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ELŐSZÓ
A könyv írásának ötlete akkor vetődött fel, amikor szembesültem azzal a
kérdéssel, hogy milyen szakirodalmat adjak meg levelező hallgatóimnak, akik A
fókuszcsoportok módszere című tárgyamat hallgatták a Budapesti Corvinus
Egyetemen. Már korábban is találkoztam ezzel a nehézséggel, hiszen nappali
tagozatos hallgatóimnak sem tudtam megfelelő irodalmat ajánlani, de náluk ez
kevésbé jelentett problémát, mivel az órákon részletesen ismertettem a módszert.
Az is előfordult, hogy különböző szakterületeken dolgozó kutatók, akik
fókuszcsoportos kutatást szerettek volna végezni, fordultak hozzám tanácsért,
hogy milyen szakirodalmat olvassanak. Azért voltam gondban, mert erről a
témáról eddig még nem jelent meg magyar nyelvű könyv, amely a
fókuszcsoportos kutatások összes lépését bemutatta volna az elejétől a végéig. A
már megjelent külföldi könyvek is többnyire csupán egy-egy sajátos
szemszögből vizsgálják a témát, ahelyett hogy egy átfogó megközelítés
keretében ismertetnék az eltérő felfogásokat. Sem a magyar, sem a külföldi
szakirodalom nem érinti kellő mélységben és alapossággal a fókuszcsoportok
analízisének kérdéskörét. Úgy éreztem, fontos részletes magyarázattal szolgálni
ebben a tárgyban. A könyvben számos lényeges elemzési megfontolást
tárgyalok: például, hogy hogyan strukturáljuk az elemzést, használjunk-e
számokat az elemzésben, milyen korlátai vannak az általánosíthatóságnak az
eredmények tekintetében, ki végezze az elemzést, stb. Bemutatok sokféle
elemzési metódust, köztük gyorselemzési technikákat, amelyek elsősorban az
alkalmazott kutatások számára lehetnek hasznosak, és alaposabb, átirat alapú,
elmélet által alátámasztott módszereket, amelyek időigényességük miatt inkább a
tudományos kutatások esetében alkalmazhatóak. A könyv tartalmazza az általam
kifejlesztett és kutatásaim során alkalmazott elemzési sémát is. A
fókuszcsoportokkal foglalkozó írások sokszor a módszer technikai
kivitelezésének is csak egy-egy variációját tárgyalják, ezzel szemben hasznosnak
tartom itt is a többféle lehetséges alternatíva bemutatását. Egyes fókuszcsoportos
szakkönyvek nem érintenek szociálpszichológiai kérdéseket a módszerhez
kapcsolódóan, vagy ha igen, akkor csupán egyetlenegy aspektusból. Holott a
szociálpszichológiai megközelítések szerepe fontos! Éppen szociálpszichológiai
nézőpontunk határozza meg, hogy mit gondolunk, mi az, ami megtudható a
fókuszcsoportokból, milyen jelenségekkel találkozunk a csoportok kivitelezése
során. Egy olyan könyvet szerettem volna, amelyik nemcsak egyfajta
szociálpszichológiai megközelítést vázol fel, hanem mind a hagyományosabb,
mind az újabb törekvéseket, továbbá ezek jelentőségét is bemutatja a
fókuszcsoportos kutatás szempontjából.
Sok szakember egységes szabályokat határoz meg az összes
fókuszcsoportos kutatásra vonatkozóan. Ez a könyv azonban azt a felfogást
képviseli, hogy kutatási célunktól, vizsgált problémánktól, tágabb elméleti
megközelítésünktől, technikai lehetőségeinktől függően más-más alternatív
módjai léteznek a fókuszcsoportos beszélgetések szervezésének és elemzésének.
Felvázolom tehát azokat a választási alternatívákat is, amelyekkel egy kutatónak,

ha ezt a módszert választja, szembesülnie kell, és támpontokat nyújtok döntései
meghozatalához. A kutatók többnyire eltérő nézeteket vallanak arról, hogy mit
tudhatunk meg a fókuszcsoportokból, hogy milyen egy jó csoport, hogyan kell
elemezni az interjúkat. A könyvben bemutatom ezeket az eltérő álláspontokat és
ezek indoklását is. Az olvasót arra ösztönzöm, hogy különféle sztenderdek,
„receptek” mechanikus alkalmazása helyett gondolja át az egyes kivitelezési
technikák, elméletek ellen és mellett szóló érveket. Mérlegelje a teendőket az
általa elfogadott argumentumok, valamint kutatási céljának függvényében.
