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1. Bevezetés 

Kutatásom során a Greenpeace és a WWF környezetvédő szervezetek 

Youtube videomegosztó portálon publikált 5-5 legnézettebb videójában jelhordozó 

elemzéssel megvizsgálom a kommunikációs stratégiák radikalitásának és 

agresszivitásának mértékét. Továbbá fókuszcsoportos kutatással rámutatok az eltérő 

módszereik hatására és hatékonyságára a felsőoktatásban résztvevő fiatalok körében. 

Végül a kapott eredményeket összefoglalom, és ez alapján levonom a konklúziót a 

témával kapcsolatban. 

A két környezetvédelmi szervezet kommunikációján belül a 

tömegkommunikációs formát vizsgálom, azon belül is a web 2.0-ás világban frissen 

megjelent, Youtube portálon közzétett legnézettebb videókat hasonlítom össze. 

Vizsgálni fogom bennük a képi illetve hanghatásokat és a nyelvi kommunikációt. 

(Ezek a videók 2010-07-26.-án voltak a legnézettebbek. Az adatok azóta 

változhattak.)  

Szakdolgozatom első hipotézise az, hogy a Greenpeace környezetvédő 

szervezet agresszívebb kommunikációt folytat, mint a WWF. Azért választottam 

témám alapjául a kommunikációk radikalitásának vizsgálatát, mert amikor a 

Greenpeace-nek támogató-toborzóként dolgoztam, sok ember említette azt, hogy a 

szervezet, aminél dolgozom, túl kemény stratégiát használ kampányaihoz. Ennek 

valósságát jelhordozó tartalomelemzéssel fogom megállapítani. Környezetvédelmi 

témakörben a Greenpeace mellett a WWF (World Wildlife Fund) a legismertebb 

szervezet, ráadásul kommunikációs stílusuk merőben eltér, így lettek ők a kutatásom 

tárgyai.  

Második hipotézisem, hogy az agresszívebb kommunikáció hatékonyabb 

stratégia a környezetvédő szervezeteknél. Jobban felkelti az emberek figyelmét a 

környezeti károk hatásának mértékére és magára a szervezetre is, mint a nyugodtabb 

és leíróbb jellegű kommunikáció. Ezt a gondolatot fókuszcsoportos vizsgálattal 

fogom kutatni. 
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2. A Greenpeace és a WWF környezetvédő szervezetek 

A Greenpeace legfőbb célkitűzése, hogy megmutassa a világnak a környezeti 

bűnözést és felhívja a kormányok és cégek figyelmét  arra a felelősségre, amellyel 

világunk felé tartoznak. A csöndes diplomáciai megoldások mellett felvállalják az 

erőszakmentes konfliktusokat is. Nem ritka, hogy aktivistáik kiláncolják magukat 

valamihez, vagy épp transzparenseket feszítenek ki forgalmas illetve látványos 

helyeken. 

A WWF fő célja a biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések 

csökkentése és a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használatának 

elősegítése. Alapos kutatás után is alig találtam arra utaló jelet, hogy kampányaik 

véghezviteléhez valaha is használtak volna bármi radikális eszközt. Inkább a 

természet szépségeinek bemutatásával próbálnak rávilágítani a természetvédelem 

fontosságára. 

A Web 2.0-ás világban elfoglalt pozíciójukról egy táblázatban gyűjtöttem 

össze a leglényegesebb információkat. 

A WWF nemzetközileg elterjedtebb, több országban büszkélkedhet 

kihelyezett irodával. Egészen pontosan 48-ban, még riválisa csak 41-ben. Mikor az 

internet a 90’ években elindult térhódító útján, már mindkét szervezet megalakult. 

Mint az a táblázatból kiolvasható, a Greenpeace közismertebb a Web2.0-ás 

felhasználásokban. Majdnem mindenhol magasabb a követőik száma és 

 Greenpeace WWF 

Alapítás dátuma 1971 1961 

Háttér országok száma 41 48 

Facebook tagok 653.709 464.803 

Youtube Csatornamegtekintők 423.522 269.261 

Twitter követők 107.441 156.714 

Flickr tagok 1.086 190 

Összesen 1.185.758 fő 890.968 fő 
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összesítésben 33%-kal többen kíváncsiak rájuk. Egyedül a Twitter nevű blog oldal 

az, ahol a World Wildlife Fund felül tudott kerekedni.  

A Greenpeace egy teljes mértékben független szervezet, amit annak 

köszönhet, hogy csak és kizárólag magánszemélyektől fogadnak el támogatást. 

