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Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach 
marketingowych – identyfikacja problemu

Streszczenie

W badaniach marketingowych realizowanych na rynkach zagranicznych wy-
stępuje wiele problemów terminologicznych, metodycznych oraz organizacyjnych, 
które wynikają głównie z wielokulturowości otoczenia, w jakim są realizowane, 
ograniczonego dostępu do informacji oraz konieczności zachowania ekwiwalencji 
wyników badań. Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest identyfikacja 
warunków zachowania ekwiwalencji badań na każdym etapie procesu badawczego 
i wskazanie sposobów jej empirycznej weryfikacji.

Słowa kluczowe: międzynarodowe badania marketingowe, ekwiwalencja, proces 
badawczy.
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Wstęp

Badania marketingowe, których celem jest porównywanie zjawisk i procesów na wie-
lu rynkach (krajach, kulturach) są procesem, w którym zasadnicze znaczenie mają mię-
dzynarodowo uzgadniane procedury badań, konstruk cja kwestionariuszy uzyskiwana w dro-
dze „kulturowego konsensusu”, wieloetapowy proces tłumaczeń, określone standardy co do 
minimalnej stopy realizacji badań terenowych w każdym kraju, a wyniki wymagają weryfi-
kacji i potwierdzenia trafności pomiaru z zachowaniem ekwiwalencji. 

W literaturze zagranicznej ekwiwalencja definiowana jest na wiele sposobów, różne są 
też aspekty, których dotyczy (Hui, Triandis 1983; Mullen 1995). Generalizując można wska-
zać dwa poziomy, na których określa się ekwiwalencję (Johnson 1998): identyfikacyjny 
i proceduralny. Pierwszy dotyczy porównywalności na płaszczyźnie teoretycznej (koncep-
cyjnej) obiektu badań, jego operacjonalizacji i interpretacji, drugi − porównywalności pro-
cedur gromadzenia danych.

Problem ekwiwalencji stanowi wyzwanie dla badaczy w sytuacji, gdy celem jest porów-
nanie zjawisk i procesów w przestrzeni wielokulturowej. Ekwiwalencja powinna dotyczyć 
każdego działania podejmowanego w procesie badawczym, od zdefiniowania problemu 
i obiektu badań, doboru prób badawczych, procedur zbierania danych, po interpretowanie 
uzyskanych wyników. Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest wskazanie wa-
runków zachowania ekwiwalencji badań na każdym etapie procesu badawczego i sposobów 
jej weryfikacji empirycznej. 
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Ekwiwalencja na etapie przygotowania badania

Na etapie przygotowania badania szczególnego znaczenia nabiera konceptualizacja pro-
blemu badawczego oraz jego operacjonalizacja. Konceptualizacja oznacza zbudowanie mo-
delu wyrażającego rozumienie rzeczywistości przez badacza. Operacjonalizacja to nadanie 
definicji operacyjnych wszystkim pojęciom i relacjom, które ujęto w modelu pomiarowym. 
Definicja operacyjna określa, w jaki sposób pojęcia oraz relacje między nimi będą obser-
wowane w rzeczywistości. Mierzone pojęcia muszą być wyrażone w kategoriach obiektyw-
nych i jednoznacznych, co oznacza konieczność rozstrzygnięć w zakresie zmiennych, skal 
pomiarowych i metod pomiaru.

Mierzony obiekt może mieć charakter prosty, obserwowalny bezpośrednio lub złożo-
ny (nieobserwowalny bezpośrednio). Do pomiaru zjawiska prostego, o jednowymiarowym 
charakterze, wykorzystuje się pojedyncze pytania kwestionariuszowe (tzw. skala prosta). 
Przy takiej skali łatwiej jest zachować ekwiwalencję na poziomie identyfikacyjnym (ekwi-
walencję pojęciową, funkcjonalną, tłumaczenia, metryczną). 

W pomiarze zjawisk złożonych, w pierwszej kolejności określa się zjawiska obserwo-
walne, które są wskaźnikami występowania zjawisk nieobserwowalnych (latentnych, ukry-
tych). Dopiero zestaw wskaźników obserwowalnych tworzy skale złożone. Taka sytuacja 
potęguje problem ekwiwalencji, zmuszając badacza do sprawdzenia wymiarów badanego 
zjawiska we wszystkich badanych kulturach i określenia stopnia równoważności (identycz-
ności) dokonanego pomiaru. 

