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Mediebruk og påvirkning-

bolken

! Forrige gang: Sentrale begreper (særlig
mediepåvirkning). Publikums- og
påvirkningsforskningens historie.
Effektforskning og bruksforskning

    - litteratur: Waldahl, særlig 1,2,7,9,10

I dag: “Den kulturelle vendingen”: Kulturstudier,
resepsjonsforskning, medieetnografi.
Sentrale faktorer i påvirkningsprosesser i
dagens samfunn.

    - litteratur: Hagen + Waldahl, særlig 3,4,5 &
8 (se også Curran, kap. 4)



Disposisjon 18.4

! Den kulturelle (språklige) vendingen

! Cultural studies+Stuart Halls encoding-

modell

! Resepsjonsforskning

! Medieetnografi

! Likheter og forskjeller mellom disse

perspektivene

! Sentrale faktorer i påvirkningsprosesser

Den kulturelle vendingen

! Språket blir en sentral faktor, på en helt
annen måte enn tidligere: fra
påvirkning til meningsdannelse

! Fra overføringsmodeller for
kommunikasjon til kulturelle modeller
(sml Exfac03-MVIT)

! Medienes ideologiske rolle framheves



Språk og meningsdannelse

! Språket er avgjørende for hvordan vi

oppfatter og omtaler objekter og

sammenhenger i verden, derfor blir språket

også avgjørende for hvordan vi skaper

mening

! Meningsdannelse: publikums subjektive

forståelse av et medieinnhold, slik denne

forståelsen vokser fram gjennom publikums

fortolkning av innholdet (sml Waldahl s. 50)

Cultural Studies (I):

Kulturforståelsen

! Fra sent 50-tall til nå: Studie av samtidskultur

! Et vidt kulturbegrep, ikke bare finkultur, men
levemåte (hvordan f eks mediene blir brukt I
hverdagslivet)

! Kollektiv subjektivitet, utgangspunkt i klasser
eller grupper (gjerne ’subkulturer’)

! Type kulturbegrep: kultur som menings-
system, ikke ren avspeiling av økonomisk
basis, likevel knyttet til makt og politikk.
Kultur er “følelsesstrukturer” som inngår i
sosiale prosesser (fellesskap og
kommunikasjon)



Cultural Studies (II): Politisk

engasjement

! Røtter (1): Arbeiderklassestudier i UK

! Litterær folkeopplysning, folks subjektive
opplevelser av litteratur: politisk brodd mot
amerikansk kommersiell massekultur - og
objektiv vitenskap

! Røtter (2): Kritisk teori. Hvordan medie- og
kulturinstitusjoner “bevissthetsindustrien)
gjerne hindrer sosial endring

! Plasserer for alvor ideologien på den
akademiske dagsorden: mediene er ikke
bare underholdning, men formidlere av
ideologi

Cultural Studies inspirert av

ideologi-begrepet…

! Ideologi knyttet til formidling (og dermed
“påvirkning”) av kunnskap og bevissthet i
klassedelte samfunn

! Ideologi framstår som naturlig og almen
kunnskap (tatt-for-gitt kunnskap), samtidig
som opphavkildene gjerne er usynliggjorte

! Angår den subjektive forståelsen av livsvilkår

! Metodisk: ofte identifisert og studert i
medienes tekster (særlig på 70-tallet).
Hvordan teksten ’legger opp til’ å bli lest, og
dermed også ’posisjonere publikum’



… og hegemoni-begrepet

! Hvordan dominerende ideologi i samfunnet
(som oftest definert av eliten, mediene
inkludert) framstår som naturlig” common
sense” - også for allmennheten. Verdier og
maktfordeling synes nøytrale og uomtvistelige

! Virker gjennom stadig framsatte definisjoner
av den sosiale situasjonen, gjennom
‘diskurser’ som får virkelige konsekvenser.
Ikke ren avspeiling av politisk og økonomisk
makt, men kontinuerlig under forhandling.

! Virker ikke gjennom tvang, men ‘frivillig
aksept’

Stuart Halls ”encoding-

dekoding”-modell

! Hall ønsker å legge grunnlaget for å

’teste’ medienes ideologiske funksjon.

Knytter ideologi til tekstproduksjon,

under konkrete sosiale, økonomiske og

historisk forhold

! Vekt på hvordan folk produserer

mening fra tekster, og den rollen

tekster spiller i ulike kulturelle

kontekster



Hall (forts)

! Publikum må tolke budskap før vi kan snakke
om effekter: “Før dette budskapet kan ha en
“effekt” (uansett hvordan den blir definert),
eller tilfredstille et behov eller bli tatt i bruk,
må den bli tilegnet som en meningsfull
diskurs og bli tolket som meningsfull”

! Brudd med stimulus-respons. Medieinnhold
ikke bærere av mening, men er tekster og
diskurser som må ‘leses’

! Publikum ikke passive og udifferensierte



Diskursbegrepet viktig for Hall

! Diskurser er basert på kommunikasjon, som
alltid er kommunikasjon om noe - hendelser i
virkeligheten. Men disse hendelsene er kun
tilgjengelig i mediert form, gjennom
representasjoner (som i massemedierte
tekster, eller som noe vi bærer med oss ‘i
hodet’). Virkeligheten alltid språklig
konstituert

! Tekster speiler ikke ting eller hendelser i
verden, men konstruerer representasjoner av
dem.

