
 
 

Copyright © StatSoft Polska 2010         www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

55 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

SEGMENTACJA PSYCHOGRAFICZNA POLSKICH 

KONSUMENTÓW 2010 

Paweł Wójcik, 4P Research Mix 

Definicja segmentacji konsumentów 

Jednym z kluczowych pojęć współczesnego marketingu jest segmentacja. Pojęcie to 

oznacza podział konsumentów na grupy (segmenty), z których każdy jest homogeniczny ze 

względu na poziom zaspokojenia lub rodzaj określonej potrzeby konsumpcyjnej, a jedno-

cześnie różny w porównaniu z pozostałymi segmentami.  

Proces segmentacji, czyli analizy statystyczne pozwalające na podział konsumentów na 

homogeniczne grupy, przeprowadza się na samym początku przygotowywania strategii 

marketingowej. Jednak przed tym procesem musimy się dowiedzieć, jakie są potrzeby 

i oczekiwania konsumentów. Informacje te uzyskuje się z badań marketingowych. Wyniki 

takich badań dostarczają odpowiedzi na pytanie, czy można wyodrębnić segmenty konsu-

mentów. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, dokonuje się opisu każdego z wy-

odrębnionych segmentów. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się zmienne demogra-

ficzne, takie jak: wiek, płeć, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania. Na przykład 

konsumentów soków owocowych można byłoby podzielić na trzy segmenty. Do pierwsze-

go segmentu zaliczylibyśmy osoby w wieku 15-25, pijące sok dlatego, że ich zdaniem 

bardzo dobrze gasi pragnienie. W drugim segmencie byłyby osoby w wieku 26-40, pijące 

sok dlatego, że jest zdrowy, a w trzecim osoby powyżej 40 roku życia, które piją soki 

owocowe ze względu na ich smak.  

Przeprowadzenie segmentacji pozwala nam na skuteczniejszą sprzedaż produktu. W zależ-

ności od tego, do którego segmentu producent soku kierowałby swój produkt, zwracałby on 

uwagę na inne cechy soku w kampanii reklamowej. Jeśli zdecydowałby się kierować swój 

produkt do osób w wieku 26-40 lat, to przekonywałby konsumentów, że zawiera on wita-

miny i jest zdrowy. Posługiwanie się zmiennymi demograficznymi do wyodrębnienia seg-

mentów konsumentów ma dodatkowo tę zaletę, że pozwala na dość precyzyjne ustalenie, 

gdzie powinny być umieszczane reklamy, tak aby dotarły do wybranego segmentu. Jeśli na 

podstawie badań okazałoby się, że wybrany grupa konsumentów najczęściej ogląda serial 

telewizyjny „Ranczo”, słucha Radia ZET i czyta „Gościa Niedzielnego”, to tam umiesz-

czono by najwięcej reklam soku. 
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Styl życia jako podstawa segmentacji 

Przez wiele lat opis segmentów konsumenckich pod względem demograficznym okazywał 

się wystarczający. Jednak w pewnym momencie okazało się, że wykorzystywanie tylko 

zmiennych demograficznych do wyodrębnienia różnych segmentów nie oddaje w pełni 

zróżnicowań, jakie mogą występować między różnymi grupami konsumentów. Okazywało 

się na przykład, że w segmencie osób w wieku 26-40 lat, pijących sok dla zdrowia, są co 

najmniej dwie kategorie konsumentów. Pierwsza to tacy, którzy prowadzą aktywny tryb 

życia i dla których picie soku dla zdrowia kojarzy się z większą aktywnością i większą 

wydolnością organizmu. Druga kategoria konsumentów to osoby, które uważają, że picie 

soku poprawia ich stan zdrowia i zmniejsza ryzyko zachorowań. Podział konsumentów 

w wieku 26-40 lat na dwie kategorie oznaczał, że bardzo trudno jest przygotować 

kampanię reklamową soku owocowego, która będzie w równym stopniu skuteczna dla obu 

grup. Ze względu na to, że każda kategoria konsumentów była podatna na inny rodzaj 

argumentacji, producent soku musiał podjąć decyzję, czy kampania reklamowa będzie 

przede wszystkim adresowana do tych osób, którzy prowadzą aktywny tryb życia, czy do 

tych, którzy obawiają się chorób. 

