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dywanie. ¯eby dowiedzieæ siê, co 
siê naprawdê dzieje, musimy zrobiæ 
badania.
Przytoczê tutaj lokalny przyk³ad. 

W Oklahomie mamy Oklahoma City National 
Memorial. Jest to muzeum poświêcone pamiêci 
ofiar zamachu terrorystycznego w po³owie lat 
90. Znajduje siê ono na miejscu wybuchu samo-

chodu-pu³apki, który doprowadzi³ do zawalenia 
siê czêści jednego z budynków w centrum miasta 
i śmierci 170 osób.
Kustoszka chcia³a zwiêkszyæ zainteresowanie 
muzeum, odwiedzanym z roku na rok przez 
coraz mniejsz¹ liczbê osób. Nie wiedzia³a jed-

nak, co i jak powinna komunikowaæ, ¿eby przy-

ci¹gn¹æ zainteresowanie ludzi. Mia³a jeden punkt 
zaczepienia. By³a przekonana, ¿e najwa¿niejszym 
powodem, dla którego ludzie nie odwiedzaj¹ 
muzeum jest nadal silny emocjonalny zwi¹zek z 
wydarzeniem i niechêæ do powracania do wci¹¿ 
bolesnych prze¿yæ.
Myli³a siê?

Wstêpnie trudno by³o powiedzieæ, czy mia³a 
racjê, czy nie. Proszê zrozumieæ, ¿e Oklahoma 
to nie Nowy Jork, to nie jest miasto wielokultu-

rowe. Tutaj ludzie s¹ sobie bli¿si. Szacuje siê, ¿e 
oko³o jedna trzecia mieszkañców Oklahomy zna³a 
kogoś, kto straci³ ¿ycie albo ucierpia³ w ataku. W 
tym kontekście teoria kustoszki mia³a racjê bytu. 
To, co my zaproponowaliśmy to zbadanie, czy 
nie ma innych przyczyn spadku zainteresowania 
muzeum.
Kto przeprowadza³ badania?

Studenci ostatniego semestru studiów z zakresu 
public relations na lokalnym uniwersytecie w 
ramach swojej pracy zaliczeniowej. By³ to raczej 
ma³y projekt badawczy, gdy¿ muzeum nie mia³o 
środków na prowadzenie szeroko zakrojonych 
badañ. Pokazuje jednak, ¿e nie potrzeba wydaæ 
wielu pieniêdzy, by osi¹gn¹æ zamierzony cel 
badawczy – pozyskaæ informacje.
Wynika z tego, ¿e badanie nie musi byæ 

drogie?

Badanie mo¿e byæ drogie, ale wcale nie musi. 
Zawsze warto jest zrobiæ jakiekolwiek badanie, 

Przygl¹daj¹c siê ca³emu procesowi komunikowania, jakie miejsce 

w Stanach Zjednoczonych zajmuj¹ w nim badania?

Kluczowe. Dziêki badaniom dzia³ania PR prowadzone s¹ efektywniej. Mo¿na 
te¿ pokazaæ ich wymiern¹ wartośæ dla klienta.
Zawsze by³y tak wa¿ne?

Wzrost istoty badañ w procesie public relations jest wynikiem wiêkszego 
profesjonalizmu bran¿y. Kolejnym etapem jej rozwoju, który zacz¹³ siê 
od zrozumienia znaczenia, jakie ma mierzenie efektów PR. Jeszcze 15 lat 
temu zamiast badaæ, zgadywaliśmy, w jakiej sytuacji znajduje siê nasza firma. 
Teraz wraz z rosn¹cym rynkiem PR i rozwojem tej profesji na ca³ym świecie 
skoñczy³ siê luksus mówienia: „ups, to jednak nie dzia³a”. Rosn¹ bud¿ety i 
ka¿dy chce wiedzieæ, dok¹d trafiaj¹ pieni¹dze i dlaczego s¹ wydawane w 
ten w³aśnie sposób.
Patrz¹c, jak szybko rozwija siê rynek PR w Polsce, myślê, ¿e nasta³ dla was 
dobry czas na rozwój badañ w procesie komunikowania.
W Polsce potrzeba prowadzenia badañ przypisywana jest g³ównie 

marketingowi. Problemem jest przekonaæ klientów, ¿e PR tak¿e 

ich potrzebuje.

