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Julia izmałkowa

Metoda etnograficzna jest najbardziej 
angażującą metodą badań jakościowych 
docierającą najbliżej i najbardziej bezpo-
średnio do działań człowieka – dlatego 
czasem wzbudza dużo wątpliwości i kon-
trowersji związanych z etyką badawczą. 
Podstawą większości technik etnograficz-
nych jest obserwacja. Najwięcej wątpliwo-
ści wzbudza obserwacja uczestnicząca, 
kiedy to mieszkamy przez jakiś czas z wy-
branymi osobami.
Świadomość zasad etycznych służy 
nie tylko ochronie osób, ale dodatkowo 
pozwala na przeprowadzanie wywia-
dów w atmosferze wolności, zaufania 
i profesjonalizmu.
Wiele kontrowersji i dyskusji w Stanach 
Zjednoczonych wzbudziło zachowanie 
jednej z firm motoryzacyjnych, której pra-
cownik podnajął mieszkanie garażowe 
i zamieszkał z pewną rodziną w celu 
obserwowania ich potrzeb oraz wyma-
gań względem samochodu. Kiedy infor-

macja o tym przedostała się do prasy 
ludzie byli oburzeni takim postępowaniem. 
Firma natomiast tłumaczyła, że nikomu 
nie robiła krzywdy i chciała tylko stworzyć 
samochód, który w pełni będzie spełniał 
oczekiwania całej rodziny. Jednak było to 
posunięcie się o kilka kroków za daleko: 
– badanie przeprowadzono bez wiedzy 
jego uczestników. Niezależnie jednak od 
tego, jak szczytne są cele i jak wiele korzy-
ści może to przynieść w przyszłości, nic 
nie usprawiedliwia nadużywania zaufania 
osób badanych.
dlatego każde badanie wymaga świa-
domości kilku zasad:
nie krzywdź – zarówno fizycznie, jak 
i psychicznie. Oczywiście zakładamy, że 
badacze są spokojni i zrównoważeni – nie 
terroryzują swoich gospodarzy. Ale krzyw-
dzący może być też brak reakcji na takie 
zachowania osoby badanej, które szko-
dzi jej samej. Na przykład podczas jed-
nego z badań przeprowadzonych w USA 

badacz zaobserwował, iż badany mie-
sza amoniak z chlorem, skutkiem czego 
powstają szkodliwe opary. Mimo że etno-
grafom nie wolno ingerować w czynno-
ści informatorów, jego obowiązkiem było 
poinformowanie badanego na temat 
szkodliwości i niebezpieczeństwa takiego 
zachowania. Badana osoba była niezwy-
kle wdzięczna za udzieloną radę.
Świadomość – dla dobra badania i klienta 
nie zawsze możemy ujawnić dokładny 
powód i cel badania. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że osoba, w życie której wcho-
dzimy, musi wiedzieć, iż robimy badanie 
marketingowe. Zazwyczaj takie wytłuma-
czenie całkowicie zaspokaja ciekawość 
informatorów, tym bardziej, że społeczeń-
stwo coraz więcej wie na temat tego, czym 
jest marketing, do czego służy i w jaki spo-
sób pozyskuje się informacje.
Szacunek do praw informatora – ludzie, 
którzy zgodzili się na badanie, zazwyczaj 
w pełni ufają i wierzą, iż będzie to poży-

Zapiekanka Zamiast kanapki 
Z domu. kiedy prZeprowadZamy 
badanie Z dZiećmi i Zaobserwujemy 
ich Zachowanie nieZgodne w wolą 
rodZiców, nie donosimy im na nie.

