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Abstract 
 
The basis for this study is the question of what happens at the point of impact between 
receiver and message in the case of a social marketing campaign on Facebook promoting 
sustainable travel. Hence the aim of this study is to analyse the reception of the social 
marketing campaign Fairadise in a sample of 19 individuals.  
 
The design of the study is therefore reception analysis with the help of four focus groups and 
thematic analysis to later identify patterns and themes in the gathered material. The theoretical 
approaches were collected from the field of media and communication and focused on public 
communication campaigns, public understanding of public communication campaigns as well 
as decoding of messages. 

 
The questions posed were; how is the Facebook campaign Fairadise received by the focus 
group participants? How do the participants read (decode) the campaign; dominant, 

negotiated or oppositional? And what assessments do the participants have regarding the 
visual versus textual information in the campaign?  
 
Previous research has shown that visual and emotional attributes are of great importance when 
it comes to interpreting messages about sustainable tourism and that rational information 
attributes are of less importance. The findings in this study agree with this previous research 
except when it comes to rational information. Three of the focus groups actually desire 
rational information attributes in order to make a worthy interpretation. Further findings show 
that interpretation and decoding is influenced by the social context of a group discussion, 
making the reading more negotiated and even on the verge of oppositional, the more 
information the participants gather and the more they discuss the campaign with each other. 
The study at hand shows the importance of campaign tailoring to the individual’s needs, 
desires and wants in order to be decoded as desired.  
 
 
 
Keywords; Sustainability communication, Public communication campaigns, Social 
marketing campaign, Reception, Sustainable tourism and Focus groups.  
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1. Inledning  
 
När FN:s kommission för Miljö och Utveckling (Brundtlandkommissionen) lanserades 1987 

blev hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp. I och med detta erkändes miljöproblematiken 

som en global fråga som måste betraktas i relation till andra samhällsfrågor av både social, 

ekonomisk och ekologisk karaktär (Soneryd & Uggla, 2011:32). Turism är idag en central fråga 

i debatten kring en hållbar utveckling både på grund av hur den kan underlätta och försvåra den 

samma. Turism har stor ekonomisk betydelse för nationella så väl som lokala ekonomier 

världen över och innebär i grunden ett deltagande och en interaktion mellan turister, 

lokalbefolkning, miljö och industri; ett samspel som kräver balans (Truong & Hall, 2015). 

Kommunikation har en stor roll att spela i formandet av uppfattningar kring hållbar utveckling 

likväl hållbar turism (UNEP & Futerra, 2005:6). Detta faktum motiverar inte bara studiet av 

hur sådan kommunikation bör vara utformad utan även studiet av hur publikens uppfattningar 

ser ut och hur information om hållbar turism tas emot. 

 

Inspirationen till denna uppsats har hämtats från mina egna erfarenheter av att kommunicera 

hållbar turism som ambassadör för nätverket Schyst resande. Nätverket är ett samarbete mellan 

Fair Trade Center, Hotell- och Restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska Kyrkan, 

Svenska Kyrkans Unga samt Unionen. Schyst resande har sedan år 2007 arbetat med att sprida 

information om de sociala, ekonomiska och miljömässiga baksidorna med resandet i världen. 

Budskapet som förs fram är att alla människor kan ändra på sitt sätt att konsumera turism till 

fördel för en hållbar turismutveckling. Det handlar i grunden om att öka medvetenheten hos 

allmänheten om vilka konsekvenser deras semestervanor kan ha för lokalbefolkningen både 

socialt och ekonomiskt samt miljömässigt på destinationen de besöker. De fokusområden som 

Schyst resande upplyser om är arbetsvillkor och turism, vatten och turism, alkohol och turism, 

klimat och turism samt lokal ekonomisk utveckling. Nätverket har även tagit fram en tipslista 

för turister med uppmaningar om att bland annat vara sparsam med vatten på semestern, ställa 

frågor om hållbarhet till researrangören, handla och äta lokalt samt att ta hänsyn till den lokala 

kulturen i värdlandet. Arbetet med detta material har skapat en nyfikenhet inför hur människor 

tolkar och tar till sig budskapet samt hur de argumenterar kring sina egna val när det kommer 

till turism.  

 

I februari i år lanserade Schyst resande sin första informationskampanj på sociala medier via 

plattformen Facebook. Kampanjen hette Fairadise och syftet var att höja medvetenheten bland 
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målgruppen av reseintresserade mellan 25-65 år på Facebook genom att ge dem fem snabba 

tips om att semestra hållbart. Tre Facebookstatusar skapades vilka marknadsförde fiktiva 

resmål med hållbarhetsprofil för att locka människor att klicka vidare till tipsen. Kampanjen 

nådde över 200 000 människor varav över 5000 sökte sig vidare för att läsa mer. 

Fairadisekampanjen är intressant att undersöka eftersom forskning har visat att det råder brist 

på empirisk publikforskning kring hållbar turism för att förstå människors tolkningar, vad de 

efterfrågar och vad de har för behov likväl vilka hinder de står inför när det kommer till hållbar 

turism (Truong & Hall, 2015; Truong & Hall, 2013). I arbetet med uppsatsen 

uppmärksammades även bristen på teorier om vad som händer i det faktiska mötet mellan 

individ och meddelande när det kommer till denna typ av information förmedlad via en digital 

kanal. Detta är ytterligare en anledning till varför det är intressant att studera en social marketing 

kampanj utifrån ett mottagarperspektiv och på så sätt bidra till att skapa förståelse för vad som 

händer i mötet mellan mottagare och meddelande i en social kontext.  

 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att analysera receptionen av en Facebookkampanj från Schyst resande som uppmuntrar 

till hållbart semesterresande i ett urval på 19 personer.  

 

Detta undersöks med hjälp av låta deltagare i fyra fokusgrupper diskutera det utvalda materialet 

under ledning av en moderator. Utgångspunkten som forskare är att försöka se på materialet ur 

mottagarnas perspektiv genom att studera deras upplevelser och argumentationer samt söka 

efter mönster och teman i deras utsagor. 

 
1.2 Frågeställningar 
 
För att kunna uppfylla studiens syfte har en övergripande frågeställning formulerats med två 

följdfrågor som berör hur målgruppen uppfattar Schyst resandes informationskampanj; 

1. Hur tas Schyst resandes Facebookkampanj Fairadise emot av fokusgruppdeltagarna? 

a) Hur avkodar deltagarna kampanjen; dominant, förhandlat eller oppositionellt? 

b) Vilka uppfattningar har deltagarna om visuell kontra textuell information i kampanjen? 

 
1.3 Material och avgränsningar 

Den huvudsakliga metoden är receptionsanalys med hjälp av fokusgruppdiskussioner uppdelat 

på fyra grupper tillsammans bestående av totalt 19 utvalda personer. I sammanställningen av 
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deltagarnas demografiska egenskaper uppmärksammades faktumet att majoriteten av dem har 

högskoleutbildning på minst tre år en faktor som kan ha betydelse för hur deltagarna tolkar 

kampanjen. Omfattningen av denna uppsats påverkas av begränsningar i tid, vilket i sin tur har 

varit avgörande för hur många fokusgrupper som rymts inom tidsramen och urvalet av teorier 

som behövts göras för att analysera resultatet. Det empiriska materialet som ligger till grund för 

uppsatsen är utsagor från de fyra fokusgrupperna som diskuterat ovan nämnda kampanj vid fyra 

enskilda tillfällen. Varje fokusgruppintervju transkriberades i sin helhet och analyserades 

utefter riktlinjerna för tematisk analys för att finna mönster och teman. Studien kan bara påvisa 

vad individer i dessa fyra fokusgrupper uttrycker i förhållande till just detta material, målet är 

alltså inte att göra generaliseringar till allmänheten eller om kommunikationskampanjer 

överlag. Tre av fokusgrupperna bestod av fem personer och den första gruppen hade fyra 

deltagare på grund av ett bortfall. Deltagarna uppfyllde kriterierna 20-31 år, reser utomlands 

mer än en gång om året samt har erfarenhet av charterturism. Urvalet baseras på målgruppen 

för den kampanj som är föremål för undersökningen samt målgruppen för Schyst resande i stort 

vilka kan sammanfattas till allmänhet med fokus på unga och charterresenärer. Dessa 

fokusgruppers sammansättning, utförande och analysen av genererad data beskrivs mer 

utförligt under rubriken metod.  

 

Den informationskampanj som användes som stimulusmaterial i gruppdiskussionerna är 

framtagen av anställda på Fair Trade Center och Unionen vilka ingår i nätverket Schyst resande. 

För att få bakgrundsinformation om kampanjen genomfördes en kort telefonintervju med Maria 

Sjödin, kommunikationsansvarig på Fair Trade Center, den 14 april 2015. Kampanjen Fairadise 

lanserades den 14 februari och pågick till och med den 23 februari 2015 via den sociala 

nätverksplattformen Facebook. Informationen som sändes ut bestod av tre ”statusar” med bild 

och text vilka liknade resereklam med möjligheten att klicka på en länk som tog mottagaren 

vidare till information och tips om hållbart resande. Statusarna sågs av totalt 279 232 personer 

varav 5637 personer följde länken till Schyst resandes tips (Maria Sjödin Fair Trade Center, 

2015-04-15). Fairadisekampanjen beskrivs mer ingående i anslutning till 

bakrundsbeskrivningen av nätverket Schyst resande i följande avsnitt.   

 

Det bör även poängteras att Schyst resandes information framförallt rör resande till låg- och 

medelinkomstländer då behovet av förändring är störst i dessa delar av världen. Dessutom 

kommer denna undersökning inte röra resande som har annat syfte än rekreation. 

Kommunikation av hållbar utveckling och hållbar turism är två mycket stora 
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forskningsområden med stor spridning på möjliga fokusområden vilka kan innefatta 

exempelvis psykologiska, beteendemässiga och/eller sociala aspekter. Det jag ämnar studera är 

specifikt reception av information som uppmuntrar mottagaren till att semestra hållbart så som 

den presenteras i en informationskampanj från nätverket Schyst resande. Denna studie 

innefattar inte en textanalys av kampanjen i sig eller någon form av kvantitativ samanställning 

av dess innehåll. Studiet av hållbar turism berör i stor utsträckning olika aspekter av 

beteendeförändring, men då det inte är studiens huvudsyfte att undersöka detta nämns 

beteendeförändring endast kortfattat i anslutning till kommunikationskampanjer. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat begreppen hållbar utveckling samt hållbar turism för att 

förtydliga kontexten kring samt vikten av Schyst resandes budskap i det samhälle vi lever i 

idag. Vidare beskrivs även behovet av kommunikation kring hållbarhet samt begreppet social 

marketing. Slutligen presenteras organisationen Schyst resande och deras verksamhet samt 

Fairadisekampanjen.  

 
2.1 Hållbar utveckling  

Enligt Brundtland kommissionen innebär begreppet hållbar utveckling ”en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov” (SOU 2004:104:32). Hållbar utveckling är ett normativt koncept som är etiskt 

motiverat och hänvisar till en typ av ekonomi och livsstil som inte skadar vår framtid 

(Godemann & Michelsen, 2011:5). För att en hållbar utveckling ska kunna uppnås både lokalt 

och globalt finns en rad utmaningar som bland annat bekämpandet av fattigdom, motverka 

klimatförändringar och hindra sjukdomsspridning. Dessa utmaningar är komplexa och 

inbegriper både sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. Den lösning som föreslås är 

anammandet av en helhetssyn om att alla bär ett ansvar. Denna insikt ställer stora krav på ett 

snabbt förändringsarbete och behov av utbildning. Det är sedan relationen mellan lärande och 

handling som blir avgörande för om målet uppnås (SOU 2004:104:9).  

 

2.2 Hållbar turism  

Turistindustrin är idag en av de största och snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen 

(UNWTO, 2014). Turismens tillväxt påkallar dock ett större engagemang i hållbarhetsfrågor 

för att kunna utnyttja turismens positiva effekter och minska dess negativa påverkan på 

samhälle och miljö (UNWTO, 2014). Hållbar turism kan definieras enligt följande - ”tourism 
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that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, 

addressing the needs of visitors, the industry, and the environment and host communities” 

(UNEP & UNWTO, 2005:12). Till skillnad från ”vanlig” turism och turismprodukter drivs 

hållbar turism med intentionen att vara sparsam med resurser som till exempel el och vatten, att 

begränsa utsläpp av föroreningar samt med målet att generera mätbara positiva 

socioekonomiska effekter för värdlandet tack vare rättvis behandling av arbetskraft och ökad 

nettoinkomst för den lokala ekonomin (Wherli et al., 2014:3).  

 

2.2.1 Hållbar turism och behovet av kommunikation 

Hittills har de turismprodukter som marknadsförts som hållbara associerats med ett mycket 

begränsat marknadssegment. Faktum är att konsumenten ofta inte kan se, identifiera eller förstå 

hållberhetsaspekterna kopplade till dessa produkter om de inte explicit kommuniceras till dem. 

Men även om en turismprodukts hållberhetsaspekter explicit förklaras för en konsument kan 

det fortfarande behövas extensiva förkunskaper om hållbarhet för att kunna ta till sig vad det 

betyder i praktiken (Emerich 2011, refererad i Wherli et al. 2014). Det finns studier om 

marknadsföring till fördel för miljön som visar att ändamålsenlig kommunikation kan ha en 

positiv inverkan på människors konsumtionsval, men det finns ingen konkret vetenskaplig 

kunskap om hur effektiv kommunikation eller marknadsföring behöver se ut för att kunna 

motivera människor att köpa hållbara turismprodukter (Pickett-Baker & Ozaki 2008, refererad 

i Wherli et al. 2014:1-2). Vägen till att nå ut med information om att konsumera ansvarsfull, 

etisk och/eller hållbar turism till den stora massan av turister behöver inte nödvändigtvis 

innebära en större volym av information utan snarare en mer effektiv typ av kommunikation 

menar Millar & Baloglu (2012, refererad i Wherli et al. 2014). 

