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Hva er påvirkning, og når finner det sted?

• ”Med påverknad meiner vi korleis media innverkar eller influerer
på våre kjensler, kunnskapar, meiningar, bilete av verda og
handlingar” (Hagen 1998, s. 15)

• ”Mediepåvirkning har funnet sted når det som et resultat av
kommunikasjonsprosessen er noe (ikke er noe) i mediets
omgivelser, som ikke ville vært (ville vært) der uten
kommunikasjonsprosessen” (Waldahl 1998, s. 46)
• Påvirkning skjer kontinuerlig

• Mediepåvirkning handler ikke båre om opinionens holdninger til
konkrete saker, men også hvordan folk tenker og føler ifht mer
trivielle saker

• Påvirkning som endring, og påvirkning som forhindrer endring
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Plan for dagen

• Mellom mediet og mottakeren (W)

• Påvirkningsprosesser (W)

• Sentrale faktorer (W)

• Utfordringer når vi skal studere påvirkning (W)

• De fire fasene - grunnfagsfortellinga om
effektforskning (H&W)

• De ulike tradisjonene under lupen (H&W)

• Ulike syn på publikum (H)

Makt, innflytelse og overtalelse

• Webers definisjon av makt - er den aktuell for mediert
kommunikasjon?

• Er innflytelse bedre egnet?
• Å påvirke andres handlingsvalg uten å kunne endre

konsekvensene av handlingen
• Bygger på mottakers tilslutning

• Innflytelse kan også ha en mer negativ konnotasjon hvor det
autoritative spiller en større rolle
• Mottaker føler de bør rette seg etter påtrykk fordi det er i deres egen

interesse

• Eller hva med overtalelse?
• Bygger på rasjonelle argumenter, etablering av gjensidighet
• Det sentrale ved overtalelse er ikke å endre mottakerens situasjon,

men hans/hennes forståelse av den
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Mellom mediet og mottakeren
• Forskjeller i begrepsbruk mellom samfunnsvitenskap

og humaniora

• Mening oppstår gjennom sosial samhandling mellom
tegnet, objektet det viser til og brukeren av det
• Lokalisert hos publikum, overføres ikke

• Oppstår i en kontekst

• Mening er en dynamisk egenskap

• Oppstår gjennom interaksjon mellom publikum og innhold

• To ekstremstandpunkter på hva som skjer i møtet
mellom innhold og publikum
• Et entydig meningsinnhold som man ikke slipper unna

• Publikum står helt fritt til å tillegge et budskap mening

• Hva innebærer slike standpunkter for studiet av påvirkning,
publikum og medieinnhold?

Mellom mediet og mottakeren
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Påvirkningsprosesser
• Tre erfaringstyper

• Personlig, vikarierende, avledet
• Annenhånds vikarierende erfaring er en allerede fortolket erfaring

• Førstehånds vikarierende erfaring er en pseudopersonlig erfaring

• Personlig og vikarierende erfaring utgjør til sammen den ytre erfaringen

• Indre erfaring kaller vi avledet erfaring og oppstår gjennom de
prosesser som lagrer, tilpasser og bearbeider ytre erfaring

• Påvirkningsformer
• Både intendert og uintendert

• Den uintenderte kan være vel så viktig og interessant

• Ikke nødvendigvis slik at direkte virkninger må koples til intendert
påvirkning og indirekte til uintendert påvirkning

• Kortsiktige vs. langsiktige virkninger
• To måter å forstå langsiktige virkninger på - noe som vedvarer eller noe

som inntreffer en viss tid etter eksponeringen/påvirkningen

Påvirkningsprosesser
• Påvirkningsformer (forts.)