Myślê, ¿e przyk³ad marketingu dobrze sprawdza siê w rozmowach z klien-

tami. Jeśli rozumiej¹, ¿e firma, zanim zacznie sprzedawaæ nowe produkty, 
musi zbadaæ, co ludzie bêd¹ chcieli kupiæ, to powinna te¿ zrozumieæ, ¿e 
jeśli chce zmieniæ swój wizerunek, musi wiedzieæ, co ludzie naprawdê o niej 
myśl¹. Dziêki monitoringowi mediów agencja jest w stanie sama wskazaæ 
co najwy¿ej g³ówne obszary, w jakich trzeba siê poruszaæ.
Klienci czêsto s¹ przekonani, ¿e piarowcy powinni po prostu to 

wiedzieæ, bo na tym w³aśnie polega ich praca.

Jako specjaliści mo¿emy pomóc w³aściwie oceniæ sytuacjê. Do nas nale¿y 
edukowanie ich, jak wa¿ne s¹ badania w dzia³aniach PR. Jeśli przychodz¹ do 
nas i mówi¹: „zadbajcie o nasz wizerunek”, pierwsza rzecz, o jak¹ trzeba 
spytaæ to „co myślicie, ¿e ludzie o was wiedz¹”. Zawsze jest to jednak zga-

Piarowcy nie s¹ jasnowidzami (przynajmniej 
wiêkszośæ z nich) i swoj¹ pracê powinni 
opieraæ na twardych danych uzyskanych 
w badaniach poprzedzaj¹cych, a nastêpnie 
towarzysz¹cych dzia³aniom komunikacyjnych. 
Dlaczego nie s¹ to tylko mrzonki – na 
to pytanie stara³a siê odpowiedzieæ 
dr Katerina Tsetsura, wyk³adowca 

w Gaylord College of Journalism and 
Mass Communication na Uniwersytecie 
w Oklahoma, ekspert amerykañskiego 
Institute for Public Relations, goszcz¹ca 
w Warszawie na zaproszenie organizatorów 
PR Forum 2006.
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ni¿ nie robiæ ¿adnego. Nawet jeśli badanie nie jest doskona³e i nawet jeśli 
nie spyta³o siê wszystkich, których chcieliśmy spytaæ.
Sk¹d m³odzi piarowcy wiedzieli, jak przygotowaæ badanie i je 

przeprowadziæ?

Maj¹ na studiach specjalne zajêcia z badañ przydatnych w dzia³aniach public 
relations. Jest to nieod³¹czony element kursów public relations. Zreszt¹ 
ka¿da ksi¹¿ka w Stanach wprowadzaj¹ca w tematykê PR zaczyna siê od 
rozdzia³u poświêconego badaniom. Od samego pocz¹tku uczymy adeptów 
sztuki PR, ¿e trzeba poświêciæ 25-30 proc. ca³ego bud¿etu, ¿eby nie dzia-

³aæ po omacku, wierz¹c jedynie swoim domys³om. W koñcu w przypadku 
b³êdnej oceny sytuacji wyjściowej nasze dzia³ania nie przynios¹ zamierzo-

nych rezultatów, a my stracimy w sumie 100 proc. środków przeznaczo-

nych na kampaniê. Jest to g³ówny powód, dla którego warto inwestowaæ 
w badania.
Ka¿dy bud¿et powinien zawieraæ te 25 proc.?

Bez wzglêdu na to, jaki jest bud¿et - 100 tys. dolarów czy tylko 1 tys. 
- zawsze proponujê przeznaczaæ przynajmniej 20 proc. na badania. Nie-

kiedy udaje siê wygospodarowaæ te 25 proc. Zak³adam, ¿e 10 proc. ca³ości 
środków bêdzie przeznaczone na badania wstêpne, o których rozmawiamy, 
kolejne 5 proc. na badania prowadzone w czasie kampanii, ¿eby spraw-

dziæ, jak siê ona rozwija i czy zmierzamy w dobr¹ stronê. Innymi s³owy, 
czy podjête dzia³ania przynosz¹ pierwsze efekty. Ostatnie 5 proc. prze-

znaczam na badania wtórne ju¿ po zakoñczeniu dzia³añ, ¿eby oceniæ osi¹g-

niête wyniki. Te procenty mog¹ siê ró¿niæ, mo¿na podzieliæ ca³ośæ środków 

na badania na trzy równe czêści. Najwa¿niejsze, 
¿eby nie rezygnowaæ z ¿adnego etapu badania. 
Mówimy w koñcu o reputacji agencji, która je 
przeprowadza.
Z ilu metod badawczych trzeba skorzy-

staæ, ¿eby zebraæ odpowiedni¹ liczbê 

informacji?