W procesie operacjonalizacji obiektu badań wykorzystuje się jedno z dwóch podejść 
przedstawianych w literaturze przedmiotu: tzw. konstruktu postulowanego przez teorię oraz 
konstruktu intuicyjnego (Saris, Gallhofer 2007; Bailey 1986). Znaczenie konstruktu intu-
icyjnego jest jednoznacznie postrzegane zarówno przez badacza, jak i badanego (nie ma 
tu problemu z ekwiwalencją). Większy problem występuje w przypadku konstruktu teore-
tycznego, gdyż jego znaczenie nie jest oczywiste i jednoznaczne dla uczestników procesu 
badawczego. Określenie konstruktu postulowanego przez teorię wymaga teorii, na podsta-
wie której wnioskuje się o jego znaczeniu i buduje definicję operacyjną. Aby zbudowany 
konstrukt badawczy mógł być porównywany między krajami (kulturami), konieczne jest 
określenie stopnia jego ekwiwalencji. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie wyników pi-
lotażu. 

W badaniach międzynarodowych badacze poszukują zarówno tego, co wspólne dla ba-
danych kultur, jak i tego, co odmienne. W związku z tym projektowane narzędzia pomiaro-
we składają się z pytań zarówno uniwersalnych, jak i kulturowo specyficznych. Tylko tak 
skonstruowane narzędzia pozwalają uniknąć sprzeczności między dobrą adaptacją (elimi-
nującą treści specyficzne dla kultury macierzystej i zastępującą je treściami specyficznymi 
dla kultury docelowej) a narzędziem do porównań (nasyconym treściami uniwersalnymi, 
pozbawionym kulturowej trafności). 

Następstwem konceptualizacji i operacjonalizacji problemu badawczego jest określenie 
próby badawczej. Aby międzynarodowe badania rynku były ekwiwalentne na płaszczyźnie 
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proceduralnej, w zakresie próby badawczej, badacz powinien znaleźć odpowiedź na pytania, 
czy należy zróżnicować metody doboru próby i dostosować je do specyfiki danych rynków, 
czy zachowana jest reprezentatywność prób w każdym kraju, czy w przypadku losowego 
doboru próby wykorzystano porównywalne operaty losowania próby, czy badaniami objęto 
tę samą grupę podmiotów we wszystkich krajach.

O problemach w zdefiniowaniu porównywalnych kryteriów doboru próby pisze wielu 
badaczy (Young, Javalgi 2007; Harzing i in. 2001; Kish 1994). Problemy te wynikają z bra-
ku ekwiwalencji kategoryzacji. Odmienne podejścia do kwalifikacji i kategoryzacji bada-
nych zjawisk, procesów, jednostek i ich cech w różnych krajach determinują konieczność 
różnicowania prób badawczych: zarówno ich wielkości, jak i kryteriów doboru. I tak na 
przykład menadżerowie projektu Europejski Sondaż Społeczny (ESS) w procesie doboru 
próby w poszczególnych krajach przyjęli, że największą efektywność osiągnie się stosując 
dobór próby wypracowany w każdym kraju indywidualnie. Dlatego odgórnie narzuca się 
wytyczne dotyczące populacji, wielkości próby i współczynnika odpowiedzi, natomiast de-
cyzję o sposobie losowania i doborze respondentów pozostawia się koordynatorom badań 
narodowych (Sampling… 2014). I tak w Finlandii dokonano doboru losowego prostego, 
a w Polsce i w Hiszpanii − wielowarstwowego. Każdy kraj ma obowiązek pełnej dokumen-
tacji doboru próby i jej reprezentatywności.

