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Powody, dla których ludzie zgadzają 
się na udział w badaniach tradycyj-
nych, są zazwyczaj proste – za roz-

mowę, trwającą od dwóch do czterech 
godzin dostają określoną sumę pieniędzy 
(zazwyczaj jest to kilkadziesiąt złotych, 
często można też dostać jakiś prezent). 
Czasami dodatkową motywacją jest 
wsparcie znajomej rekruterki.

Dlaczego jednak ludzie zgadzają się 
na udział w badaniu polegającym na tym, 
że na jeden, dwa, a nawet cztery dni 
zamieszka z nimi obcy człowiek? Więk-
szość klientów, kiedy o to pytają, natych-
miast dodaje: „Bo ja za żadne skarby 
bym się na coś takiego nie zgodził/a!!!”. 
Większość czytających ten tekst również 
by się nie zgodziła. Co zatem decyduje 
o tym, że inni się zgadzają?

Oczywiście – bez dwóch zdań – pie-
niądze mają znaczenie, ale na ogół ist-
nieje jeszcze cała gama wewnętrznych 
motywacji, o których warto pamiętać. Dla-
czego? Ponieważ ta wiedza jest absolut-
nie niezbędna zarówno przy prowadzeniu 
badania (zwłaszcza, kiedy należy reago-
wać na trudne sytuacje) jak i w później-
szej interpretacji wyników.

Jednym z przykładów takiej motywa-
cji jest po prostu zabicie nudy. Dla ludzi, 

uważających swoje życie za monotonne, 
udział w badaniu jest czymś ekscytują-
cym, czymś, co pozwoli urozmaicić nudną 
codzienność – to właśnie daje im kilku-
dniowa obecność badacza w domu. 
W przypadku takiej motywacji badacz 
musi bardzo uważać, aby w mniej lub bar-
dziej nieświadomy sposób nie zachęcać 
osoby badanej do zmiany codzienności 
– musi wyrazić pełną akceptację i zainte-
resowanie tym, co dzieje się w jego życiu. 
„Widzisz, moje życie jest takie zwyczajne, 
pewnie strasznie cię zanudzę” – takie 
myślenie najczęściej skłania informatora 
do „zabawiania” badacza. Jeśli badacz 
zaobserwuje, że taką potrzebą kieruje się 
informator, musi uważnie, łagodnie i cier-
pliwie tłumaczyć (raz czy dwa na ogół nie 
wystarczy), że tak, jak jest, jest „wystar-
czająco dobrze”, że to, co go najbardziej 
ciekawi, to właśnie codzienność, która dla 
niego jest bardzo interesująca, ponieważ 
– i tu musi pojawić się powód bardzo sta-
rannie przemyślany, idealnie dostosowany 
do osoby, z którą badacz rozmawia.

Często dopiero w trakcie badania 
pojawia się kolejny rodzaj motywacji 
– chęć nauczenia czegoś innych. Ludzie 
lubią czuć się potrzebni, a fakt, że umieją 
coś, czego nie potrafi druga osoba, daje 
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Dlaczego ludzie 
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nauka kupowania i oddawania  
– ważna lekcja i dla badacza 
i dla informatora
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im poczucie wyjątkowości. Co należy 
z tym zrobić? Poddać się – odrzucenie 
chęci pomocy, czy nauczenia się cze-
goś przez badacza może w bardzo nie-
korzystny sposób wpłynąć na relacje 
badacz-informator. W jednym z badań, 
już po pierwszym dniu, kiedy robione 
były intensywne zakupy, okazało się, 
że badaczka – w odróżnieniu od infor-
matora – nie ma zwyczaju oddawać 
lub reklamować zakupionych towarów. 
Dlatego następnego dnia, na powitanie 
badaczki, dziewczyna (informator) powie-
działa: „Idziemy na zakupy. Kupimy coś, 
co ci się nie podoba, a wieczorem zwró-
cimy. Musisz się tego nauczyć – nie wolno 
ich się bać.” Oprócz zdobycia nowego 
doświadczenia pomogło to badaczce 
w zgłębieniu postawy wobec korporacji, 
konsumpcjonizmu oraz asertywności.