 

2.2.2 Social marketing och hållbar turism kommunikation  

Social marketing har sina rötter i offentliga utbildningskampanjer med inriktning på 

samhällsförändring (Donovan & Henley, 2010:8). Kotler (972, refererad i Windahl et al., 

2009:123; Donovan & Henley, 2010:6) beskriver social marketing som design, implementering 

och kontroll av program som ämnar öka acceptansen för en viss social idé eller ett ändamål i 

en eller flera målgrupper med hjälp av produktplanering, prissättning, kommunikations- och 

marknadsundersökningar. Social marketing ses då som användningen av marknadsförings 

principer och verktyg i syfte att gynna samhället i stort istället för att gynna enbart en viss 

organisations målsättningar. Utgångspunkten för kommunikatörer som använder sig av social 

marketing är att de måste tillhanda något som publiken är intresserade av eller vill ha. De 
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upplevda fördelarna med förändringen måste exempelvis vara färre än nackdelarna, därför 

måste både interna och externa barriärer till den önskvärda förändringen identifieras på förhand. 

Målet i social marketing är, i likhet med kommunikationskampanjer överlag, att förändra ett 

beteende, men förändringen måste vara frivillig snarare än framtvingad (McKenzie-Mohr, 

2011). Detta tillsammans med faktumet att det är en långsiktig förändring som efterstavas 

innebär extensiv planering av en eventuell kampanj (Truong & Hall, 2015). Social marketing 

har på senare tid använts i kommunikationskampanjer från många olika fält och anses ha stor 

potential som verktyg i arbetet med att förbättra allmänhetens hälsa, främja allmän säkerhet, 

familjeplanering, mänskliga rättigheter, miljöskydd och samhällelig utveckling. 

 

Även om social marketing har visat sig vara ett effektivt verktyg inom många olika områden 

som exempelvis hälsokommunikation finns det relativt lite forskning om vilka potentiella 

fördelar denna typ av marknadsföring skulle kunna ha för turismsektorn (Truong & Hall, 2013). 

Ingen av de studier som publicerats på senare tid rörande social marketing och hållbar turism 

har kunnat generera empiriska fakta som bevisar dess effektivitet i detta fält. Det finns många 

potentiella förklaringar till detta, bland annat att social marketing är ett nytt begrepp i 

turismforskningen samt att det inte finns så många konkreta fall där social marketing 

uttryckligen använts. Detta kan tas som bevis på att det krävs mer empirisk forskning på social 

marketing och turism (Truong & Hall, 2015). 

 

2.3 Schyst resande  

Schyst resande är ett samarbete mellan Fair Trade Center, Hotell- och Restaurangfacket, IOGT-

NTO-rörelsen, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga samt Unionen. Projektet är finansierat 

av Sida och har sedan starten 2007 arbetat med att sprida information om hållbarhetsfrågor 

kring turism via informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Schyst resande 

utbildar även ideella ambassadörer vilka föreläser på skolor och företag samt deltar på mässor 

och event inom ramen för turism, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och facklig 

verksamhet. Informationen som förmedlas av nätverket visar hur turism på många platser får 

negativa följder för värdlandet som till exempel inkomstläckage, vattenbrist, undermåliga 

arbetsvillkor, sexhandel och barnarbete (Schyst resande.se).  

 

Det Schyst resande förespråkar är inte att vi ska sluta att resa, huvudsyftet är att öka 

medvetenhet hos allmänheten genom att upplysa dem om vilka konsekvenser deras handlande 
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kan få och vad de kan göra för att minska negativ påverkan på destinationen när de semestrar. 

Schyst resande har därför tagit fram ett par enkla åtgärder i form av en tipslista som kan följas 

innan, under och efter din resa. Till exempel som att vara sparsam med vatten och el, ta hänsyn 

till lokal kultur och handla lokala produkter, men framförallt att våga ställa krav på 

researrangören genom att ställa frågor om bland annat arbetsvillkor och miljöarbete på 

destinationen du tänkt besöka. Schyst resande vänder sig även till reseindustrin genom att ge 

rekommendationer till researrangörer om att integrera en etisk policy i sin verksamhet. (Schyst 

resande.se).  

 

Schyst resande har en bred målgrupp (allmänhet med fokus på unga och charterresenärer) och 

arbetar ständigt för att finna nya vägar att nå ut till fler människor. De har nyligen blivit mer 

aktiva på sociala medier med egen Facebooksida samt ett Twitter- och Instagramkonto. Det 

senaste tillskottet i Schyst resandes arbete för att nå ut med sitt budskap är en digital 

informationskampanj på den sociala nätverksplattformen Facebook (Maria Sjödin, 2015-04-

15).  

 

2.3.1 Fairadisekampanjen  

Enligt Maria Sjödin (2015-04-15), kommunikationsansvarig på Fair Trade Center, var 

kampanjen Fairadise finalen i arbetet med en ny informationsbroschyr för nätverket Schyst 

resande. Tidigare har nätverket använt sig av mer traditionella medier för att nå ut med sin 

information men nu var tanken att testa en för nätverket ny form av informationsspridning. 

Valet av kanal motiveras först och främst med att Facebook är ett bra verktyg för riktad 

marknadsföring men också för att de stora charterbolagen Fritidsresor och Ving har många 

följare på Facebook. Eftersom Schyst resandes målgrupp delvis är charterresenärer såg 

nätverket här en chans att nå en bred publik. Genom ett par enkla inställningar kunde kampanjen 

distribueras strategiskt till målgruppen vilken var personer i 25-65 årsåldern som registrerat 

speciella intressen i sina Facebookprofiler gällande turismpreferenser kopplade till exempelvis 

Ving och Fritidsresor. Kampanjen hade som nämndes tidigare ett begränsat tidsspann mellan 

den 14e februari och den 23e februari 2015. Målet med kampanjen var enligt Maria Sjödin 

(2015-04-15) att höja medvetenheten i den tänkta målgruppen. Överlag är de nöjda med utfallet 

och har bedömt räckvidden som god, ”- Det hade ju varit omöjligt att få lika många människor 

att läsa en tryckt broschyr” menar Maria Sjödin (2015-04-15).  
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Tanken med designen av kampanjen var att efterlikna charterbolagens utformning på 

Facebookstatusar där de marknadsför olika resmål och hotell. Detta gjordes genom att studera 

vilka statusar och bilder på Ving och Fritidsresors Facebooksidor som fått flest ”gilla”-

markeringar och delats flest gånger och sedan inkorporera attribut från dessa i 

Fairadisekampanjen. Det som tycktes få mest uppmärksamhet på dessa sidor var paradisiska 

bilder och beskrivningar som anspelar på känslor (Maria Sjödin, 2015-04-15). Därför valdes 

två bilder på paradisstränder med palmer, turkost vatten, solstolar och parasoller samt en bild 

från en rustik uteservering med utsikt över havet. Det är klarblå himmel och solsken på alla 

bilder och en inbjudande atmosfär, däremot syns det inga människor på någon av bilderna. 

Varje bild har en tillhörande text som marknadsför ett fiktivt hotell på platsen. Formuleringarna 

är likartade och innehåller både klassiska resekatalogsfraser varvat med information om 

hotellets hållbarhetsprofil. Nedan följer ett exempel på en formulering (se bilaga 4 för fler 

exempel);  

 
Någon som längtar till sol och värme? En härlig bild från ett av våra nya hotell nästa vinter: 
Fairadise Beach Resort i Thailand. Hotellet använder bara solenergi och allt avfall återvinns. Här 
har de anställda på hotellen levnadslöner, du äter mat gjord på närproducerade råvaror och 
snorklar i havet med oförstörda korallrev och fiskar i alla regnbågens färger. Boka din resa nu och 
sprid nyheten till dina nära och kära! (Fairadise, Schyst resande 2015). 

 

Totalt skapades tre statusar vilka alla vid första anblick liknar ett semestererbjudande, klickar 

man dock vidare på statusen visas ett meddelande om att det tyvärr inte går att boka en 

Fairadiseresa ännu men att vi tillsamman kan göra det möjligt genom att följa fem enkla tips. 

Genom att följa ytterligare en länk visas sex olika ikoner var av fem av dem representerar saker 

du kan göra som turist för att bidra till en hållbar turismutveckling. Genom att klicka på 

respektive ikon visas en kort text med problemskrivning och förslag på åtgärd som du som 

individ kan fundera över vid din nästa resa (Schyst resande, 2015). Ikonerna har följande 

benämning; Välj hotell med hållbarhetsmärkning, Kommentera mera, Finemang med lokal 

restaurang, Schystare shopping och Turista djurvänligt, den sjätte ikonen är en direktlänk vidare 

till Schyst resandes hemsida (för att studera delar av kampanjen närmare se bilaga 4).  

 

3. Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning från kommunikations- och turismfältet som berör 

publikens inställning till och reception av miljö- och hållbar turism kommunikation. Studierna 

bidrar till att skapa en grundförståelse för hur vissa publiker tagit emot dessa typer av 
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kommunikation samt ger en inblick i det aktuella kunskapsläget gällande främst hållbar turism 

kommunikation. Av de tre studier som tas upp är den första genomförd av 

kommunikationsforskare från Northern Michigan University i USA. Den andra är ett samarbete 

mellan bland annat Institute of tourism (ITW) och Institute of Communication and marketing 

(IKM) vid Lucerne University of Applied Sciences and Arts i Schweiz. Den tredje är ett 

samarbete mellan framstående turismforskare från Universitetet i Surrey England och Curtin 

University of Technology i Australien.   

 

3.1 Publiker och miljökommunikation  

I en studie av Cantrill (1993) undersöks och sammanfattas forskning på ämnet 

miljökommunikation. Slutsatserna som dras är att människans uppfattning om 

miljökommunikation kan länkas till tre olika trossystem; sociokulturella influenser 

(demografiska variabler och kulturell kontext), informationsgrunder (en samling övertygelser 

som genererats från personlig erfarenhet, sociala nätverk och massmedia) samt tankar kring 

strategiska handlingar (individens sätt att tänka om sig själv som deltagare i ett 

miljösammanhang samt sina verktyg att påverka). Utöver detta finns det fyra grundläggande 

slutsatser att dra angående publiker när det kommer till miljöinformation menar Cantrill (1993);  

 

1. De flesta individer har en människocentrerad syn på världen med en övertygelse om att 

människan härskar över naturen vilket ger dem rätt att utnyttja den utan tanke på vilka 

konsekvenser det skulle kunna få.  

2. Publiken har stor kunskap om miljön, men denna kunskap är oorganiserad, präglad av 

bias till fördel för det dominerande sociala paradigmet och resulterar sällan i att 

individen tar personligt ansvar för att korrigera miljöproblem.  

3. Individer handlar generellt sett utifrån deras egna föreställningar om egennytta, dessa 

föreställningar påverkar argumentationen kring handling samt engagemang i 

exempelvis politiska eller sociala aktiviteter.  

4. Individer misstolkar i regel värderingarna och argumenten från dem som förespråkar 

förhållningssätt till miljön som kan tyckas bryta mot djuprotade världsuppfattningar, 

övertygelser och egennytta när det kommer till miljö.  

Cantrill (1993) menar sammanfattningsvis att vår kultur, kunskap, självupptagenhet och 

psykologi gör oss benägna att ignorera eller bortse ifrån mycket av det som kan räknas som 

miljöförsvar. Detta tillsammans med miljöförespråkarens föreställning om att publiken går att 
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övertyga med hjälp av rimliga faktafyllda argument bevisar varför många miljöinitiativ på 

gräsrotsnivå ofta misslyckas. Eftersom informationskampanjer om miljön sänds ut till många 

olika sorters publiker rekommenderas att ha fler än ett format på det som sänds ut.  

 

3.2 Rationella och emotionella kommunikationsattribut  

Till dags datum finns det mycket begränsad forskning rörande efterfrågan på hållbar turism, 

men det som hittills kunnat skönjas är att den styrs av att konsumenter har lågt intresse av eller 

liten förståelse för vad hållbarturism är (Miller et al. 2010, refererad i Wherli et al. 2014). Att 

välja hållbara alternativ innebär troligtvis en blandning av rationella och emotionella 

beslutstaganden för individen. Inom marknadsföring och reklam har ramverket för rationellt-

emotionellt innehåll studerats flitigt. Till det rationella hör faktainformation rörande produktens 

kvalité, värde eller funktioner. Det emotionella fokuserar istället på den känslor som 

konsumenten kommer uppleva av att äga eller använda produkten i fråga. Emotionell och 

rationell marknadsföring är inget nytt och används idag inom bland annat turistindustrin. Denna 

typ av marknadsföring blir speciellt påtaglig i turistbroschyrer där texter som är emotionellt 

laddade framhävs medan information som kan tolkas negativt medvetet tas bort. Men enligt 

Wherli et al (2014) finns det stora luckor i den empiriska forskningen kring vilka aspekter av 

en marknadsföringsbroschyr som effektivt påverkar konsumentens val samt hur detta förhåller 

sig till hållbar turism.  