• Virkninger av enkeltstående budskap og virkninger av særlige
sjangre eller innholdsprofiler

• Når finner påvirkning sted?
• Klappers tredeling

• Holdningsdannelse

• Holdningsforsterkning

• Holdningsendring

• Waldahls femdeling basert på Asp
• Oppdatering

• Forsterkning

• Svekkelse

• Omvending

• Nyskaping
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Påvirkningsprosesser

Sentrale faktorer
• Mediepåvirkning bygger på samspill mellom to

prosesser
• En ytre sosial prosess og en indre mental prosess

• Waldahl skriver at den ytre prosessen danner input og omfatter
• Mediet

• Senderen

• Innholdet

• Mottakeren

• Miljøet

• Den indre prosessen danner output og omfatter
• Oppmerksomhet

• Forståelse

• Akseptering

• Hukommelse

• Handling
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Sentrale faktorer

Sentrale faktorer
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Utfordringer i studiet av påvirkning
• Årsakssammenhenger

• Om å forstå, forklare og forutsi

• Tre forutsetninger for statistisk årsaksforhold mellom to egenskaper
• Samvariasjon

• Tidsrekkefølgen må være fastlagt slik at X kommer før Y

• Ikke-spuriøsitet

• Generalisering
• Statistisk generalisering

• Ikke-statistisk generalisering

• Tidsperspektivet
• Må samsvare med prosessens faktiske hendelsesforløp

• Høna eller egget

De fire fasene - grunnfagsfortellinga om
effektforskning

• Allmektige medier
• Stimulus-respons - direkte påvirkning

• Med bakgrunn i datidens behaviorisme, krigspropaganda og
framvekst av reklamen

• Massebegrepet står sentralt

• Empirisk publikumsforskning og maktesløse medier
• Nå tester man ut de hypotesene som var sentrale i forrige

fase
• På bakgrunn av dette må man si at hypotesene i stor grad må

forkastes
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De fire fasene - grunnfagsfortellinga om
effektforskning

• Mektige medier
• Mer fokus på langsiktige effekter

• Dagsordentradisjonen, kultivasjonsteori og taushetsspiral

• Forhandlet mediepåvirkning
• I stor grad et metodologisk skifte - kvalitative metoder i bruk

• Waldahl nevner også en kombinasjon av metoder, f.eks. både
innholdsanalyse og en studie av mediebruk og publikum

Ulike tradisjoner under lupen

• Stimulus-respons

• Tostegshypotesen

• Diffusjonsforskning

• Dagsordentradisjon

• Kultivasjonsteori

• Taushetsspiralen
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Stimulus-respons, bullet theory,
injeksjonsnålteori, kjært barn etc...

• Mediene får masse foran seg

• Mennesket ses på som styrt av ytre stimuli

• Propaganda - framveksten av nazisme og fascisme
• Nazistene brukte radioen mye

• Leni Riefenstahls filmer - eksempel ”Triumph des Willens”

• Sentrale ideer
• Mediene virker direkte på den enkelte

• Publikum er sosialt isolert i en masse av individer

• Mediene virker på samme måte overfor alle mottakere

• S-O-R - stimulus - organisme - respons
• Åpner først og fremst for individuelle forskjeller

• Sosiale kategorier er viktige

• Sosiale relasjoner

Tostegshypotesen
• Uttesting av hypotesen om allmektige medier

• De to andre av de tre sentrale ideene om medienes
virkninger står for fall

• Viktig studie - Lazarsfeld et al. ”The People’s Choice”
• Medienes direkte påvirkning er beskjeden

• Kontakten mellom mediene og publikum var i stor grad indirekte via
personlig formidling

• Formulerer tostegshypotesen
• Opinionsledere som mellomledd

• Hvem er opinionsledere?

• Kritikk mot hypotesen - og en alternativ modell
• Svakheter i behandlingen av forholdet mellom de tre aktørgruppene
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Tostegshypotesen

Tostegshypotesen - utvidet modell
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Hovland finner at mediebudskap virker
forskjellig på ulike mottakere

• Mediene virker ikke unisont
• Effektene avhenger av personlige egenskaper
• Ensidige budskap virker best til overtalelse dersom en allerede er

positivt innstilt
• Tosidige budskap virker best til overtalelse dersom en er negativt

innstilt

• Seleksjon som begrep
• Selektiv persepsjon - overser informasjon som ikke stemmer med

egne forestillinger
• Selektiv eksponering - en søker ulikt medieinnhold
• Selektiv hukommelse - vi tenderer mot å huske best det som støtter

opp om egne synspunkter

• Både Hovlands og Lazarsfelds studier representerte
metodiske nyvinninger innen studiet av medieeffekter
• Spørreskjema og eksperiment