Ekwiwalencja na etapie gromadzenia danych

Aby badania międzynarodowe były ekwiwalentne na etapie gromadzenia danych (płasz-
czyzna proceduralna), badacz powinien rozstrzygnąć, które z metod i technik pozyskiwa-
nia informacji ze źródeł pierwotnych będą właściwe dla danego kraju. Rozpoznanie wa-
runków i możliwości prowadzenia badań bezpośrednich w różnych krajach ułatwi ocenę, 
na ile pozyskane w tych krajach informacje będą spełniały warunek porównywalności. Do 
czynników warunkujących prowadzenie badań bezpośrednich należą m.in.: infrastruktura 
badawcza (w tym instytucje i agencje badawcze, wykwalifikowane zespoły ankieterskie, 
panele badawcze), stopień cyfryzacji gospodarki (w Europie mierzony współczynnikiem 
DESI), stopień urbanizacji kraju (w tym udział obszarów miejskich, gdzie prowadzenie ba-
dań bezpośrednich jest zdecydowanie łatwiejsze), wskaźnik analfabetyzmu, poziom ogólnej 
akceptacji i zrozumienia znaczenia badań rynku. Warunki będą inne w krajach wysoko i sła-
bo rozwiniętych.

Ekwiwalencję badań prowadzonych w krajach odmiennych kulturowo na etapie groma-
dzenia danych, w tym doboru odpowiednich metod badawczych zapewni uwzględnienie 
(Kolb 2010): po pierwsze − preferencji co do formy (w kulturach propoartnerskich prefero-
wany kontakt bezpośredni, „twarzą w twarz”) i miejsca kontaktu (w kulturach arabskich nie 
może to być dom, do którego dostęp „obcych” jest silnie broniony), po drugie − odmiennej 
pozycji i roli płci (w kulturze arabskiej wywiad bezpośredni z kobietą może prowadzić je-
dynie ankieter kobieta, moderatorem wywiadów fokusowych może być także osoba o takim 
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samym statusie społecznym, tej samej płci, wieku, wykształcenia i narodowości, nagrywa-
nie wywiadów jest niedopuszczalne).

Uzyskanie ekwiwalencji badań pociąga za sobą konieczność interpretacji zgromadzo-
nych informacji przy uwzględnieniu kontekstu społeczno-kulturowego badanego rynku za-
granicznego

Ekwiwalencja na etapie interpretowania wyników badań

Uwzględnienie różnic kulturowych między badanymi krajami jest istotne zarówno 
z punktu widzenia zapewnienia porównywalności danych, jak i z uwagi na komunikacyjny 
aspekt badań. 

O „kulturowym obciążeniu” badań decyduje fakt, iż sposób interpretowania rzeczywi-
stości przez badaczy jest ukształtowany przez uwarunkowania kulturowe. Przyjęcie jako 
punktu wyjścia hipotezy, że wszystkie zmienne w badaniach mają charakter uniwersalny 
i prawidłowo opisują badaną rzeczywistość w badanych krajach może prowadzić do błęd-
nych wniosków. Dlatego niezbędna jest analiza problemu na trzech poziomach: 
1. wspólne zmienne i sposób, w jaki zostały zoperacjonalizowane (ekwiwalencja pojęcio-

wa, funkcjonalna, kategoryzacyjna, metryczna); 
2. wspólne modele teoretyczne przedstawiające relacje pomiędzy zmiennymi (ekwiwalen-

cja konstruktu/konceptualna); 
3. wspólny proces pomiaru (ekwiwalencja pomiaru i procesu badawczego).

Na problemy interpretacji wyników badań realizowanych za pomocą skali Likerta wska-
zują Heine i in. (2002) opisując badania prowadzone w Japonii i USA. Zakładając różni-
ce kulturowe między dwoma krajami, przyjęto, że Amerykanie są bardziej niezależni niż 
Japończycy. Stąd, gdy przeciętny Japończyk wybierze odpowiedź „Zdecydowanie się zga-
dzam” w reakcji na stwierdzenie dotyczące niezależności, to nie będzie się odnosił do tego, 
jak unikalność i bycie różnym pojmują Amerykanie, tylko do tego, jacy w jego mniemaniu 
są pod tym względem inni Japończycy. Jeśli taką samą odpowiedź wybierze Amerykanin, to 
wcale nie znaczy, że jest tak samo „unikalny i różny” jak Japończyk, jego grupą odniesienia 
są inni, bardziej niezależni niż Japończycy, Amerykanie. Tak więc można nie zaobserwować 
spodziewanych różnic międzykulturowych, ponieważ znaczenie danego stwierdzenia wyni-
ka z zastosowanego standardu − innego dla Japończyka i Amerykanina.

