi. Generalnie, można stwierdzić, 
że w Polsce mamy problem z systemem edukacji dotyczącej badań marketingowych. Na 
wydziałach zarządzania jest kilku rewelacyjnych specjalistów do spraw badań i metod 
badawczych, ale nie ma wystarczającej z tego zakresu liczby godzin zajęć dla studentów. 
Bardzo często jest tak, że studenci koncentrują się w swojej karierze na sprzedaży lub 
marketingu w ścisłym znaczeniu, a problematykę badań marketingowych traktują jako 
zagadnienie poboczne i nie widzą swojej przyszłości przy prowadzeniu takich badań. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Porozmawiajmy chwilę o trendach zachodzących w bada-
niach marketingowych. Czy w badaniach jakościowych można zaobserwować odejście 
od grup fokusowych na rzecz indywidualnych wywiadów pogłębionych?

DOMINIKA MAISON — Rzeczywiście, można zaobserwować pewien trend polegający 
na zmniejszaniu się preferowanej liczby uczestników wywiadu grupowego albo wręcz 
większe zainteresowanie wywiadami indywidualnymi. Im mniej osób znajduje się w da-
nej grupie (np. zamiast 10 osób jest tylko 6), tym większą wiedzę można uzyskać na dany 
temat. Jest to spowodowane tym, że uczestnicy muszą zabierać głos częściej i dłużej. Na 
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pewno rekomenduję badanie z grupami fokusowymi o mniejszej liczbie uczestników, 
tj. 6 osób. Należy jednak też zwrócić uwagę przy wyborze liczby osób do grupy foku-
sowej na to, jakich informacji poszukujemy. W przypadku gdy chcemy się zapoznać  
z opiniami na temat obszaru, o którym mamy małą wiedzę lub poszukujemy informa-
cji na temat ogólnych opinii lub doświadczeń, grupa 9-osobowa może się sprawdzić.  
W takim przypadku będziemy mieli szerokie spektrum opinii, ale nie będziemy mieli 
pogłębionych informacji. Jeżeli natomiast poszukujemy informacji mniej oczywistych, 
często nieuświadamianych przez samych badanych (jak np. motywy i potrzeby), to nie-
zbędne jest przeprowadzenie wywiadu w małych grupach lub wręcz poprowadzenie wy-
wiadów indywidualnych. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jaki typ badacza jakościowego jest Pani bliższy? Podróżnik 
czy górnik?

DOMINIKA MAISON — Kiedyś popularny był typ badacza „podróżnika”, który był bar-
dzo sympatyczny, opowiadał dużo anegdot, czarował uczestników. W takim przypadku 
badanie fokusowe było przyjemne, ale czasami wywiad taki był zbyt powierzchowny, 
wyniki były zbyt oczywiste, wręcz banalne. Obecnie można zauważyć, iż większe zna-
czenie ma typ badacza „górnika”, który przepytuje grupę na temat wszystkich aspektów 
danego tematu. Drąży temat, a nie gładko się po nim przemyka.

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu badań jakościo-
wych? 

DOMINIKA MAISON — Najważniejszymi czynnikami sukcesu są odpowiedni schemat 
badania (w tym odpowiedni dobór grupy) oraz prawidłowe wyciągnięcie wniosków. Aby 
mieć dobrze dobraną grupę, bardzo istotne są kryteria rekrutacji, określające w bardzo 
precyzyjny sposób, z kim powinniśmy rozmawiać. W przypadku złej rekrutacji może-
my rozmawiać z niewłaściwymi osobami i w konsekwencji istnieje duże prawdopodo-
bieństwo wyciągnięcia niewłaściwych wniosków i przekazania niewłaściwych danych 
klientowi. Z przeprowadzaniem wywiadów z nieodpowiednimi osobami można się czę-
sto spotkać w badaniach związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek. 
Czasami trudno nam sobie wyobrazić, kto będzie użytkownikiem danego produktu i gru-
pą docelową. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — A co z wnioskowaniem? W literaturze poświęconej bada-
niom jakościowym ta faza procesu badawczego jest stosunkowo słabo opisana.

