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Charakterystyka innowacyjnego konsumenta żywności  
na podstawie wyników badania jakościowego

Streszczenie

Jednym z kluczowych zadań dla producentów nowych produktów żywnościo-
wych jest rozpoznanie cech konsumentów wyróżniających się pozytywną postawą 
wobec innowacji. Celem przeprowadzonego badania było określenie charakterysty-
ki innowatorów na rynku żywności, a także poznanie ich oczekiwań w stosunku do 
kierunków rozwoju nowych produktów żywnościowych. Badanie jakościowe prze-
prowadzono w roku 2016 metodą zogniskowanych wywiadów grupowych bazując 
na autorskim scenariuszu wywiadu. Przeprowadzonych zostało dziewięć dwugo-
dzinnych dyskusji grupowych, w których uczestniczyło po 5 osób, spełniających 
określone w metodyce wymagania. Uzyskane wyniki pozwoliły na pogłębiony, 
wielowymiarowy opis innowatora na rynku żywności oraz sformułowanie sugestii 
dotyczących kierunków rozwoju rynku. Mogą być one pomocne przy opracowaniu 
strategii marketingowej nowych produktów żywnościowych, w celu pełniejszego 
dostosowania ich do oczekiwań odbiorców. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, konsument, rynek żywności.
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Wstęp

Innowacyjność jest współcześnie koniecznością. Przedsiębiorstwa kreują innowacje, 
aby przetrwać albo wyprzedzić konkurentów (Littler 1982). W opinii Druckera (1992), 
Kalla i in. (2003) oraz Stockdale (2002), warunkiem minimalizacji ryzyka związanego 
z niepowodzeniem nowego produktu, jest poprzedzenie jego wdrożenia szczegółowymi 
badaniami dotyczącymi zachowań i potrzeb konsumentów. Według raportu firmy con-
sultingowej Arthur D. Little (The Future of Innovation Management: The Next 10 Years), 
to właśnie zmiany zachowań nabywców i konieczność ich uwzględniania w procesach 
innowacyjnych są współcześnie najsilniejszym trendem zmieniającym podejście przed-
siębiorstw do kreowania produktów (Taranko 2013). Zdaniem Robertsona i Kennedyego 
(1968) oraz Mc Carthyego i in. (1999), krytyczną determinantą adaptacji innowacyjnej 
oferty na rynku jest opracowanie charakterystyki nabywców o wysokim stopniu innowa-
cyjności.

Innowacyjność konsumentów rozumiana jest jako adaptacja nowości z danej katego-
rii wcześniej niż większość konsumentów w danym segmencie (Midgley, Doowling 1978; 
Rogers 1983; Foxall, Goldsmith 1998). Zdaniem Roericha (2004), jest to wewnętrzna siła, 
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prowadząca nabywców do innowacyjnych zachowań, zaś Hurt i in. (1977) określają innowa-
cyjność mianem „dążenia do zmian”. Ponieważ nie ma podstaw do generalizacji innowacyj-
ności konsumentów (Goldsmith, Flynn 1992), konieczne jest badanie postaw konsumentów 
wobec nowych produktów z różnych kategorii, przy czym w odniesieniu do żywności tego 
typu badania realizowane są stosunkowo rzadko (Choo i in. 2004; Ling i in. 2004; McCarthy 
i in. 1999). Innowacyjność jest najczęściej przedmiotem badań ilościowych, w efekcie któ-
rych sporządzane są profile konsumentów o zróżnicowanych reakcjach na nowości rynko-
we. Wyróżnić można dwa obszary pomiaru innowacyjności – ogólny, dotyczący general-
nej skłonności konsumentów do zachowań innowacyjnych oraz specjalistyczny, odnoszący 
się do innowacyjności w obrębie określonych grup produktów (Citrin i in. 2000). W obu 
przypadkach najczęściej przeprowadza się badanie intencji zakupu (Lassar i in. 2005), 
z uwzględnieniem dochodu, wieku, wykształcenia oraz pozycji społecznej (Cardello 2003; 
Frewer i in. 2002; Steenkamp i in. 1999).