Ezáltal jóval kisebb költségvetéssel kell gazdálkodniuk, mint a WWF-nek, akik 

örömmel várnak minden segítséget pénzügyekben, reklámügyekben egyaránt. A 

Greenpeace-nek tehát igazán olcsó és széleskörű kommunikációra van szüksége, 

amit a Web2.0 lehetőségei nyújtanak számára. Azonban kihasználni ezt a virtuális 

csatornát csak akkor tudják, ha valami igazán különlegeset és figyelemfelkeltőt 

alkotnak. Innen ered az a hipotézisem, hogy a Greenpeace radikálisabb 

kommunikációt folytat céljai véghezviteléhez. 
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3. A Youtube és a videomegosztó portálok 

A videomegosztó portálok olyan közösségi, úgynevezett web 2.0-ás 

weboldalak, ahol a felhasználók videókat nézhetnek és oszthatnak meg. Ezek hossza 

a pár másodperctől a fél óráig is terjedhet. Az általam megvizsgált legrövidebb videó 

hossza 31 másodperc, a leghosszabb pedig 3 perc és 14 másodperc. Tehát ezek a 

rövidebb videók közé sorolhatóak, annak köszönhetően, hogy ezek figyelemfelkeltő 

kampányvideók, amik ha túl hosszúak lennének, az embereknek nem lenne türelme 

végignézni. Az új médiafogyasztónak az internet világában, még több impulzusra és 

információra van szüksége, nincs idő a félrebeszélésre, különben a néző egyszerűen 

továbbkattint.  

Az elektronikus médiumok közül az internet a legfejlődőképesebb, ezzel 

együtt folyamatosan nő az online videomegosztók nézettsége és kezdi elhódítani a 

televízió elől a médiafogyasztókat. Az FMCG piackutató cég adatai szerint
1
 a 

fiatalok média- és kultúrafogyasztása egyértelműen az internet köré szerveződik. 

Minden más ennek alárendelve létezik. A televíziózás ugyan még tartja magát, de az 

erre fordított idő is alig több napi másfél óránál. Egyre kevesebben olvassák a 

nyomtatott napi sajtó termékeit és hasonló tendencia mutatkozik a magazinokkal is. 

A fiatalok egynegyede tartozik abba a csoportba, akik lényegében soha nem 

olvasnak, mert az nem kompatibilis a multitasking életmóddal úgy, mint az internet. 

 

Médiafogyasztási szokások Európába 
2
( www.forrester.com/rb/research), 2009 

                                                 
1
 http://fmcgpiackutatasok.blogspot.com/2009/10/fiatalok-mediafogyasztasa-2009-oktober.html 

2
 http://blogs.forrester.com/reineke_reitsma/10-04-16-data_digest_media_consumption_age_europe  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://hu.wikipedia.org/wiki/Weboldal
http://www.forrester.com/rb/research
http://fmcgpiackutatasok.blogspot.com/2009/10/fiatalok-mediafogyasztasa-2009-oktober.html
http://blogs.forrester.com/reineke_reitsma/10-04-16-data_digest_media_consumption_age_europe
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A videomegosztó oldalaknak többek között az a nagy előnye a televízióval 

szemben, hogy a videót nemcsak egy adott időpontban lehet megnézni, hanem 

bármikor visszakereshető, ameddig a tartalmat feltöltő személy, cég, szervezet le 

nem törli azt. Lehetőség nyílik mások videóinak értékelésére, kommentek írására, 

saját képanyagaikhoz pedig a felhasználók címet, leírást rendelhetnek 

A Youtube portálon saját profil készíthető, ahova bárki feltöltheti videóit, 

ezzel mutatva magáról egy saját egyedi imidzset. Erre persze a szervezetek és cégek 

külön arculatot építenek, így a Greenpeace és a WWF is, akik például a Youtube-on 

reklámozzák magukat illetve terjesztik saját nézeteiket és tevékenységeiket.  

Azért választottam szakdolgozatom megírásához a szervezetek ezen portálon 

közzétett legnézettebb videóit, mert ez az elsőszámú ilyen jellegű weboldal. A 

Youtube napi látogatószáma világszinten eléri a 103 millió főt, még a második 

helyen álló Hulu mindössze 11 millió fős sereggel büszkélkedhet. 

 

A két legnagyobb videomegosztó portál nézettségi adatai 
3
 (www.compete.com), 2010 

                                                 
3
 http://siteanalytics.compete.com/youtube.com+hulu.com  

http://www.compete.com/
http://siteanalytics.compete.com/youtube.com+hulu.com
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4. Kutatási módszerek bemutatása 

A videók vizsgálata során a tartalomelemzés egyik alaptípusát fogom 

alkalmazni a jelhordozó-elemzést. [Krippendorff, 1995] Megfigyelhető lesz, hogy 

mekkora a különbség a videókban megjelenő agresszivitás tekintetében. Forrásként a 

Youtube videó portálon a szervezetek által közzétett rövidfilmeket használom fel. 

Az így elért kvantitatív eredmények összegzése alapján fókuszcsoportos 

kutatással mutatok rá ezek hatására. 

4.1 Tartalomelemzés 

 „A tartalomelemzés olyan kutatási technika, amelynek segítségével 

adatokból kontextusaikra vonatkozó megismételhető és érvényes következtetést 

vonhatunk le”.
4
 

A megismételhetőség azt jelenti, ha különböző kutatók más és más 

időpontban végzik el ugyanazt a technikát ugyanazon adatokra, megegyező 

eredményt kell kapniuk. 

A tartalomelemzés célja, hogy új ismereteket és meglátásokat nyújtson, 

bemutassa a tényeket, és a gyakorlatban is használható útmutatóként szolgáljon. 

Szakdolgozatomban az „abszolút gyakoriság” elemzési technikát használom, 

ami a mintákban talált vizsgált események számát összegzi. Ezt jelhordozó 

elemzéssel alkalmazom, ami egy kvantitatív elemzési módszer. 