Najlepszy rezultat daje wykorzystywanie ró¿nych 
metod. Najpopularniejsze to ankiety, grupy foku-

sowe i wywiady pog³êbione. Nie oznacza to, ¿e 
s¹ wa¿niejsze ni¿ na przyk³ad obserwacje. Cza-

sami to w³aśnie one s¹ najlepsz¹ metod¹ zbierania 
informacji, na przyk³ad kiedy chcemy dowiedzieæ 
siê wiêcej o pracownikach, jak pracuj¹ w firmie, 
czy s¹ zadowoleni.
Kiedy powinniśmy zakoñczyæ badania?

Nale¿y je kontynuowaæ dopóty, dopóki otrzy-

mujemy nowe informacje. Nie mogê sobie 
powiedzieæ, ¿e przepytam 10 osób i to wystar-

czy. Albo ¿e zorganizujê 5 grup fokusowych i na 
pewno pozyskam tym sposobem najwa¿niejsze 
informacje.
Jak dobraæ badan¹ grupê?

Ankieta pocztowa

Ankiety pocztowe s¹ stosowane zazwyczaj, kiedy respon-

dent mo¿e byæ ¿ywo zainteresowany przedmiotem bada-

nia, udzielenie odpowiedzi przyniesie mu określon¹ korzyśæ 
b¹dź czuje siê z jakichś wzglêdów zobowi¹zany do jej 
udzielenia. Charakterystyczny dla ankiety pocztowej jest 
dośæ niski odsetek odpowiedzi.

Wywiad telefoniczny

Wywiady telefoniczne gwarantuj¹ wysok¹ jakośæ. Powinny 
byæ jednak krótkie, a pytania niezbyt osobiste.

Wywiad bezpośredni

To osobista, bezpośrednia rozmowa z respondentem. Pod-

czas wywiadu mo¿na zastosowaæ dodatkowe metody zbie-

rania informacji, na przyk³ad obserwacjê zachowañ respon-

denta i jego reakcji na określone pytania czy prezentowane 
materia³y pomocnicze.

Ankieta internetowa

Kwestionariusze ankiet s¹ przesy³ane respondentom poczt¹ 
elektroniczn¹ do wybranej grupy u¿ytkowników sieci b¹dź 
ogólnodostêpne - zamieszczone na stronach www.

Focus group

Rozmowa niewielkiej grupy zaproszonych osób z udzia³em 
doświadczonego moderatora, który ukierunkowuje prze-

bieg dyskusji na zagadnienia, które maj¹ zostaæ omówione 
podczas spotkania. Dyskusja odbywa siê w gronie 6-10 

osób (respondentów), celowo dobranych i spe³niaj¹cych 
określone wymagania. Trwa oko³o 1,5 - 2 godziny.

Obserwacja uczestnicz¹ca

Metoda ta wymaga dokonywania spostrze¿eñ w sposób 
zamierzony i systematyczny, w naturalnych warunkach. 
Badacz przybiera jedynie jedn¹ z ról typowych dla zda-

rzeñ poddanych obserwacji. Zadaniem obserwatora jest 
natomiast dostrze¿enie, zarejestrowanie i zinterpreto-

wanie subiektywnego sensu i spo³ecznego znaczenia tego 
zachowania. 

Analiza treści

Metoda badawcza polegaj¹ca na badaniu przekazów zapisa-

nych w ksi¹¿kach, prasie, dokumentach itp. Dobór próby 
uzale¿niony jest od tego, co jest jednostk¹ analizy. Po zli-
czeniu zakodowanych wed³ug kategorii treści nastêpuje 
analiza porównawcza zebranego materia³u empirycznego.

Analiza sytuacji

Badanie stanu wyjściowego, sytuacji otaczaj¹cej organiza-

cjê, produkt lub us³ugê. Dokonuj¹c analizy sytuacji, nale¿y 
wzi¹æ po uwagê historiê organizacji/bran¿y, zaprezentowa-

nie organizacji, identyfikacjê i analizê konkurencji, analizê 
otoczenia, wspólników i mediów. Na tej podstawie mo¿na 
określiæ wizerunek istniej¹cy i po¿¹dany. Efektem analizy 
ma byæ plan kampanii komunikacyjnej.