Például valóban szükségszerű-e, hogy a piackutatási fókuszcsoportok
ismeretlenekből álljanak, homogén összetétellel, és hogy a csoportbefolyást
hátrányos tényezőként kezeljék? Szükség van-e arra, hogy egy speciális
detektívtükörrel ellátott „mesterséges” környezetben kerüljön rájuk sor? Ezt és
ehhez hasonló kérdéseket is tárgyalok a könyvben. Az egyes témák tárgyalásánál
korábbi eredményeimre és gyakorlati tapasztalataimra építek, amelyeket
társadalmi alapkutatási, piackutatási, politikai közvélemény-kutatási és egyéb
alkalmazott célú fókuszcsoportos vizsgálatok során szereztem.
A külföldi fókuszcsoportok módszerét tárgyaló szakirodalom nagy része
két típusba sorolható: egyrészt vannak az elsősorban alkalmazott célú
fókuszcsoportokra hangsúlyt fektető könyvek. Ennek nagy részét a piackutatási
célú csoportokkal foglalkozó művek jelentik. A másik típust pedig az olyan,
társadalomtudománnyal foglalkozó kutatók tollából született könyvek alkotják,
amelyek tudományos célra készült fókuszcsoportokra építenek. Könyvem
mindkét irányzatból merít, átfogó jellegű. Foglalkozom az alapkutatási
fókuszcsoportok jellemző sajátosságaival (ezen belül hangsúlyosan a
társadalomkutatási csoportokkal), de tárgyalom az alkalmazott csoportos interjúk
jellemzőit is. Példáim között szerepelnek piackutatási, egyéb alkalmazott kutatási
és társadalmi tematikájú alapkutatási esetek is. A sok gyakorlati kérdés
tárgyalásán túl foglalkozom olyan problémákkal is, amelyek rendszerint inkább a
tudományos célú kutatást végzőket, azon belül is inkábba társadalomtudósokat
érdeklik. Úgy vélem, hogy a piackutatóknak, az alkalmazott kutatásokat végzők
számára is fontos, hogy megismerkedjenek a könyvben bemutatott
szociálpszichológiai elméleti megközelítésekkel, hiszen ezek adják a módszer
elméleti alapozását. Hasznos szembesülniük azzal, hogy a fókuszcsoportok
szervezésének sok alternatív módja létezik. Ezáltal képesek lesznek a
piackutatási csoportok sztenderdjeit, rögzült gyakorlatát is felülvizsgálni. A
társadalomtudósok számára is előnyös a piackutatásban elterjedt
csoportszervezési módok ismerete. A piackutatásban és a társadalmi
alapkutatásokban a fókuszcsoportok módszerét tipikusan eltérő módon
alkalmazzák. A könyvben foglalkozom azzal, hogy szükségszerűek-e ezek a
különbségek az alkalmazásban, és mit tanulhat egymástól a két terület.
A kiadvány egyszerre tankönyv és szakkönyv. A kötetet reményeim szerint
haszonnal forgathatják többek között a szociológiát, közgazdaságtant,
politológiát, kulturális antropológiát, pszichológiát tanuló egyetemi hallgatók
mellett a fókuszcsoportos vizsgálatokat végző szakemberek is. A mű az elméleti
szempontok felsorakoztatás amellett a gyakorlati alkalmazással is részletesen
foglalkozik. A könyvet egyaránt szánom kezdőknek és tapasztalt
fókuszcsoportos szakembereknek. Előbbiek számára a használatot segíti, hogy
minden alapfogalmat definiálok, valamint igyekszem a könyvben néhol
előforduló bonyolultabb témákat is minél egyszerűbben tárgyalni. Úgy vélem,
hogy a tapasztalt szakemberek számára is tartalmaz hasznos újdonságokat a

kötet. Sok új szakirodalom felhasználásával ízelítőt nyújtok azokból az újabb
irányzatokból, felfogásokból is, amelyek csak nemrég jelentkeztek, még nem
terjedtek el, és kevesen ismerik ezeket. A szakemberek olyan újszempontokkal
ismerkedhetnek meg, amelyek elősegíthetik a fókuszcsoportok magasabb szintű
kivitelezését.