4.1.1 Jelhordozó-elemzés 

Pontrendszer segítségével fogom minősíteni a vizsgálatra kiválasztott 

videókat. Egyenként megszámlálom, hányszor fordul elő vizuális, auditív illetve 

nyelvi (írásos vagy beszélt formában) jele az agressziónak, szélsőségességnek. Ezen 

esetekben, minél több pontot ér el egy videó, annál agresszívabb a kommunikációja.  

Végül az eredményekből megállapítom, mekkora hangsúlyt kapott az 

agresszió az adott videóban, és mekkora az eltérés a két szervezet kommunikációs 

stratégiája között. 

                                                 
4
 Krippendorff, Klaus. A tartalomelemzés módszertanának alapjai, Balassi, Budapest. 1995, 35. oldal 
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Az, hogy ki mit ítél meg agresszív és szélsőséges viselkedésnek, az egy 

rendkívül szubjektív dolog. Számomra agresszív kommunikáció indikátora lehet 

minden olyan kép, hang és szöveg, ami félelmet, szomorúságot, undort, haragot, 

illetve indokolatlan mértékű feszültséget vált ki belőlem. Radikálisnak tekintek 

továbbá minden olyan elemet, ami szélsőséges viselkedést vagy véleményt kíván 

bemutatni, és ezzel megbotránkoztat. 

4.2 Fókuszcsoportos kutatás 

Kvalitatív vizsgálati módszer, amely 6-8 fős csoportokban való beszélgetés 

keretein belül zajlik. A beszélgetés kamerával rögzítésre kerül, így utólag könnyen 

kielemezhető. Moderátor vezeti a vitát, aki egy tőlem független személy lesz, annak 

érdekében, hogy a kutatás teljesen objektív maradjon. A moderátor az általam 

megszabott vezérfonalat követi majd, ami hasonló az interjúvázlatéhoz. Az alanyok 

kiválasztására, a hólabda módszert alkalmazom, vagyis az ismerőseim ismerőseinek 

az ismerősei lesznek a kutatás résztvevői. [Vicsek, 2006] 

Azért választottam a fókuszcsoportos kutatási módszert, mert nincs időkorlát, 

így lehetőségem nyílik vizuális anyagok és a vizsgált videók levetítésére. Ennek a 

vizsgálati módszernek az a nagy előnye, hogy a csoportban a vélemények 

ütköződhetnek. Azonban a moderátornak figyelnie kell, hogy a nagyszájúak ne 

nyomják el a visszahúzódókat, mert elvárás, hogy legyen csoportvélemény. Két 

csoportot alkalmazok annak érdekében, hogy szélesebb skálán tudjam értékelni a 

kapott eredményeket. Fókuszcsoportos kutatásom a felsőoktatásban résztvevő, 18 és 

25 év közötti korosztályra lesz érvényes. 
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5. A Greenpeace videóinak vizsgálata jelhordozó elemzéssel 

5.1 Greenpeace videó 1. 

1.700.732 megtekintés 

„Hundreds strip naked on glacier in global warming protest” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/12/0RVp8Q6H9e0 

 

Rövid tartalomleírás: 

A videóban egy fényképész meztelen embereket fotóz egy olvadó gleccseren. 

Ezzel kívánja felhívni a figyelmet az éghajlatváltozásra. Ebben a videóban 

semmi agresszív jelet nem találtam, ám mivel megbotránkoztatónak vélem a 

meztelen emberi testeket a videóban, ezért ezt szélsőséges kommunikációs 

formának tekintem.  

A videó teljes hossza: 1:45 perc 

Vizuális jelek 1 db 

Auditív jelek  0 db 

Nyelvi jelek  0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 1 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Vizuális jelek: 

- Meztelen emberek 

5.2 Greenpeace videó 2. 

1.279.157 megtekintés  

„Dove Onslaught(er)” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/13/odI7pQFyjso 

 

Rövid tartalomleírás: 

Ez a videó a Dove cég termékei elleni propaganda rövidfilm. Bemutatják 

benne, mit művel a Dove annak érdekében, hogy hozzájusson a 

készítményeikhez szükséges pálma olajhoz.  

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/12/0RVp8Q6H9e0
http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/13/odI7pQFyjso
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A videó teljes hossza: 1:26 perc 

Vizuális jelek 5 db 

Auditív jelek  4 db 

Nyelvi jelek 1 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 10 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Vizuális Jelek (5pont) 

- 4 láncfűrészes ember 

- Munkagép dózerolja az erdőt 

- Lángoló erdők 

- 3 megkínzott és láncra vert csimpánz 

- 2 meggyilkolt csimpánz  

Auditív jelek (4pont) 

- Láncfűrészek sikolya 

- Kidőlő fa hangja 

- Munkagép motorzöreje 

- Sziréna  

Nyelvi jelek az agresszióra (1pont) 

- Kiírva fekete háttérre – „onslought”, azaz támadás, ami átvált „slaughter”-

re ami támadót jelent 

5.3 Greenpeace videó 3. 

844.219 megtekintés  

„Forest love” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/14/3AEZbWtELQI 

 

Rövid tartalomleírás: 