DOMINIKA MAISON — Analiza wyników i wyciąganie wniosków jest niezwykle trud-
nym etapem procesu badawczego. Rzeczywiście, mało miejsca poświęca się temu zagad-
nieniu w literaturze poświęconej badaniom jakościowym być może dlatego, że bardzo 
trudno wytłumaczyć to w zwięzły sposób. Podstawą umiejętności wnioskowania badaw-
czego jest długotrwały trening, najlepiej pod okiem innego doświadczonego badacza. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jaką rolę odgrywa moderator w badaniach jakościowych? 
Kim powinien być i jaką mieć wiedzę? Jak dobrać moderatora do danego projektu?

DOMINIKA MAISON — W miarę nabywania doświadczeń zmieniłam swoje stanowi-
sko, że moderator jest najważniejszy w badaniach jakościowych. Jak już wspomnia-
łam, ogromną rolę ma badacz-interpretator, analizujący wyniki i wyciągający wnioski. 
Może być on również świetnym moderatorem, ale nie musi. Niewątpliwie moderator 
jest ważny dla procesu badawczego. Na polskim rynku można spotkać wielu bardzo 
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dobrych moderatorów, ale też i słabych, mimo lat doświadczeń i tysięcy poprowadzo-
nych grup. Słaby moderator to nie tylko taki, który popełnia kardynalne błędy: źle za-
daje pytania, sugeruje odpowiedź respondentom. To również osoba, która nie pogłębia 
pytań, jest mało krytyczna wobec tego, co mówi respondent, brakuje jej czujności ko-
niecznej w badaniach jakościowych. Bardzo dobry moderator to taki, który zauważa 
niuanse, umie pokierować grupą tak, aby się dowiedzieć wszystkiego, co jest ważne  
w danym projekcie, a nie tylko tego, co mu chcą powiedzieć respondenci, jest niezwykle 
czujny i umie pokierować grupą tak, aby uzyskać odpowiednią wiedzę. Taki modera-
tor nie budzi zastrzeżeń i jest akceptowany przez większość klientów. W Polsce mamy 
jeszcze w dalszym ciągu problem z moderatorami, którzy swoją pracę wykonują w spo-
sób bardzo rutynowy i to jest nie do zaakceptowania. W takich przypadkach współpraca  
z rutynowymi moderatorami jest bardzo ciężka, ponieważ uważają się za świetnych spe-
cjalistów, z racji moderowania bardzo dużej liczby grup fokusowych. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Wszyscy zauważamy renesans technik projekcyjnych i wspo-
magających. Po wysłuchaniu Pani wystąpień, zwłaszcza na seminarium pt. Nauka prak-
tyce — praktyka nauce w połowie października 2011 r., wydaje się, że jest Pani gorącą 
entuzjastką tego podejścia.

DOMINIKA MAISON — Oczywiście. Chociaż muszę coś sprostować — w badaniach ko-
mercyjnych stosuje się więcej technik stymulujących niż klasycznych technik projek-
cyjnych. Czyli nie chodzi w nich o odkrycie mrocznych obszarów głębokiej nieświado-
mości, ale raczej służą wspomaganiu procesu badawczego. Techniką, którą ja osobiście 
stosuję i namawiam innych do jej stosowania przed rozpoczęciem dyskusji na kluczowe 
dla badania pytania, jest poproszenie każdego uczestnika o to, aby na kartce napisał to, 
co myśli na dany temat. Dopiero potem jest prowadzona dyskusja. Zapisanie własnych 
myśli na kartce ma magiczną moc — dużo trudniej później wycofać się respondento-
wi z tej opinii, więc tym samym minimalizujemy zjawisko konformizmu grupowego. 
Czasami wręcz namawiam do stosowania w trakcie fokusów „mini-ankiet”. W poprzed-
nich latach badacze obawiali się stosowania w grupach fokusowych ankiet, ponieważ 
próba taka jest niereprezentatywna. Uważam jednak, że jest to bardzo pomocne, kiedy 
możemy porównać bardziej szczegółowo opinie w grupie. Ankiety stanowią doskonałe 
wsparcie dla całej dyskusji. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek techniki projekcyjnej 
należy się zastanowić, czy będzie pasowała do danego problemu lub specyfiki badanej 
grupy. Niektórzy respondenci, jak np. lekarze lub prawnicy, a generalnie osoby z wyż-
szym wykształceniem, będą potrzebowali odpowiedniej techniki, a czasami pomieszania 
kilku tak, aby do nich dotrzeć. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Coraz częściej, zwłaszcza w środowiskach akademickich, 
pojawiają się wypowiedzi na temat automatyzacji opracowywania raportów z badań ja-
kościowych. Co Pani o tym sądzi?