 

Wherli et al (2014) har därför undersökt hur hållbarhetskommunikationen bör vara utformad 

för att nå olika internationella turismmarknader med fokus på emotionellt-rationellt innehåll. I 

studien undersöks vilka visuella, textmässiga, rationella eller känslomässiga 

kommunikationsattribut som är mest effektiva när det kommer till att påverka konsumenter i 

valet av en hållbar strandsemester. Respondenterna i enkätstudien fick se olika versioner av en 

resebroschyr och välja den utformning som tilltalade dem mest. Studien visar att 

kommunikation som appellerar till känslor är av största vikt när det kommer till hållbara 

turismprodukter på grund av att individen har svårt att se den egna vinningen i att välja hållbara 

turismprodukter. För att öka de känslomässiga aspekterna i kommunicerad text föreslås 

användandet av narrativ, direkt tilltal, aktivt formulerade texter samt värdeladdade adjektiv som 

exempelvis ”perfekt” eller ”förstklassig”. Studien visade även att rationell information i form 

av grafer och siffror som beskriver graden av hållbarhet inte gav någon effekt på valet av 

produkt, människor föredrar att få hållbarhetsaspekter förklarade i ord. Enligt Wherli et al 
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(2014) kan det finnas många förklaringar till detta, exempelvis att människor är mer fokuserade 

på att drömma sig bort när de läser en resebroschyr än att rationellt analysera 

hållbarhetsaspekter av den planerade resan. Många människor ser inte heller en produkts 

hållbarhet som avgörande i deras beslut att boka en resa. Detta indikerar att konsumenter kan 

behöva övertalas att köpa hållbara turismprodukter. De viktigaste elementen i studien visade 

sig vara de visuella, då det är bevisat att bilder som är emotionellt tilltalande drar mer 

uppmärksamhet till sig än andra. 

 

3.3 Ökad medvetenhet och personligt ansvar  

En av utgångspunkterna i arbetet med främjandet av hållbarhet är att ökad medvetenhet och 

utbildning leder till mer miljövänligt beteende (Devine-Wright 2004, refererad i Miller et al., 

2010). Denna uppfattning har även varit dominerande inom fältet för hållbar turismforskning 

(Dolnicar et al. 2008, refererad i Miller et al., 2010). Däremot finns det studier från detta fält 

som visar att turister till stor del fortfarande är ovetande om konsekvenserna av sitt resande. 

Därför bör människors uppfattning av hållbarhet i förhållande till turism undersökas i vidare 

utsträckning innan eventuella strategier för att ändra beteenden designas och implementeras, 

menar Miller et al. (2010:627).  

 

Miller et al. (2010) genomförde en empirisk studie i England där de undersökte hur individer i 

14 olika fokusgrupper uppfattar hållbar turism gällande; deras respons till fyra önskvärda 

hållbara beteendemål kopplade till turism samt deras förväntningar på statens och 

turistindustrins roll i uppmuntrandet av hållbar turism. Resultaten av studien visar att 

individerna i fokusgrupperna hade en låg medvetenhet om turismens konsekvenser och/eller de 

mest lämpliga sättet att tackla dem. Respondenterna i studien lade också större ansvar på staten 

än på någon annan grupp i samhället att tackla hållbarhetsfrågor. Studien visar också att 

turismbeteenden är influerade av en mängd olika faktorer vilket gör att enbart 

informationsspridning och medvetandehöjning är tveksamma strategier för att skapa 

förändring. Ett förslag som läggs fram av Miller et al. (2010) är dock att lyssna till hur personer 

talar kring sitt semestrande, i studien uttrycker respondenterna till exempel att semestrande är 

en rättighet. Miller et al. (2010) menar i anslutning till detta att om varje rättighet också innebär 

ett visst ansvar bör det poängteras vad ansvaret som följer rätten att semestra innefattar. 

Utmaningen blir att utveckla en uppfattning om personligt ansvar för konsekvenserna av sitt 

semestrande. För att stärka individens ansvarskänsla behövs återkoppling och stöd på lokalnivå 
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genom att koppla samman människor med hjälp av exempelvis sociala nätverk (Miller et al., 

2010). Enligt Miller et al. (2010) talar detta för att initiativ som social marketing och 

användandet av sociala nätverk som Facebook kan komma att få stor betydelse för möjligheten 

att få människor att förstå och stödja exempelvis beteendeförändringar till fördel för en hållbar 

turismutveckling. Detta måste dock också följas upp från produktionssidan i form av möjlighet 

att välja hållbara semesterprodukter.  

 

4. Teori 

De teoretiska begrepp och utgångspunkter som redovisas nedan beskriver utmaningarna i att 

fånga publikens uppmärksamhet när det kommer till hållbarhet samt hur publiken kan komma 

att tolka dessa budskap. Initialt ges en beskrivning av vad som menas med 

hållberhetskommunikation, vilket också bedöms vara den typ av kommunikation som Schyst 

resandes verksamhet faller inunder. Vidare förklaras begreppet kommunikationskampanj samt 

teorier om publiken och dess tolkningsmöjligheter. Källorna är främst hämtade från forskning 

inom medie- och kommunikationsfältet med fokus på kampanjer inom miljö-, hälso- och 

hållbarhetskommunikation.  

 

4.1 Hållbarhetskommunikation  

Hållbarhetskommunikation är ett relativt nytt koncept som syftar till kommunikation rörande 

hållbar utveckling. Begreppet har rötter i miljö-, risk- och vetenskapskommunikation 

(Adomßent & Godemann, 2011:27) och kan ses som en process av ömsesidig förståelse om 

samhällets framtida utveckling där kärnan är en vision om hållbarhet. Det kan handla om 

värderingar och normer, om studiet av orsakerna till och medvetenheten om problemen samt 

möjligheten att agera på individuell och samhällelig nivå för att kunna påverka utvecklingen. 

Denna process av ömsesidig förståelse kan förekomma på många olika nivåer och i olika 

kontexter vilket gör receptet på framgång svårdefinierat (Godemann & Michelsen, 2011:6). 

Hållbarhetskommunikation går ut på att förmedla kunskap om världen, om relationen mellan 

människan och miljön runt omkring, och föra in den kunskapen i den sociala diskursen för att 

skapa en kritisk medvetenhet kring problemen i denna relation samt att relatera dessa problem 

till sociala värderingar och normer (Godemann & Michelsen, 2011:6). Målet är att hjälpa 

individer och grupper att utveckla den kompetens som det krävs att tolka den ofta 

motsägelsefulla och förvirrande vetenskapliga, tekniska och ekonomiska informationen som 
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tillhandahålls dem, för att de sedan ska kunna reagera på och hantera de komplexa sociala 

utmaningarna som informationen förespråkar (Adomßent & Godemann, 2011:27). 

 

Enligt Hallgren och Ljung (2005:71) är kontinuerlig kommunikation grunden för en hållbar 

utveckling eftersom det bidrar till att skapa uppmärksamhet, lärande, kritik och handlingskraft 

i samhället. I skapandet av uppmärksamhet kring hållbar utveckling står kommunikatören 

däremot inför en rad utmaningar bland annat i beskrivningen av orsakernas osynlighet, 

avståndet till påverkan, avståndet till effekterna och brist på erfarenhet av dem, otillräcklig 

vinning i att ta ansvar, misstro till människans möjlighet till global påverkan, komplexitet och 

osäkerhet, otillräckliga signaler gällande behovet av förändring, grad av uppfattningsförmåga 

och egennytta (Adomßent & Godemann, 2011:35).  

 

4.2 Kommunikationskampanjer  

För att kunna analysera hur en målgrupp tar emot en kommunikationskampanj är det 

nödvändigt att först redogöra för vad en kommunikationskampanj är och vad de i regel har för 

syfte. En kommunikationskampanj kan beskrivas som ett ändamålsenligt försök att informera, 

övertala eller motivera beteendeförändringar i en relativt väldefinierad publik. En kampanj 

riktar sig ofta till en stor publik och förekommer under en begränsad tidsperiod vilken kan 

sträcka sig över ett par veckor upp till flera år. En kampanj sker med hjälp av samordnade 

kommunikationsaktiviteter som till exempel produktion och distribution av ett budskap 

(Windahl et al., 2009:132-133). Palm (1994:41) skiljer mellan kommunikationskampanjer som 

har kommersiella eller ickekommersiella motiv samt målet att påverka ett beteende eller målet 

att påverka hur målgruppen ser på sändaren. Kotler (1982, refererad i Palm 1994:35) delar 

vidare in en kampanjs syfte i att skapa förändring på ett kognitivt, handlingsmässigt, 

beteendemässigt eller värderingsmässigt plan. Den typ av kampanj som analyseras i denna 

uppsats är inte skapad för att vara vinstdrivande utan syftar till att framkalla förändring i främst 

kognition vilket förhoppningsvis också kan spilla över och påverka de andra planen.  

 

Enligt Jarlbro (2004:21) måste varje kampanj skräddarsys utefter de förutsättningar, målgrupper 

och mål som identifierats för respektive kampanj. Attribut som generellt ger effekt på 

mottagarna utöver extensivt arbete med att välja målgrupp och vilken typ av medium som ska 

användas är bland annat; att använda sig av kända frontfigurer, repetera enkla budskap, lyfta 
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positiva aspekter av förändring, understryka närliggande belöningar och att placera budskapet 

i ett underhållande sammanhang.  

 

4.2.1 Meddelande och kanal  

En kampanj kan ha olika typer av meddelanden. När det kommer till påverkan används vanligen 

tre typer av meddelanden med fokus på medvetenhet, instruktioner och övertalning för att få 

önskad respons. Medvetenhetsmeddelanden innefattar att informera människor vad de ska göra, 

vem som ska/bör göra det och när och var det bör göras. Dessa meddelanden är utformade för 

att skapa igenkänning, trigga till handling, att uppmuntra till att söka mer information om ämnet 

samt att göra publiken uppmärksam på likande meddelanden. I många kampanjer är det 

nödvändigt att ge information om hur det som efterfrågas ska göras vilket i sin tur genererar 

kunskap och färdigheter. Instruktionsmeddelanden kan därför innehålla en exakt handlingsplan 

eller bara förslag på hur individen kan öva upp sina färdigheter. Övertalningsmeddelanden 

innefattar information om varför publiken ska anamma eller avstå från en viss handling. I de 

flesta fall handlar det om att skapa eller ändra attityder genom ökad kunskap och övertygelse. 

Övertalningsmeddelanden innehåller även positiva och/eller negativa motiv som kan fungera 

som drivkrafter till eventuell förändring (Atkin, 2001:55-57).  

 

Vad gäller kanal finns det mängder av val att göra samt fördelar, nackdelar och kommunikativa 

dimensioner att ta hänsyn till när det kommer till kampanjer. Olika kanaler skiljer sig åt i fråga 

om bland annat räckvidd, interaktivitet, tillgänglighet, intresseväckande, avkodningsmöjlighet, 

effektivitet, kostnad och trovärdighet. Den beslutande faktorn i kanalvalet är oftast 

användarmönstren hos målgruppen samt meddelandets och ämnets utformning inom ramen för 

de resurser som finns. På senare tid använder sig kampanjer i allt större utsträckning av digitala 

medieteknologier med motiveringen att ”nya” medieformer erbjuder ytterligare dimensioner 

till kampanjer genom interaktivitet mellan sändare och mottagare, möjligheten att skräddarsy 

meddelanden som passar individen samt erbjuder tillfälle för nisch-marknadsföring (Atkin & 

Rice, 2013). Ett sätt att nå ut med sitt budskap på Internet är att använda sig av sociala medier 

vilka kan beskrivas som elektroniska verktyg, teknologier och applikationer som underlättar 

interaktiv kommunikation och innehållsutbyte (Donovan & Henley, 2010:354). Sociala 

nätverkningssajter som Facebook används idag flitigt av exempelvis miljöorganisationer för att 

dela information och skapa möjlighet till interaktion med följare (Cox, 2013). Det är dock 

viktigt att hålla i åtanke att användandet av flera kanaler är bättre än färre för att nå ut med sitt 

budskap, menar Donovan och Henley (2010:354).   
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4.3 Kampanjer och publiken  

Eftersom denna studie ämnar undersöka mottagarperspektivet på en kommunikationskampanj 

presenteras nedan teoretiska perspektiv på publiken och dess förutsättningar för 

meningsproduktion.  

  

4.3.1 Aktiva publiker  

Enligt McQuail (1997) är graden av aktivitet eller passivitet hos publiken en bred teoretisk 

fråga. Om publiken betraktas som en stor massa kan den definieras som passiv eftersom den 

inte kan agera som ett kollektiv, till skillnad från en specifik social grupp som istället har medlen 

som krävs för att aktivt välja att delta i strävan efter ett gemensamt mål. Ross (2008:67) tar upp 

begreppet aktiv publik i förhållande till tv-tittande och menar att det finns två huvudbetydelser. 

Den ena är att individers tolkningar är processer av selektion, kvalificering och slutsatsdragande 

som i stort sett är automatiserade. Den andra är att publiken medvetet väljer, reflekterar och tar 

ställning i förhållande till vad de tittar på. Enligt Ross (2008:67) är det dock en empirisk fråga 

i vilken utsträckning detta förekommer där svaret är att det varierar från person till person, genre 

och medietext. Vidare menar Ross (2008:67) att uppdelningen i aktiv och passiv är för simpel, 

istället bör olika typen av aktivitet specificeras i detalj.  