Badania dotyczące rynku żywności dowiodły, iż płeć w niewielkim stopniu różnicuje 
poziom innowacyjności w odniesieniu do żywności, choć nieco bardziej skłonne do zakupu 
innowacji są kobiety (Kowalczuk 2011; Mazurek-Łopacińska 2003). Znacznie silniej zain-
teresowanie nowościami determinuje wiek (zależność ujemna) (Babicz-Zielińska i in. 2010; 
Barska 2014; Gutkowska, Ozimek 2005; Stenka 2009), a także wykształcenie (zależność 
dodatnia) (Jeżewska-Zychowicz, Kowalczuk 2009). Również dochód oraz miejsce zamiesz-
kania warunkują skłonność konsumentów do zakupu nowych produktów żywnościowych- 
większość badań wskazuje, że bardziej zainteresowani nowościami są konsumenci o wyso-
kim dochodzie, mieszkańcy dużych miast (Gutkowska, Ozimek 2005; Kowalczuk 2011). 
Innowatorzy to ludzie skłonni do ryzyka, otwarci na świat, na ogół zaangażowani społecz-
nie, nastawieni nonkonformistycznie. Innowacyjność skorelowana jest także z takimi ce-
chami, jak niezależność, ekstrawertyzm, tolerancja (Steenkamp, Hofstede 2002) i optymizm 
(Gutkowska 2011).

Celem przeprowadzonego badania było określenie pogłębionej charakterystyki (demo-
graficznej, społecznej, ekonomicznej i psychograficznej) innowatorów na rynku żywności, 
a także poznanie oczekiwań respondentów w zakresie kierunków rozwoju nowych produk-
tów żywnościowych.

Metodyka badania

Założony cel badawczy zrealizowano poprzez badanie jakościowe (zrealizowane w 2016 
roku) przeprowadzone metodą zogniskowanych wywiadów grupowych wzbogaconych 
o elementy ilościowe. Grupy fokusowe były zróżnicowane pod względem wieku i płci, 
w każdej uczestniczyło 5 osób. Przeprowadzono po dwa wywiady z kobietami i po jednym 
z mężczyznami z różnych grup wiekowych (poniżej 30 lat, 30-50 lat i powyżej 50 lat) (por. 
tabela 1). Warunkiem uczestnictwa w badaniu był fakt realizacji zakupów żywności na po-
trzeby gospodarstwa domowego, spełnienie założonych kryteriów demograficznych oraz 
bezpośredniość i otwartość przy formułowaniu i wyrażaniu opinii.
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Tabela 1
Struktura respondentów    

Płeć
Wiek

>50 30-50 <30

Kobiety 2x5 2x5 2x5
Mężczyźni 5 5 5

Źródło: opracowanie własne.

W scenariuszu wywiadów uwzględniono trzy zasadnicze kwestie, a mianowicie:
 - rozumienie pojęcia innowacyjna żywność przez respondentów,
 - charakterystykę (demograficzną, społeczną, psychograficzną i ekonomiczną) konsumen-

ta innowatora,
 - dostrzegane i oczekiwane zmiany asortymentowe na rynku żywności.

Uwzględnione w badaniu elementy ilościowe dotyczyły:
 - cech uważanych za typowe dla konsumenta innowatora − respondentów poproszono 

o zaznaczenie na specjalnie przygotowanych kartach oceny płci oraz cech konsumentów 
innowatorów (wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, poziomu wiedzy na temat 
żywienia, wykonywanego zawodu, dochodu, wyglądu zewnętrznego oraz cech osobo-
wości) w siedmiostopniowej skali semantycznej; 

 - oczekiwanych kierunków zmian w odniesieniu do różnych grup produktów żywnościo-
wych – respondentów poproszono o określenie poziomu akceptacji poszczególnych kie-
runków zmian w skali od 1 − kierunek bardzo pożądany do 7 – kierunek niepożądany.
Dyskusje moderowane trwały od 1,5 do 2 godziny. Podstawą informacyjną do sporzą-

dzania raportu była analiza nagrań i notatek poczynionych podczas wywiadów.