Źród³o - na podstawie: www.pentor.pl, pl.wikipedia.org, www.hrk.pl

Najczęściej wykorzystywane techniki badawcze w PR
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No w³aśnie. Najtrudniej zidentyfikowaæ tych, któ-

rych powinno siê spytaæ o opiniê. Piarowców nie 
interesuj¹ przecie¿ próby losowe. Pytamy zawsze 
o zdanie tych, których opinia siê liczy w danej 
sprawie. I te osoby musimy próbowaæ wykorzy-

staæ w naszych badaniach.
A przypadek z muzeum?

Tutaj najpierw wspólnie określono g³ówny cel – 
przyci¹gniêcie na wystawy uczniów z Oklahomy i 
okolic. Wed³ug tego sprecyzowano badan¹ grupê 
– nauczycieli, którzy mog¹ pomóc w osi¹gniêciu 
tego celu. W badaniu wziê³o udzia³ 20 szkó³ i jak 
siê okaza³o, ta liczba wystarczy³a. Ju¿ 
z pierwszych kilku wywiadów jasno 
wynika³o, ¿e muzeum zaniedba³o pod-

stawow¹ sprawê. Nie komunikowa³o 
mo¿liwości wykorzystania wystaw w 
zajêciach szkolnych. Nauczyciele nie 
odwiedzali muzeum nie dlatego, ¿e 
nie chcieli powracaæ do tragicznych 
prze¿yæ, ale dlatego, ¿e nie wiedzieli na przyk³ad, 
ile czasu potrzebuj¹, ¿eby zwiedziæ muzeum, ¿e 
nie trzeba odwiedzaæ wszystkich jego ekspozy-

cji w jednym dniu itd. Narzêdziem do pozyska-

nia tych informacji okaza³y siê w³aśnie wywiady 
pog³êbione.
Dlaczego w tym przypadku wykorzystano 

wywiady pog³êbione?

Wszystko zale¿y od sytuacji i posiadanych środ-

ków. Przytoczê mo¿e inny przyk³ad. Sytuacja 
wyjściowa – mamy znan¹ od lat firmê z bran¿y 
obuwniczej, która w ostatnim czasie zaczê³a 
odnotowywaæ spadek sprzeda¿y. Dodam, ¿e 
firma prowadzi³a intensywne dzia³ania z zakresu 
marketingu i reklamy, ale nic poza tym. Kiedy k³o-

poty zaczê³y siê pog³êbiaæ, spróbowano siêgn¹æ 
po nowe metody. Firma zwróci³a siê do agencji 
PR z pytaniem, czy ma pomys³ na wyjście z tej 
sytuacji.
Wtedy agencja przeprowadzi³a prawdopo-

dobnie analizê sytuacji firmy, jej konkuren-

tów i ca³ej bran¿y w mediach i sieci.

Tak. Najpierw szukano odpowiedzi na pyta-

nie, co jest teraz popularne. Okaza³o siê, ¿e 
wed³ug nowych trendów klienci nie chc¹ kupo-

waæ taniego obuwia, ale wol¹ zap³aciæ wiêcej za 
jakośæ i modne kroje. Firma by³a znana z tego, ¿e 
oferowa³a w³aśnie średniej jakości produkty po 
niskich cenach.
Czy agencja zaproponowa³a ju¿ na tej pod-

stawie podjêcie konkretnych dzia³añ?

„Znamy ju¿ najnowsze trendy w bran¿y” – powie-

dzieli przedstawiciele agencji – „a teraz musimy 
poznaæ opiniê waszych klientów. Nie chcemy 
namawiaæ was do ryzykownego kroku zmiany linii 
produkcyjnych tylko dlatego, ¿e nie sprzyja wam 
trend na rynku. Mo¿e w³aśnie wasza przewaga 
tkwi w tym, ¿e jesteście inni, tylko nie umiecie 

tego wykorzystaæ” – twierdzili. ¯eby siê o tym przekonaæ, agencja wys³a³a 
do sklepów maj¹cych najwiêksz¹ sprzeda¿ piarowców, aby przeprowadzili 
ankiety o ró¿nych porach dnia.
Kogo dok³adnie pytano o opiniê?

Dwie grupy klientów – tych, którzy kupowali wiêcej ni¿ jedn¹ parê obuwia 
i tych, którzy wychodzili ze sklepu bez zakupów.
Przeprowadzenie du¿ej liczby ankiet, nastêpnie ich przeanalizowa-

nie nie nale¿y do najtañszych rozwi¹zañ. 