Formułując pytania badawcze w obszarze konsumpcji i zachowań rynkowych, a w kon-
sekwencji interpretując otrzymane wyniki, należy mieć świadomość tego, na ile kształtuje 
je specyfika kultury danego rynku. W literaturze przedstawiane są przykłady, w których 
nieuwzględnienie ekwiwalencji kontekstu wpłynęło na wyniki:
 - badania rynku napojów orzeźwiających, na którym kulturowo uwarunkowana jest czę-

stotliwość i okoliczności spożycia (Keegan, Green 2000);
 - badania rynku usług hotelowych, na którym kulturowo uwarunkowany jest wybór i oce-

na poziomu świadczonych usług podczas podróży służbowych (Samli i in. 1993),
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 - badania rynku makaronu, na którym kulturowo uwarunkowane jest przygotowywanie 
i nabywanie produktów gotowych (Cateora 1993).
O tym, jak istotne jest uwzględnienie kontekstu i uwarunkowań kulturowych w interpre-

tacji wyników świadczyć może przykład badań prowadzonych przez UNICEF (2013). Do 
oceny edukacji wzięto pod uwagę wskaźnik uczestnictwa w edukacji oraz poziomy osią-
gnięć, które dają ogólny obraz edukacji zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościo-
wym. Zaskoczeniem był fakt, iż Finlandia odnotowała najniższy wskaźnik upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej oraz najwyższy wskaźnik osiągnięć edukacyjnych. Interpretacja 
wyniku bez uwzględnienia systemu edukacji w Finlandii mogłaby zaprzeczać koncepcji, że 
edukacja przedszkolna jest istotna dla osiągnięcia przyszłego sukcesu w szkole. Kontekst 
interpretacyjny determinują bowiem dwa istotne fakty. Po pierwsze, obowiązkowa edukacja 
w Finlandii zaczyna się dopiero w wieku 7 lat, co oznacza, że grupa wiekowa, której do-
tyczył wskaźnik skolaryzacji w przedszkolach, obejmuje populację dzieci w wieku między 
4. a 7. rokiem życia (w wielu innych krajach pomiędzy 4. a 5. rokiem życia)1. Po drugie, 
wskaźniki uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym nie mówią o jakości edukacji. Jeżeli 
możliwe byłoby zmierzenie jakości edukacji, Finlandia znalazłaby się w czołówce badanych 
krajów. 

Statystyczna ocena ekwiwalencji uzyskanych wyników

W literaturze przedmiotu znaleźć można kilka podejść do oceny ekwiwalencji za pomocą 
statystycznej analizy wyników badań (van Deth 1998; Berry i in. 2002) (por. tabela 1). 

Ocena ekwiwalencji pomiaru w literaturze zagranicznej nazywana jest analizą psycho-
metryczną (Berry 1989; Craig, Douglas 2000; Kumar 2000), i polega na testowaniu parame-
trów modelu pomiarowego za pomocą inwariancji międzykulturowej. Inwariancja oznacza 
sytuację, w której wynik pomiaru odmiennych kultur prowadzony różnymi sposobami jest 
identyczny. Warunkiem osiągnięcia inwariancji międzykulturowej jest zachowanie ekwiwa-
lencji obiektu badań, próby badawczej oraz procesu badawczego, w tym wykorzystanych 
metod, technik i narzędzi badawczych. Oceny ekwiwalencji można tu dokonać na podstawie 
danych wykorzystując w tym celu takie metody analizy statystycznej, jak: analizę czynniko-
wą, trafności i rzetelności (skali, narzędzia badawczego), zgodności (konstruktu, struktury, 
pomiaru), wartości indeksów dopasowań modeli pomiarowych.