A rövidfilmmel a „Come together for forests” elnevezésű kampányukat 

kívánják népszerűsíteni. Burkolt formában végigvezetik a nézőt egy szexuális 

aktuson, ami a mai társadalmakban tabutémának számít. Az ilyen jellegű 

viselkedés zavart és megilletődöttséget vált ki az emberből, ezért ezt 

szélsőséges kommunikációnak tekintem. 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/14/3AEZbWtELQI
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A videó teljes hossza: 1:26 perc 

Vizuális jelek 0 db 

Auditív jelek 1 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 1 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Auditív jelek (1 pont) 

- Szexuális aktus hangjai 

5.4 Greenpeace videó 4. 

689.408 megtekintés  

„Greenpeace - Inspiring Action” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/15/zVu9eawb1QY 

 

Rövid tartalomleírás: 

Ez a Greenpeace szervezet elsőszámú promóciós videója. Bemutatják mire 

képes a szervezet, ha valahol szükség van rájuk. A rövidfilm elején lévő sok 

természeti csapás és emberi pusztítás után megjelennek a Greenpeace 

aktivistái, akik mint egy rendfenntartó szerv akcióba lépnek. Az akadozó 

zenére akadoznak a képek is, a videót rengeteg vágás jellemzi.  

A videó teljes hossza: 3:00 perc 

Vizuális jelek 11 db 

Auditív jelek 1 db 

Nyelvi jelek 5 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 17 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Vizuális Jelek (11 pont) 

- Gyárrendszerekből ömlő füst 

- Szigonyos bálnavadászat 

- Brutálisan meggyilkolt bálna 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/15/zVu9eawb1QY
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- Halomra kínzott és gyilkolt halak 

- Láncfűrészes fakivágás 

- Felakasztott macskák, gazella, majom 

- Lángoló erdő 

- Olajkútból feltörő tűz 

- Hajón, szárazföldön és levegőben akcióba lépő Greenpeace aktivisták, 

akik transzparenseket lógatnak fel illegálisan, festékszóróval írják saját 

szlogenjeiket 

- Vízágyúval támadnak egy Greenpeace aktivistára 

- Rendőrök által erőszakkal őrizetbe vett Greenpeace aktivista 

Auditív jelek (1 pont) 

- A zene, ami helyenként inkább zaj aláfestés, rendkívül zavaros, akadozó, 

dübörgő, erősen feszültségkeltő.  

Nyelvi jelek az agresszióra (5 pont) 

Transzparensekre írva: - „Enough is enough” 

- „No fish, no future” 

- „Pacific tuna destroyer” 

- „100 % Crime” 

- „Burning our future” 

5.5 Greenpeace videó 5. 

631.744 megtekintés  

„Earth Day: Give Earth a Hand” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/16/Ep9MFiWXR8M 

 

Rövid tartalomleírás: 

A videó a napjainkban uralkodó emberi lét akaratosságáról és 

materializmusáról szól. A film elején rémisztően nyúlkálnak felnőtt emberek kezei 

mindenféle tárgyak után. A második felében már lecsendesedve, békés kézjátékkal 

mutogatják el, mire van szüksége a jövő nemzedékének ahhoz, hogy nyugalomban és 

békében élhessen. 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/16/Ep9MFiWXR8M


 14 

A videó teljes hossza: 1:30 perc 

Vizuális jelek 1 db 

Auditív jelek 1 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 2 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Vizuális Jelek (1 pont) 

- Vadul, agresszíven nyúlkáló kezek 

Auditív jelek (1 pont) 

- Feszültségkeltő, fokozatosan emelkedő hangerejű rémisztő zörejek 
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6. A WWF videóinak vizsgálata jelhordozó elemzéssel 

6.1 WWF videó 1. 

210.179 megtekintés 

„Earth Hour 2008” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/6/mxu3MluKl8A 

 

Rövid tartalomleírás: 

A videó a 2007-es WWF által szervezett Föld Órája akciót mutatja be híradó 

részletekből összevágva. Feszültségkeltés csak az első 5 másodpercben 

figyelhető meg, amikor pár rövid videóból álló montázs látható 

gyárkéményekről, és elpusztult állatokról. 

A videó teljes hossza: 3:00 perc 

Vizuális jelek 3 db 

Auditív jelek 0 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 3 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Vizuális Jelek (3 pont) 

- Gyárkéményekből ömlő füst 

- Elpusztult állat 

- Erdőtűz 

6.2 WWF videó 2. 

165.826 megtekintés  

„Java rhino makes first wild video appearance” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/7/dHqhzxF2pRM 

 

Rövid tartalomleírás:  

A Java szigetén élő legritkább rinocérosz fajról készített felvételeket éjjel, 

egy mozgásérzékelős kamera. A videó csak dokumentum jellegű, nincs benne 

vágás, vagy bármi szerkesztés, végig csak a 2 állatot láthatunk, ahogy az 

éjszakában táplálékot keresnek. 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/6/mxu3MluKl8A
http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/7/dHqhzxF2pRM
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A videó teljes hossza: 0:58 perc 

Vizuális jelek 0 db 

Auditív jelek 0 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 0 pont 

6.3 WWF videó 3. 

154.070 megtekintés  

„Earth Hour 2009” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/8/gkq7Zady4IQ 

 

Rövid tartalomleírás:  

A rövidfilm csaknem tökéletesen megegyezik a WWF videó 1-el. A téma a 

Föld Órája akció, néhány rész szintén híradókból lett összevágva és ugyanúgy 

az elején van egy rövid montázs pár elszomorító képről. A különbség, hogy 

ez a 2008-as Föld Órája akcióról szól és végig kíséri a videót egy vidám, 

kellemes hangulatú dal. 

