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Mediebruk og påvirkningbolken
!

!

11.4 Sentrale begreper. Publikums- og
påvirkningsforskningens historie.
Effektforskning og bruksforskning
- (litteratur: Waldahl)
18.4 “The Cultural Turn”: Kulturstudier og
resepsjonsforskning. Sentrale faktorer i
påvirkningsprosesser i dagens samfunn.
- (litteratur: Hagen + Waldahl)

Disposisjon 11.4
Sentrale begreper: mediepåvirkning,
meningsdannelse, publikum
! Tradisjoner for å studere mediepåvirkning - i
et historisk perspektiv:
- A. tidlig effektforskning
- B. bruksforskning
- C. senere effektforskning
! Oppsummering
!

Mediepåvirkning: hva er det?
!

!

!

Mediepåvirkning har funnet sted når det som
et resultat av kommunikasjons-prosessen er
noe (ikke er noe) i mediets omgivelser, som
ikke ville vært (ville vært) der uten
kommunikasjonsprosessen (Waldahl s. 46)
Hvordan mediene innvirker eller influerer på
våre følelser, kunnskaper,meninger,
verdensbilder - og handlinger (Hagen)
Resultat av både planlagte og ikke-planlagte
prosesser

Stimulus-respons teori
!
!
!

!

!

!

Cirka 1900-40 - særlig 1930-tallet
Mediene virker direkte - ”injeksjon”
Publikum er en isolert masse: ingen sosiale
bånd
Mediene virker likt på alle publikummere, slik
at virkningene kan avleses av innholdet
behaviorisme: mennesket et reagerende
vesen med liten selvstendig innflytelse på
reaksjonene sine ovenfor omverdenen
Propaganda: medier i hovedrollen (eks
nazistenes bruk av radio og film)

Eks på nazi-propaganda
(fra Riefenstahls “Triumph des Willens)

Fra S-R til tostegshypotesen…
!
!

!

!

!

Cirka 1940-60. Studie av valgkamper i USA
Formildende faktorer; individuelle faktorer,
sosiale kategorier og sosiale relasjoner
Mediene virker ikke direkte, men via
mellomledd: opinionsledere
Opinionslederne er relativt sett større
mediebrukere, omtrent samme sosiale
status, saksspesifikke
Personlig kommunikasjon og påvirkning
viktigere enn massemediene

Tostegshypotesen visualisert
(se også Waldahl s. 135)

Diffusjonsforskning
!

!

!

Basert på en mer avansert og dynamisk
modell enn tostegshypotesen
Spredning av nye ideer og praksiser (f eks
en teknologi: “prosesser som kommuniserer
en nyvinning til medlemmene i et sosialt
system over en viss tid” (Waldahl s. 141)
Tidsfaktoren det sentrale bidraget til teori om
mediepåvirkning

Diffusjonsforskning (II)
!
!

!

!

!

!

Prosesser på individnivå:
Kunnskap, oppmerksomhet, påvirkning,
avgjørelse, iverksettelse, bekreftelse …
… og på gruppenivå, etter når ulike grupper i
befolkningen tar i bruk en nyvinning:
Innovatører, tidlige brukere, tidlige majoritet,
sene majoritet, etternølerne (se figur Waldahl s
146)
… og etter hvor langt i spredningsprosessen
man er kommet på et gitt tidspunkt
Konklusjon: mediene mest sentrale på tidlige
stadier, både på individ- og gruppenivå

Medievold: et ‘klassisk’
effektforskningstema
Fører det å se vold på tv (og film) til voldelig
atferd?
! Eksperimenter kunne tyde på det: Banduras
studie
! Metodekritikk: kunstig kontekst
! Noen konklusjoner:
-immunisering (både mot medievold og virkelig
vold)
-utsatte grupper er sårbare - lærer
‘voldsoppskrifter’
!

Foreløpig oppsummering
!

!

!

!

Effektforskning: årsakene til publikums
reaksjoner ligger i medieinnholdet
Publikum den reagerende part: “Hva gjør
mediene med publikum?”
S-R teori, Tostegshypotesen,
Diffusjonsforskning
Konklusjon: fra nålespiss til sprayflaske, fra
massekommunikasjonens makt til
betydningen av personlig kommunikasjon og
oppdagelsen av at mediene faktisk har
begrenset evne til å endre holdninger og
atferd

Mot et mer aktivt publikum …
!

!

!