Ponieważ segmentacja na podstawie zmiennych demograficznych okazywała się w wielu 

sytuacjach niewystarczająca, w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych zaczęto 

się zastanawiać, czy można opracować nowy sposób segmentacji konsumentów. Spośród 

kilku propozycji największą popularność zyskała strategia segmentacji tworzonej na pod-

stawie stylów życia konsumentów. Określenie „styl życia konsumentów” zostało zdefinio-

wane jako różnego rodzaju aktywności i aspiracje konsumentów, które z jednej strony 

odzwierciedlają ich codzienne życie, a z drugiej pokazują, jak chcieliby, aby ich życie 

wyglądało. Podkreślano, że na styl życia ma wpływ sposób, w jaki człowiek był wychowy-

wany, jego przekonania i wartości oraz to, do czego dąży.  

Jednym z pierwszych oraz bardziej znanych badań stylów życia konsumentów było bada-

nie AIO, które zostało przeprowadzone w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczo-

nych. Nazwa AIO pochodzi od skrótu Attitudes, Interests, Opinions. W badaniu tym pre-

zentowano szereg stwierdzeń odnoszących się do postaw, opinii oraz zainteresowań konsu-

mentów. Osoba, z którą przeprowadzano wywiad, była proszona o ustosunkowanie się do 

każdego stwierdzenia poprzez zaznaczenie na 7-stopniowej skali, w jakim stopniu zgadza 

się z danym stwierdzeniem, lub w jakim stopniu dane stwierdzenie jej dotyczy. Przykła-

dowe stwierdzenia wyglądały następująco: 

Zainteresowania i opinie 

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami: 

 moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, 

 lubię organizować przyjęcia, 

 uważam, że reklama powinna być zakazana. 
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Aktywności 

Proszę określić jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 

 kupował/a Pan/i coś po godz. 20.00, 

 był/a w teatrze, 

 odwiedzał/a znajomych, 

 kupował/a coś w supermarkecie. 

Odpowiedzi respondentów analizowano w ten sposób, że poszukiwano osób, które udzie-

lały podobnych odpowiedzi w odniesieniu do prezentowanych stwierdzeń. Jeżeli osoby te 

tworzyły dostatecznie liczną grupę, to zaliczano je do jednego segmentu. Uznawano, że 

segment można utworzyć wtedy, jeśli można do niego zaliczyć co najmniej 5% ogółu 

respondentów. Była to minimalna liczebność segmentu, która czyniła go atrakcyjnym pod 

względem potencjalnej liczby konsumentów. Za mało użyteczne uznawano segmenty 

liczące powyżej 50% respondentów. Jeśli segment o takiej liczebności powstawał na 

podstawie analiz, to uznawano, że ustalone kryteria podobieństw udzielanych odpowiedzi 

były zbyt ogólne, co z kolei prowadziło do zbyt ogólnej charakterystyki danego segmentu. 

W typowym badaniu z reguły wyodrębniano od 7 do 10 segmentów konsumentów.  

Następnym krokiem była szczegółowa analiza, która prowadziła do opisu każdego 

segmentu pod względem wyznawanych wartości, aktywności oraz postaw wobec różnych 

zagadnień. Ponadto analizowano je pod względem demograficznym, tzn. dostarczano opisu 

zawierającego informacje: w jakim wieku są osoby należące do każdego segmentu, jakiej 

są płci, jakie mają wykształcenie, jaka jest ich siła nabywcza oraz jak często używają 

różnego rodzaju produktów. Bardzo często stosowaną praktyką było również nadawanie 

nazw wyodrębnionym segmentom. Nazwy dobierano tak, aby dobrze odzwierciedlały 

mentalność konsumentów należących do danego segmentu. Na przykład na podstawie 

badania AIO przeprowadzonego w latach siedemdziesiątych, a dotyczącego stylu życia 

amerykańskich gospodyń domowych, wyodrębniono następujące segmenty: 

___________________________________ 

ELEANOR - wzór towarzyskiej elegancji  

CATHY - zadowolona gospodyni domowa 

THELMA - staromodna tradycjonalistka 

MILDRED - wojownicza matka 

CANDICE - elegantka z przedmieścia 
___________________________________ 

Badania AIO były bardzo popularne w latach siedemdziesiątych. Na podstawie wyników 

takich badań pojawiła się możliwość analizy zachowań konsumentów poprzez ich 

wartości, aktywności oraz postawy. Jednak po kilkunastu latach prowadzenia takich badań 
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uznano, że ilość informacji zebranych w ich wyniku nie jest wystarczająca - zaczęto poszu-

kiwać podobieństw między konsumentami, biorąc pod uwagę kilkanaście wymiarów. 

