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O rganizacja podlega różnego 
rodzaju przemianom. Dlatego 
nie można cały czas polegać tylko 

na starych receptach. Każdy organizm, aby 
mógł się prawidłowo rozwijać i sprawnie 
funkcjonować, potrzebuje „badań okreso-
wych”, czyli kontroli. Temu właśnie służy 
antropologia organizacji pracy. Badanie 
jakościowe organizacji umożliwia uzy-
skanie odpowiedzi na pytania, których 
zrozumienie może znacząco się przyczy-
nić do jej lepszego funkcjonowania. Aby 
zrozumieć ludzkie zachowania, musimy 
zastosować podejście, które zapewni 
nam nie tylko dostęp do tych zachowań, 
ale także do znaczeń, które nimi kierują. 
Stosując techniki etnograficzne, możemy 
zobaczyć świat oczami przedstawicieli in-
teresującej nas grupy. Dzięki temu uczymy 
się rozumieć ich postępowanie i poznać 
prawdziwe pobudki działań. 

Po co badamy
Badania etnograficzne mają pokazać, jak 
od wewnątrz rzeczywiście funkcjonuje 
firma i jej pracownicy. Badania te dotyczą 
czynności codziennych – rutynowych, któ-
re często funkcjonują poza świadomością. 
Dla większości ludzi właśnie do takich 
czynności należy praca. Możemy oczy-
wiście zapytać naszego przedstawiciela 

handlowego, w jaki sposób pacyfikuje nie-
zadowolonego klienta, jednak obserwacja 
powie nam o czym innym – o rzeczach, 
które robi on automatycznie. Okazało się 
np., że typowe dla przedstawicieli wszyst-
kich branż, dla których robiliśmy badania 
(alkohole, leki, finanse, telekomunikacja), 
jest stosowanie wymówki „oni”: „My by-
śmy chętnie, ale oni, tam, w Centrali, mają 
takie wymagania”. Tę strategię stosują za-
równo w przypadku ważnych spraw (jak 
kilkuletnie umowy), jak i w sferze codzien-

nych zakupów. Na przykład, na skargę nie-
zadowolonej klientki, że rączki od torby 
się urywają 5 minut po wyjściu ze sklepu, 
ekspedientki standardowo odpowiadają: 
„No wie pani… Jaka firma, takie torby. 
Ja tu tylko sprzedaję!” Nie warto chyba 
tu nawet komentować odczuć klientów 
w zetknięciu się z taką opinią pracownika 
o własnej firmie…

Etnografia pozwala zbadać przyczyny 
takich zachowań. Dzięki tej wiedzy można 
wprowadzić skuteczne zmiany – nowe 

Etnografia wewnątrz firmy
tekst: Julia izmałkowa

Zdaniem przywódców biznesowych najczęstszym źródłem trudności w zarządzaniu 

firmą są problemy wewnętrzne. Pomóc w jej lepszym funkcjonowaniu może etnografia. 

Ale antropologia organizacji to działka często zaniedbywana.
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nawyki lub zasady działania, minima-
lizując sprzeciw czy niezadowolenie ze 
strony pracowników. Etnografia pomaga 
zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują 
się tak, a nie inaczej, jak powstają takie, 
a nie inne problemy lub nieporozumienia, 
jakie zapisy czy wzorce uniemożliwiają 
wykonywanie pracy tak, jak jest zakładane 
albo pożądane, pokazuje, co obniża efek-
tywność naszych działań zarządczych.

Często to, co ludzie uważają za oczywi-
ste, okazuje się inne niż zakładali. Rzeczy, 
które na pierwszy rzut oka wydają się bez 
znaczenia, okazują się czasem niezwykle 
istotne. Na przykład, podczas badania 
w aptekach okazało się, że farmaceuci czę-
ściej zamawiają produkty firmy, na której 
folderach łatwo mogą zanotować swoje 
uwagi, a nie tej, która przygotowała swoje 
informacje na efektownym, drogim i śli-
skim papierze. 

Jak badamy
Każde badanie etnograficzne musi być 
„szyte na miarę”. Techniki są dobierane 
tak, by jak najlepiej pasowały do konkret-
nej organizacji – jej charakteru i natural-
nej struktury. Wszystko po to, żeby w jak 

najbardziej efektywny sposób realizować 
założenia badawcze.