Poziom ekwiwalencji jest stopniowalny (od braku ekwiwalencji, przez ekwiwalencję 
częściową, po ekwiwalencję pełną), a rodzaj zgodności określa, jakie porównania będą upra-
womocnione, a jakie obarczone błędami (Pokropek 2012). 

Pierwszym krokiem w ocenie ekwiwalencji danych jest ustalenie zgodności konstruk-
tów w poszczególnych krajach. Jest to najbardziej podstawowy rodzaj zgodności, który jest 
pierwszym warunkiem porównywalności danych. Dokonuje się testu równości macierzy 

1  Gdyby wskaźnik skolaryzacji w przedszkolach przedefiniowano jako „procent dzieci uczestniczących w edukacji przedszkol-
nej w roku poprzedzającym podjęcie obowiązkowej edukacji szkolnej”, Finlandia osiągnęłaby wskaźnik 100%. Mamy tu do 
czynienia z brakiem ekwiwalencji kategoryzacji.
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wariancji-kowariancji w badanych próbach z danych krajów. Jeżeli macierze wariancji-ko-
wariancji nie różnią się istotnie, można dokonywać dalszej analizy.

Tabela 1
Ocena ekwiwalencji – podejścia, typy, stopnie i sposoby

Podejście 
do oceny 

ekwiwalencji
Etap badawczy Płaszczyzna 

ekwiwalencji Typ zgodności Stopień 
ekwiwalencji Sposób oceny

Jakościowe 
(eksperckie)

Koncepcyjny:
konceptualizacja
operacjonalizacja

Obiektu badań
Procesu badań 
bezpośrednich
Próby badawczej 

Analiza 
jakościowa
Ekspercka
Lingwistyczna

Ilościowe 
(empiryczne)

Zgromadzone 
dane

Po
m

ia
ru

konstruktu identyczność 
konstruktu Najniższy

Analiza struk-
tury (relacji 
wskaźników 
z konstruktem)

konfigura-
cyjna „co do struktury”

Podstawowy 
(ekwiwalencja 
tzw. globalna)

metryczna

„co do metryki”
(zgodność ładun-
ków czynniko-
wych)

Ekwiwalencja 
częściowa

kalibracji

skalarna (zgod-
ność stałych 
czynnikowych)

Ekwiwalencja 
częściowa

zgodność błę-
dów losowych

Ekwiwalencja 
pełna

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym stopniem zgodności jest zgodność co do struktury, czyli występowanie jed-
norodnej struktury czynnikowej w różnych krajach. Najczęściej stosowaną metodą oceny 
zgodności struktury jest konfirmacyjna i eksploracyjna analiza czynnikowa. 

Kolejny poziom ekwiwalencji danych osiągnięty zostanie w sytuacji, gdy w modelu 
uzyskane zostaną takie same wartości ładunków czynnikowych. Ten poziom określany jest 
jako „słaba zgodność” lub „zgodność co do metryki” (Sagan 2014a). Zgodność metryczna 
danych oznacza, że w zastosowanej skali pomiarowej w poszczególnych krajach wykorzy-
stano jednakowe jednostki pomiaru, ale różne jest osadzenie skali. Taki rodzaj zgodności 
skal pozwala na nieobarczone błędami porównania między krajami współzmienności mię-
dzy wskaźnikami (np. porównanie współczynników korelacji między dwoma kon struktami 
w różnych krajach). Nie pozwala jednak na porównywanie średnich z różnych krajów, gdyż 
nie gwarantuje takiego samego osadzenia skal w każ dym z porównywanych krajów. 

Jeżeli w wyniku oceny pomiaru okaże się, że mamy do czynienia ze słabą zgodnością, 
a dodatkowo w badanych krajach wartości stałych czynnikowych pozostają takie same, uzy-
skuje się tzw. „silną zgodność”, nazywaną też „zgodnością skalarną”. W tym wypadku moż-
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liwe jest porówny wanie średnich wskaźników między badanymi krajami. Jeżeli dodatkowo 
spełniony zostanie warunek dotyczący błędów losowych (takiej samej wariancji swoistej), 
uzyskana zostanie tzw. „pełna zgodność”. W tej sytuacji możliwe jest dokonywanie wszel-
kiego typu porównań.