Wyniki badania 

Rozumienie przez respondentów pojęcia innowacyjna żywność

Na pytanie o konotacje, jakie wywołuje określenie „innowacyjna żywność”, respondenci 
w większości odpowiadali, że kojarzy im się ono z produktami modyfikowanymi, wzbo-
gacanym, o zmienionym w stosunku do dotychczas dostępnych na rynku składzie. Nieco 
rzadziej nowe produkty żywnościowe utożsamiane były z rozwiązaniami ułatwiającymi ich 
wykorzystanie (wysoki stopień przetworzenia, łatwość przygotowania, funkcjonalne opa-
kowania) oraz modyfikacjami smaku. Zauważono zróżnicowanie opinii badanych w zależ-
ności od ich cech demograficznych. Kobiety częściej wskazywały asocjacje prozdrowotne, 
podczas gdy mężczyźni powszechniej kojarzyli nową żywność z rozwiązaniami zapewnia-
jącymi wygodę użycia. Najmłodsi badani (poniżej 30. roku życia) częściej kojarzyli inno-
wacyjność z nowymi kompozycjami smakowymi, w tym także z żywnością etniczną. W tej 
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grupie wiekowej odnotowano także najwięcej konotacji nowości z żywnością ekologiczną. 
Badani w średnim wieku (30-50 lat) największą uwagę zwracali na wygodę korzystania 
z produktu. Ich zdaniem obecne tempo życia wymaga od konsumentów stosowania w ży-
wieniu produktów „gotowych do spożycia”, „zaawansowanych technologicznie” i „łatwych 
w obsłudze”. Z kolei starsi respondenci (powyżej 50. roku życia) najczęściej ze wszystkich 
badanych zwracali uwagę na fakt wprowadzania na rynek produktów tradycyjnych, regio-
nalnych, wytwarzanych w oparciu o dawniej stosowane metody produkcji. 

W trakcie rozmowy odnotowano wiele opinii świadczących o wątpliwościach badanych, 
co do rzetelności intencji producentów oferujących innowacyjne produkty. Respondenci 
twierdzili, że nowości to „chwyt marketingowy”, mający na celu zwiększenie sprzedaży, 
że „tak naprawdę nie chodzi o korzyści konsumenta, ale o zyski”. Padały również opinie, 
że mianem nowości często określane są produkty, które „mają swoje odpowiedniki na ryn-
ku i wcale nowością nie są”. Wśród „minusów” unowocześniania oferty rynku żywności 
wymieniane były głównie: konsekwencje zdrowotne związane ze spożywaniem żywności 
wysoko przetworzonej oraz wysokie ceny nowych produktów. Za „plusy” innowacyjności 
badani uznali: uatrakcyjnienie oferty asortymentowej, poprawę estetyki i jakości produk-
tów, specjalizację oferty oraz wzrost dostępności produktów korzystnie wpływających na 
zdrowie, do których zaliczone zostały zarówno produkty wzbogacane i funkcjonalne, jak 
i produkty ekologiczne i tradycyjne.

Charakterystyka innowacyjnego konsumenta 

Kolejnym tematem poruszonym w dyskusji była charakterystyka innowacyjnego konsu-
menta. Odpowiedzi na pytanie o płeć innowatora zależne były od płci rozmówców. Kobiety 
częściej twierdziły, że innowatorami są mężczyźni, zaś mężczyźni wyrażali opinie przeciw-
ne. Takiego zróżnicowania stanowisk nie stwierdzono jedynie w grupie najmłodszych bada-
nych. Swoje zdanie na temat większej innowacyjności mężczyzn respondentki uzasadniały 
tym, że są oni „bardziej ciekawi nowej oferty”, gdyż „nie robią zakupów rutynowo” i „za-
kupy nie są dla nich codzienna udręką”. W opinii badanych pań mężczyźni również „mają 
większą skłonność do eksperymentowania”, a także charakteryzują się „większą sponta-
nicznością i łatwością w podejmowaniu decyzji nabywczych”. Padały również opinie, że 
większa innowacyjność mężczyzn wynika z ich „mniejszej odpowiedzialności za wydatki 
na żywność”. 

Z kolei mężczyźni argumentowali swoje zdanie tym, że „kobiety bardziej znają się na 
żywności i spośród innowacyjnej oferty „lepiej są w stanie wybrać właściwe produkty”. 
Respondenci twierdzili także, że kobiety są „ciekawskie” i „nie mogą się oprzeć produktowi 
z napisem nowość”. Mężczyźni ze starszej grupy wiekowej uważali, że nabywanie nowości 
jest dla kobiet „ubarwieniem codziennej monotonii zakupów”.