 

Ross (2008:68) ser i likhet med McQuail (1997) att individens handlingar i form av medieval, 

uppmärksamhet och respons kan vara mer eller mindre aktiva eftersom graden av motivation, 

uppmärksamhet, involvering, njutning, kritisk eller kreativ respons, koppling till övriga livet 

också kan variera. Därför bör dessa dimensioner betraktas som olika typer av aktivitet. Den 

generella uppfattningen är även att ju mer aktiv publiken är desto mer motståndskraftig är den 

mot övertalning, påverkan och manipulation. I regel ger aktiva publiker också mer konstruktiv 

respons till kommunikatören vilket gör att förhållandet mellan sändare och mottagare blir mer 

interaktivt. Ross (2008:68) understryker att publiken alltid är aktiv i någon mening i den 

automatiska processen av meningskonstruktion men att graden av aktivitet i de andra 

dimensionerna nämnda ovan kan variera samt att det är möjligt att vara mer aktiv i en dimension 

och mindre i en annan på samma gång. Detta synsätt kommer att bli av intresse i läsningen av 

det insamlade materialet där uppmärksamheten kommer fokuseras på mottagarnas upplevelser 

av och respons till ett visst material.   
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4.3.2 Halls modell för meningsproduktion  

Ross (2008:56) beskriver Stuart Halls modell för meningsproduktion (Encoding/decoding) som 

en av medieforskningens klassiker samt också en viktig inspirationskälla för 

receptionsforskningen (se bilaga 3). Modellen är en variant på den klassiska 

kommunikationsmodellen med ett linjärt förhållande mellan sändare, budskap och mottagare. 

Det som särskiljer denna modell är däremot fokus på mottagarens meningskonstruktion.  

 

Det är inte självklart att publiken tar emot och tolkar meddelandet i enlighet med sändarens 

önskningar. När en individ tar emot ett meddelande färgas tolkningarna av hennes 

referensramar, livserfarenhet och den kontext hon befinner sig i (Jansson, 2002:137). Enligt 

Hall (1980) är meddelandet och den mening det bär med sig inkodat (encoding) av sändaren 

och tar formen av en meningsfull diskurs som senare avkodas (decoding) av publiken i syfte att 

skapa olika effekter som påverkan, övertalning och emotionella, ideologiska och 

beteendemässiga konsekvenser för publiken. Däremot är koderna för inkodning och avkodning 

inte alltid symmetriska. Hall (1980) menar att det finns tre sätt att avläsa ett meddelande: 

dominant, förhandlat och oppositionellt.  

 

En dominant läsning innebär att mottagaren avkodar meddelandet och tar emot det så som 

sändaren vill att de ska ta emot det. Vid förhandlad läsning tar mottagaren till sig vissa delar av 

meddelandet men ställer sig kritisk till andra och kan därmed modifiera tolkningen för att den 

ska passa in i den egna kontexten. En oppositionell läsning innebär att mottagaren förstår 

budskapet men förkastar meddelandet helt och hållet eftersom denne tolkar det utifrån en annan 

meningsram (Hall, 1980; Jansson, 2002; Ross, 2008). Hall poängterar därmed att meddelanden 

teoretiskt sätt inte bara kan missförstås, det kan också vara så att det finns andra värderingar 

och tolkningar hos publiken som sändaren inte avsett som i sin tur påverkar 

kommunikationsprocessen (Gripsrud, 2011:90). Eftersom det är mottagarna som står i fokus 

för denna studie kommer avkodningsdelen av Halls modell att appliceras på det insamlade 

materialet för att undersöka hur de avkodar kampanjen. 

 

4.3.3 Problemuppfattning och motståndsbarriärer 

Enligt Atkin (2001:51) finns det många orsaker till att kampanjer inte alltid får ett starkt 

genomslag. En av de svåraste utmaningarna är att nå ut med meddelandet till publiken och få 

dem att uppmärksamma budskapet på grund av att publikens motståndsbarriärer reses vid 

mottagandet av ett medelenade. Exempel på barriärer som kommunikatören måste övervinna 
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är individens missuppfattningar kring negativ påverkan, att individen förnekar meddelandets 

tillämpbarhet i relation till sig själv, att individen slår ifrån sig rekommendationer som inte är 

tilltalande, motstånd till övertalning och lathet eller tröghet. Meddelandet kan även uppfattas 

som stötande, obehagligt, tråkigt, avslaget, predikande, förvirrande, irriterande, irrelevant, icke 

trovärdigt och/eller icke motiverande för att nämna några.  

 

I relation till miljökommunikation, som ligger nära hållbarhetskommunikation, nämner Nitsch 

(1998:17-18) att ett miljöproblem bara kan lösas om det uppfattas på rätt sätt. Människans 

problemuppfattning i en viss fråga påverkar vilken information hon tar dela av, hur 

informationen tolkas och om den sedan leder till handling. Nitsch beskriver att vår 

problemuppfattning är nära knuten till hur vi ser på världen och inbegriper kunskaper, 

värderingar och antaganden om hur verkligheten är beskaffad. Nitsch (1998:20-21) 

understryker att det kräver mycket tid och engagemang för att ändra en målgrupps 

problemuppfattning med hjälp av miljöinformation. Den ursprungliga problemuppfattningen 

hos mottagaren kan vara präglad av tidigare erfarenhet eller motsägande fakta vilket gör den 

svårpåverkad. Att ifrågasätta en individs värderingar och uppfattningar om verkligheten kan 

kännas hotfullt och därför bli svårt för denne att hantera.  

 

Enligt Nitsch (1998:20-21) räcker det inte att en stor del av befolkningen enbart är medvetna 

om miljöhotet eftersom de kan ha olika uppfattning om vad eller vem det är som orsakar 

problemet och därmed har ansvar att lösa det. Det kommunikatören kan göra är att ”stimulera 

människor att reflektera över sin problemuppfattning med syfte att kartlägga och ompröva vad 

vi vet, värderar och tror” (Nitsch, 1998:20). Tanken om att problemuppfattning påverkar 

mottagarens tolkning av ett visst fenomen kommer beaktas i analysen av fokusgruppernas 

utsagor.  

 

5. Metod  

Eftersom studien ämnar undersöka människors tolkningar och värderingar i relation till ett visst 

material kan den kategoriseras som en receptionsanalys. Insamlingen av det empiriska 

materialet har skett med hjälp av fokusgrupper eftersom denna metod gör det möjligt att 

undersöka hur människor resonerar i gruppsammanhang kring denna typ av kommunikation. 

Detta kan ge ytterligare dimensioner till och fördjupad kunskap om det studerade ämnet. För 

att bringa reda och lättare se mönster i det insamlade materialet användes verktyget tematisk 
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analys. I följande kapitel beskrivs begreppet receptionsanalys samt hur arbetet med 

fokusgrupper och bearbetningen av det empiriska materialet gått till. Vidare behandlas etiska 

aspekter i arbetet med fokusgrupperna, validitet och reliabilitet i studien samt en kritisk 

reflektion över forskarrollen och valet av källor.  

 

5.1 Receptionsanalys med hjälp av fokusgrupper  

Begreppet reception kan enligt Ross (2008:55-56) beskrivas som att ta emot något i form av 

medier eller medieinnehåll. Mottagandet betraktas däremot som mer än bara en passiv 

överföring av ett meddelande, istället ses det som en aktiv process av meningsskapande. 

Reception handlar i vid mening om allt som händer i mötet mellan mottagare och meddelande 

men det kan också begränsas till att handla specifikt om hur mottagaren uppfattar och tolkar ett 

meddelande, vilket också är syftet med denna studie.  

 

De egenskaper som är utmärkande för receptionsanalysen är att mottagaren betraktas som en 

aktör i kommunikationsprocessen, att processen av meningsskapande står i centrum, studiet av 

det konkreta mötet mellan text och läsare samt intresset för hur medier påverkar människan 

(Eriksson & Östman, 2010:308-309). I receptionsstudier används ofta längre djupintervjuer 

eller fokusgruppintervjuer för att kunna komma åt publikens avkodning och tolkningar av olika 

medier. Fördelen med att använda fokusgrupper framför individuella intervjuer inom 

receptionsstudier är möjligheten att studera hur mening skapas i en social kontext (Eriksson & 

Östman, 2010:310; Jansson, 2002:142).  

 

5.2 Fokusgrupper 

Enligt Bryman (2011) är fokusgruppmetoden starkt kopplat till kvalitativ forskning eftersom 

det uttalade målet är att komma fram till hur deltagarna uppfattar det som presenteras för dem. 

Metoden innebär att ett antal individer samlas i ett rum under en viss tid för att diskutera fritt 

kring ett givet ämne under ledning av en moderator (Wibeck, 2010:11). Det som utmärker 

denna metod är användandet av gruppinteraktion för att generera data och insikter som annars 

skulle vara svåråtkomliga med till exempel djupintervjuer med en respondent i taget (Flick, 

2009). Wibeck (2010:52) menar att metoden är speciellt lämpad för att undersöka olikheter 

mellan människor i sättet att leva och tänka, hur de väljer att handla och med vilka motiv samt 

hur de upplever olika fenomen.  
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Att arbeta med fokusgrupper kräver en hel del planering, därför bör vissa överväganden göras 

innan det slutgiltiga valet av metod. Faktorer som bör reflekteras över gällande arbetet med 

fokusgrupper är tillexempel tiden det tar att samla gruppdeltagare, eventuella 

segmenteringsproblem, att det tar längre tid att transkribera material från en gruppdiskussion, 

att det kan vara svår att finna en tid och plats som passar alla i gruppen att mötas på samt hur 

gruppdynamiken kommer påverka resultatet (Wibeck, 2010:49). Ett anat problem med denna 

typ av metod är att det kan vara svårt att dokumentera data så att det är möjligt att identifiera 

individuella respondenters utsagor (Flick, 2009). Dessa aspekter har tagits i beaktning inför 

arbetet med denna uppsats. Störst fokus har lagts på att planera fokusgruppsträffarna i ett tidigt 

stadium med hänsyn till transkriberingstiden. För att underlätta dokumenteringen och 

urskiljandet av varje deltagare i materialet kommer transkriberingen ske så fort det är möjligt 

efter avslutat gruppmöte, med förhoppning om att underlätta denna identifikation.  

 

5.2.1 Planering av empirisk metod  

Som tidigare nämnts kräver fokusgruppmetoden god planering, för att underlätta denna process 

finns det fyra steg att följa; planering, rekrytering, diskussionsledning samt analys (Wibeck, 

2010:55). Först och främst fastställdes en övergripande forskningsfråga eftersom den är 

avgörande för hur fokusgrupperna bör vara sammansatta. De kriterier som sattes för deltagarna 

motiverades utifrån målgruppen för Schyst resande vilken är allmänhet med fokus på unga och 

människor som konsumerar charterresor samt målgruppen för kampanjen Fairadise som var 

personer mellan 25-65 år som indikerat intresse av att resa genom att ”gilla” exempelvis 

charterbolag som Ving eller Fritidsresor på Facebook. Avgränsningen har tagit störst fasta på 

den övergripande målgruppen allmänhet, alltså vem som helst. Ålderskategorin unga sattes till 

individer mellan 20-31 år efter bedömningen att denna grupp är mer köpstark när det kommer 

till semesterresor än exempelvis gruppen 15-20 år och därmed konsumerar och reflekterar över 

semestrande på olika sätt i större utsträckning. Denna grupp bedöms också vara aktiv på sociala 

medier och därmed van vid liknande typ av marknadsföring. Fokusgruppdeltagarna uppfyllde 

också kriteriet att resa minst en gång om året samt att ha erfarenhet av chartersemestrar. Detta 

motiveras med nyttan av att vara reseintresserad för att Schyst resandes budskap ska upplevas 

som relevant för personen i fråga och därmed intressant att diskutera.  

 

Det andra steget i planeringsprocessen rörde rekrytering där antalet grupper begränsades till 

fyra på grund av studiens omfång och tidsspann. Eftersom intentionen inte var att göra ett 

representativt urval ur en publik blandades kvinnor och män inom varje grupp i olika 
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utsträckning. Samansättningen av grupperna är däremot homogen i den bemärkelsen att 

deltagarna är nära varandra i ålder (20-31år), bor i Stockholmsområdet och reser utomlands 

minst en gång om året (se bilaga 2). Deltagarna har även hög utbildningsnivå som gemensam 

nämnare, vilket inte var ett direkt urvalskriterium i samanställningen av grupperna. Detta 

betraktas dock som en betydande faktor för hur deltagarna tolkar kampanjen. Wibeck (2010:61-

62) vidhåller vidare att storleken på varje grupp inte bör överstiga sex personer eftersom varje 

individ då får mindre utrymme att uttrycka sig. Antalet deltagare per grupp begränsades därför 

till fem personer. Det totala antalet deltagare i fokusgruppstudien blev dock 19 personer på 

grund av ett bortfall i första gruppen. Rekryteringen till grupperna skedde via en kontaktperson 

per grupp som ombads samla totalt fem personer ur deras umgänge som passade in på 

kriterierna ung (20-31 år), frekvent utlandsresenär samt chartererfaren. Datum bokades för 

gruppträffar via kontaktpersonen för respektive grupp och gruppdeltagrana informerades via 

mail om tid och plats för mötet.  

 

Deltagarna i respektive grupp hämtades från redan existerande grupper. Motivet till detta var 

möjligheten att studera eventuella skillnader i uppfattning mellan individer i en redan 

existerande social kontext. Det finns olika uppfattningar om vilken relation gruppmedlemmarna 

bör ha till varandra. Flick (2009) menar till exempel att vissa saker kan tas för givet mellan 

vänner och därmed går förlorat i materialet. Wibeck (2010:65) hävdar däremot att det kan finnas 

fördelar med att använda så kallade redan existerande grupper just för att de är bekväma med 

varandra socialt och inte minst för att det underlättar rekrytering.  