A videó teljes hossza: 3:13 perc 

Vizuális jelek 2 db 

Auditív jelek 0 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 2 pont 

 

Jelek kifejtése időrendben: 

Vizuális jelek: 

- Gyárkéményekből ömlő füst 

- Kiszáradt, elsivatagosodott síkság 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/8/gkq7Zady4IQ
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6.4 WWF videó 4. 

106.102 megtekintés  

„Cute tiger cubs sniff WWF camera trap” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/9/sHQztCYAEro 

 

Rövid tartalomleírás:  

Mint ahogy az a címből is kiolvasható, „cuki tigriskölykök beleszippantanak 

a WWF kamerájába”. Tigrisekről készített felvételeket egy mozgásérzékelős 

kamera. A videó dokumentum jellegű, nincs benne vágás, vagy bármi 

szerkesztés, végig csak a 2 állatot láthatjuk, ahogy nappal a kamera körül 

szaglásznak. 

A videó teljes hossza: 1:12 perc 

Vizuális jelek 0 db 

Auditív jelek 0 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 0 pont 

6.5 WWF videó 5. 

91.591 megtekintés  

„Vote Earth for Earth Hour” 

Forrás: http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/10/f2gfq2-ge5U 

 

Rövid tartalomleírás:  

Ez a film a WWF által szervezett 2009-es Föld Órája akció kampányvideója. 

Egy animáció végigvezet minket, miért jó nekünk, ha beszállunk abba az 

akcióba, hogy lekapcsoljuk a világításunkat 1 órára. 

A videó teljes hossza: 0:30 perc 

Vizuális jelek 0 db 

Auditív jelek 0 db 

Nyelvi jelek 0 db 

Jelhordozó-elemzés pontszám: 0 pont 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/9/sHQztCYAEro
http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/10/f2gfq2-ge5U
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7.  Jelhordozó elemzéssel kapott eredmények összefoglalása 

A jelhordozó elemzéssel bebizonyosodott az elsőszámú hipotézisem, 

miszerint a Greenpeace radikálisabb és agresszívebb kommunikációt folytat a 

videomegosztó portálokon, mint a World Wildlife Found. A Greenpeace öt 

legnézettebb rövidfilmjében 31 darab szélsőséges kommunikációra utaló jelet 

találtam, míg a WWF videóiban mindösszesen 5-öt. 

Az agresszió két elkülöníthető formára bontható, destruktívra és 

konstruktívra. A destruktív agresszió azt jelenti, hogy valaki ártani akar valakinek, 

illetve valamiben kárt akar tenni. Nagyon fontos tényező az akaratlagosság, mert ha 

valaki véletlenül árt valakinek, vagy okoz kárt valamiben, az nem minősül szándékos 

agresszív viselkedésnek. „Konstruktív agressziót kívánhat meg egy-egy nemes 

ügyért folytatott harc, az elnyomottak, árvák és szegények védelme, vagy a 

felfedezők, úttörők küzdelme az elemekkel, az igazságért való harcban.” 
5
 

Mivel a Greenpeace ezekkel a videókkal nem ártani és megfélemlíteni kívánt, 

hanem felhívni az emberek figyelmét egy nemes ügy részleteire, ezért ezt a 

kommunikációt konstruktívan agresszív kommunikációként értelmezem.    

 

                                                 
5 Kappéter István. A konstruktív agresszió és a jövő formálása. Püski, Budapest. 2007. 67.oldal 
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8. Fókuszcsoportos kutatás 

A kutatás a második hipotézisem megválaszolása céljából készült, miszerint: 

„Az agresszívebb kommunikáció hatékonyabb stratégia környezetvédő 

szervezeteknél. Jobban felkelti az emberek figyelmét a környezeti károk hatásának 

mértékére és magára a szervezetre is, mint a nyugodtabb és leíróbb jellegű 

kommunikáció”. A jelhordozó elemzésem eredménye után ezt az állítást úgy is 

megfogalmazhatjuk, hogy vajon a Greenpeace, vagy a WWF kommunikációja e a 

hatékonyabb.  

 

Fókuszcsoportos kutatásom képekben, 2010-11-05 

A kutatást 12 felsőoktatásban résztvevő fiatallal végeztem el egy vállalat 

irodájában. Rendelkezésünkre álltak kényelmes székek és egy nagy tárgyalóasztal a 

beszélgetéshez, monitor a videók levetítéséhez és minden, ami a profi 

körülményekhez kellett. Két alkalomra osztottam az alanyokat, így két darab 6 fős 

csoportot alkottam, amiben a nemek aránya megegyező volt. 

A beszélgetéseket kamerára rögzítettem, de sajnálatos módon a hang végig 

recseg a szalag utólagos meghibásodása okán, így az csak részben értékelhető. 