Bruksstudier (“Uses and gratifications”), fra
1960-tallet av
Fra et reagerende til et aktivt og målrettet
publikum: ”Hva publikum gjør med mediene?”
Med utgangspunkt i sosiale og psykologiske
forutsetninger oppstår behov som danner
forventninger til massemedier (og andre
kilder), og fører til ulike mønstre for mediebruk
(og for andre aktiviteter) som igjen resulterer i
varierende behovtilfredsstillelse (og i andre
konsekvenser).

Mediefunksjoner
!

!

Medienes funksjoner for publikum er
knyttet til spørsmål om
mediepåvirkning, fordi mediepåvirkning
henger sammen med publikums
”disposisjon” til å bli påvirket.
Hvilke funksjoner har mediene for
publikum?

Tre typer funksjoner
!

!

!

Informasjonsfunksjoner: Holde seg orientert
(lokalsamfunn, politikk, forbrukerinteresser etc).
Orienteringsbehov avhengig av f eks grad av
opplevd usikkerhet og/eller ønske om læring
Underholdningsfunksjoner: virkelighetsflukt,
følelsesmessige opplevelser, tidsfordriv ol.
Sosiale funksjoner: Identifikasjon, tilhørighet,
sosial trening, sosial bruksverdi, para-sosial
interaksjon: et liksom-samhandlingsforhold
mellom publikum og medieinnholdet.

Gjenoppdaging av mektige
media
!

!
!

!

Revitalisering av effektforskningen (cirka
1960-80), ved å dreie oppmerksomheten
-fra korttidsvirkninger til langtidsvirkninger
-fra vekt på endring og overtalelse til
opprettholdelse av status quo og stabilitet
-fra holdninger og atferd til kognisjon (tanke og minneprosesser)

Medienes dagsordenfunksjon
!

!

!

“Selv om mediene ikke forteller publikum så
mye om hvilke meninger de skal ha i
bestemte saker, er de flinke til å fortelle hva
publikum skal mene noe om” (parafrase av
Cohen, 1963)
Priming: hvilke kriterier publikum baserer
sine vurderinger av politiske aktører på
Framing: hvordan mediene tar opp og
behandler de enkelte saker: valg av vinkling,
mulige årsaker og løsninger

Medienes opinionsdannende
rolle: taushetsspiralen
!

!

!

Massemedia har stor innvirkning på den
offentlige mening (opinionen)
Når mediene er samstemte i sine budskap har
de stor evne til å påvirke publikum. Da har ikke
minoriteten av ‘dissidenter’ noen arena å
uttrykke sine meninger på.
Da kan man også lett få inntrykk av at det
mediene mener, er det “alle” mener. Siden
mennesket ikke tør å stå alene fordi det frykter
isolasjon brenner det inne med sine avvikende
meninger - og vi får en taushetspiral

Kritikk mot taushetsspiralen
!

!

Det er ikke bare frykt for isolasjon som ligger
til grunn for at vi eventuelt ikke gir uttrykk for
meningene våre , men også utdanning,
alder, interesse for politikk, selvtillit mm.
Hvordan skal vi forklare det norske folkets
nei til EEC (i 1972) og EU (i 1994) når
majoriteten av mediene visselig var for
medlemskap?

Medienes ’bilde’ av
virkeligheten: kultivasjonsteori
!

!

!
!

Fjernsynets vår tids dominerende
historieforteller
Gir et systematisk skjevt bilde av
virkeligheten, når man anlegger et
langtidsperspektiv
Storseerne adopterer dette verdensbildet
Særlig vold (storseere uttrykker større frykt
enn de som ser mindre tv)

Kritikken mot
kultivasjonsteorien
!

!

!

Skiller ikke mellom ulike typer innhold forskjell på fiksjonsvold og nyhetsvold
Hva kommer først: høna eller egget?
Storseerne kommer i utgangspunktet
fra dårligere kår - og kan ha reelle
grunner til uttrykke det verdensbildet de
gjør
Kritikk av slik kritikk: resonans

Konklusjoner (1)
!

!
!

!

Skiftende syn på om mediene eller publikum
har den største innflytelsen i spørsmålet om
mediepåvirkning. Sml: fasene i
effektforskningen:
1. Allmektige media (S-R)
2: Uttesting av teorien om allmektige media
(to-stegshypotesen, diffusjon). Konklusjon:
avmektige media
3. Gjenoppdaging av allmektige media
(dagsordenfunksjonen, taushetsspiralen,
kultivasjonsteori)

Konklusjoner (2):
!

!

I publikumsforskningen generelt så veksler
dermed også mellom mediet (tekst) og
publikums innvirkning: fra innholdets makt til
publikums makt til et mer balansert syn som
insisterer på at interaksjonen er det sentrale.
Bruksforskningen det første steget fram mot
”forhandlet mediepåvirkning” (mer om det
neste gang)