W związku z tym zaproponowano nowe podejście do badania stylów życia, nazwane 

VALS (Value and Life-Styles). 

W badaniu VALS podstawą do segmentacji konsumentów są następujące informacje: 

 postawy i poglądy, 

 hierarchia wartości, 

 preferencje dotyczące korzystania z mediów (telewizja, radio, prasa), 

 zachowania w czasie wolnym, 

 zachowania konsumenckie, 

 profil osobowości. 

Po zebraniu tych informacji od konsumentów przeprowadzana jest analiza podobieństw 

odpowiedzi, która prowadzi do wyodrębnienia oraz opisu poszczególnych segmentów. 

Wyniki badania VALS-2 przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w latach osiem-

dziesiątych pokazały, że społeczeństwo amerykańskie można podzielić na następujące 

segmenty: 

Nazwa segmentu % populacji Charakterystyka 

ACTUALIZERS 8% liderzy opinii, mają wysoką samoocenę, otwarci na zmiany 

FULFILLEDS 11% dojrzali życiowo, ustabilizowani, konserwatywni 

BELIEVERS 16% 
tradycjonaliści, średnio zamożni, ważne są dla nich silne 

związki rodzinne 

ACHIEVERS 13% 
zorientowani na pracę i karierę, ważny jest dla nich 

wizerunek własnej osoby 

STRIVERS 13% poszukują aprobaty u innych ludzi, mają niską samoocenę 

EXPERIENCERS 12% entuzjastyczni, impulsywni, poszukują różnorodności 

MAKERS 13% skoncentrowani na sobie oraz rodzinie, bardzo praktyczni 

STRUGGLERS 14% 
skoncentrowani na zaspokajaniu bieżących potrzeb, 

z trudnością „wiążą koniec z końcem” 

Segmentacja społeczeństwa amerykańskiego na podstawie badania VALS-2 jest nadal 

bardzo popularna i wykorzystywana przez wiele agencji reklamowych do planowania 

strategii reklamowej. W zależności od tego, do jakiego segmentu zaliczają się konsumenci 

z grupy docelowej, styl kampanii dostosowany jest do mentalności osób z tego segmentu. 

Innym rodzajem segmentacji popularnym w Stanach Zjednoczonych jest segmentacja LOV 

(List of Values) przeprowadzana przede wszystkim na podstawie wartości życiowych, 

jakimi się kierują oraz do jakich aspirują konsumenci. Podczas wywiadu kwestionariu-

szowego konsumenci proszeni są o ustosunkowanie się do następujących wartości, które 

dzielą się na trzy grupy: 
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Wartości indywidualne 
Zorientowanie na świat 

zewnętrzny 
Relacje interpersonalne 

 samorealizacja  

(self-fulfillment) 

 zadowolenie (excitement) 

 poczucie sukcesu (sense 

of accomplishment) 

 szacunek do samego 

siebie (self-respect) 

 poczucie przynależności 

(sense of belonging) 

 poszanowanie (being 

 well-respected) 

 bezpieczeństwo (security) 

 radość życia (fun and 

enjoyment) 

 relacje z innymi (warm 

relationships with 

others) 

Odpowiedzi są następnie analizowane pod kątem poszukiwania grup konsumentów, dla 

których najważniejszy jest taki sam zbiór wartości. 

Podejście psychograficzne 

Jednym z nurtów badań segmentacyjnych, który jest rozwijany równolegle z analizą stylów 

życia konsumentów, są badania psychograficzne. Przedstawiciele tego podejścia interesują 

się przede wszystkim możliwością wykorzystania wiedzy dotyczącej osobowości konsu-

mentów do planowania strategii marketingowej.  

Pojęcie „osobowość” (ang. personality) pochodzi od łacińskiego słowa „persona”, które 

oznaczało maskę noszoną przez aktora. Poprzez wybór maski związanej z odgrywaną rolą 

chciał on wywrzeć określone wrażenie na publiczności. Odnosząc to do współczesnej 

wiedzy na temat osobowości człowieka, możemy powiedzieć, że wybór konkretnej maski 

przez aktora mógł być związany z odgrywaniem na scenie określonego typu osobowości.  

Współcześni psychologowie zaproponowali wiele definicji tego, czym jest „osobowość”. 