Diffusjonsforskning

• Opptatt av prosesser som kommuniserer en
nyvinning til medlemmene i et sosialt system over en
viss tid (Waldahl, s.141)

• Bakgrunn i antropologi - Waldahls fokus er på de
aspekter som viderefører tankegangen fra
tostegshypotesen

• Tidsfaktoren sentral på tre måter
• Den mentale virksomhet hos det enkelte individ

• Hvor i diffusjonsprosessen det enkelte individ kommer med

• Hvor langt en diffusjonsprosess er kommet i ulike sosiale systemer

• De to første mest sentrale for oss
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Diffusjonsforskning
• Fem stadiers prosess for mentale prosesser på

individnivå
• Kunnskapsstadiet

• Påvirkningsstadiet

• Avgjørelsesstadiet

• Iverksettelsesstadiet

• Bekreftelsesstadiet

• Når slutter folk seg til? Fem adopsjonsgrupper
• Innovatører

• Tidlige brukere

• Tidlig majoritet

• Sein majoritet

• Etternølere

• Det ser ut til at disse er tilnærmet normalfordelt

Effektforskningstradisjon?
• En aldri så liten digresjon i form av en

begrepsavklaring
• Publikum som den reagerende part

• Hva gjør mediene med publikum?

• Waldahl kaller tradisjonene fram til og med
diffusjonsforskning som effektforskningstradisjon

• Hagen snakker om alle fire fasene som en del av
effektforskningens historie

• Begge baserer seg imidlertid på McQuail
• Vi går videre med tre viktige retninger fra 60-tallet og

framover
• Deretter går vi tilbake igjen og ser på retninger som

er mer publikums- og mediebruksorienterte
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Dagsordenteori
• Medienes, publikums og politikernes dagsorden

• Hvordan påvirker mediene de to andre?
• Politikere må ta hensyn til medienes dagsorden

• Mediene leder oppmerksomheten bort fra det prinsipielle over mot
det konkrete

• Mediene er en viktig informasjonskilde for politikere

• Politikere planlegger utspill etter medienes rytme

• Forholdet mellom medienes og publikums saksprioritering har
lenge vært forsket på

• McCombs og Shaw (1972) påviser sammenheng mellom medienes
og publikums dagsorden

• Hvordan arter dette seg ifht de mer effektorienterte tradisjonene?
• Fra substansen i holdningene til strukturen

• Bernard Cohen er tidlig ute og sier i 1963 at mediene ikke forteller
hvilke meninger folk skal ha, men hva de skal mene noe om

Kultivasjonsteori - hvilket bilde av verden
bringer mediene?

• Fjernsynets betydning for folks oppfatninger av
samfunnets normer og verdier

• Fjernsynets symbolverden er en egen kultiverende
faktor i samfunnet
• Kultivering: ”prosesser som danner stabile holdninger og normer på

grunnlag av gjentatt og omfattende eksponering for et entydig
medieinnhold”

• Fokus er på det samlede utbudet av fjernsynsinnhold, ikke konkrete
programmer

• To sentrale forskningsspørsmål
• Hvilke egenskaper kjennetegner den symbolske virkeligheten som

framstilles på fjernsyn?

• Hvordan påvirkes publikums bilde av samfunnet av medienes
framstilling?
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Kultivasjonsteori (forts.)

