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~ kreikan sanoista ethnos – kansa ja graphein – kirjoittaa; kansan 
tutkimista, ”kirjoittamista”
- erityisesti antropologiassa mutta myös vaikkapa sosiologisessa 
kaupunkitutkimuksessa tai organisaatioiden tutkimisessa käytetty 

- Minulle etnografia on pähkinänkuoressa metodisuku ja metodologia, 
jossa osallistutaan tutkittavan kentän toimijoiden elämään ainakin 
suhteellisen pitkän ajan keräten moninaista aineistoa. Sille on kasvavassa 
määrin tyypillistä feministinen ja sosiaalitieteiden refleksisyys, joka 
tiedostaa sen, että etnografinen tieto on aina kentän toimijoiden kanssa 
yhdessä tuotettua moniäänistä tietoa ja jää aina lopulta osittaiseksi ja 
paikantuneeksi. (Riikka Homanen Merja Kinnusen 60-
vuotisjuhlaseminaarissa, Lapin yliopisto 17.9.2015)

Etnografia feministisessä tutkimuksessa



Feministinen autoetnografia 
(Elizabeth Ettorre)

- Oman position tunnistaminen, 
kritiikki: vastakohtaisen tai 
vastustavan tietoisuuden 
herättäminen

- Henkilökohtaisesta poliittista
- Haurauden (prekaarin) 

paljastaminen
- Kriittinen suhtautuminen valtaan
= ruumiillinen tietäminen paitsi 
itsestä, myös suhteista toisiin, 
työpaikasta, materiaalisesta



Feministisessä auto-etnografiassa on useita työvälineitä, se on 

pikemminkin metodologia, joka yhdistää teoreettiset paikannukset ja 

kertoo millaisia tutkimusvälineitä on yhdistelty. Se kertoo myös siitä, 

miten tutkija lähestyy kysymyksiä vallasta, vastuusta ja etiikasta.

(Skeggs 1997.)

Beverley Skeggsin etnografia-käsitystä mukaillen:



Esimerkiksi:
- Sosiaalisena kysymyksenä: normit, odotukset
- Kulttuurisena kysymyksenä: representaatiot
- Politiikkana: miten haluamme ilmaista itseämme ja ruumistamme: 

performatiivisuus
- Elämisenä, olemisena: tunteet, affektit
- Materiana: liha, koko, liike

Ruumiillisuus feministisessä tutkimuksessa



Ruumiillisuus ja toimijuus
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Mitä halutaan tietää 

ruumiillisuudesta:

- Feministisen toiminnan 

(tekojen) aiheuttamat tunteet / 

ajatukset (alistaminen, 

alistuminen, voimaantuminen) 

– myös habituaalinen toiminta

- Osallistuminen ja yhdessä 

tekeminen muiden kanssa 

analyysikysymyksiä, esim.:

Mitä voin kirjoittaa kokemuksesta, 

jossa jätin feministisen 

toimijuuden taustalle (esim. 

vaikenin)?

Feministisen toiminnan 

kipukohdat (esim. vähättely, 

pienentäminen, ohittaminen)?

Vastustamisen / kritiikin tavat?



Kun kirjoitat feminististä kritiikkiä 

/ analyysia, mitä ruumiissasi 

tapahtuu? Millainen ruumiillinen 

prosessi kirjoittaminen on? Miten 

tunnet ja tunnistat akateemisen 

maailman odotukset? Miten 

suhtaudut akateemiseen tietoon 

ja feministiseen kritiikkiin 

nykyakatemiassa?



- Yksittäisten toimijoiden kokemukset (”feministisessä 

autoetnografiassa on kyse metodologiasta, jossa kirjoitetaan 

”Minä”, Ettorre 2017)  kollektiivinen kokemus ja variaatiot siinä 

 ruumiillisten kokemusten tulkinta yhdessä: yhdistetään ideat, 

halut, pelot, järkiperäistäminen (analyysi ja kritiikki)

- Tavoite emansipatorinen: Miten feministiselle toimijalle tehdään 

tilaa akatemiassa? Arvokas toimijuus

 etiikka, sensitiivisyys, rajat

Kollektiivin autoetnografia



 Kerrotaan ja kerätään muistoja kahvinjuonnista työpaikoilla

 Ruumiillisen tietämisen näkökulma: oma toimijan tila suhteessa 

kahvinjuonnin tilaan/paikkaan, asennot, liike, suhde toisiin –

yhteydet, erottautumiset jne.

 ”aineistolähtöisyys”, tarkkuus, tunnistettavuus, refleksiivisyys

Sovellus: Kahvinjuonti työpaikalla
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