Természetesen végig jelen voltam a kutatások alatt és mindent lejegyzeteltem, így 

semmilyen fontos információ nem veszett el a technikai malőr hatására. A 

beszélgetésekről készült videó-anyagot és az alanyok számára levetített 

rövidfilmeket egy DVD-n csatoltam a szakdolgozatom mellé. 

A környezetvédő szervezetek általam vizsgált videóit megszereztem, majd a 

fókuszcsoportos kutatás előtt kitakartam a szervezetekre utaló logókat, hogy ne 

keltsen esetleges előítéleteket a kutatás résztvevőiben a téma megítélésével 

kapcsolatban. A fókuszcsoportos kutatást egy alapos szakirodalmi és gyakorlati 

felkészülés előzte meg, hogy elkészítsem a beszélgetés tervezett vezérfonalát, a 

kérdéseket, és összefoglaljam a moderátor legfőbb feladatait. 
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8.1 A beszélgetések tervezett menete 

Moderátor bevezető szövegének szinopszisa
6
 

- A megjelentek üdvözlése és bemutatkozás 

- Annak megtudakolása, hogy megfelelőnek tartják e a résztvevők a 

beszélgetés körülményeit 

- Nyugodtan fogyasszanak rágcsálnivalót, vagy igyanak az előttük lévő 

üdítőkből 

- Információnyújtás a kutatásról, időtartamáról, annak megbízójáról 

- Éreztetni, hogy a válaszadók különleges tudás birtokában vannak, annak 

hangsúlyozása, hogy mindenki véleménye számít, illetve, hogy nincsenek jó 

és rossz válaszok 

- Biztosítás, hogy mondják el véleményüket akkor is, ha az nem egyezik a 

többiekével 

- Kérés, hogy hagyjanak majd mindenkit szóhoz jutni 

- Felhívni a figyelmet, hogyha elkalandoznak a témától, megkérjük majd őket, 

hogy térjenek vissza rá 

- Elmondani, hogy ez egy csoportos beszélgetés, nem pedig interjú. Tehát 

egymástól is nyugodtan kérdezhetnek, reagálhatnak a másik kijelentéseire 

- Hang illetve videofelvétel tényének közlése 

- Az anonimitás garanciája 

- Kérjük meg a résztvevőket, hogy mobiltelefonjaikat kapcsolják ki 

- Elmondani, kikből áll a csoport  

Bevezető beszélgetés: 

- Milyen környezetvédő szervezeteket ismernek, és mi a véleményük róluk? 

- Milyen csatornán keresztül értesülnek környezetvédelmi témákról? 

- Láttak e már videomegosztó portálon ilyen témájú videót, és ha igen, akkor 

mi volt az?  

Moderátor: „Most akkor nézzük meg a Greenpeace és a WWF által a Youtube videó 

portálon közzétett 10 legnézettebb videót, és utána folytatjuk a beszélgetést!” 

                                                 
6
 Vicsek Lilla. Fókuszcsoport, Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 
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Videókról való beszélgetés vezérfonala: 

- Melyik videókra emlékeznek a leginkább, és miért? 

- Melyik videók kommunikációja volt a legérthetőbb és miért? 

- Ha Önök lennének az egyik szervezet vezetői, melyik videókat raknák ki a 

szervezet profilja mögé és miért? 

- Melyik 3 videó tűnt a legradikálisabbnak, agresszívebbnek? 

- Rendezzék csoportba! Melyek lehetnek a Greenpeace illetve a WWF videói. 

(A videók számomra meghatározónak vélt pillanatairól előre kinyomtattam, 

és ezt a 10 képet szét kellett osztani a két szervezet között) 

- Milyen különbségeket fedeztek fel a 2 szervezet kommunikációja között? 

- A Greenpeace vagy WWF kommunikációja volt meggyőzőbb és hatásosabb? 

Moderátor: „Köszönjük, hogy részt vettek a beszélgetésben és elősegítették a kutatás 

létrejöttét.” 

8.2 Első csoport kiértékelése 

A társaság a beszélgetés kezdetén rendkívül negatívan állt a 

környezetvédelem témájához. Ismert szervezetként a Greenpeace-t nevezték meg 

elsőként, majd az ALF
7
 és a WWF is szóba került. A környezetvédő egyesületek 

legfőbb kommunikációs formájaként a Greenpeace támogató toborzóit, postai 

leveleket, a hírcsatornák műsorait és az internetet nevezték meg. A támogató 

toborzókat rendkívül amatőrnek, „idegesítő, órabérben kolduló emberek”-nek 

nevezte az egyik alany, és ezzel a jelzővel a többiek is egyetértettek. Ennek a 

kommunikációs formának volt a legnegatívabb a megítélése, és ez a második 

csoportnál is előkerült. Viszont két Greenpeace által készített interneten terjedő 

rövidfilmről is be tudtak számolni, és mindkettőt rendkívül hatásosnak, pozitívnak 

ítélték meg. Ebből látszik, hogy egy szervezetnek a különböző kommunikációs 

hordozói teljesen eltérő hatást tudnak kiváltani a befogadókból. Az idegesítőnek vélt 

kommunikáció ugyan nem szimpatikus, de megjegyezhető, így ez a stratégia 

figyelemfelkeltés szempontjából rendkívül hatékony. A WWF-ről a panda logó volt 

az első dolog, ami a csoport eszébe jutott és pár postai úton küldött levél, amiben 

plüssállatokat lehetett megvásárolni. A logó kapcsán mindenki jelezte, hogy tudja a 

                                                 
7
 Animal Liberation Front - Radikális nemzetközi állatvédők csoportja 
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WWF-hez kapcsolni, ezért ez a logót kiemelkedően jó kommunikációnak ítélem. 