• Funn - fjernsynsvirkeligheten stemmer ikke
• Representativitet - barn, eldre, kvinner, etniske minoriteter er

underrepresentert

• Mer voldelig enn virkeligheten

• Normalisert holdningsbilde - avvik er lite synlige

• I første forskningsomgang ser det ut til at en kultivasjonseffekt lar
seg påvise hos høykonsumentene, særlig gjelder dette vold, men
også kjønnsroller og politiske holdninger

• Kritikk - har mye med metodene å gjøre

• Svar på kritikk - kultivasjonsprosessene er gyldige,
men mer kompliserte
• Mainstreaming

• Resonance

Taushetsspiralen - opinionsklimaets
betydning for holdninger

• Et sentralt premiss er at folk bryr seg om hva andre
mener om saker og ting

• Noen vil oppleve samsvar mellom oppfattet
opinionsklima og egne holdninger, andre i mindre
grad

• Hypotese: folk misliker å stå alene med sine
holdninger og frykter sosial isolasjon dersom de
fronter holdninger som strider mot det dominerende
klimaet

• Massemediene er sentrale i å formidle dette
opinionsklimaet, men også personlige observasjoner
av andres holdninger spiller inn



15

Taushetsspiralen
• Hvis du stadig får bekreftet dine holdninger, øker selvtilliten og

det blir lettere å delta i offentligheten, mens mindretallet vil
trekke seg tilbake

• Dette trenger imidlertid ikke ha bakgrunn i en reell majoritet eller
minoritet, men en oppfattet majoritet eller minoritet.

• Har å gjøre med tilhengernes evne og vilje til artikulasjon
• Kritikk -

• Frykten for isolasjon
• Antakeligvis ikke så reell som Noelle-Neumann skal ha det til

• Opinionsradaren er ikke alltid på
• Det forutsettes at folk er godt oppdatert på klimaet
• Tillegger folk massemedienes bilde av storsamfunnets klima så stor

vekt som Noelle-Neumann hevder?
• Nære sosiale nettverk betyr mye
• Taushetsspiralen undervurderer dette

Taushetsspiralen (forts.)
• Folks forståelse av opinionen

• Taushetsspiralen forutsetter at folk evner å oppfatte opinionsklimaet på
en riktig måte, men det er det slettes ikke sikkert at de gjør

• Noelle-Neumann tar ikke tilstrekkelig høyde for den uformelle,
personlige kommunikasjonen

• ”Vurderer ikke personlig kommunikasjon som en supplerende
kommunikasjonskanal som formidler medieinnholdet” - dette har både
tostegshypotesen og diffusjonsforskningen vist at skjer

• Tar i det hele tatt for lite hensyn til det lokale, det nære og det
personlige
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Ulike tradisjoner under lupen

• Bruksstudier

• Cultural studies

• Resepsjonsforskning

• Etnografisk publikumsforskning

Bruksstudier

• Hva gjør publikum med mediene?
• Motsats til effekttradisjonene i sitt hovedfokus
• Teoretisk fundament:

• Visse behov ligger til grunn for mediebruken vår, dette fører til ulike
mønstre for mediebruk, og varierende grad av behovstilfredsstillelse
(fritt etter Katz, Blumler og Gurevitch i Waldahl, s.149)

• Videre utvikles det fra publikums side forventninger til mediebruken -
disse forventningene spiller en sentral rolle all den tid mediebruk
konkurrerer med annen aktivitet

• Skille mellom søkte behov og tilfredsstilte behov
• Når forventninger til bruk blir oppfylt er det sannsynlig at dette danner

grunnlag for vider mediebruk
• ”På sikt er det verken behovene eller motivene i seg selv som fører til

mediebruk, men medienes evne til å tilfredsstille dem” (Waldahl)
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Bruksstudier

Bruksstudier - Herta Herzogs
undersøkelser

• Først skaffe seg systematisk kunnskap om innhold - så se på
mediebruk
• Herzog tar utgangspunkt i en innholdsanalyse av såpe-aktige hørespill på

radio foretatt av Arnheim
• Arnheim konkluderer med at hørespillene fungerer som dagdrømmerier for i all

hovedsak kvinnelige lyttere

• Herzog tar imidlertid utgangspunkt i lytterne, og hvilken form for tilfredsstillelse de
får ved å høre på disse programmene - åpne intervjuer