 

Det tredje steget i planeringsprocessen handlar om diskussionsledning, eftersom viljan är att 

deltagarna ska diskutera fritt men samtidigt röra sig inom ett par bestämda teman utformades 

en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Nivån på strukturering bestäms av hur mycket 

moderatorn styr diskussionen. För mycket styrning kan innebära att deltagarnas föreställningar 

färgas av moderatorns uppfattningar eller att de inte får utrymme att ge egna synpunkter. I en 

ostrukturerad diskussion finns det däremot inga klara direktiv för vad diskussionen ska landa i, 

där är det spontaniteten som styr. Oftast är det ett mellanting som fungerar bäst, menar Wibeck 

(2010:58), där deltagarna får diskutera fritt och moderatorn är förberedd på att ingripa om det 

skulle behövas. Därför ansågs den semistrukturerade designen passa bäst för studiens syfte.  
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5.2.2 Utförandet av fokusgruppträffarna  

Träffarna ägde rum den 22a, 24e, 25e och 26e april 2015 i en lugn hemmamiljö. Innan själva 

diskussionen påbörjades gavs en kort introduktion till ämnet samt vad deltagandet i en 

fokusgrupp innebär där stort fokus lades på etiska aspekter kring anonymitet och medgivande 

till ljudupptagning. Deltagarna uppmanades även att ställa frågor i detta skede ifall något var 

otydligt. Samtalen inleddes med en öppningsövning för att skapa en avslappnad och informell 

stämning i gruppen. Denna bestod av två frågor rörande allmän uppfattning kring begreppet 

hållbar livsstil samt sociala mediekampanjer. Därefter introducerades stimulusmaterialet, dels 

för att få igång samtalet och dels för att få alla deltagare på samma kunskapsnivå (Wibeck, 

2010:78). I detta fall användes Facebook-kampanjen Fairadise producerad av Schyst resande i 

samarbete med Fair Trade Center. När materialet visats ställdes en inledande fråga om 

upplevelsen av materialet, diskussionen kring varje fråga fick därefter flyta fritt. Om deltagarna 

blev tysta eller kom för långt ifrån ämnet ställdes en ny fråga av moderatorn. För att försäkra 

att alla deltagare fick komma till tals uppmuntrades vissa personer med direkt tilltal från 

moderatorn att dela sin åsikt, detta behövdes dock inte i alla grupper. Gruppmedlemmarna 

respekterade varandras åsikter och uppvisade inga tendenser till grupptryck, däremot 

genererades i vissa fall nya infallsvinklar och meningsutbyte. Varje gruppdiskussion varade i 

ca 50 minuter och spelades in med hjälp av ljudupptagningsutrustning. Materialet 

transkriberades i sin helhet kort efter avslutad diskussion.   

 

5.2.3 Bearbetning av empiriskt material  

Det fjärde och sista steget i planeringsprocessen rör analysen av det insamlade materialet. 

Analysen av data skedde parallellt med insamlingen vilket kan vara både positivt och negativt. 

Positivt i den mening att moderatorn kan få indikation på vad som måste belysas extra mycket 

och negativt i den mening att moderatorn kan bli alltför styrd av de teman som identifieras först 

(Wibeck, 2010). Målet med analysen, enligt Wibeck (2010:108) är upplysa och skapa förståelse 

för det valda ämnet samt att skildra verkligheten som den upplevs av dem som deltar i 

undersökningen.  

 

5.2.4 Tematisk analys  

Analysen av fokusgruppdata handlar om att söka efter mönster, göra jämförelser och ställa data 

mot varandra genom och att dela upp det i olika kategorier, tolka det och identifiera teman 

(Wibeck, 2010:100). En metod för detta är tematisk analys vilket enligt Liamputtong (2011) 

går ut på att en forskaren söker efter upprepade meningsskapande mönster tvärs igenom en 
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datamängd genom att läsa respektive intervjumaterial var för sig och sedan läsa materialet igen 

men denna gång som en kollektiv enhet. Enligt Braun och Clarke (2008) är den tematiska 

analysen en i grunden otydligt beskriven metod, den används flitigt men det finns ingen tydlig 

överenskommelse om vad det är och hur man ska göra. Till skillnad från andra analysmetoder 

som söker mönster och teman har tematisk analys fördelen i att inte vara knuten till en ett 

specifikt teoretiskt ramverk, därför kan den med fördel användas inom flera olika teoretiska 

ramverk och till olika saker inom samma ramverk. Enligt Braun och Clarke (2008) har den 

tematiska analysens sex faser; att bekanta sig med materialet, att skapa koder, att leta efter 

teman, att granska teman, att definiera och namnge teman samt slutligen att skriva en rapport. 

Vidare understryker Braun och Clarke (2008) att analysen av ett material inte är någon linjär 

process där forskaren går från den ena fasen till den andra, det handlar snarare om att röra sig 

fram och tillbaka mellan faserna. Den variant av tematisk analys som kommer tillämpas i denna 

studie är teoretiskt deduktiv vilket innebär att forskaren har vissa teoretiska utgångspunkter att 

koda kring i läsningen av materialet.  

 

Efter avslutad transkribering lästes det empiriska materialet upprepade gånger med 

utgångspunkt i Braun och Clarke’s (2008) sex faser för tematisk analys. Materialet färgkodades 

med de teoretiska utgångspunkterna i åtanke för att lättare kunna identifiera olika mönster. 

Totalt användes 16 olika färgkoder med olika tillhörande etiketter. Koderna kategoriserades i 

olika grupper som etiketterades med en övergripande tematitel och reviderades därefter varpå 

vissa koder slogs ihop för att tillsammans bilda en nya underteman. De huvudteman som 

framträdde i materialet granskades upprepade gånger och omvärderades genom att återvända 

till ursprungsmaterialet och läsa det igen. Slutligen genererades två bredare huvudteman och ett 

antal smalare underteman vilka sammanfogades i en tankekarta för att illustrera hur de hänger 

ihop med varandra (se bilaga 5). Därefter påbörjades den skriftliga summeringen av teman och 

underteman.  

 

5.3 Etik  

En intervjusituation påverkas även av moraliska aspekter speciellt när det gäller forskning om 

och med människor. Det är därför viktigt att forskaren gör etiska överväganden under hela 

forskningsprocessen menar Kvale (1997). Vidare nämns tre etiska riktlinjer för en 

intervjustudie; informerat samtycke, vilket innebär information till respondenter om vad 

deltagandet innebär, konfidentialitet, vilket syftar till att personuppgifter om deltagarna inte ska 
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redovisas, samt konsekvenser, vilket har att göra med att riskerna för skada ska minimeras för 

de som deltar i studien. Upplägget för fokusgruppsammankomsterna planerades med dessa 

etikaspekter i åtanke. Respondenterna informerades speciellt om rätten till anonymitet, men på 

grund av ämnets karaktär var det ingen av respondenterna som efterfrågade detta. För att det 

ändå inte ska gå att direkt identifiera respondenternas namn har de endast tilldelats olika 

bokstäver i transkriptionen. Kvale (1997) understryker vidare att forskaren behöver vara både 

inkännande för att uppmärksamma etiska frågor samt ansvarfull nog att också handla utefter 

etiska principer. Forskarens egen personlighet spelar därför stor roll för varje studies etiska 

kvalitet. Flick (2009) tillägger att forskaren bör sträva efter att alltid göra deltagarnas uttalanden 

rättvisa genom att undvika att döma deras personligheter utefter vad de sagt.  

 

5.4 Min roll som forskare 

Inspirationen till denna uppsats kommer från mina egna erfarenheter av att kommunicera Schyst 

resandes budskap där det skapats en nyfikenhet inför hur människor tolkar informationen. Min 

position som forskare är naturligtvis också influerad av dessa erfarenheter. Den förförståelse 

som jag har kan bedömas både som en tillgång och som en potentiell risk för studien. En tillgång 

i det att jag som forskare har stor kännedom om verksamheten, kärnvärderingarna och 

kommunikationen av Schyst resandes budskap, och en risk på grund av att viss information kan 

uteslutas eller tas för given om jag inte är medveten om min förförståelse och dess möjliga 

inverkan på studien. Det går inte att radera en förförståelse, men att aktivt vara medveten om 

att den finns där gör det möjligt att begränsa dess inverkan på insamling och analys av data.  

 
5.5 Validitet och reliabilitet  

Enligt Bryman (2011:49) råder det delade meningar kring relevansen av begreppen reliabilitet 

och validitet när det kommer till kvalitativ forskning då sådan forskning inte är primärt avsedd 

för att göra mätningar. Ett förslag är att använda namnen på begreppen men ge dem en annan 

innebörd. En studies reliabilitet är exempelvis beroende av dess replikerbarhet vilket är i stort 

sett omöjligt att försäkra när det kommer till kvalitativ forskning (Bryman, 2011:352). Det krävs 

då andra strategier för att kunna stärka reliabiliteten av sådan forskning. Det som styrker 

reliabiliteten i denna studie är exempelvis faktumet att det varit samma moderator vid alla 

fokusgrupptillfällen (Wibeck, 2010:144).  

 

Ett begrepp som är nära förknippat med validitet i kvalitativa studier är trovärdighet (Bryman, 

2011:354). För att säkra trovärdigheten i fokusgruppernas utsagor utfördes diskussionerna i 
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hemmamiljö och med redan existerande grupper. Eftersom det sedan är upp till forskaren att 

bedöma om det går att lita på det gruppdeltagarna sagt vidtogs vissa åtgärder. Exempelvis 

begrundades forskningsfrågorna på nytt efter insamling av data där extra fokus lades på studiens 

kontext och att försöka se på studien utifrån deltagarnas perspektiv (Wibeck, 2010:144-145). 

Vid de fyra fokusgrupptillfällena bedömdes stämningen som avslappnad, deltagarna var 

nyfikna och ställde frågor innan själva diskussionen påbörjades vilket tyder på ett genuint 

intresse för ämnet och organisationen Schyst resande. Vid flera tillfällen uppstod situationer där 

deltagarna inte var överens och argumenterade mot varandra, detta tyder på att de inte var rädda 

att yttra sina ståndpunkter i denna sociala kontext. Med detta sammantaget bedöms 

trovärdigheten i deltagarnas utsagor som hög.  

 
5.6 Generaliserbarhet  

Enligt Bryman (2011:369) kan forskningsresultat från kvalitativa undersökningar inte 

generaliseras till en större population. En fokusgruppstudie kan alltså inte generera 

generaliserbara slutsatser. Syftet med fokusgruppstudier är istället att få en djupare förståelse 

för problemtolkningar, implicita antaganden eller underliggande värderingar i gruppernas 

diskussioner (Wibeck, 2010).  

 

5.7 Källkritik   

Källornas relevans har bedömts utefter studiens syfte och frågeställningar. Initialt upplevdes 

svårigheter med att bedöma relevansen av studier från andra forskningsfält i förhållande till 

denna studie. Detta avhjälptes med extensiv inläsning av forskning från både kommunikations- 

och turismfältet rörande publikens uppfattning om hållbarhet samt specifikt hållbar turism, 

miljökommunikation och hälsokommunikation. Eftersom reception kopplat till hållbar turism 

inte studerats i någon större utsträckning inom media och kommunikationsfältet men desto mer 

inom turismforskning valdes källor till avsnittet tidigare forskning primärt från detta fält.  

 

Vad gäller de muntliga källorna är arbetet med att sammanställa fokusgrupper är en utmaning. 

I arbetsprocessen kring denna uppsats gick det förhållandevis bra att hitta deltagare till 

grupperna, dock inträffade ett bortfall med kort varsel i den första gruppen där antalet deltagare 

blev fyra istället för fem. Detta bedöms inte påverka resultatet nämnvärt då fyra personer 

fortfarande är inom det rekommenderade antalet deltagare för en fokusgruppdiskussion. 

Retrospektivt skulle studien gynnats av en större variation i urvalet. Det skulle till exempel varit 
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intressant att studera olika åldersgrupper, variationer mellan människor från stad och landsbygd 

eller skillnader mellan människor med olika livsstilar eller utbildningsnivå. 

 

6. Analys och resultatredovisning 

Efter att materialet bearbetats med hjälp av riktlinjerna för tematisk analys genererades två 

övergripande huvudteman ur fokusgruppernas utsagor vilka etiketterades med Upplevelser och 

Utveckling och hinder. Diskussionerna i de fyra grupperna rörde i huvudsak deltagarnas 

upplevelser av kampanjen Fairadise vad gäller; utformning, bilder, text, funktion, kanal och 

innehåll, hur de kände inför den och vilka tankar den väckte. Men diskussionen i alla grupper 

gick även naturligt över i spekulationer kring vilka ytterligare förutsättningar som skulle 

påverka deras tolkningar kring denna kampanj. De diskuterade tillsammans vilka 

kommunikationsaspekter som skulle vara viktiga för dem i förhållande till kampanjen samt 

vidare barriärer som har inflytande på uppfattningarna kring kampanjen Fairadise. 

Diskussionerna i grupperna kan ses som ett uttryck för Ross (2008) och McQuails (1997) tankar 

kring den aktiva publiken. Detta är till stor del resultatet av upplägget på studien då grupperna 

uppmuntras till att ge feedback på det meddelande de just tagit emot men även att de uppvisar 

olika typer av aktivitet i förhållande till olika delar av kampanjen. Deltagarnas utsagor har även 

granskats med Halls (1980) tre kategorier för avläsning i åtanke. Alla tre kategorier har kunnat 

identifieras bland fokusgruppdeltagarna om än i olika grad. Nedan diskuteras temana 

Upplevelser samt Utveckling och hinder mer ingående i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats. Däremot presenteras svaren i anslutning 

till respektive frågeställning längre fram under rubriken slutsatser och diskussion i 

sammanfattad form, detta för att teman och svar på frågeställningar i vissa fall går in i varandra.  