Fontos jellemzője a kötetnek, hogy sok-sok, rövidebb és hosszabb érdekes
példát tartalmaz. Tekintettel arra, hogy számos példa itthonról származik, és
külön foglalkozom a hazai specialitásokkal, a könyv a Magyarországon
fókuszcsoportot szervezni kívánók számára különösen hasznos lehet. Ezzel
párhuzamosan fontosnak éreztem külföldi esettanulmányok bemutatását is.
A fókuszcsoportos beszélgetéseken általában a közvetlen, informális stílus
és a tegeződés a szokás. A fókuszcsoportos gyakorlatnak megfelelően az
olvasóval is tegeződöm tehát, mint ahogy arra is törekedtem könyvem megírása
során, hogy minél közvetlenebb stílusban ismertessem a módszert.
A könyvben az első, általánosabb, áttekintő, bevezető fejezet után, a
szociálpszichológiai fejezetben a módszer elméleti alapját képező releváns
teóriákat mutatom be. Ezután a fókuszcsoportos vizsgálatok egyes lépéseinek
szentelem a következő néhány fejezetet. Az utolsó fejezetben pedig egy új
jelenséggel, a számítógépes fókuszcsoporttal foglalkozom. Az egyes fejezeteket
ismétlő kérdések és kreatív gyakorló feladatok zárják. A függelékben
szűrőkérdőívek, vezérfonalak, egy átiratrészlet található, valamint két elemzés
hosszabb részlete. Ezen kívül tartalmaz még egy esettanulmányt, amelyben
példákkal illusztrálom milyen előnyökkel jár, ha egy kutatássorán mind
fókuszcsoportos, mind kérdőíves komponenst alkalmazunk.
A könyv megírása során sokan segítettek ötleteikkel, javaslataikkal.
Mindenekelőtt Lendvai Anna, Takács Erzsébet, Kucsera Csaba segítségét kell
kiemelnem. A szociálpszichológiai fejezetben Tóth Lilla és Vicsek András
pszichológusok működtek közre. A piackutatási alkalmazásokról értékes
információkat kaptam Babocsay Ádámtól, Síklaki Istvántól, Hofmeister Tóth
Ágnestől és Oblath Mártontól. Az elemzési fejezet diskurzuselemzési részében
Gering Zsuzsa segítette munkámat hozzáértő megjegyzéseivel. Elemzési sémám
kialakításához hasznosnak bizonyultak David Morgan, Martha Ann Carey és
Mark Parshall tanácsai, amelyeket elemzési kérdésekkel kapcsolatos elektronikus
levelezésünk során adtak. A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet, a
Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, illetve a BMB Focus
rendelkezésemre bocsátott különféle fókuszcsoportos vizsgálatokkal kapcsolatos
anyagokat. Számos külföldi szerző elküldte nekem nehezen hozzáférhető,
témába vágó írásait. Mindnyájuknak köszönöm segítségüket.
Munkahelyem, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és
Társadalompolitika Intézete anyagilag is hozzájárult könyvem kiadásához. Ezen
felül szeretném külön megköszönni az intézet vezetőjének, Szántó Zoltánnak azt
a sok segítséget, biztatást, amelyet tőle kaptam eddigi pályafutásom során.
Hálás vagyok a Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézetnek, amely
fantáziát látván könyvemben, azt anyagilag szponzorálta. Segítséget jelentett
számomra, hogy együttműködhettem az intézettel, illetve, hogy a Krolify
lehetőséget adott kvalitatív kutatásaiba való betekintésre, amely által egy sor
elméleti és módszertani probléma bemutatásához kaptam a közvetlen kutatási
gyakorlatból származó példákat.

Szeretném megköszönni a hozzám közel állók támogatását, bátorítását is.
Szüleim hatalmas támogatást nyújtottak a könyv megírásakor (mint életem során
oly sok más esetben is), és tudomány iránti szeretetük is jelentős hatást gyakorolt
rám. Miközben a köteten dolgoztam, sokat jelentett számomra társam türelme és
támogatása.