Badanie zazwyczaj wygląda następu-
jąco: Przez X dni (najczęściej od 1 do 7) 
spędzamy czas z badaną osobą lub w wy-
branych miejscu (jego wybór narzuca 
klient). Spędzamy z nią cały dzień ro-
boczy – robimy wszystko, co ona robi, 
jesteśmy z nią na wszelkich spotkaniach, 
obsługujemy razem klientów, przyjmu-
jemy zamówienia, pakujemy towar itd. 
Niezależnie od konstrukcji badania, ko-
rzystamy z trzech podstawowych typów 
technik badawczych: wywiadu, obserwacji 
i analizy materiałów wtórnych. 

Rzetelnie badanie zbudowane jest tak, 
aby można się opierać na więcej niż jednej 
z tych technik – ma to na celu elimina-
cję lub ograniczenie ryzyka wyciągnięcia 
błędnych wniosków. 

Przykład
Realizując badania dla jednej z firm 

odzieżowych, pracowaliśmy razem ze 
sprzedawcami i do zbierania danych mo-
gliśmy wykorzystać:
▶  obserwację pracy poszczególnych osób/

działów;
▶  obserwację współpracy i przepływu 

informacji pomiędzy poszczególnymi 
osobami w sklepie i różnymi oddzia-
łami i centralą;

▶  obserwację uczestniczącą (badacz wy-
konuje te same czynności, co pracow-
nicy organizacji);

▶  wywiad z osobami pracującymi w skle-
pie;

▶  analizę rozmowy pomiędzy osobami 
pracującymi w organizacjach;

▶  rozmowy, wywiady z osobami pośred-
nio związanymi z organizacją (klienci, 
podwykonawcy);

▶  analizę kontekstu pracy (miejsce, na-
rzędzia, środowisko, warunki);

▶  analizę dostępnych materiałów orga-
nizacyjnych (lub ich brak);

▶  obserwację sposobu realizacji pole-

ceń służbowych.
Mimo że przede wszystkim mieliśmy 

zbadać firmę „od środka”, przy okazji 
poznaliśmy stosunek klientów nie tylko 
do samych sprzedawców, ale też do róż-
nego rodzaju procedur, technik sprze-
daży czy reklamy.

Taka wszechstronna możliwość ob-
serwacyjna i wywiadowcza pozwoliła 
na zebranie niezwykle różnorodnych 
informacji, które przyczyniły się między 
innymi do:
▶  zmiany wytycznych architektonicz-

nych dla nowych sklepów firmy;
▶  wprowadzenia udogodnień w miej-

scu pracy, które znacząco zwiększyły 
skuteczność i poziom zadowolenia 
pracowników;

▶  przygotowania nowych procedur 
pracy dla pracowników;

▶  zmiany systemu motywacyjnego;
▶  zmiany założeń rekrutacyjnych 

i wprowadzenie nowego materiału 
szkoleniowego dla początkujących 
pracowników;

▶  przygotowania rozwiązań dotyczą-
cych problemów klientów, z istnienia 
których nie zdawano sobie sprawy;

▶  analizy skuteczności (i jej braku) akcji 
promocyjnych;

▶  znalezienia powodów, które wpływały 
na to, że niektóre towary się w ogóle 
nie sprzedawały;

▶  zrozumienia całkowitego braku sku-
teczności niektórych POS;

▶  zmiany wystroju sklepu;
▶  zrobienia wstępnej segmentacji klien-

tów docelowych itp.

Skuteczne metody
Dla badań etnograficznych najważniej-
sza jest wiarygodność (dzięki temu, że 
mamy wiele poziomów znaczeniowych 
do porównania, możemy się upewnić, 
czy coś jest prawdą), autentyczność (na-
turalne konteksty pomagają zdjąć ma-
ski), zrozumienie niespójności (kłam-

Sytuacje lub firmy, w których 
badania etnograficzne są 
szczególnie potrzebne:

– Organizacje multikulturowe
– Fuzja firm
– Zmiana cyklu życia organizacji
–  Obniżenie efektywności pracy niektó-
rych działów
–  Niezadowolenie pracowników – wzra-
stające rotacje, odejścia itp.
–  Potrzeba sprawdzeni , na ile zakładane 
wartości i wytyczne top managementu 
są tak samo rozumiane w obrębie całej 
organizacji
–  Zwiększenie ilości sytuacji konflikto-
wych lub problematycznych (wewnątrz 
lub na zewnątrz organizacji)
–  Zwiększające  się  niezadowolenie 
klientów
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stwo też jest częścią zrozumienia świata 
człowieka, ważne jest dojście, dlaczego 
mija się z prawdą). 