W zależności od kierunku teoretycznego postulowano zwracanie uwagi na różne aspekty 

funkcjonowania człowieka, na przykład na nieświadomość człowieka lub jego procesy 

poznawcze. Jednak wspólnym elementem tych definicji jest rozumienie osobowości jako 

wyjątkowego i niepowtarzalnego portretu psychologicznego danej osoby, który w znacz-

nym stopniu wpływa na to, jak reaguje ona na swoje otoczenie. 

Jednym z czynników, który przez wiele lat utrudniał skuteczne wykorzystanie wiedzy na 

temat osobowości konsumentów w działaniach marketingowych było to, że psychologowie 

zaproponowali wiele teorii osobowości, co w konsekwencji oznaczało różne rozumienie 

tego pojęcia. Jednak z biegiem czasu coraz większe uznanie wśród działów marketingu 

zyskiwali psychologowie, którzy reprezentowali tzw. nurt teorii cech. Przedstawiciele tego 

nurtu definiują osobowość człowieka jako zespół cech, które są specyficzne dla danego 

typu osobowości. Powodują one, że w różnych sytuacjach możemy obserwować pewne 

stałe, powtarzające się wzorce zachowań człowieka, włączając w to stany emocjonalne. 

Jeśli na przykład sklasyfikujemy kogoś jako typ osobowości ekstrawertywnej, to będziemy 

oczekiwali, że w większości sytuacji społecznych będzie się zachowywała zgodnie 
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z cechami, które składają się na ten typ osobowości. W tym konkretnym przypadku 

oznacza to między innymi, że taka osoba będzie się starała zwracać na siebie uwagę, łatwo 

przychodzi jej nawiązywanie kontaktów z innymi i jest często „duszą” towarzystwa. 

Obecnie najbardziej znaną teorią cech jest tzw. model Wielkiej Piątki (Big Five) 

opracowany przez dwóch amerykańskich psychologów Costa i McCrae. W modelu tym 

przyjmuje się, że osobowość człowieka można opisać na pięciu wymiarach: Ekstrawer-

tyzm, Neurotyzm, Otwartość na Doświadczenie, Sumienność i Ugodowość. 

Pierwsze próby wykorzystania teorii cech w marketingu polegały na poszukiwaniu związ-

ków pomiędzy cechami osobowości konsumentów a używaniem produktów określonej 

marki. Jednak większość wyników badań poszukujących takich związków okazała się nie-

jednoznaczna. Okazuje się, na przykład, że podobny odsetek konsumentów o skłonnoś-

ciach ekstrawertywnych jest konsumentami Coca-Coli i Pepsi. Nie oznacza to jednak, że 

powinniśmy rezygnować z prób wykorzystywania teorii osobowości do lepszego rozumie-

nia konsumentów i planowania skuteczniejszej strategii marketingowej. Przykład wyników 

analiz dla Coca-Coli i Pepsi może tylko wskazywać, że obie marki nie różnicują swojego 

wizerunku ze względu na profil osobowości konsumentów z grupy docelowej.  

Badania nad opisem psychograficznym konsumentów pod względem ich cech osobowości 

prowadzone są również w Polsce. Agencja badawcza 4P Research Mix opracowała własne 

podejście metodologiczne i narzędzie o nazwie Consumer Profiler. Jego podstawą teore-

tyczną są założenia leżące u podstaw teorii cech. Na podstawie własnych badań oraz 

doświadczeń marketingowych stworzyliśmy własną listę cech osobowości, która naszym 

zdaniem sprawdza się w praktyce marketingowej. Te cechy to: Asertywność, Przywódz-

two, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Empatia, Emocjonalność. Krótka charak-

terystyka każdego z tych wymiarów osobowości znajduje się poniżej: 

Asertywność – osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne 

emocje, nie poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. 

Przywództwo – cecha ta określa zdolność do kierowania i wpływania na inne osoby, umie-

jętność motywowania i mobilizowania innych do realizacji celów indywidualnych i gru-

powych. 

Ekstrawersja – typowy ekstrawertyk jest towarzyski, ma wielu przyjaciół, odczuwa po-

trzebę prowadzenia rozmów z innymi ludźmi, nie lubi natomiast na przykład zajmować się 

czytaniem w samotności. Potrzebuje podniet z zewnątrz, działa bowiem pod wpływem 

sytuacji, w której się znajduje. 

Otwartość na doświadczenia – osoba otwarta na nowe doświadczenia ma tendencję do po-

zytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, wysoką tolerancję na nowość i cieka-

wość poznawczą. 

Empatia – zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia 

ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. 