Jak już wspomniano, badani z najmłodszej grupy wiekowej nie uzależniali innowacyj-
ności od płci nabywcy. Twierdzili oni, że „innowacyjność, jest cechą zależną głównie od 
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osobowości i charakteru”, że z tą skłonnością „człowiek się rodzi”, bądź też „wykształca się 
ona w procesie edukacji i wychowania”. 

Zapytani o zależność między wiekiem a innowacyjnością, respondenci dość zgodnie de-
klarowali, że większe predyspozycje do bycia innowatorami mają ludzie młodzi, którzy „są 
bardziej otwarci na nowości”, „postępują mniej rutynowo”, „nie kierują się przyzwyczaje-
niem”, „chcą zaimponować otoczeniu”, „kupują produkty tylko dla siebie, więc nie muszą 
uwzględniać gustów innych domowników”. Jedynie wśród badanych w wieku 30-50 lat 
padały sugestie, że na innowacyjność mogą sobie częściej pozwolić osoby w wieku średnim, 
ponieważ nowości są drogie, a oni „mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby eksperymento-
wać”. Kobiety z tej grupy wiekowej zwracały ponadto uwagę, że innowacyjność jest często 
wymuszana przez dzieci, które „naoglądają się reklam” i „nakłaniają rodziców do zakupu 
nowości”, szczególnie słodyczy, napojów i niektórych przetworów mlecznych. Innym po-
wodem innowacyjności rodzin z dziećmi zdaniem badanych kobiet był fakt „poszukiwania 
dla dzieci wszystkiego, co najlepsze” i „nieliczenia się w tym wypadku z kosztami”. 

Jeżeli chodzi o wpływ wykształcenia na skłonność do zakupu nowej żywności, to zda-
nia respondentów były podzielone i nie wiązało się to płcią czy też z przynależnością do 
określonej grupy wiekowej. Część badanych uważała, że osoby wykształcone częściej wy-
kazują skłonność do innowacyjności, ponieważ są „bardziej świadome zależności między 
odżywianiem a zdrowiem”, „muszą realizować określony styl życia”, „mają mniej czasu, 
więc kupują produkty gotowe”, „są lepiej poinformowane”, „stać je na większe wydatki”. 
Opozycyjne opinie argumentowane były najczęściej „większą wiarą osób z niskim wy-
kształceniem w przekaz reklamowy” oraz „chęcią zaimponowania otoczeniu”. Przy okazji 
wykształcenia poruszono także temat wpływu wiedzy żywieniowej na inklinacje do innowa-
cyjności. Podglądy badanych na ten temat były podzielone, a głównym czynnikiem je róż-
nicującym była płeć. Kobiety powszechniej twierdziły, że innowacyjność w sposób istotny 
związana jest z wiedzą o żywieniu, gdyż „tylko osoby mające pojęcie o żywności i żywieniu 
mogą być zainteresowane nowościami”, ponieważ „potrafią odróżnić ziarno od plew” i „są 
zainteresowane tego typu produktami”. Natomiast mężczyźni uważali, że to właśnie brak 
wiedzy sprzyja innowacyjności, gdyż „gdybyśmy wiedzieli, jaka chemia jest w nowych pro-
duktach, to nigdy byśmy ich nie kupili”. Padały również opinie, że wpływ wiedzy żywienio-
wej na innowacyjność zależy od rodzaju nowości – zakup innowacji prozdrowotnych jest 
pozytywnie skorelowany z jej poziomem, natomiast produkty wygodne czy dostarczające 
przyjemności nabywane są częściej przez osoby o niewielkiej wiedzy na temat żywienia.

Zróżnicowanie opinii odnotowano również poruszając kwestię sytuacji zawodowej inno-
watorów, przy czym w tym przypadku poglądy badanych zależne były od wieku. Najmłodsi 
badani powszechnie twierdzili, że innowatorzy na rynku żywności to najczęściej osoby 
„pracujące umysłowo na wysokich stanowiskach”, „wykonujące wolny zawód”, a także 
„celebryci i artyści”, ludzie „zawodowo nie sztampowi”. Podobną opinię wyrażali starsi 
respondenci, jednak skłonność do innowacyjności kojarzyli oni bardziej z takimi zawodami, 
jak prawnik – „bo zapracowany”, naukowiec – „bo eksperymentuje” czy lekarz – „bo dba 
o zdrowie”. W grupie osób w średnim wieku zdania na temat pozycji zawodowej innowa-
torów były podzielone – część osób kojarzyła ich z zawodami o dużym prestiżu, ale spora 
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grupa wskazywała na osoby wykonujące prace fizyczne, argumentując swoje zdanie analo-
gicznie, jak w przypadku niskiego wykształcenia – mniejszą „wiedzą i racjonalnością” oraz 
„skłonnością do konsumpcji na pokaz”. 

Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania opinii respondentów, jeśli chodzi o wpływ do-
chodu na skłonność do zakupu nowości. Zdecydowana większość badanych twierdziła, że 
aby być innowatorem trzeba mieć pewną „swobodę finansową” i nie obawiać się „że po 
zakupie nowości, nie wystarczy na chleb”. We wszystkich badanych grupach odnotowano 
także pojedyncze odmienne opinie, przy czym ich uzasadnienia zależne były od wieku re-
spondentów. Najmłodsi badani uważali, że „dla fantazji i przyjemności nawet przy niskim 
dochodzie można sobie pozwolić na przyjemność”, w grupie osób w średnim wieku padały 
stwierdzenia, że „dla dzieci kupuje się nowości”, nawet wtedy, gdy „dochód nie do końca na 
to pozwala”, natomiast zdaniem najstarszych respondentów „jeżeli coś jest zdrowe i to jest 
pewne, to warto wydać na to pieniądze, nawet gdy jest ich niewiele”.

Na pytanie o miejsce zamieszkania innowatora badani w zdecydowanej większości od-
powiedzieli, że jest to duże miasto. Swoje opinie argumentowali głównie „większą ofertą 
rynkową innowacyjnych produktów”, ale padały również sugestie, że ludzie z dużych miast 
kupują innowacyjne produkty „żeby się pokazać” i „zaimponować innym”. Jedynie wśród 
najmłodszych badanych odnotowano opinie, że nabywanie innowacji może być sposobem 
na „zaistnienie” i „wyróżnienie się” nie w dużych miastach, lecz wręcz przeciwnie − głów-
nie w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Jeśli chodzi o region zamieszkania, to 
innowatorzy zdecydowanie częściej kojarzeni byli przez respondentów z regionem zachod-
nim, ponieważ widoczne są tam „większe wpływy zachodniej cywilizacji”, ludzie są „bar-
dziej otwarci i współcześni”, zaś na wschodzie „bardziej konserwatywni i zachowawczy”.

W trakcie wywiadów respondenci zostali także poproszeni o opisanie wyglądu zewnętrz-
nego innowatora. Zdaniem większości badanych, są to osoby wyróżniające się na tle oto-
czenia niekonwencjonalnym, fantazyjnym strojem, makijażem i fryzurą, ale odnotowano 
również opinie, że są to zwyczajni ludzie, nieodbiegający powierzchownością od innych. 
Część badanych twierdziła, że są to ludzie o „pogodnym wyrazie twarzy” i „pozytywnym 
spojrzeniu”, podczas gdy inni uważali, że są oni „skontrowani i skupieni”, by „dokonać 
właściwego wyboru”. 

Dla określania profilu psychograficznego innowatora, respondentów poproszono o de-
klaracje, jakie cechy osobowości są ich zdaniem najbardziej typowe dla tego typu konsu-
mentów. W opinii najmłodszych badanych innowator to osoba „skoncentrowana na sobie”, 
„indywidualista”, „snob”, „dążąca do zaspokojenia własnych potrzeb i przyjemności”, „ce-
niąca sobie własne zdanie”, ale także „pragnąca zaistnieć wśród znajomych”. Nieco inaczej 
postrzegali innowatora badani ze średniej grupy wiekowej. Ich zdaniem jest to osoba „cie-
kawa świata”, „otwarta”, „pozytywnie nastawiona do otoczenia”, „zauważająca potrzeby 
innych”, „żyjąca w pośpiechu”, „dążąca do zmian”, ale także „chcąca się wyróżnić”. Starsi 
badani uważali z kolei, że innowator to osoba „świadoma”, ale „zmienna”, „przywiązująca 
dużą wagę do zdrowia i żywienia”. Podobnie jak respondenci najmłodsi podkreślali oni 
skłonność innowatorów do egocentryzmu i indywidualizmu. 

handel_wew_2-2017.indd   186 2017-05-10   12:25:40



IWONA KOWALCZUK 187

Tabela 2
Charakterystyka innowatora na rynku żywności

*W przypadku płci wyrażona liczbą wskazań, w przypadku pozostałych cech wyrażona w skali od 1 do 7.
Źródło: jak w tabeli 1.