DOMINIKA MAISON — W badaniach jakościowych korzystam z programów kompute-
rowych do analizy danych, ponieważ w głównej mierze polega to na zliczaniu liczby 
wypowiedzi, ale nie do analizy przeprowadzonego badania. Wiedza badacza-człowieka 
i analiza przez niego przeprowadzona jest niezastąpiona! Sam program nie podejmie 
bowiem decyzji, co należy zrobić w danym przypadku. Zawsze rozwiązanie ostateczne 
danej kwestii będzie musiał zaproponować badacz. Komputer powinien pełnić wyłącznie 
funkcję wspomagającą i porządkującą dane. 
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ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jak wygląda prawidłowa ścieżka edukacji i kariery, aby 
zostać dobrym badaczem?

DOMINIKA MAISON — Jeżeli rozważamy badania jakościowe, to najlepszym rozpoczę-
ciem swojej ścieżki zawodowej jest praca lub staż w firmie badawczej. Ciekawym po-
mysłem jest również uczestnictwo w takich konkursach, jak Zbadaj to, organizowanych 
przez PTBRiO. Nie ma innej drogi, niż przypatrywanie się i asystowanie w projektach. 
Z mojego punktu widzenia, potrzeba minimum dwu lat pod okiem doświadczonego ba-
dacza. Poświęcenie dużej ilości czasu i wysiłku na tym pierwszym etapie nauki pozwala 
uniknąć rutyny na późniejszych etapach pracy oraz zachłyśnięcia się tym, jak świetnym 
się jest moderatorem. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Pokolenie badaczy wchodzących na rynek w pierwszej po-
łowie lat 90. ubiegłego stulecia nie miało takiego luksusu.

DOMINIKA MAISON — Kiedyś było tak, że trzeba się było samemu uczyć od klientów. 
Każdy z pokolenia odkrywającego samodzielnie, czym są badania jakościowe, przeżył 
nieraz niezadowolenie klientów. Ja po pierwszym takim doświadczeniu zaczęłam spro-
wadzać książki i je „pochłaniać”. Następnie próbowałam to, czego się nauczyłam, za-
stosować w praktyce. W kolejnych latach zaczęłam przekazywać wiedzę dalej, ucząc 
innych oraz pisząc książki. Na pewno nauka nie zajęłaby mi aż tak dużo czasu, gdybym 
miała kogoś, kto służyłby mi dobrą radą lub podpowiedział pewne rozwiązania. Bardzo 
podkreślam wagę nauki w zdobywaniu umiejętności badacza jakościowego. Oczywiście, 
w byciu dobrym moderatorem bardzo istotny jest również talent do zadawania pytań  
w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Sam talent jednak nie wystarczy. Równie 
istotne jest ciągłe poszerzanie swojej wiedzy oraz doświadczenie, które pozwala pora-
dzić sobie w każdej trudnej sytuacji badawczej. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Czy na pewne tematy warto rozmawiać, a na inne nie?
DOMINIKA MAISON — Wydaje mi się, że na każdy temat warto rozmawiać, nawet  

w przypadku gdy ludzie myślą o nim w swoim życiu bardzo mało. Cała sztuka polega na 
tym, aby w danym badaniu uzyskać wiedzę o tym, o czym ludzie raczej nie rozmawiają 
w sytuacjach standardowych. Sens takich badań jest bardzo duży, nawet gdy są one trud-
ne do przeprowadzenia. Cała sztuka badań jakościowych polega na tym, aby przeprowa-
dzić je w odpowiednim czasie i na temat odpowiednich, a nie wszystkich problemów. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jak postrzega Pani przyszłość badań marketingowych  
w Polsce?