• Fokus på utbytte og faktiske opplevelser - kvinnene hun studerer får en form for
emosjonell forløsning - og opplever seriene som noe som gir dem råd om
hvordan de kan takle problemer i livet

• Utbyttet de får er svært komplekst og uventet, og gjør at vi må studere i detalj de
faktiske erfaringene

• Dette er en motsats til den mye mer kvantitativt orienterte effektforskningen som
er mest opptatt av antall lyttere og demografisk sammensetting av lyttergruppene

• Et fenomen må utforskes kvalitativt før det kan foretas kvantitative
spørreundersøkelser

• Merk dere her at det veldig ofte er snakk om metodiske nyvinninger elller en
utvidelse av metodearsenalet når vi ser på brudd mellom tradisjoner
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Bruksstudier - kritikk mot tradisjonen

• Spørsmål om publikums aktive rolle
• Hva betyr aktivitet?

• Bruk av begreper som behov, motiv og tilfredsstillelse
• Problematiske å operasjonalisere

• Kartlegges gjennom selvrapportering

• Mye mediebruk handler om vane

• Liten vekt på medieinnholdet
• Reaksjon mot effektstudier?

• Unyansert syn på mening - teksten som en fast enhet

Bruksstudier - kritikk mot tradisjonen

• Funksjonalisme og sirkelresonnement
• Elementene i et system forklares av deres nødvendige og nyttige

funksjoner ifht samfunnet som helhet
• Sirkelresonnement:

• ”Mediebruk er viktig og formålsrettet fordi den oppfyller bestemte behov
hos publikum, samtidig som behovets eksistens blir dokumentert av
bruken”

• Faktorene forklarer og berettiger hverandre

• Forsvar for det bestående
• Hvorfor endre innhold hvis det oppfyller behov?
• Visker ut skiller mellom ulikt innhold
• Ser bort fra mulige dysfunksjoner
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Cultural studies

• Massemediene som formidlere av ideologi
• ”men live, in ideology, an ’imaginary relation’ to the real

conditions for their existence”

• Hvordan forstår folk livsvilkårene sine, og hvordan kan de
motstå dominerende ideologi

• Den herskende klasse legitimerer og naturaliserer sitt
herredømme gjennom ideologi

• Hegemoni - mening skapes i samsvar med interessene til de
herskende - ideologi blir common sense

Cultural studies - encoding/decoding
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Resepsjonsforskning
• Mye til felles med cultural studies

• Betydning av tekstenes kulturelle kontekst
• Delvis overlappende med publikumsdelen av CS, og også med

etnografisk publikumsforskning

• Likestilling av innhold og publikum
• Konstruktivistisk syn på mening

• Forståelse og kategorier som kjønn, identitet og barndom er sosiale
produkter

• Resepsjonsforskning er studier som ser på den meningen og
opplevelsen publikum får i kontakt med medieinnhold

• Mer opptatt av hva som foregår i resepsjonsprosessen enn av
resultatet

• Skiller seg fra bruksstudier ved at den ikke er så opptatt av
behov og motiver

Resepsjonsforskning

• Sentrale teoretikere er Jauss og Iser
• Jauss - opptatt av det referansesystemet eller

forventningshorisonten leserne tar med seg inn i møtet med teksten
• Iser - interaksjon mellom tekst og leser, implisert leser

• Sentrale kjennetegn
• Publikum aktive deltakere
• Kvalitative tilnærminger
• Mening oppstår  i interaksjon mellom spesifikke representanter for

publikum og konkret innhold
• Polysemisk tekstbegrep
• Den konkrete konteksten har betydning
• Referanserammene er sentrale for publikums tolkning
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Resepsjonsforskning - kritikk

• Premissene for resepsjon
• Lite fokus på produsentforhold og under hvilke forhold tekstene blir

til
• Mangel på refleksjon rundt maktforhold

• Historiske
• Sosiale
• Kulturelle

• Generalisering
• Kvalitative intervjuer med et svært begrenset antall personer gjør

det problematisk å generalisere til befolkningen

• Selvrapportering
• Tendenser til å avgi svar som er sosialt akseptable
• Favoriserer de som er i stand til å gi et godt verbalt uttrykk for sine

opplevelser

Etnografisk publikumsforskning

• Fokus på bruk i praksis og kontekst

• Observasjon heller enn intervju som metode, men begge deler
brukes

• Undersøker publikum i deres naturlig omgivelser

• Hvordan forstår publikum seg selv og sin mediebruk
• Klassisk definisjon (Lull)