Jeśli wyobrazimy sobie 
metodologię jako młotek 
leżący na półce z narzędziami, 
to jest on w tym momencie 
neutralny. Jeśli zaczniemy 
sobie wyobrażać różne 
praktyczne użycia tegoż 
młotka, zaczyna on tracić 
walor neutralności. 
Na przykład można go użyć 
do budowania pięknych mebli 
bądź do ich niszczenia itp.

krzysztof konecki

czyli dlaczego etnografia nie jest złaMetoda neutralna
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być przedstawiana raczej jako członek 
pewnej badanej społeczności niż indy-
widuum. Konkretne sytuacje i ilustracja 
kodów mają tylko uzasadniać, być dowo-
dem na słuszność interpretacji. Nigdy nie 
ujawniamy żadnych danych bez zgody 
informatorów. 
informacja zwrotna – niektóre osoby 
uczestniczące w badaniu chcą wiedzieć 
coś na temat jego wyników. Najczęściej 
to jednak nie jest możliwe (zgoda klienta), 
nie jest też potrzebne tak naprawdę tym 
osobom (raport badawczy dla osób spoza 
marketingu nie jest najbardziej fascynującą 
lekturą). Czasem jednak możemy dostar-
czyć informacji zwrotnej na jakiś wybrany 
temat. Na przykład, kiedy robiliśmy bada-
nie eksploracyjne na temat mody, grupa 
nastolatków szczególnie zaangażowanych 
w projekt chciała wiedzieć, jakie marki 
lubią ludzie w ich wieku i jakich nigdy by 
na siebie nie włożyli. Po uzyskaniu zgody 
od klienta część takiego raportu została 

do nich wysłana. To, co jest ważne, to 
nie dawać obietnic bez pokrycia, a jeżeli 
już coś obiecaliśmy, to na pewno dotrzy-
mać słowa. 
Podsumowując: to, czy badanie jest 
etyczne, zależy zarówno od zaangażo-
wania i uczciwości agencji badawczej, jak 
i klienta. Techniki same w sobie są neu-
tralnymi narzędziami, dopiero ich użycie 
nadaje im odpowiednie znaczenie… 

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.

wielu ludZi nie poZwala 
się fotografować 
Z papierosami, należy to 
usZanować i Zaakceptować.

Już nas nie 
dziwi, gdy 
osoby badane 
proszą, by 
nie robić im 
zdjęć, kiedy 
palą, mimo że 
nie wstydzą 
się, kiedy 
nagrywamy 
je podczas 
kłótni lub kiedy 
chodzą w samej 
bieliźnie 
po pokoju.

gadżety są ZawsZe ciekawe Z punktu 
badawcZego. jeżeli jednak są traktowane 
jako pamiątki, informator może nie chcieć 
o nich mówić.

ucZestnicZymy cZęsto 
w bardZo osobistych i 
intymnych prZeżyciach 
rodZiny. badacZ musi 
uważać, żeby swoim 
Zachowaniem cZy słowem 
nie uraZić i nie ZraZić 
informatorów.

teczne i w miarę przyjemne doświadczenie 
dla wszystkich stron, dlatego nie możemy 
wchodzić z butami w ich prywatne życie. 
Badanie etnograficzne zakłada sprawdza-
nie informacji w różnych miejscach i w róż-
nych sytuacjach, niezbędne jest jednak 
uzyskanie zgody i zachowanie szacunku 
dla osoby badanej. Jeżeli ktoś czuje się 
z czymś niekomfortowo, nie należy naci-
skać. Informator ma prawo odmówić 
odpowiedzi na zadane pytania lub nie zgo-
dzić się na jakiś element badania. Na przy-
kład, nie dziwi już nas, gdy osoby badane 
proszą, by nie robić im zdjęć, kiedy palą, 
mimo że nie wstydzą się, kiedy nagrywamy 
je podczas kłótni lub kiedy chodzą w sa-
mej bieliźnie po pokoju. Brak zgody na coś 
jest również informacją, którą można spo-
żytkować na korzyść badania.
anonimowość – nie ma tu konkretnej 
rodziny, nie ma konkretnego miejsca. 
Są wzory, schematy oderwane od czło-
wieka. Osoba badana w raporcie powinna 

kiedy 
ZdarZają się 
kłótnie 
rodZinne, 
badacZ musi 
poZostać 
całkowicie 
neutralny.

 