W grupie statystycznych metod oceny wyników badań znajduje się wiele modeli, któ-
rych wykorzystanie zależy od poziomu analizy i źródeł błędów wpływających na brak 
ekwiwalencji (por. tabela 2). Do podstawowych źródeł braku ekwiwalencji pomiaru należą 
(Sagan 2014b): hierarchiczne czynniki instytucjonalne wywołujące współzależność obser-
wacji i występowanie silnych korelacji wewnątrzklasowych (tzw. zagnieżdżenie obserwa-
cji), przynależność respondentów do grup kulturowych, cechy społeczno-demograficzne 
badanych, czynniki sytuacyjne i kontekstowe pomiaru oraz styl reakcji na pytania. Oceny 
ekwiwalencji dokonuje się na każdym poziomie analizy wykorzystując odpowiednie meto-
dy oceny.

Tabela 2
Metody oceny ekwiwalencji wyników badań

Poziom analizy Przedmiot oceny Modele oceny

Międzykulturowy/
Międzygrupowy 

Ekwiwalencja pomiaru
Korelacja wewnątrzklasowa (ICC)

Modele CFA/IRT (wielogrupowe 
i wielopoziomowe)
Procedura dopasowania/wyrównywania 
(alignment)

Mierzonych cech Obciążenia pozycji (item bias)
Modele MIMIC
Modele DIF
Ocena specyficznej obiektywności pozycji 

Stanów sytuacyjnych Efekty sytuacyjne Modele stanów – cech (LST)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sagan (2014b).

Podsumowanie

Interpretacja i wnioskowanie o podobieństwach i różnicach między krajami, narodami 
czy kulturami powinno być poprzedzone analizą poziomu ekwiwalencji danych empirycz-
nych pochodzących z badanych krajów. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko błędnych 
interpretacji i decyzji podjętych na podstawie zinterpretowanych danych. 

Zachowanie pełnej ekwiwalencji wyników badań (zarówno na płaszczyźnie interpreta-
cyjnej, jak i proceduralnej) jest wyjątkowo trudne. Dlatego w aspekcie umiędzynarodowie-
nia badań ważny jest ich rozwój w kierunku standaryzacji podejść, kwalifikacji badaczy 
w różnych krajach, unifikacji technik rekrutacyjnych, metod gromadzenia oraz przetwarza-
nia danych czy sposobów komunikacji wyników badań. Badacz świadomy problemu ekwi-
walencji prowadząc badania w różnych krajach będzie wrażliwy na dobór odpowiednich 
technik badawczych, dających najlepsze efekty w danym kraju, dobór podmiotu badania 
zgodnie z lokalnymi wzorcami zachowań, staranność i konieczność kilkuetapowej procedu-
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ry tłumaczenia narzędzi badawczych czy konieczność interpretacji wyników badań w kon-
tekście kultury kraju, w którym prowadzi się badanie. 
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Equivalence in International Marketing Research. Identification  
of the Problem

Summary 

Marketing research conducted in foreign markets comprise many terminologi-
cal, organisational, and methodical issues. These issues result mainly from multi-
cultural nature of the environment, a limited access to information, and the need to 
preserve the equivalence of results. The article is of the methodical nature and its 
purpose is to indicate the essence of the equivalence, the conditions kept at every 
stage of the research process, and methods of empirical verification of the equiva-
lence.

Key words: international marketing research, equivalence, research process.

JEL codes: D2, M31

Эквиваленция в международных маркетинговых исследованиях  
– выявление проблемы

Резюме

В маркетинговых исследованиях, проводимых на зарубежных рынках, вы-
ступает много проблем терминологического, методического и организацион-
ного порядка, которые в основном вытекают из многокультурного характера 
среды, в которой их осуществляют, из ограниченного доступа к информации 
и необходимости сохранить эквиваленцию результатов исследований. Статья 
имеет концептуальный характер, ее же цель – выявить условия сохранения 
эквиваленции исследований на каждом этапе исследовательского процесса  
и указать способы ее эмпирической верификации.

Ключевые слова: международные маркетинговые исследования, эквивален-
ция, исследовательский процесс.

Коды JEL: D2, M31 
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