Brudd med tidligere kritisk

teori og ideologianalyse

! Mens mange tidligere hadde vært opptatt av
hvordan ideologi var innebygd i tekster (og
studerte dette ved hjelp av tekstanalyse),
dreier Halls modell oppmerksomheten mot
hvordan publikum leser ideologi i tekster

! De mulige transformasjonene en tekst kan
gjennomgå fra innkoding til dekoding, vil
være avhengig både av sjangerkonvensjoner
(som publikum gjenkjenner og som
innebærer forventninger som styrer deres
tolkninger) og kodene som er i virksomhet



 Polysemiske tekster

! Tekster alltid polysemiske; åpne for ulike
tolkninger.

! Men dette er ikke det samme som at
publikum har ‘full kontroll’ (eller makt) over
tolkningen (sml Fiskes kontroversielle begrep
om ”semiotisk demokrati”)

! Tre lesemåter av ideologiske (strukturerte)
tekster: foretrukket lesning, forhandlet
lesning, opposisjonell lesning

Hva kjennetegner medienes

rolle (’mediepåvirkning’) i CS?

! Utgangspunkt i faktiske studier: medienes
meningsproduksjon satt i fokus.

! Morleys Nationwide: Hvordan seere i ulike
sosiale grupper tolket fjernsynsprogrammet
Nationwide (som gjerne la opp til common
sense-fortolkninger som ’foretrukne
lesninger’).

! Demografiske variabler viste seg avgjørende
for tolkninger, dvs i hvilken grad seerne tolket
programmet i tråd med foretrukne,
forhandlende eller opposisjonelle lesninger.
Gruppenes referanserammer også viktige.



CS: Oppsummering

! Innebærer en ny teoretisk og tematisk
orientering i publikumsforskningen:
vekt på språk, ideologi og diskurs

! Økt fokus på kjønn, i form av feminisme

! Økt fokus på populærkultur (som også
ses på som kilde til kreativitet og
mening, ikke bare manipulasjon)

Resepsjonsanalyse

! “Resepsjonsanalyse blir brukt som et
fellesbegrep for tolkninger, dekodinger
(avkodinger), lesninger, meningsproduksjon,
oppfatninger og forståelse seere har av et
program” (Høijer). Ofte tv, men ikke alltid

! ”Ulike typer kvalitative, empiriske
publikumsstudier som i varierende grad
prøver å integrere samfunnsvitenskapelige
og humanistiske perspektiv på resepsjon”

! Mer opptatt av resepsjonsprosessen enn av
resultatet (”effekten”, sml tidligere
publikumsforskning)



Resepsjonsanalysens bidrag til

publikumsforskningen

Kan belyses ved hjelp av dens røtter. Bygger
på mer enn bare Cultural Studies:

! Bruksforskningen - men legger større vekt
på kulturelle faktorer, ikke så ensidig opptatt
av publikums motivasjon og behov (eller så
koples behov også til mening, glede og lyst)

! Begripelighet/læring - forskning på om, og
evt hvordan, folk husker nyheter. Psykologi
og skjemateori

! Litteraturvitenskap: Iser (”implisert leser”)
og Jauss (”forventningshorisont”)

Kjennetegn ved

resepsjonsforskning (Hagen)

! Publikum er aktive deltakere med å skape
mening fra en medietekst

! Kvalitative empiriske publikumsstudier

! Mening oppstår i interaksjonen mellom
publikum og program

! Medietekster er mangetydige, kan tolkes på
flere måter

! Konteksten kommunikasjonen skjer I
forventes å påvirke resepsjonsprosessen

! Tolkningsrammer (”forventningshorisont”) er
også sentrale for publikums tolkninger



Medieetnografi

! Fra resepsjonsanalysens metodiske vekt på
tolkningsaktivitet til studier av kontekstens betydning
(mediebruk som praksis, dvs handlinger i kontekst)

! ”en integrert måte å forstå hverdagslivet til sosiale
grupper, deres mønstre av mellommenneskelige
kommunikasjon og deres bruk av massemedia” (Lull)

! ”Analyse av mangfoldige strukturerte
handlingskontekster der målet er å produsere
skildrende og fortolkende utsagn om livene og
verdiene til dem som bli analysert” (Morley &
Silverstone)

Medieetnografi (forts.)

! Mediebruk må forstås i sin sosiale

kontekst, gjerne gjennom observasjon i

”naturlig miljø”. Oppdage forhold som

makten over fjernkontrollen,

konsentrerte vs atspredte seere ol.

! Konsekvensene av konvergens-

utviklingen: ny teknologi i hverdagslivet

- nye typer medieerfaringer?