Po dyskusji na temat charakterystyki innowatora, w ramach elementu ilościowego, bada-
ne osoby poproszono o wyrażanie opinii na temat cech innowatorów na skali semantycznej. 
Uzyskane wyniki wskazują, że jest to częściej kobieta niż mężczyzna, osoba młoda, mieszka-
jąca w dużym mieście, wykształcona, posiadająca dość dużą wiedzę na temat żywienia, wyko-
nująca zawód o wysokim prestiżu i osiągająca wysokie dochody. Innowatora charakteryzuje 
wystylizowany, oryginalny wygląd. Jest nastawiony optymistycznie do świata, tolerancyjny, 
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energiczny, cechuje go ekstrawertyzm, nonkonformizm, nieco większa emocjonalność niż ra-
cjonalność oraz duży indywidualizm. Ma zdecydowaną skłonność do rozrzutności, zaś zdania 
na temat jego pracowitości (bądź lenistwa) były podzielone (por. tabela 2). Zbliżone cechy 
innowatorów stwierdzono w przywołanych we wstępie badaniach ilościowych.

Oczekiwane przez respondentów kierunki zmian na rynku żywności

Ostatni punkt dyskusji dotyczył oczekiwanych przez respondentów kierunków zmian 
na rynku żywności. Na pytanie, jakie produkty powinny pojawić się na rynku badani nie 
udzielili precyzyjnych odpowiedzi. Bardzo rzadko padały konkretne przykłady nowych pro-
duktów, co więcej, respondenci powszechnie twierdzili, że „wszystko już jest” i „trudno 
wymyśleć nowy produkt”. Symptomatyczne jest to, iż gdy zasugerowano respondentom 
konkretne przykłady innowacyjnych produktów, z reguły wyrażali oni duże zainteresowanie 
propozycjami, sami jednak nie wykazywali inicjatywy i generalnie charakteryzowała ich 
umiarkowana kreatywność. 

Zdecydowanie łatwiej było badanym osobom określić pożądane kierunki zmian. Wśród 
nich wymieniano najczęściej: obniżenie wartości energetycznej, ale „bez pogorszenia sma-
ku produktów”, zwiększanie wartości odżywczej przez „dodatek witamin, składników mi-
neralnych, koenzymu Q, błonnika”, „ułatwienie przygotowania produktów do spożycia bez 
pogorszenia ich wartości odżywczej i smaku”. Wiele osób postulowało „powrót do korzeni”, 
czyli „tradycyjnych, praktykowanych w przeszłości” sposobów produkcji. Zgłaszano także 
oczekiwania w zakresie sposobu produkcji, a szczególnie „humanitarnego chowu zwierząt”, 
„postępowania nie zagrażającemu środowisku” oraz „ekologicznych sposobów uprawy”. 
Odnotowano także opinie, że „polska żywność jest dobra i nie trzeba jej poprawiać”, że już 
„za daleko poszliśmy w tym przetwórstwie”, co doprowadzi w końcu do tego, że „będziemy 
się odżywiać sztucznie” i „to będzie w skutkach, jak epidemia”. Nie stwierdzono znaczące-
go zróżnicowania opinii badanych w poszczególnych grupach dyskusyjnych.

Podczas omawiania tego zagadnienia również zastosowano element ilościowy. Badanych 
poproszono o ocenę istotności różnych kierunków zmian w odniesieniu do wybranych grup 
produktów żywnościowych. 