Többször említették azonban, hogy nem igazán ismerik behatóan a WWF-et, a 

Greenpeace-ről sokkal többet hallottak. Ez a helyszínen a beszélgetés menetéből is 

egyértelműen leszűrhető volt számomra. 

A Youtube videók megtekintése után legemlékezetesebbnek a Greenpeace 2-

es számú videóját találták azért, mert minőségi, és mert van mondanivalója. 

Kiemelkedően radikálisnak nevezték a Greenpeace 2-es és 4-es számú videóját majd 

hozzátették, hogy ez a kommunikáció ugyan figyelemfelkeltő, de számukra túl 

hatásvadász. Ám meggyőződésük, hogy más emberek számára ezek a filmek 

lennének a legmegragadóbbak.  

A következő feladatban az alanyoknak a videók egy meghatározó képéről 

készített lapokat kellet elosztania a két szervezet között. Hosszú tanakodás után 

hibátlanul oldották meg a feladatot, köszönhetően egyikük gondolatmenetének. A 

csoportosítást a Greenpeace radikális megítéléséből kiindulva vitték véghez. A WWF 

Föld Órája kampányvideóit eleinte rossz oldalra rakták, de végül az egyik alanynak 

sikerült meggyőznie a csoportot a helyes elrendezésről. Ezzel a feladattal azt 

szerettem volna vizsgálni, hogy mennyire mozognak otthonosan a két szervezet 

témájában. Mivel a Greenpeace-ből és annak radikalizmusából kiindulva tudták 

megoldani a feladatot, arra tudok következtetni, hogy a WWF-et kevésbé ismerik, és 

a Greenpeace-ről erősen él az agresszív kommunikáció képe. 

A Greenpeace végig a beszélgetés középpontjában volt, a WWF-ről alig esett 

szó, a videóik valószínűleg nem ragadták meg eléggé a figyelmet. Rövid ideig 

beszélgettek a Föld Órája rövidfilmekről, mint érdekes kezdeményezésről, amiről a 

múltban ugyan már mind hallottak, de ezt a kampányt ezelőtt nem társították a 

szervezettel.  

A beszélgetés végén a Greenpeace-t találták a hatásosabb kommunikációjú 

szervezetnek, mert mint ahogy azt az egyikük mondta: „azt mutatják, hogy ők 

tesznek, de legalábbis próbálnak tenni valamit ügyeik véghezviteléhez”. Az elején 

negatív színben feltűntetett Greenpeace támogató toborzói kommunikációja nem 

befolyásolta az alanyok véleményét a videók megítélésével kapcsolatban. A WWF 

filmjeit nagyon leírónak, unalmasnak ítélték, és nem is volt igazán pozitív vélemény 

a szervezettel kapcsolatban a panda logón kívül.  
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8.3 Második csoport kiértékelése 

A bevezető beszélgetés első kérdésére, miszerint milyen környezetvédő 

szervezeteket ismernek, egyből a Greenpeace neve merült fel. Rövid diskurzus után 

másodikként a WWF neve került elő, majd két magyar csoportot említettek, a Zöld 

Fiatalok Egyesületét és a Levegő Munkacsoportot. Az ilyen szervezetek munkáját 

nagy általánosságban fontosnak tartják a csoport tagjai, de gazdasági és kényelmi 

szempontból túl körülményesnek ahhoz, hogy maguk is komolyabban 

foglalkozzanak a témával. A környezetvédő egyesületek legfőbb kommunikációs 

formájaként a gerillamarketinget és a Greenpeace utcai támogató toborzóit nevezik 

meg. Utóbbiról náluk is előkerült pár negatív vélemény, de közel sem volt annyira 

rossz a megítélés, mint az első csoportban. A videomegosztó portálokon lévő 

rövidfilmekről ők szinte semmit nem tudtak, nem emlékeztek olyan alkalomra, 

amikor konkrétan a két szervezet valamelyik videójával találkoztak volna. A filmek 

megtekintése előtt a Greenpeace-ről a radikalizmus volt a csoport általános 

megítélése, a WWF-ről pedig annyi jutott eszükbe, hogy panda, mint logó. Abból, 

hogy mindkét csoportnak a panda a fő momentum, ami elsőre beugrott, arra tudok 

következetni, hogy kampányaik kommunikációja helyett a szervezet logója és 

imidzse a meghatározó, de az viszont erősen él a tudatukban. 

A kötetlen beszélgetés után következett a rövidfilmek megtekintése. 