Fra effekt- og bruksstudier til kultur-,

resepsjons- og etnografiske studier

Noen hovedtendenser:

! Fra mediepåvirkning til medienes betydning

! Fra kvantitativ til kvalitativ metode

! Fra overførings- til kulturelle
kommunikasjonsmodeller

! Fra publikum som mottaker til publikum som
bruker

! Fra medier eller publikum, til medier og
publikum:

Oppsummering: forhandlet

mediepåvirkning

! Forhandlet mediepåvirkning utgjør fjerde (og hittil
siste) fase i påvirkningsforskningen: dominerende fra
1980 til nå, men med røtter i hvert fall fra 1950-tallet
av

! Bryter med mønsteret om at enten mediene eller
publikum har blitt tillagt makt: Forhandlet (eller
”bearbeidet”) påvirkning: en slags ’balanse’ mellom
mediene og publikum

! Fordi mediene betraktes som integrert i kulturen er
det ikke så lett å påvise tydelige eksempler på
direkte mediepåvirkning

! MEN: er dette nye oppdagelser eller ‘gammel vin på
nye flasker’? (sml Currans kritikk)



Sentrale faktorer i

påvirkningsprosessen

! Mediet i seg selv

! Egenskaper ved senderen

! Innholdets betydning

! Publikums rolle

! Miljøet rundt mediebruken

(sml. Waldahls oversikt, kap. 8)

Egenskaper ved mediet i seg

selv

! Mediets tilstedeværelse i seg selv påvirker
så vel folks hverdagsliv som deres forhold til
omgivelsene. (Sml et samfunn der aviser
finns med et samfunn der aviser ikke finns,
eller måten Walkmannen og mobile mp3-
spillere har ført til nye måter å lytte til musikk
og agere i det offentlige rom på).

! Medieformen, og dets attraktivitet, er det
viktige i denne sammenheng, ikke de enkelte
program



Egenskaper ved mediet i seg

selv (forts)

! Flyktig eller varig medium? Inviterer det til
primær eller sekundær bruk?

! Stasjonært eller mobilt medium ?

! Kollektivt eller individuelt medium?

! Særlig tv-mediets betydning for familieliv og
fritidsvaner

! Eks: NRKs strukturering av hverdagen i
monopoltiden

Egenskaper ved senderen

! Publikums subjektive tilskrivning av
egenskaper ved senderen er viktige for
påvirkningsmulighetene.

! A: Troverdighet: ekspertise og pålitelighet

- En senders påvirkningspotensial øker når publikum ikke tillegger
senderen påvirkningshensikter

! B: Attraktivitet: likhet, kjennskap og
publikumspreferanser. Nærhet og identitet

-Folk flest føler seg mest tiltrukket, og blir lettest påvirket, av
sendere som er lik dem selv. Fysisk attraktive sendere har også
lettere å nå fram på tv med sitt budskap. Utseende, sjarm,
karisma, personlighet osv.



Medieinnholdets betydning

! Aspekter ved formspråk og effektbruk som påvirker

publikum. Forskjellene på skrift-, lyd-, bildemedier:

! Eks: Skriftmedier velegnet for overføring av

kunnskap og informasjon. sekvensiell

argumentasjon, rasjonell analyse. Snakker til ‘hodet’

! Bildemedier har flere virkemidler til disposisjon,

egnet til å påvirke holdninger - snakker til ’hele oss’.

Publikums involverings- og identifiseringsmuligheter

blir større.

! Hva blir konsekvensene av konvergerende medier?

Publikums rolle

! I siste instans blir medienes virkninger alltid
avgjort av publikum selv, og ingen påvirkning
finner sted uten deres medvirkning. Selektive
prosesser (’filtre’ som mediets innhold må
passere):

-Selektiv bruk

-Selektiv oppmerksomhet

-Selektiv forståelse

-Selektiv hukommelse



Miljøet rundt mediebruken

! Fysiske betingelser

! Sosiale rammer

! Mulighet for videre bearbeiding

Mediepåvirkning og menings-

dannelse samlet resultat av:

! Mediene (mediets egenart, senderens
troverdighet og attraktivitet, medietekstens
form og innhold), som utgjør
meningspotensialet

! Publikum (selektive prosesser,interesse, tillit
mm), som utgjør fortolkningspotensialet

! Sosiokulturell kontekst (sosiale normer og
betingelser for videre bearbeiding), som
utgjør situasjonsbestemmelsen

    (sml Waldahls modell s. 207)



Konklusjoner

! Kulturstudiene (inkl resepsjon og etnografi) medfører
en økt bevissthet om språk, ideologi, diskurs,og
fortolkning  - og dermed meningsdanning og
medienes virkelighetskonstruerende rolle

! Problematiserer samtidig hva virkeligheten er,  noe
som oftere ble tatt for gitt i effekt- og bruksforskning
(sml overføringsmodeller)

! Fører samtidig videre spørsmål fra effekt- og
bruksforskningen: medienes makt og
innflytelse,brukernes selektive motivasjoner,
interesser mm.

! Bedriver kulturstudiene en ny ‘revisjonisme’?
Forenkles effekt- og bruksforskningen?