W przypadku zdecydowanej większości produktów najbardziej oczekiwane przez re-
spondentów było wprowadzanie zmian podnoszących ich prozdrowotność. Wyjątek stano-
wiły napoje, używki i słodycze, w odniesieniu do których oczekiwano głównie wprowadza-
nia produktów o nowych oryginalnych smakach. Ten kierunek zmian został także wysoko 
oceniony w przypadku przetworów owocowo-warzywnych. Ważne zdaniem respondentów 
było również wytwarzanie produktów o tradycyjnym smaku (szczególnie w przypadku pie-
czywa i przetworów zbożowych, mięsa i przetworów mięsnych oraz jaj), a także wyko-
rzystanie w procesie produkcji surowców ekologicznych (głównie w przypadku tłuszczów 
roślinnych, masła, przetworów owocowo-warzywnych, cukru oraz jaj). Co ciekawe, podno-
szone podczas dyskusji i wiążące się z korzystnym wpływem na zdrowie obniżenie wartości 
energetycznej w hierarchii ogólnej znalazło się dopiero na siódmym miejscu, a najniższe 
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oceny tego kierunku (świadczące o największym znaczeniu) odnotowano w przypadku 
słodyczy, tłuszczów roślinnych, masła, cukru oraz mleka i przetworów. Zmiany w zakre-
sie funkcjonalności opakowania oczekiwane były przede wszystkim w odniesieniu do jaj, 
przetworów zbożowych, mięsa i przetworów, mleka i przetworów oraz cukru, natomiast 
poprawa atrakcyjności opakowania byłaby najbardziej pożądana na rynku jaj, cukru, mięsa 
i przetworów oraz pieczywa. Większa wygoda użycia to kierunek zmian oczekiwany najbar-
dziej w odniesieniu do mięsa i przetworów oraz ryb i przetworów, natomiast przedłużenie 
terminu trwałości pożądane byłoby głównie w przypadku pieczywa oraz mleka i przetwo-
rów. Najmniej oczekiwanym kierunkiem zmian było wprowadzanie na rynek produktów 
etnicznych – w przypadku żadnej z analizowanych grup produktów nie odnotowano oceny 
niższej niż 4 (por. tabela 3).

Tabela 3
Oczekiwane przez respondentów kierunki zmian na rynku żywności*
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Pieczywo 1,25 3,24 3,26 4,12 4,26 4,16 5,76 3,54 2,25 3,67
Przetwory zbożowe 1,12 3,42 4,34 4,24 3,34 4,24 5,86 3,31 2,45 4,56
Mięso i przetwory 1,13 3,42 4,53 3,65 3,45 4,54 6,11 2,45 2,36 3,24
Ryby i przetwory 1,19 2,54 4,12 5,98 4,26 4,69 5,87 2,56 3,15 4,65
Mleko i przetwory 1,56 2,21 3,85 5,19 3,68 3,48 6,45 3,21 3,28 4,54
Jaja 1,34 2,74 4,37 2,97 2,87 5,79 6,31 6,12 2,09 2,89
Tłuszcze roślinne 1,87 5,11 4,23 3,15 5,11 3,25 4,23 6,24 3,98 4,27
Masło 1,47 4,12 4,14 3,16 3,84 3,65 5,01 6,98 2,38 4,54
Przetwory owoc.-warz. 1,32 1,76 4,98 2,17 4,17 5,76 3,08 5,76 3,93 4,89
Koncentraty spożywcze 1,65 2,12 4,76 3,52 4,79 5,54 4,73 6,17 3,79 5,12
Cukier 1,54 5,21 6,13 2,76 3,84 3,56 6,14 6,35 2,11 3,16
Słodycze 1,76 2,56 4,76 4,18 5,12 3,13 4,53 6,43 4,54 4,01
Kawa, herbata 1,87 1,39 6,92 5,16 5,93 5,59 4,54 5,55 5,21 4,82
Napoje bezalkoholowe 1,62 1,28 6,79 3,99 5,12 4,15 4,73 6,75 5,34 5,11
Średnia** 1,48 2,94 4,80 3,87 4,27 4,40 5,31 5,10 3,35 4,25

* Średnia w skali w skali od 1 - najbardziej oczekiwany przez respondentów kierunek zmian w grupie asortymen-
towej do 10 - najmniej oczekiwany przez respondentów kierunek zmian w grupie asortymentowej.
** Średnia dla ogółu analizowanych grup produktów.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Podsumowanie 