Emocjonalność – osoba wysoce emocjonalna jest lękliwa, depresyjna, spięta, ma niską 

samoocenę i zwykle silne poczucie winy. 
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Pomiar opisanych wyżej cech osobowości przeprowadzany jest przy pomocy wystandary-

zowanego kwestionariusza. Liczy on 30 stwierdzeń mierzonych na 5-stopniowej skali. 

Poszczególne stwierdzenia są wskaźnikami posiadania określonej cechy. Średnia z sumy 

odpowiedzi na stwierdzenia wskazuje, jaki jest stopień posiadania każdej z mierzonych 

cech. Im wyższy wynik, tym większy stopień natężenia występowania danej cechy. Wyniki 

z kwestionariusza pozwalają na opisanie badanej osoby lub populacji pod względem 

stopnia posiadania każdej z sześciu cech osobowości.  

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w sierpniu 2010 na ogólnopolskiej 

1000-osobowej losowo-kwotowej próbie osób w wieku 15+ średni stopień występowania 

każdej z cech osobowości w populacji Polaków wygląda następująco. 
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Rys. 1. Cechy osobowości w populacji Polaków w wieku 15+. 

Na rysunku widać, że Polacy są przede wszystkim empatyczni i ekstrawertywni. 

Ponieważ wyniki pomiaru cech osobowości mają być wykorzystywane do segmentacji 

konsumentów inną ważną analizą jest analiza segmentacyjna, której podstawą będą profile 

osobowości konsumentów. Analiza profili przeprowadzona będzie poprzez zestawienia ze 

sobą wszystkich mierzonych cech i opisanie, w jakiej występują one konfiguracji. Na tej 

podstawie będzie można wyodrębnić najbardziej „typowe” profile osobowości, które 

jednocześnie będą tworzyć segmenty psychograficzne. Do analizy wykorzystano ten sam 

zbiór danych jak w przy prezentacji stopnia posiadania cech osobowości, tzn. z badania 

1000-osobowej próby Polaków w wieku 15+. Do analizy segmentacyjnej profili wyko-

rzystano pakiet STATISTICA i analizę klasteryzacji metodą k-średnich. Przeprowadzone 

analizy wskazują, że polskich konsumentów można podzielić na 4 psychograficzne profile 

osobowości. 
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Zdecydowani 16,6%

Przeciętni 25,9%

Poszukujący 28,7%

Wycofani 28,8%

Zdecydowani 16,6%

Przeciętni 25,9%

Poszukujący 28,7%

Wycofani 28,8%

 

Rys. 2. Psychograficzne profile osobowości Polaków. 

Stopień posiadania każdej z mierzonych cech przez osoby o danym profilu osobowości jest 

następujący. 
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Rys. 3. Profile a cechy osobowości. 
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Podsumowanie i wnioski 

Wiedza na temat tego, jaki profil osobowości jest dominujący wśród konsumentów pro-

duktu określonej marki, nadaje się do wykorzystania w komunikacji marketingowej, której 

celem jest zmiana postaw konsumentów. W literaturze psychologicznej pojawia się coraz 

więcej wyników badań pokazujących związki pomiędzy cechami osobowości a skuteczną 

strategią perswazyjną. Pokazują one, że skuteczność przekazu perswazyjnego, a w konsek-

wencji zmiana postawy zależy od profilu osobowości osoby, do której jest on kierowany. 

Innymi słowy strategia perswazyjna może być bardziej skuteczna, jeśli będzie uwzględ-

niać, czy dominującą cechą psychograficznego profilu osobowości jest np. ekstrawersja 

czy introwersja. Na przykład w jednym z badań przeprowadzonych w Stanach Zjedno-

czonych okazało się, że osoby o przywódczym typie osobowości były bardziej podatne na 

argumenty perswazyjne, jeśli były one przekazywane przez osobę pewną siebie, prezentu-

jącą stanowczy punkt widzenia i dyrektywną. Można przypuszczać, że podobne zależności 

można zaobserwować także w obszarze zachowań konsumenckich. Ta sama reklama może 

inaczej oddziaływać na konsumentów z wysokim współczynnikiem Empatii, a inaczej na 

konsumentów z wysoką Otwartością na doświadczenia. W przypadku reklam kierowanych 

do tej drugiej grupy mogłoby być w nich dużo odniesień do tej cechy osobowości, np. 

poprzez slogany „odkryjesz nowe, wspaniałe doznania” czy „pozwól sobie na nowe 

doświadczenia”.  

  