 

6.1 Tema 1: Upplevelser  

Temat Upplevelser har ett antal underteman vilka först och främst kan delas upp i innehåll och 

budskap. I läsningen av materialet blev det tydligt att grupperna skiljer på att diskutera 

tolkningar av det fysiska innehållet med bilder, text samt val av kanal från att diskutera 

tolkningar av vad det bakomliggande budskapet är och hur de reagerar på det.  

 

6.1.1 Innehåll  

Den initiala reaktionen till innehållet i kampanjen Fairadise är positiv i alla grupper, den väcker 

vid första anblick känslor som reslust och längtan till värme och paradisstränder med bilder och 
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tillhörande text i Facebookstatusarna. Deltagarna är aktiva i den meningen att de visar 

uppmärksamhet och intresse. Respondent D säger såhär ”Jag vill åka dit på en gång känner jag, 

hur miljöovänligt det än är […]”. Alla grupper är överens om att bilderna är härliga och 

lockande samt att texterna i statusarna är formulerade på ett säljande sätt, respondent O säger 

om formuleringarna ”Lite klatschigt reklam-sälj […]” och D uttrycker att ”Det ser verkligen ut 

som en resekatalog […] ”. Ambitionen från Schyst resande var just detta att efterlikna reklam 

för nya hotell på olika destinationer (Maria Sjödin, 2015-04-15), detta kan därför ses som ett 

exempel på dominant läsning (Hall, 1980) där deltagarna vid första anblick köper det sändaren 

kodat in i meddelandet. Det råder däremot delade meningar inom och bland grupperna om det 

är tilltalande att formulera texten på detta sätt. Respondent E menar att ”Jag tycker texten är för 

lång och för gullig, jag blir provocerad för den pratar lite som att man är ett barn […] liksom 

för mycket gulli-gull […]”. I två av grupperna fastnar även några deltagare vid formuleringarna 

kring schysta arbetsvillkor och ställer sig frågande till vad det betyder och hur det går att 

kontrollera. Respondent K säger ”det här med arbetsvillkor […] det är inte det att man inte 

tycker att det är bra, men det låter lite konstlat att man skriver ut det på det sättet […] det är 

inget som jag har sett tidigare […]”. När detta påpekas är andra personer i grupperna beredda 

att hålla med. Detta indikerar att ju mer mottagarna funderar över vad som faktiskt sägs än bara 

på det som bilderna visar desto mer förhandlad blir deras läsning (Hall, 1980). Deltagarna är 

här aktiva i den meningen att de bidrar med kritisk respons till materialet de just tagit emot 

samtidigt som de är nyfikna och involverade i diskussionen.  

 

De bilder och texter som visas först i kampanjen skiljer sig markant från det bildspråk och de 

texter som visas när mottagaren klickat vidare på Facebookstatusen (se bilaga 4). Något som 

också fokusgruppdeltagarna lägger märke till, respondent A säger ”Reklambildstexten är ju 

klart säljande och lockar med exklusivitet och en fantastisk upplevelse, och sen den andra texten 

tar ned en på jorden lite, ska man få det här så behöver man tänka på några saker, det är inte 

helt villkorslöst som man kan resa”. Resterande deltagare i grupp ett är benägna att hålla med 

vilket tyder på en dominant läsning av kampanjen (Hall, 1980). Överlag uttrycker deltagarna 

att de tycker om bildspråket i denna del av kampanjen, det är överskådligt och skapar 

associationer till smartphone-applikationer, resesajter, reklam och Facebook, vilket tyder på att 

igenkänning är något som värderas högt bland deltagarna. Uppdelningen i olika ikoner är 

tilltalande för de flesta men det råder delade meningar om mängden text bakom varje ikon och 

hur mycket en person orkar läsa. Det är främst i grupp fyra som deltagarna diskuterar textens 

längd där respondent R menar att ”Det kräver ganska mycket av en om man tänker att man har 
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läst den där catchy reklamen […] och sen trycker man på den [länken] och det kommer inte alla 

att göra […] och sen […] är det enda sättet att få budskapet, det är att jag verkligen läser texten 

[…] det kräver väldigt mycket av användaren att få med sig rätt selling point”. Resterande tre 

grupper uttrycker att det är lagom mycket text men att det är intresse och tid som styr om de 

skulle läsa allt eller inte. Respondent H summerar intrycken och ger ytterligare exempel på en 

dominant läsning (Hall, 1980) – ”Jag tycker den är bra som den är, det är bra med de där enkla 

bilderna i början och det är lagom mycket text på varje flik, klickar man på dem och vill läsa 

mer är det bra med lite köttig text, det ser rent och snyggt och proffsigt ut, det ger intryck av att 

de är seriösa”.  

 

Till undertemat innehåll räknas också deltagarnas föreställningar kring kanalvalet för 

kampanjen. Alla grupper argumenterar för att sociala medier som Facebook är bra om syftet är 

att nå ut till många samt att öka medvetenhet om en viss fråga eller ett visst fenomen som i detta 

fall. Deltagarna ser att det är där publiken finns och att sociala medier är ett bättre alternativ än 

att använda sig av tryckt press eller tv. De ser kampanjen som en produkt av vår tid och ett 

effektivt sätt att informera om att det finns alternativa handlingssätt på semestern. Grupperna 

diskuterar dock hur de själva hade handlat om kampanjen dykt upp i deras Facebookflöde i en 

vardagskontext och de flesta kommer fram till att de förmodligen inte hade klickat vidare på 

statusarna. Grupp två nämner i anslutning till detta svårigheten att nå ut i bruset på sociala 

medier, vilket också F poängterar ”När man är på internet är det så mycket att ta in man blir lite 

stressad och lite selektiv med vad man väljer att titta på […] jag kan inte lova att jag hade klickat 

vidare på den där länken”. Respondent E håller med ”Jag hade inte heller klickat, jag hade trott 

att det var spam”. Och G tillägger – ”Utifrån mitt perspektiv […] jag hade aldrig kommit till 

den där bilden (se bild nr 2 bilaga 4) för jag hade aldrig klickat på någon av de första bilderna 

[…] hade jag sett nått med hållbart resande då hade jag ju klickat och läst allting, men om den 

där [Facebookstatusen] hade kommit upp hade jag aldrig klickat”. Innehållet i 

Facebookstatusarna lockar alltså inte alla deltagare att vilja veta mer samt skapar föreställningar 

om hur aktiva de hade varit som publik i en annan kontext. Dessa uttalanden visar att deltagarna 

värderar sociala mediers tillämpbarhet högt i relation till andra men lågt i relation till sig själva. 

 

Grupp tre och fyra lyfter ytterligare en aspekt av internetbaseradkommunikation i diskussionen 

kring deras upplevelse av användarvänlighet i kampanjen. Deltagarna menar att antalet klick 

för att nå fram till de faktiska tipsen är för många. Detta tillsammans med deras uppfattning om 

tvetydig formuleringen i ”Tyvärr går det inte att boka en resa till Fairadise ännu” (se bild nr 2 
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bilaga 4) gör att de tappar intresse för att gå vidare. Texten kan tolkas som att resorna till 

Fairadise är slut eller att det är ett tekniskt fel på hemsidan vilket skapar en känsla av besvikelse 

menar grupp fyra. Diskussionen som grupperna för kring användarvänlighet visar på en 

uppfattning om att de interaktiva elementen i kampanjen, i form av att klicka sig vidare och 

navigera runt bland ikonerna, skulle hindra dem från att ta till sig budskapet eftersom det 

minskar deras motivation och/eller väcker negativa känslor. I dessa grupper framstår 

interaktiviteten i Fairadisekampanjen som direkt störande för mottagarens reception. Detta 

belyser eventuella skillnaderna i mottagarnas tolkning till följd av kanalval, frågar är hur 

receptionen hade varit om meddelandet förmedlats via en annan eller flera olika kanaler istället 

för enbart digitalt?  

 

6.1.2 Budskap  

Utifrån fokusgruppsdeltagarnas utsagor kan det konstateras att kännedomen om Schyst resande 

och vad hållbar turism går ut på är relativt låg. Kampanjens budskap tas däremot nyfiket emot 

av deltagarna. Det skapar intresse och väcker många frågor vilket är ytterligare exempel på en 

aktiv involverad publik. Ett flertal av gruppdeltagrana uttrycker sig som P - ”Alltså, jag har 

aldrig tänkt på något sånt här när jag har åkt nånstans tror jag” och D - ”Jag fick verkligen en 

tankeställare”. Att budskapet ger en tankeställare är tydligt i alla grupper, vilket indikerar att 

kampanjen skapar förändringar på ett kognitivt plan för fokusgruppdeltagarna (Kotler 1982, 

refererad i Palm 1994). Däremot varierar inställningen till vilken relevans budskapet har för 

deltagarna personligen. Respondent M uttrycker att – ”Jag kände när jag läste; ja så ska jag 

tänka och så ska jag tänka, men sen vet jag inte om jag kommer att göra det […] men jag blir 

övertalad på jättemycket sånt men så är det nog priset som blir avgörande ändå”. Utifrån detta 

uttalande kan läsningen av budskapet ses som förhandlad (Hall, 1980) eftersom de flesta av 

deltagarna accepterar det som förs fram men samtidigt diskuterar hur väl det stämmer överens 

med den egna kontexten där de lever sina liv. Dessa tankegångar känns igen från Adomßent & 

Godemanns (2011) beskrivning av utmaningarna kring hållbarhetskommunikation i att bland 

annat förmedla och överbrygga orsakernas osynlighet, avståndet till påverkan, otillräcklig 

vinning i att ta ansvar, komplexitet och osäkerhet, otillräckliga signaler gällande behovet av 

förändring och grad av egennytta. Detta är speciellt tydligt i grupp tre, här uttrycks de starkaste 

känslorna av motstånd till budskapet i kampanjen. Respondent J berättar ”Jag orkar liksom inte 

tänka på sånt där när man ska på semester då vill man ju bara komma dit och vara där” och N 

svarar att ”Exakt för då är man själv ledig, då vill man bara kunna koppla av och inte bry sig”. 

Dessa uttalanden tenderar en oppositionell läsning (Hall, 1980), där deltagarna tolkar budskapet 
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utifrån en annan meningsram där i detta fall jaget står i centrum. Samtidigt påpekar deltagare 

K att ”Jag tycker ändå att det här kan vara ett bra sätt att medvetandegöra på nått sätt för man 

kanske inte riktigt vet det här […] man lär sig kanske nånting”. Detta uttalande pekar på att 

deltagarna kan se värdet i att öka medvetenheten utan att nödvändigtvis hålla med det som 

förespråkas. I ljuset av vad målet med hållbarhetskommunikation är, att förmedla kunskap för 

att skapa en kritisk medvetenhet och relatera detta till sociala värderingar och normer 

(Godemann & Michelsen, 2011), kan detta ses som en förhandlad läsning (Hall, 1980).  

 

När deltagarna klickar vidare på Facebookstatusarna kommer ny information upp om att det 

inte går att boka en resa till Fairadise ännu (se bild nr 2 bilaga 4), men att vi kan göra det möjligt 

tillsammans genom att följa fem enkla tips. Deltagarnas reaktion till detta meddelande är i de 

flesta fall besvikelse eller förvåning, det var ett därmed ett oväntat besked som väcker olika 

känslor hos deltagarna. Respondent L menar att ”Det är lite för att jävlas, man blir lite arg, man 

bygger upp lite förväntningar att åh det här låter bra” och J påpekar att ”Jag kopplar direkt till 

en sån här miljörörelse lite militant på något sätt, tillsammans alltså […] jag blir bara 

förbannad”. Deltagarnas känsla av besvikelse är ett problem för deras fortsatta tolkning av 

budskapet och de återvänder till känslan upprepade gånger under diskussionen för att 

understryka att det var ett störande moment. För dessa individer upplevs budskapet som ett 

övertalningsmeddelande laddat med negativ information som är stötande vilket gör att resten 

av informationen också möts med motstånd (Atkin, 2001). I grupp ett har deltagarna en mer 

neutral inställning till informationen som döljer sig bakom de olika ikonerna (se bild nr 4 bilaga 

4) och är överens om att, som C uttrycker det, ”Budskapet är väl liksom att man inte behöver 

göra allt på en gång utan att man kan ta små steg […]”.  

 

Deltagarna i alla grupper är eniga om att informationen inte är anklagande vilket respondent I 

uppskattar ”Det är ju ganska snäll information, det är ju inte så här; du är dålig”. Kampanjen 

har därför i mottagarnas ögon lyft positiva aspekter av förändring vilket Palm (1994) nämner 

som ett effektivt sätt att nå ut till målgruppen. Däremot finns det funderingar i denna grupp om 

hur dessa steg ska tas, respondent D berättar att ”Det känns positivt med formuleringen 

tillsammans gör vi det möjligt och att man kan klicka, men hur kan jag göra det möjligt så att 

jag kan åka till den där paradisön och ändå lämna ett bra avtryck?”. I grupp fyra märks samma 

frustration om än mer påtagligt, exempelvis som respondent R säger ”Det är otydligt, vad är det 

vi gör möjligt? Var det fina stränder eller […] här behöver verkligen budskapet framgå vad det 

är som ska bli hållbart! Socialt, ekonomiskt, miljömässigt och vad innebär det i sig?”. Flera 
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respondenter kommer till samma slutsats om att information rörande hur och varför inte 

framgår och att det är avgörande för hur tolkningen av kampanjen blir. Här argumenterar 

deltagarna för att meddelandetyperna som Atkin (2001) nämner; Medvetenhet, instruktion och 

övertalning, framstår som otydliga i kampanjen och att budskapet därmed blir svårt att ta till 

sig. I grupperna tre och fyra, syns i dessa uttalanden även tendenser till oppositionell läsning 

(Hall, 1980), då fler av gruppmedlemmarna tolkar budskapet som förvirrande. Dessa 

uppfattningar skulle också kunna relateras till Nitsch (1998) tankar om hur individens 

problemuppfattning påverkar mottagandet av ny information. Respondent Q poängterar 

faktumet att ”Man kan inte sortera själv, vilket är viktigast då? Är det att jag frågar min 

researrangör eller att jag kommenterar eller att jag skriver något på Trip Advisor, räknas det?”.  