Pomagają to osiągnąć:
▶  techniki badawcze – pozwalają one 

wyjść poza deklaracje i zobaczyć 
głębię problemów, zrozumieć rze-
czywistą sytuację i znaleźć właściwe 
rozwiązania,

▶  analiza kontekstów – pozwala stwo-
rzyć holistyczną wizję badanej orga-
nizacji,

▶  szukanie wzorców i przyczyn – et-
nografia wychodzi poza bieżące 
problemy. Pokazuje fundamentalne 
przyczyny tego, że coś funkcjonuje 
tak, a nie inaczej. A to pozwala na za-
uważenie prawdziwych problemów, 
a nie tylko powierzchownych obja-
wów. Możemy rozwiązywać trudności 
na bieżąco, ale, aby uchronić się przed 
ich powstawaniem w przyszłości, mu-
simy dobrze poznać przyczyny, 

▶  sposób analizy – analizowana jest 
zarówno forma, jak i treść. Zakłada-
my, że to, jak się rozmawia, a także 
to, o czym się rozmawia, są elemen- 
tami nierozłącznie ze sobą powią-
zanymi.

Dlaczego etnografia?
Łatwiej przychodzi inwestowanie w ba-
dania produktowe, sprawdzanie poziomu 
zadowolenia z usług lub nawet szkolenia 
pracowników. Znacznie trudniej przeko-
nać o tym, że zanim się pozna klientów, 
warto zrozumieć, jak myślą, co wiedzą 
i w co wierzą ci, którzy tworzą twoją firmę 
– pracownicy.

Przyjęło się, że badania etnograficzne 
robią przede wszystkim firmy usługo-
we, po to, by poprawić obsługę klienta. 
Ale prawda jest taka, że każda organizacja 
raz na jakiś czas potrzebuje takiego bada-
nia – to tak jak wizyta kontrolna u lekarza 
– możemy ignorować objawy, ale potem, 
gdy choroba się rozwinie, zaczynamy ża-
łować. Jest tego kilka powodów – dzięki 
badaniom etnograficznym widzimy i rozu-
miemy więcej (mamy możliwość zobaczyć 
świat oczami drugiego człowieka – pozwo-
lić zabrać się „w podróż”). Znajdujemy 
rozwiązania, gdy odkrywamy, że jakiś 
system nie działa lub procedury są całko-
wicie nieskuteczne. W holistycznym ujęciu 
możemy zobaczyć wszystkie konteksty 
naraz i uzmysłowić sobie ich wzajemne 
oddziaływanie. Kolejnym powodem jest 
oszczędność. Etnografię powinni robić ci, 

których nie stać na tzw. tanie rozwiązania. 
Chociaż bowiem techniki etnograficzne 
mogą być kosztowne w realizacji, to dzięki 
temu, że poprzez nie widzimy mecha-
nizmy dogłębniej i szerzej, zyskujemy 
szansę na wprowadzenie oszczędności 
długoterminowych. Wyniki takich ba-
dań umożliwiają znalezienie skutecznych 
rozwiązań i zapewniają takie zrozumie-
nie organizacji, że kolejne badania długo 
nie są konieczne. Problemy zmieniają się 
zdecydowanie szybciej niż powody ich 
występowania. I jeszcze jedna zaleta ba-
dań etnograficznych – ich autentyczność. 
Dobrze przygotowane i poprowadzone 
badanie etnograficzne nie wzbudza wątpli-
wości co do autentyczności zachowań, bo 
nie przypomina Big Brothera, ale życie ze 
wszystkimi jego fascynacjami, banalnością 
i urokiem zwyczajności. 

Julia Izmałkowa, założycielka pierwszej 

w Polsce firmy Izmałkowa Consulting, 

specjalizującej się w badaniach etnograficznych 

dla marketingu i biznesu. 

ju l ia@izmalkowa.com
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