To prawda. I jest pracoch³onne. Szczególnie jeśli mówimy o zebraniu wnio-

sków z odpowiedzi na pytania otwarte. Dziêki nim mo¿na jednak pozyskaæ 
nieporównanie wiêcej informacji ni¿ z odpowiedzi „tak” lub „nie”.
W tym konkretnym przypadku agencja PR mog³aby wykorzystaæ tak¿e tañ-

sze rozwi¹zanie, na przyk³ad 
wywiad telefoniczny prze-

prowadzony w oparciu o 
bazê klientów. Z pewności¹ 
uzyska³aby nowe informacje, 
ale zauwa¿my, ¿e nie pocho-

dzi³yby one od osób, które 
nie dokona³y zakupu.

Co pokaza³y wyniki badañ?

Pokaza³y, ¿e klienci oczekuj¹, aby firma w takim samym stopniu podkreśla³a 
zarówno nisk¹ cenê, jak i jakośæ produktów. A tego nie komunikowano. 
Klienci twierdzili, ¿e byliby sk³onni kupowaæ produkty pozycjonowane jako 
tanie, ale dobrej jakości.
Jak te informacje wykorzysta³a agencja?

Znalaz³a m³odego projektanta butów, który - jak siê dodatkowo okaza³o 
- kupowa³ buty w sklepach tej marki w dzieciñstwie i zaprosili go do zapro-

jektowania nowej linii obuwia. Wokó³ tego wydarzenia zorganizowano 
kampaniê PR, g³ównie w zakresie media relations. Przygotowano pokaz 
mody, na którym projektant zaprezentowa³ swoj¹ kolekcjê. Rozpoczêto 
te¿ dyskusjê w mediach na temat tego, ¿e modne i ³adne obuwie wcale nie 
musi byæ drogie. Temat podchwyci³y równie¿ media bran¿owe, poświêcone 
modzie. W efekcie w ci¹gu jednego miesi¹ca wyprzedano ca³¹ now¹ kolek-

cjê, a ludzie ponownie zaczêli robiæ w tych sklepach zakupy.
Nie zawsze jest czas na prowadzenie badañ, na przyk³ad w 

kryzysie.

To prawda, tym wiêksza satysfakcja, ¿e zrobiliśmy je wcześniej. Jest to dobry 
punkt zaczepienia w rozmowie z klientem. Dziêki badaniom mo¿na przecie¿ 
unikn¹æ niejednej sytuacji kryzysowej. W prezentacji podsumowuj¹cej bada-

nia trzeba podkreślaæ wszystkie punkty zapalne. Pokazaæ klientowi dobitnie, 
¿e zdobyliśmy informacje, do których mo¿na by³o dotrzeæ jedynie dziêki 
badaniu, na przyk³ad pozwalaj¹ce przewidzieæ potencjalne kryzysy, i wska-

zaæ mu, w jaki sposób zamierzamy te wyniki wykorzystaæ.
Ile ogólnie czasu piarowcy spêdzaj¹ na prowadzeniu badañ?

Ludzie ró¿nie rozumiej¹ badania i warto to podkreśliæ. Mówi¹c o badaniu, 
zazwyczaj mamy na myśli formalny, czyli metodyczny sposób zdobywania 
informacji, o nim w³aśnie rozmawiamy. Jest te¿ jednak nieformalny sposób, 
na przyk³ad czytanie gazet. To tak¿e mo¿na traktowaæ jak pewnego rodzaju 
badanie - w koñcu zebrane informacje maj¹ nas czegoś nauczyæ, pomóc 
zrozumieæ sytuacjê. Te badania nie s¹ jednak prowadzone metodycznie.
Z moich rozmów z praktykami PR wnioskujê, ¿e 50 proc. swojego czasu 
poświêcaj¹ oni na ró¿nego typu badania. Wliczaj¹ w to m.in. monitoring 
zagadnieñ wa¿nych dla klienta w mediach czy przeanalizowanie raportów 
z monitoringu. Z tego, co mi wiadomo w Polsce takie dzia³ania równie¿ s¹ 
prowadzone. Kolejny krok to zacz¹æ dzia³aæ metodycznie.

Rozmawiała Kinga Podraza 

W prezentacji 

podsumowującej badania 

trzeba podkreślać wszystkie 

punkty zapalne