W efekcie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że opinie na temat charaktery-
styki innowatora były zróżnicowane w zależności od płci i wieku respondentów – kobiety 
i mężczyźni wyrażali odmienne zdania na temat płci i wiedzy żywieniowej konsumentów 
nabywających innowacje, zaś przynależność do grupy wiekowej różnicowała poglądy ba-
danych na temat pozycji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz cech osobowości inno-
watora. Analiza ilościowa opinii respondentów wykazała, że typowy innowator to częściej 
kobieta niż mężczyzna, osoba młoda, wykształcona, posiadająca dość dużą wiedzę na temat 
żywienia, mieszkająca w dużym mieście, wykonująca zawód o dużym prestiżu i osiągają-
ca wysokie dochody. Innowatora charakteryzuje wystylizowany, oryginalny wygląd. Jest 
nastawiony optymistycznie do świata, tolerancyjny, energiczny, cechuje go ekstrawertyzm, 
nonkonformizm, nieco większa emocjonalność niż racjonalność oraz duży indywidualizm. 
Ma on zdecydowaną skłonność do rozrzutności, zaś zdania na temat jego pracowitości były 
podzielone. 

Jeżeli chodzi o opinie na temat innowacyjności polskiego rynku żywności, to badani 
dostrzegli typowe kierunki zmian (zdrowie, wygoda, przyjemność), ale, co znamienne, nie 
byli szczególnie zainteresowani dalszym wprowadzaniem nowości. Nie potrafili wskazać 
produktów, których brakuje na rynku, raczej wypowiadali się na ten temat ogólnie, podkre-
ślając głównie konieczność połączenia zmian o charakterze prozdrowotnym z zachowaniem 
właściwych cech sensorycznych oraz potrzebę realizacji procesu produkcyjnego w sposób 
etyczny i przyjazny dla środowiska. Ilościowa analiza opinii badanych wykazała, że najbar-
dziej oczekiwane kierunki zmian, to: korzystny wpływ na zdrowie, nowe oryginalne smaki 
oraz tradycyjny smak, przy czym preferencje w tym zakresie były zróżnicowane w odniesie-
niu do poszczególnych grup produktów. 

Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy opracowaniu strategii marketingowej nowych 
produktów żywnościowych, aczkolwiek celowa wydaje się realizacja specjalistycznych ba-
dań dla poszczególnych grup produktów, jak również indywidualnych rozwiązań innowa-
cyjnych. 
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Characteristics of the Innovative Consumer of Food Based  
on the Results of Qualitative Research

Summary

One of the key tasks for manufacturers of new food products is to identify con-
sumer characteristics distinguishing their positive attitude towards innovation. The 
aim of the study was to determine the features of innovators in the food market and 
to find out their expectations in relation to the directions of the development of new 
food products. A qualitative study was conducted in 2016 using focus group inter-
views based on the original script of the interview. Nine two-hour group discussions 
were conducted which were attended by 5 participants that met the requirements 
defined in the methodology of the research. The results allowed for an in-depth, 
multi-dimensional description of innovator in the food market and formulating sug-
gestions for the directions of the market development. They can be helpful in creat-
ing marketing strategies for new food products, in order to bring them more fully to 
the expectations of customers.

Key words: innovation, consumer, food market.

JEL codes: D12, O31, Q13

Характеристика инновационного потребителя продуктов питания 
на основе результатов качественного изучения

Резюме

Одна из основных задач для производителей новых продуктов питания 
– выявить черты потребителей, отличающихся положительным отношением 
к инновациям. Цель проведенного изучения заключалась в определении ха-
рактеристики инноваторов на рынке продуктов питания, а также в изучении 
их ожиданий в отношении направлений развития новых продуктов питания. 
Качественное изучение провели в 2016 г. по методу фокус-групп на авторском 
сценарии интервью. Провели девять 2-часовых фокус-групп, в которых при-
няли участие по 5 человек, выполняющих определенные в методике требова-
ния. Полученные результаты позволили углубленное, многомерное описание 
инноватора на рынке продуктов питания и формулировку мыслей, касающих-
ся направлений развития рынка. Они могут помочь в разработке маркетинго-
вой стратегии новых продуктов питания для более полного приспособления 
их к ожиданиям адресатов. 

Ключевые слова: инновационность, потребитель, рынок продуктов питания.

Коды JEL: D12, O31, Q13

Artykuł nadesłany do redakcji we wrześniu 2016 roku
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