Leginkább emlékezetesnek a Greenpeace 2-es számú filmjét nevezték meg ők is 

akárcsak az első csoport. A témával kapcsolatban gondolatokat ébresztett bennük, és 

rendkívül látványosnak, magával ragadónak tartották. Ezen kívül még szóba került 

náluk a Greenpeace 1-es és 3-as számú videója is, mint emlékezetes film. A WWF 

videói közül a Föld Órája filmeket nevezték meg emlékezetesnek, de csak azért, mert 

abból két darab volt, és ezt nem tudták mire vélni. Értelmetlennek és kommunikációs 

szempontból értékelhetetlennek tekintették a WWF 2-es és 4-es számú videóját, mert 

számukra tartalmilag üres volt. A Greenpeace 5-ös számú rövidfilmjét túl 

hatásvadásznak ítélték, de azt hogy ez alatt pontosan mit is értettek, azt nem tudták 

szavakba önteni.   

Legradikálisabbnak a Greenpeace 1-es, 2-es és 4-es videóját választották, és 

ugyanezeket tennék ki saját képzeletbeli környezetvédő szervezetük honlapjára is, ha 

volna nekik ilyen. Ebből egyértelműen kiderül, hogy az ő véleményük szerint is 
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jobban illik a radikálisabb kommunikáció környezetvédő egyesületekhez, mint a 

leíróbb típusú. A filmekről készített lapok csoportosításánál mindösszesen egyet 

tévedtek, a Greenpeace 5-ös videóját a WWF-hez társították, mert nem találták elég 

agresszívnak. Tehát náluk is erősen él a vélemény a Greenpeace radikális 

megítéléséről. 

Miután a megfelelő csoportokba rendeztük a képeket, egyértelműen a 

Greenpeace kommunikációját tartották érthetőbbnek és hatásosabbnak. A WWF-et 

az alanyok túl „cukiskodó”-nak tartották, és a videóik nem adtak számukra választ 

semmire.  

8.4 Fókuszcsoportos kutatás eredményeinek összefoglalása 

A Greenpeace videóinak kommunikációját mindkét csoport preferálta a 

WWF filmjeivel szemben. Mind stílus mind tartalom szempontjából jobbnak ítélték 

meg anélkül, hogy tudomásuk lett volna arról, melyik videó melyik szervezethez 

tartozott. A beszélgetések kezdetétől a végéig a Greenpeace-t radikálisnak tartották, 

de egyszer sem említették, hogy ez számukra visszataszító volna. A támogató 

toborzók negatív megítélése nem befolyásolta véleményüket a videók végső 

értékelésében. A WWF egyes filmjeivel kapcsolatban az unalmas, érthetetlen és 

túlságosan leíró kommunikációt többször is szóvá tették és nehezményezték, de a 

logójuk képe minden alanynál emlékezetesen megragadt. 
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9. Konklúzió és záró gondolatok 

Jelhordozó elemzésemmel bebizonyosodott, hogy a két környezetvédő 

szervezet közül az elsőszámú hipotézisemnek megfelelően a Greenpeace használ 

radikálisabb és agresszívabb kommunikációt a Youtube video-portálon megjelent 

rövidfilmjeiben. A Greenpeace 5 legnézettebb videójából két darab kiemelkedően 

szélsőségeset is találtam, a WWF-nél azonban egy sem. 

A fókuszcsoportos kutatás rávilágított arra, hogy ez a radikális kommunikáció 

már a Greenpeace védjegyévé vált, és hogy részben ezzel sikerült kiérdemelnie a 

legismertebb környezetvédelmi csoportosulás címét. A WWF a kutatásomban 

résztvevők szerint is a világ második legismertebb ilyen jellegű szervezete, de 

kommunikációs eszköztárával eddig nem tudta felülmúlni a Greenpeace ismertségét.  

A környezetvédő szervezetek kommunikációjában egyértelműen 

hatásosabbnak bizonyult a radikális és konstruktívan agresszív viselkedésmód, mint 

a békésebb, leíróbb jellegű.  
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Youtube videók forrásai 

Greenpeace videó 1. - „Hundreds strip naked on glacier in global warming protest” 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/12/0RVp8Q6H9e0 

Greenpeace videó 2. - „Dove Onslaught(er)” 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/13/odI7pQFyjso 

Greenpeace videó 3. - „Forest love” 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/14/3AEZbWtELQI 

Greenpeace videó 4. - „Greenpeace - Inspiring Action” 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/15/zVu9eawb1QY 

Greenpeace videó 5. - „Earth Day: Give Earth a Hand” 

http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/16/Ep9MFiWXR8M 

WWF videó 1. - „Earth Hour 2008” 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/6/mxu3MluKl8A 

WWF videó 2. - „Java rhino makes first wild video appearance” 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/7/dHqhzxF2pRM 

WWF videó 3. - „Earth Hour 2009” 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/8/gkq7Zady4IQ 

WWF videó 4. - „Cute tiger cubs sniff WWF camera trap” 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/9/sHQztCYAEro 

WWF videó 5. - „Vote Earth for Earth Hour” 

http://www.youtube.com/user/wwf?blend=1&ob=4#p/u/10/f2gfq2-ge5U 

Melléklet 

A jelhordozó elemzéssel vizsgált környezetvédelmi videókat és az általam 

készített két fókuszcsoportos kutatást egy DVD-n mellékeltem szakdolgozatomhoz. 
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