W przypadku badań dzieci czę-
sto motywacją rodziców jest uzyska-
nie opinii osoby trzeciej. Kiedy robimy 
badanie z dzieckiem (nie z rodzicami) 
i spędzamy z nim cały dzień, zazwy-
czaj nie kończy się ono z chwilą, kiedy 
maluch idzie do łóżka – badacz zazwy-
czaj musi spędzić godzinę lub dwie, opo-
wiadając rodzicom, jak zachowywało się 
ich dziecko poza domem, jak reagowali 

na nie rówieśnicy, co mówiły panie przed-
szkolanki itd. Najbardziej jednak intere-
suje ich, jak wypadła ich pociecha na tle 
innych dzieci. Świadomość takiej moty-
wacji jest niezwykle ważna dla możliwie 
najdelikatniejszego załatwienia tej sprawy. 
Badacz, niezależnie od tego, czy jest 
antropologiem czy psychologiem, nie 
jest upoważniony do wydawania opinii 
czy osądów, ale też nie może zostawić 
rodziców w próżni i nie udzielić im żad-
nych informacji. Dlatego musi być przy-
gotowany, że pomimo wielkich emocji 
(głównie rodziców) i próśb, powinien opo-
wiedzieć o całym dniu z dzieckiem bez 
ocen, opinii i porównań.

Kolejnym rodzajem motywacji jest 
próba przed innymi, „obcymi”. Zabawne, 
ale prawdziwe – większości ludzi bada-
nia etnograficzne kojarzą się ze swojego 
rodzaju reality show, Big Brotherem. Dla 
niektórych zupełnie niezrozumiałe jest, 
jak można wziąć udział w takim pro-
gramie i chcą przekonać się na własnej 
skórze, jak to jest. Inni z kolei bardzo 
chcieliby wystąpić w tego typu show, ale 
boją się, że nie wytrzymają, w związku 
z czym traktują badanie jak sprawdzian 
– często dotyczy to rodziców niegrzecz-
nych dzieci, którzy uważają, że jedyną 

nadzieją jest dla nich Dorota Zawadzka, 
czyli Super Niania, więc przed wysłaniem 
zgłoszenia do jej programu muszą zro-
bić próbę.

To są przykłady tylko kilku motywacji 
– jest naprawdę wiele powodów i czyn-
ników, które skłaniają ludzi do wzięcia 
udziału w badaniu. Bardzo ważne jest, 
aby badacz wiedział, czym kierowała się 
dana osoba, wyrażając na nie zgodę. 
Rodzaj motywacji może mieć duży wpływ 
na zachowanie informatora, a co za tym 
idzie na wyniki badania. Badacz powi-
nien więc zadbać o to, aby bez względu 
na powody swojego udziału w badaniu 
informator zachowywał się jak najbardziej 
naturalnie i czuł się dobrze. Dzięki temu 
wszyscy zyskują – badacz uzyskuje praw-
dziwe, autentyczne wyniki, a informator 
czuje satysfację i zadowolenie z tego, 
że doświadczył czegoś nowego.

Autorka prowadzi firmę Izmałkowa Con-
sulting specjalizującą się w wykorzystywa-
niu badań etnograficznych w marketingu 
i zarządzaniu. W swoich projektach łączy 
wiedzę z dziedziny antropologii, psycho-
logii i biznesu; julia@izmalkowa.com

Badanie często jest 
kolorowym „promykiem“ 
w szarej rzeczywistości

Rodzice często po badaniu dopytują, czy ich dziecko 
jest lepsze, szybsze, mądrzejsze od innych dzieci? 
czy na pewno wszytko z nim w porządku?

nauka gotowania – dzięki temu 
mogą się poczuć bardzo wyjątkowi  
(badaczom zawsze smakuje)