• ”ein integrert måte å forstå kvardagsverda til sosiale grupper, deira mønster av
mellommenneskeleg kommunikasjon og deira bruk av massemedia. Formålet med
massekommunikasjonsetnografi er å tillata forskaren å fatt så fullstendig som muleg,
med minst muleg forstyrring, det ”perspektivet til den innfødde” på relevant
kommunikasjon og sosiokulturelle saker som gjeld vedkommande”

• Trekker på antropologi

• Idealet om å være flue på veggen kan nok kritiseres
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Ulike syn på publikum

• Jensen og Rosengren i Hagen
• Effektforskningstradisjonen - publikum som passiv mottaker

• Bruksstudier/uses and gratifications - aktive mediebrukere og fokus på
behov

• Literary criticism - vekt på leser og tekst, tysk resepsjonsestetikk (Jauss og
Iser) - inspirasjonskilde for resepsjonsforskning

• Cultural studies - populærkultur/samtidskultur og publikum - inspirasjon for
Morleys studier innenfor CS/resepsjonsstudier/etnografisk
publikumsforskning

• Resepsjonsstudier - publikum konstruerer mening, noen ganger
sammenlikning mellom innholdsanalyse og publikumsstudier

Ulike syn på publikum, samfunn, tekst,
etc.

• Et dominerende og et alternativt/kritisk paradigme?
• Effekt- og bruksforskning mainstream eller dominerende

• Resepsjonsstudier og cultural studies alternative/kritiske
• Den lineære kommunikasjonsmodellen er ofte implisitt innen

effektforskning, mens den har vært kritisert av bl.a. Cultural
studies

• Forskjellige syn på mening - medietekster er ikke bærere av
en åpenbar mening i følge et alternativt paradigme
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Fire forhold som forklarer endringer i
kunnskaper om mediepåvirkning

• Et utvidet faglig perspektiv. Mediepåvirkning blir studert fra
stadig flere ulike faglige synsvinkler.

• Et utvidet påvirkningsbegrep. Mediepåvirkning innbefatter stadig
flere ulike aspekter ved medienes virke i samfunnet.

• Et utvidet metodearsenal. Mediepåvirkning blir studert ved hjelp
av stadig mer varierte metodiske tilnærminger.

• En endret mediesituasjon. Mediepåvirkning skjer gjennom
stadig nye kommunikasjonsmåter og ved hjelp av nye
medieformer

Waldahl, s. 19

Hva var det jeg ikke sa?

• Om funksjoner hos Waldahl

• Om mentale prosesser hos Waldahl

• Om gruppepåvirkning hos Waldahl

• Om publikum som marked hos Hagen
• Om reklamebudskap hos Hagen

• Om publikumsmåling hos Hagen

• Og selvfølgelig mye annet - men jeg har vært innom mye av
tematikken i de øvrige kapitlene i Hagen og Waldahl



24

...og hva med resten av pensum?

• Schudson skriver to kapitler om effekter
• Framingbegrepet er sentralt

• I Eide-boka skrives det jo en del om makt

• Innenfor forskning på barn og mediebruk har mange
vært urolige - mediepanikk

• Curran skriver også om påvirkningsforskning - dette
kommer jeg tilbake til

• Mediebegivenheter sies å fungere integrerende - kan
dette knyttes til påvirkning?

Neste uke ...

• ...kommer Karoline Ihlebæk og skal snakke om
representasjon av kjønn i mediene

• Jeg er tilbake onsdag 2. mai med Dayan og Katz’
mediebegivenheter, og 3. mai med en oppsummering

• Merk annet tidspunkt og sted for siste forelesning
torsdag 3. mai