I en tidigare studie av Miller et al. (2010) understryks vikten av att undersöka hur mottagarna 

talar om sitt eget semestrande för att förstå hur de tolkar budskap om hållbarhet. I alla grupper 

diskuteras och utbyts egna reserfarenheter vilka beskrivs som icke-förenliga med den 

information de just tagit del av. E menar att detta kan bero på faktumet att ”Vi har väl vuxit upp 

med att vi har någon slags rättighet att resa och upptäcka världen, det ligger i vår natur nu […]”. 

Deltagarna funderar även över sin egen roll som målgrupp i förhållande till kampanjen. En av 

utmaningarna med att nå ut med informationskampanjer som Atkin (2001) tar upp är att 

övertyga publiken om tillämpbarheten i relation till individen själv. Det är tydligt i alla grupper, 

vilket även nämnts tidigare, att deltagarna reflekterar över hur väl den information de just tagit 

del av går att applicera på deras egna liv vilket är ytterligare en dimension av en aktiv publik 

(McQuail, 1997). Exempelvis respondent D - ”Hur skulle man kunna göra det här bättre då? 

Genom att bara göra det här? Skulle det verkligen bli bättre om bara jag gör det? Spelar det 

någon roll?”. I en av grupperna identifierar sig medlemmarna som miljömedvetna och tolkar 

därför meddelandet utifrån att det inte adresserar dem, vilket G poängterar ”jag tänker att det 

här nog inte är min målgrupp […]” och ”den här är riktad till personer som kanske inte är så 

intresserade av hållbarhet och tänker i de här banorna innan […]”. Samtidigt är alla grupper 

överens om att budskapet i kampanjen är viktig och något som bör förmedlas till allmänheten, 

vilket indikerar att individerna kan se den kollektiva nyttan med att informera om hållbar turism 

men att i stunden av mottagande tolkas meddelandet utifrån egennytta vilket även Catrill (1993) 

identifierar när det kommer till reception av miljökommunikation. Detta kan även ses som 

ytterligare ett exempel på förhandlad läsning (Hall, 1980) av budskapet i Fairadisekampanjen.  
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6.2 Tema 2: Utveckling och hinder 

Det andra temat som identifierats i materialet har etiketten Utveckling och hinder. Alla grupper 

började förr eller senare diskutera kampanjen kritiskt och utbytte då idéer och åsikter om 

meddelandets utformning. Grupperna riktade vid dessa tillfällen i diskussionen sin 

uppmärksamhet och aktivitet mot att komma med kritisk respons och nya kreativa 

infallsvinklar. I enlighet med Ross (2008) definition av en aktiv publik väljer deltagarna att 

medvetet ta ställning till det de just tagit emot. Inom ramen för detta tema har deltagarna bland 

annat antytt vilka kommunikationsattribut de värderar över andra samt vilka hinder som 

påverkar tolkningen av kampanjens innehåll. Detta skulle även kunna ses som en funktion av 

förhandlad läsning där deltagarna modifierar budskap och innehåll för att bättre passa i deras 

kontext (Hall, 1980). Vidare kan det ses som ett uttryck för deltagarnas egna 

problemuppfattningar kring hur världen är beskaffad och vad som behövs för att komma runt 

dessa eventuella hinder. Även detta tema har två underteman kallade Strategier för att fånga 

intresse och Barriärer.  

 

6.2.1 Strategier för att fånga intresse  

Fokusgrupperna diskuterade olika informationsattribut och vilka associationer de kan skapa. 

Ett av dessa är skrämsel vilket inte används i just denna kampanj. I alla grupper utom en tas 

skrämsel upp som ett sätt att skapa känsloreaktioner hos människor, respondent F menar till 

exempel att meddelandet behöver mer kraft ”Jag skulle vilja ha en mental käftsmäll” och att 

”Det borde varit mer av en chock när man klickar vidare […]”. Deltagarna vill se likande bilder 

som i hälsoreklam vilka ger avskräckande exempel, respondent B föreslår att ”Samma bild 

kunde visas två gånger, en med paradis och en med hur det verkligen ser ut […]”. I grupp fyra 

motiveras förslaget med att detta skulle kunna påverka problemuppfattningen och höja 

uppmärksamheten kring budskapet. Utsagor som dessa indikerar att deltagarna värderar 

information som är emotionellt tilltalande, vilket är i linje med tidigare forskning om hållbar 

turism kommunikation (Wherli et al., 2014). Alla är dock inte överens om att skrämsel är rätt 

taktik, E menar att ”Sådana bilder har man ju redan sett”. Här trycker de deltagare som inte 

föredrar skrämsel på att syftet med kampanjen uppfattas som att hålla en positiv ton och inte få 

människor att tappa lust och motivation vilket enligt dem kan vara en risk med att skrämmas. 

Motsatsen enligt dessa deltagares mening är istället att stärka de positiva aspekterna i budskapet 

ytterligare.  
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Förutom informationsattribut som anspelar på känslor nämner deltagare i tre av grupperna att 

de uppskattar konkreta fakta, gärna i form av diagram och listor i punktform som gör 

informationen mer överskådlig. Dessa attribut kan kategoriseras som rationella och har i 

tidigare forskningsstudier (Wherli et al., 2014) visat sig vara mindre viktiga för människors 

uppfattningar kring hållbara turismprodukter. Deltagarna i grupp fyra är speciellt intresserade 

av rationella informationsattribut och en konkretisering av problemet samt lösningen till det, 

vilket är tydligt i respondent Q’s kommentar ”Jag skulle också uppskatta […] apropå det här 

med lokal restaurang och att pengar läcker ut […] någon schematisk liten graf med en bild på 

landet och en stor pil med [information om] det här går tillbaka till USA och det här stannar så 

att man får en känsla för om det är ett jättestort problem […] nu har vi ju bara deras ord att gå 

på, lite siffror skulle jag vilja ha”. Detta är intressant eftersom det går emot vad tidigare studier 

har visat, dock kan denna undersökning bara säga någonting om Fairadisekampanjen och därför 

inte generaliseras till en större population. Däremot kan det ses som en indikation på att alla 

människor är olika och därför behöver skräddarsydd information, i detta fall om hållbar turism, 

för att ta in begreppets komplexitet.  

 

I två av grupperna efterfrågas mer visuell information i form av video, fler bilder, olika typer 

av bilder riktade till olika målgrupper samt mer interaktivitet. Motiveringen är att en kampanj 

på sociala medier måste anpassas efter vad målgruppen vill ha och att en digital kampanj borde 

innehålla rörliga bilder, respondent O påpekar att ”man får anpassa sig på något sätt till hur 

mindsettet är för folk som är på sociala medier […] det ska gå fort och vara direkt […]”. Visuell 

information har i tidigare studier visat sig vara ett av de viktigaste elementen för mottagarna 

när det kommer till att förmedla information om hållbar turism (Wherli et al., 2014), vilket även 

stämmer överens med fokusgruppdeltagarnas värdering av Fairadisekampanjen. Att två av 

grupperna efterfrågar attribut som är specifika för digitala medieteknologier (Atkin & Rice, 

2013) indikerar dels en uppfattning om vad som bör ingå i en sådan kampanj och dels erfarenhet 

av information medierad via denna kanal.  

 

I tre av grupperna finns det uppfattningar om att timing kan vara avgörande för hur väl 

kampanjen tas emot. Respondent S menar att – ”det borde vara mer placerat när man bokar en 

resa eller är i de tankarna för jag tror inte att man gör så mycket med det om det bara dyker upp, 

jag tror det måste komma bättre tajmat så att man tänker på det då”. Dessa grupper har 

föreställningar om att meddelandet bör komma så nära konsumtion som möjligt för att kunna 

tolkas i rätt kontext. Denna uppfattning styrks av kommentarer där deltagarna medger att de 



 

33 
 

med största sannolikhet inte hade klickad vidare på Facebookstatusarna om de hade dykt upp i 

deras flöde om de inte hade varit i semestertankar.  

 

6.2.2 Barriärer 

Kring undertemat Barriärer har deltagarna diskuterat deras egna uppfattningar om vad som är 

motsägelsefullt för dem i kampanjens budskap samt deras föreställningar om sig själva och 

andra människors ofullkomlighet.  

 

I alla grupper diskuteras problematiken kring att budskapet handlar om att vara aktiv på ett 

ovant sätt på semestern, respondent A berättar - ”Hela resandet handlar väl om att lyxa till det, 

man åker iväg, man kopplar av och får guldkant på tillvaron och det kanske inte alltid är 

kompatibelt med att spara vatten, inte bada i poolen och så vidare”. Detta diskuteras som ett 

stort problem i förhållande till vad de uppfattar att Schyst resande vill att de ska göra med 

informationen de just fått. Den gemensamma uppfattningen är att semestern är helig, dels för 

att det ofta är en begränsad tid, att man lagt ned mycket pengar på den och sett fram emot den 

länge. Därför ser deltagarna att motivationen till att vara en medveten resenär med allt vad det 

innebär, samt tron på den egna förmågan att ändra sitt semestrande, som låg. Uppfattningen om 

att individen handlar och argumenterar utefter sina egna föreställningar om egennytta är även 

en av de slutsatser som Cantrill (1993) drar om publikers respons till likande kommunikation. 

Detta skulle även kunna vara ett uttryck för en oppositionell läsning, deltagarna förstår 

problematiken men ser att verkligheten är beskaffad på ett annorlunda sätt som gör budskapet 

verkningslöst (Hall 1980). Andra hinder som tas upp i tre av grupperna är utbud, efterfrågan 

och pris. Respondent C menar att - ”Det blir en dragkamp om vad resenärerna vill och vad det 

faktiska utbudet är” och ”Visst vi har ju våra önskemål med det är ju ändå dem [resebolagen] 

som sätter utbudet”.  Detta upplevs som motsägelsefullt i förhållande till vad schyst resande 

presenterar i Fairadisekampanjen. Alla grupper diskuterar även vid flera tillfällen uppfattningen 

om att hållbara resor kommer att vara väldigt dyra och att människor därför inte kommer att ha 

råd att vara medvetna resenärer. Deltagarnas problemuppfattning (Nitsch, 1998) om att det inte 

finns ett utbud på hållbara produkter samt att de kommer betyda stora uppoffringar styr här hur 

de värderar informationen de tagit emot. 

 

I grupp ett, tre och fyra diskuteras också deras uppfattningar om vems ansvar det är att sända ut 

denna typ av information, svaret de alla landar i är att de borde komma från resebolagen själva 

samt att det borde finnas en certifiering för hållbara resor för att underlätta för resenären så att 
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de därmed inte skulle behöva vara aktiva på själva resan. Detta är ytterligare ett tecken på 

svårigheterna i att informera om att vara aktivt medveten i ett sammanhang där önskan är att 

vara ytterst passiv samt deltagarnas misstro till deras egen förmåga att ta ansvar (Adomßent & 

Godemann, 2011).  

 

I grupp fyra lyfts frågan om informationen i kampanjen verkligen når ut även om den skulle 

läsas, vilket O understryker ”Det är lätt att trycka gilla och sen går man vidare med sitt liv 

liksom och då har man ju inte ändrat någonting […]”. I ljuset av detta ses möjligheten till en 

ökad medvetenhet hos publiken kring hållbart resande som en stor utmaning. Alla dessa ovan 

nämnda uppfattningar är i linje med Atkins (2001) beskrivning av publikens motståndsbarriärer, 

och alltså något som fokusgrupperna också upplever när de tar emot innehållet i 

Fairadisekampanjen. I diskussionerna vänder sig deltagarna till varandra och medger öppet att 

de med största sannolikhet inte skulle följa någon av de tips som kampanjen föreslår för att de 

kommer att glömma, de vet inte hur de ska göra, inte orkar eller inte ser det som sitt ansvar. 

Men de vidhåller fortfarande som nämnts tidigare att det är viktig information att ta del av vilket 

igen tyder på en förhandlad läsning (Hall, 1980).  

 

7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka receptionen av Facebookkampanjen Fairadise i ett 

antal fokusgrupper bestående av ett urval på 19 personer. För att uppfylla syftet formulerades 

en övergripande frågeställning om hur Schyst resandes Facebookkampanj Fairadise togs emot 

av fokusgruppdeltagarna. Samt två följdfrågor om hur deltagarna avkodade meddelandet och 

vilka uppfattningar de hade om den visuella och textuella informationen i kampanjen. 

Diskussionerna i det empiriska materialet kring huvudtemana Upplevelser samt Utveckling och 

hinder, bidrar tillsammans till att svara på de frågor som ställts och därmed också till att uppfylla 

studiens syfte att undersöka just dessa 19 individers reception av denna specifika kampanj. 

Nedan presenteras frågor och svar i sammanfattad form;  

 
• Hur tas Schyst resandes Facebookkampanj Fairadise emot av fokusgruppdeltagarna? 

Slutsatserna som kan dras av diskussionerna kring Fairadisekampanjen och hur den togs emot 

i dessa fokusgrupper är att deltagarnas upplevelser skiljer sig marginellt från grupp till grupp. 