DOMINIKA MAISON — Wydaje mi się, że CAWI (badania realizowane przez Internet) 
w Polsce jest bardzo niedoceniane i ma ogromy potencjał. W badaniach marketingo-
wych często chodzi o ogólną orientację, a nie o apteczny pomiar. CAWI daje możli-
wość przeprowadzenia badań ilościowo-jakościowych. Z moich doświadczeń wynika, że  
w przypadku badań za pośrednictwem komputera respondent jest bardziej zaangażowa-
ny niż w sytuacji innych technik. Widać to chociażby w pytaniach otwartych — w bada-
niu internetowym w odpowiedziach na takie pytania jest zawartych o wiele więcej inte-
resujących informacji niż w przypadku tradycyjnej ankiety papier-ołówek. Jeżeli chodzi 
o rozwój badań jakościowych, to na obecną chwilę nie widzę nadciągających rewolucji. 
W ostatnich 20 latach praktyka biznesowa zweryfikowała to, co było zawarte w podręcz-
nikach dotyczących badań i sposobu ich prowadzenia. W ostatnich latach nauczyliśmy 
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się korzystać z badań jakościowych oraz prowadzić je w odpowiedni sposób. Zmiany nie 
były jednak aż tak widoczne w zakresie samej metodologii. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Jak są postrzegane badania jakościowe przez inne niż mar-
ketingowe środowiska naukowe?

DOMINIKA MAISON — Przykładowo, środowisko psychologów nie akceptuje badań jako-
ściowych jako metody naukowej. Oczywiście, należy rozróżnić kilka spraw. W przypadku 
pracy naukowej, dotyczącej np. mechanizmów funkcjonowania człowieka, obawiałabym 
się opierania wniosków na podstawie wyników przeprowadzonych badań jakościowych, 
ponieważ dane z takich badań mają charakter opisowy, obserwacji. Badania jakościowe 
służą bardziej stawianiu hipotez niż ich weryfikacji. Badania naukowe, zwłaszcza po-
szukujące zależności przyczynowo-skutkowych, rządzą się pewnymi regułami, wśród 
których bardzo ważna jest precyzja wnioskowania i przeprowadzania dowodów nauko-
wych, ważna jest również kontrola zmiennych, schemat badania i wsparcie badania ana-
lizami statystycznymi. Takich możliwości nie dają badania jakościowe, ale są one świet-
nym i niezastąpionym narzędziem w badaniach praktycznych, o charakterze opisowym 
i eksploracyjnym.

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Czy w badaniach jakościowych istnieje możliwość genera-
lizowania wyników?

DOMINIKA MAISON — Wbrew temu, co się potocznie sądzi, również w badaniach ja-
kościowych mamy możliwość generalizowania wyników. Dotyczy to jednak wyłącznie 
zależności przyczynowo-skutkowych. Jeżeli w kolejnych wywiadach badania jakościo-
wego powtarza się pewna reakcja na dane zjawisko, to mamy prawo tę zależność uogól-
nić. W takim przypadku nie trzeba już tych założeń weryfikować ilościowo na próbie re-
prezentatywnej. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby takie wnioski nie były formułowane 
tylko po jednym lub dwóch wywiadach, ponieważ bardzo ważną podstawą generalizacji 
jest powtarzalność obserwowanych zjawisk w kolejnych, niezależnie prowadzonych wy-
wiadach. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Wielu menedżerów do spraw marketingu uważa, że badanie 
bez słupków, wskaźników, procentów nie jest wiarygodne. Co Pani o tym sądzi?

DOMINIKA MAISON — Nie wyobrażam sobie podjęcia wielu decyzji marketingowych 
bez przeprowadzenia badań jakościowych. I, jak już mówiłam, nie zgadzam się z tym, że 
badania jakościowe nie dają możliwości generalizowania wyników. 

ARKADIUSZ WÓDKOWSKI — Bardzo dziękuję za rozmowę.