Alla grupper var aktiva på flera olika sätt, kom med kreativ och kritisk respons till kampanjen 

och upplevde informationen som intressant och viktig. Däremot skilde sig de individuella 
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uppfattningarna om hur relevant den var för dem som enskild person och som målgrupp. Det är 

speciellt intressant att grupperna ser den kollektiva nyttan med kampanjen och samtidigt 

värderar den utifrån egennytta. Samt att de kan se sociala medier som ett bra kanalval i 

förhållande till andra men inte till sig själva. Typen av aktivitet bland deltagarna som Ross 

(2008) och McQuail (1997) talar om kan möjligtvis relateras till graden av relevans deltagarna 

tillskriver budskapet i förhållande till sig själva. Till en början när meddelandet är nytt för 

deltagarna möts det med uppmärksamhet och nyfikenhet. Ju mer de utbyter åsikter med 

varandra blir de däremot också mer kritiska och kommer med kreativa idéer till utveckling för 

att skapa högre grad av upplevd relevans. Uttalanden från deltagarna om relevansen av 

budskapet i kampanjen i förhållande till sig själva bevisar i likhet med tidigare forskning av 

Miller et al. (2010) vikten av att undersöka människors uppfattningar kring hållbarhet och hur 

de talar om sina egna upplevelser för att kunna förstå hur de tolkar sådan information. I 

deltagarnas mottagande av kampanjen Fairadise ges det även uttryck för de fyra slutsatser som 

Cantrill (1993) drar angående publikers uppfattningar om miljökommunikation speciellt när det 

kommer till uppfattning av egennytta och rätten till att utnyttja naturens resurser vilka framhålls 

som avgörande för kampanjens möjlighet att nå ut i flera av grupperna.   

 

• Hur avkodar deltagarna kampanjen; dominant, förhandlat eller oppositionellt? 

Alla former av läsning som Hall (1980) tar upp i sin modell identifierades i olika utsträckning. 

Initialt uppvisar deltagarna tecken på dominant läsning av innehållet i kampanjen, då de 

identifierar de säljande och reklammässiga attributen i bild och text på Facebookstatusarna. 

Dock återfinns belägg för förhandlad läsning desto mer deltagarna diskuterade budskapet med 

varandra, samt även tendenser till oppositionell läsning i vissa grupper när all information är 

förmedlad och diskussionen led mot sitt slut. Grupp ett och två visar störst tendenser till 

dominant och förhandlad läsning medan grupp tre och fyra tenderar oppositionell läsning i vissa 

anseenden men uttrycker i övrigt tecken på en förhandlad läsning. Avkodningarna av 

meddelandet är olika från individ till individ, däremot hände det att deltagarna blev influerade 

av varandras tolkningar vilket startade diskussioner om tycke och smak som i vissa fall ledde 

till konsensus och andra inte. Faktumet att deltagarnas läsning förändras till följd av delvis mer 

information samt delvis kommentarer från andra i gruppen indikerar att den sociala kontexten 

kan påverka hur ett meddelande avkodas vilket styrks av Jansson (2002). När det gäller olika 

former av avkodning är det intressant att fundera över hur resultatet hade sett ut om deltagarna 

tagit emot materialet enskilt utan interaktion med andra, hade det då varit samma variationer i 

läsningen? Eller krävs det en plats att reflektera tillsammans för att få fram olika typer av 
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läsning? Och är det i mötet med andra människors tankar och funderingar som vi utmanar vad 

vi vet, tänker och tror och inte i mötet med ny information?  

 

Deltagarnas olika avkodningar ger också indikationer till avsändaren om att information 

uppfattas olika av olika människor och att tolkning påverkas av många faktorer vilket också 

framhålls av Cantrill (1993). Förekomsten av förhandlad och oppositionell läsning i detta 

material visar att, som Gripsrud (2011) poängterar, det kan finnas andra värderingar och 

tolkningar hos publiken som påverkar kommunikationsprocessen som vi kan se exempel på i 

svaret på nästa fråga.  

 

• Vilka uppfattningar har deltagarna om visuell kontra textuell information i kampanjen? 

Uppfattningarna om den visuella informationen kommer till uttryck i hur deltagarna talar om 

vilka associationer bilderna ger dem. De flesta deltagare uppfattar kampanjen som visuellt 

tilltalande och uttrycker att de associerar till härliga semestrar och resereklam vilket indikerar 

att kampanjen är emotionellt laddad i positiv bemärkelse för deltagarna. I tre av grupperna 

diskuteras möjligheten att öka den emotionella reaktionen till kampanjen med hjälp av 

kommunikativa strategier som visuella skräckexempel för att ge budskapet mer 

genomslagskraft. Även de deltagare som inte håller med om att skrämsel är ett bra sätt att väcka 

uppmärksamhet i detta sammanhang talar om att emotionellt laddad information är viktigt men 

då i positiv bemärkelse. Detta indikerar att deltagarna värderar emotionellt laddad information 

i förhållande till Fairadisekampanjen både positiv och negativ sådan. Vilket även är i linje med 

tidigare forskning på ämnet av Wherli et al. (2014).  

 

Uppfattningarna kring texten i kampanjen varierar i större utsträckning än kring de visuella 

attributen. Textens formulering tolkas både som kort och koncis samt för lång och otydlig, som 

lagom familjär och som provocerade gullig. Den upplevs skapa negativa känslor som dåligt 

samvete och frustration samt positiva känslor med en lättsam ton och tydliga exempel. Denna 

spridning indikerar att deltagarna delat med sig av sina personliga uppfattningar och inte låtit 

sig påverkas av varandras åsikter eller fallit för grupptryck. Men även, som nämndes ovan, att 

de som individer tolkar texten på många olika sätt utifrån egna erfarenheter, preferenser och 

problemuppfattning. I tre av grupperna finns en gemensam nämnare angående textens 

utformning där de upplever att kampanjen saknar rationell information i form av exempelvis 

statistik och diagram och att den därför blir svårtolkad. Detta faktum skiljer sig från tidigare 

forskning på området där rationell information inte ansetts som tilltalande i sammanhanget 
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kring hållbar turism information. Denna fyndighet lyfter frågan om varför det är svårt att tolka 

informationen i Fairadisekampanjen när tidigare forskning har visat att det inte borde vara ett 

problem. Möjligtvis kan detta relateras till att trovärdigheten i fakta väger tyngre än emotionellt 

laddade beskrivningar för vissa individer. Alternativt är det en konsekvens av oppositionell 

läsning där vissa deltagare tolkat meddelandet utifrån en annan meningsram där påståenden 

måste styrkas av konkret fakta. I likhet med detta poängteras det i flera grupper att det saknas 

information i kampanjen om hur och varför förändring bör ske vilket också hindrar tolkningen 

av budskapet.  

 

Sammanfattningsvis kan resultaten av studien relateras till den övergripande uppfattningen 

inom forskning från kommunikationsfältet rörande både miljö, hållbarhet och turism, att 

kampanjer som Fairadise bör skräddarsys utefter publikens efterfrågan, behov och barriärer. 

Studien har också bidragit till att uppmärksamma behovet av ytterligare forskning kring vad 

som händer i mötet mellan människa och meddelande när det kommer till social marketing, 

sociala medier och hållbar turism kommunikation. För att återknyta till studiens syfte om att 

undersöka receptionen av Fairadisekampanjen kan det konstateras att människor bör stimuleras 

till att reflektera över sin problemuppfattning kring hållbarhet och turism med syfte att kartlägga 

och ompröva vad vi vet, värderar och tror (Nitsch, 1998:20), samt att denna reflektion gynnas 

av interaktion med andra i grupp. Vidare har studien även lyft betydelsen av rationell 

information för tolkning av budskap i kommunikationskampanjer på ett sätt som motiverar att 

studera detta vidare.  

 
7.1 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Efter avslutat arbete med denna undersökning kan ett antal slutsatser dras om arbetsprocessen 

och hur den skulle kunna förbättras samt utvecklas till framtida studier. Först och främst är 

arbetet med fokusgrupper givande på många sätt men innebär också en utmaning när det 

kommer till urval. Arbetet med att samla deltagare kan alltid påbörjas tidigare och strategier för 

att motverka bortfall bör vidtas om möjligt. För att också få en större variation i materialet 

skulle urvalet kunnat delas upp i ålderskategorier eller utefter livsstilsmarkörer för att generera 

en intressant möjlighet till jämförelse. Hållbarhet är ett spännande ämne att diskutera inte minst 

när det kommer till turism, vilket syntes tydligt bland deltagarna dock hade diskussionen en 

tendens att flyta iväg och handla om bakomliggande orsaker och ansvar vilket inte hörde till 

denna studie. Detta skulle kunnat avhjälpas med ytterligare styrning från moderatorn.  

 



 

38 
 

Den upplevda bristen på relevant tidigare forskning relateras till att sociala medier representerar 

en relativt ny typ av kanal som därför inte hunnit utforskas på bred front i just denna bemärkelse. 

Samt att hållbar turism först kommit upp på samhällsagendan under sent 80-tal. Denna studie 

motiverades därför inledningsvis med faktumet att det behövs vidare studier på hållbar turism, 

social marketing och digitala kanaler för att undersöka vad som händer i mötet mellan 

meddelande och mottagare samt i förlängningen hur människor kan motiveras till att tänka, 

handla och resa hållbart. 

 

Förslag till vidare forskning på ämnet är att närmare undersöka betydelsen av social kontext i 

mottagandet av budskap som ämnar förändra en attityd eller ett beteende. Vidare vore det 

intressant att göra en utökad studie av rationella informationsattribut i social marketing 

kampanjer som förespråkar olika former av hållbarhet. Det vore även av intresse att titta på hur 

en kampanj som Fairadise skulle kunna påverka beteendeförändring i ljuset av teorier kring 

glappet mellan attityd och handling.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1; Frågeformulär Fokusgrupper 
 
Intro  
Tack och Välkomna – vem är jag?  
Förklara vad fokusgruppen innebär;  
Anonymitet  
Inget rätt eller fel  
Prata ej i mun på varandra  
Fritt att gå när ni vill  
Inspelning – Ok? 
Tar ca 1 h  
Varför är vi här? Ämne – Kommunikation om hållbart resande  
Frågor innan vi börjar?  
 
Introduktionsfrågor  
Vad är er uppfattning om en hållbar livsstil?  
 
Övergångsfrågor  
Vad tycker ni om att använda sociala medier för att sprida information om till exempel vad 
som kan ingå i en hållbar livsstil?  
 
(Visa kampanjen Fairadise) 
 
Nyckelfrågor  
Vad är ert första intryck av detta material?  
Vad tänker ni om bilderna och hur skiljer sig bildspråket åt? 
Vad tänker ni om valet av formulering i texten? 
Hur upplever ni att ni blir tilltalade i texten? 
Vad upplever ni att Schyst resande vill att ni ska göra med den här informationen?  
 
Avslutande frågor  
Har ni några avslutande kommentarer eller synpunkter på det material eller diskussionen som 
ni tagit del av här idag?  
 
Stort tack för er medverkan!  
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Bilaga 2; Deltagare demografiska aspekter  
  

Grupp ID Ålder Kön Utbildningsnivå  Bostadsort Antal resor i semestersyfte/år 
1 A 30  K Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 B 27  K Masterexamen Stockholm 2-3 
 C 28  M Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 D 30  K Kandidatexamen Stockholm 1-2 
       
2 E 27  K Licentiat Stockholm 2-3 
 F 25  M Kandidatexamen Stockholm 2-3 
 G 25  K Kandidatexamen Stockholm 2-3 
 H 25  M Kandidatexamen Stockholm 2-3 
 I 29  M Kandidatexamen Stockholm 2-3 
       
3 J 26  M Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 K 23  K Studerande Stockholm 1-2 
 L 27  M Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 M 26  K Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 N 24  K Kandidatexamen Stockholm 1-2 
       
4 O 31  K Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 P 30 M Kandidatexamen Stockholm 1-2 
 Q 30  K Doktorand Stockholm 2-3 
 R 31 M Doktorand Stockholm 2-3 
 S 29  K Kandidatexamen Stockholm 2-3 

 
 
K- Kvinna 
M - Man  
 
 
OBS; Full transkription av fokusgruppernas diskussioner lämnas ut om så önskas på begäran 
av examinator och/eller opponent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

Bilaga 3; Halls Encoding/Decoding modell  
(Hall, 1980:120)  
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Bilaga 4; Exempel från Fairadisekampanjen  
 
Bild 1; Facebook-status nr 1 
 

 
 
Bild 2; När mottagaren klickade på statusen visades denna bild; 
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Bild 3; Genom att följa länken till fem snabba tips på föregående bild visades dessa ikoner;  
 

 
 
 
Bild 4; Bakom varje ikon finns en förklarande text, en av dem visas nedan; 
 

 
 
 
Förstoring av text;  
 
Hotell har stor miljöpåverkan genom bland annat vatten- och energiförbrukning, avfall och 

avloppsvatten. De anställda har ofta dåliga arbetsvillkor, med extremt långa dagar och låga 

löner. Det finns ännu ingen internationell enhetlig märkning för hotell som motsvarar till 

exempel Fairtrade eller KRAV-märkningen. Trots bristen på en internationell märkning för 

verkligt schysta hotell, finns det ändå ett stort antal hotell som kommit en bit på vägen. 

Sökmotorn bookdifferent.com har samlat över 6 000 hotell, pensionat och Bed & Breakfast 

med hållbarhetsprofil runt om i världen.  
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Bilaga 5; Exempel på koder och teman  
 
 
 
 

 


