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Några artiklar om ”underhållningsvåld” 
1968-1975 

Underhällningsvåldet 1968 

Som forskare kring ungdomskriminalitet började jag intressera mig för 

våldsutbudet i TV i slutet av 60-talet och introducerade (tror jag) be- 

greppet underhållningsvåld i följande artikel i Tiden nr 5 1968. Den rön- 

te stor uppmärksamhet och stämplade mig då som reaktionär. Det är in- 

tressant att se hur mycket i denna artikel som fortfarande är giltigt, 
framför allt de allmänna slutledningarna som utgick från generell psy- 

kologisk och sociologisk kunskap utan stöd av några specialstudier. 
Framställningen präglas av den censurdebatt som pågick när artikeln 

skrevs men jag har inte tvättat bort denna tidsfärg. 

Massmedia och normbildningen* 

Av Kerstin Elrnhom 

Varför är underhållsningsvåldet i TV och på biograferna så stort? Och hur 

kommer det sig att ingen opponerar sig mot en idealbildning, som går stick 

i stâv med de ideal vi pläderar för - tolerans, rättssäkerhet, demokrati och 

respekt för livet? Detta är temat i denna artikel av fil. lic. Kerstin Elrnhom. 

En del av materialet ingick i ett radioföredrag den 28/1 under rubriken 

”A n geläget. 
Mord är en lysande affär - i varje fall för författare och filmbolag, 

skrev Mauritz Edström apropos Truman Capotes Med kallt blod - en 

titel som skulle kunna stå för hela den guldkantade produktion av 

agent- och krigsfilmer, som dominerar på biografemas repertoar och 

som får allt större utrymme i TV. 

Marknadsföringen gör ingen hemlighet av varans karaktär. Så här lå- 

ter ett axplock från bioannonsema: 

Utmaningen - En levde för att döda, en dödade för att leva. 

Spionen som kom från havet - Hur många liv? Det är likgiltigt, bara det 

blir resultat. 
Texas adios - Med colten i näven skipade han sin egen hårda rättvisa. 

Navajo Joe - l $ per skalle - brutalt, grymt men skickligt- tycker Sv.D. 

Formuleringarna ger klart uttryck för distributörernas uppfattning - 

och kännedom - om vad det är som säljer. Ett komiskt exempel är en 
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film som enligt recensenterna handlar om en valfisk, vars mest utmär-
kande drag är en rörande fromsinthet. För säkerhets skull hade man
döpt den filmen till Skräckvalen.

Under hösten som gick visade TV en rad agentfilmer med en ohöljt
cynisk tendens. I Fallet Harry Brent lät man 6 å 7 personer stryka
med på löpande band, för en radaruppfinnings skull. Det var typiskt för
den serien att pjäsens blondin inte ens visade en sorgsen min, när fäst-
mannen skjutits ner. Än mindre fälldes några tårar. Tittarna fick in-
trycket att mord numera inrangerats bland de helt ordinära affärsmeto-
derna.

I nästa serie, Dubbelgångaren”, lockade underrättelsetjånsten en
person att under falska förespeglingar möta de vidrigaste faror och fa-
sor. Visserligen klarade sig hjälten, men det var mot uppdragsgivarens
kalkyl. I den var han redan offrad. Vad det hela rörde sig om? Jo, 50
miljoner falska dollar, som påstods ha betydelse för valutans stabilitet.
Sensmoral, det är OK att offra några liv för att förhindra en devalvering.

Ett sista exempel- Död man talar inte. En f. d. agent, som man har
en hållhake på, tvingas knäppa en person som Säkerhetspolisen svartlis-
tat. Agenten fullgör uppdraget men utan att visa vad uppdragsgivaren
kallar det rätta kalla mördarsinnet och flyttas därför själv över till listan
över dem som skall dödas hämäst, för att inte tala.

Är det underhållning?

Jag har dragit de här exemplen så detaljerat för att det skall stå klart vil-
ken typ av våldsskildringar som jag är motståndare till. Det är hela den
genre som medvetet utnyttjar mord, tortyr, krigsscener och misshandel i
underhållningssyfte. Och det gäller filmerna i sin helhet som bärare av
tendenser och inte enstaka scener.

Däremot vänder jag mig inte mot reportage som skildrar en uppska-
kande och smärtsam verklighet. Inte heller mot sådana filmer, där
våldsinslagen är nödvändiga för att skildra människans villkor, som Vi-
va Zapata, 49l”, Hur jag vann kriget”, Den djävulska jakten eller
Maigret-serien på TV, för att nämna några. De framställer våldet som
något ont och försöker förklara dess orsaker. Det onda riktar här udden
mot sig självt.

Gemensamt för de TV-serier, som jag refererade nyss år att uppdrags-
givaren är den engelska staten. Hanteringen framstår härigenom som
vällovlig och reguljär. Kanske går det också till så i verkligheten. I så fall
hade det varit på sin plats att ge skildringen reportagekaraktär genom
att låta den åtföljas av avståndstagande kommentarer. Men så sker inte.
Tvärtom presenteras de här programmen som underhållning, vilket in-
direkt verkar som ett godkännande av de metoder som praktiseras.

Ett budskap, en lärdom, en regel, ett handlingsmönster fastnar bäst
hos tittaren, om budskapet är behagligt, om det är lustfyllt och roligt.
Den saken är vetenskapligt belagd. Paradoxalt nog kan alltså ett pro-
grams farlighet - när det gäller överföring av icke önskvärda värderingar- stå i direkt proportion till dess underhållningsvärde. Det är därför så-
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dana favoriter som ”Mannen från Uncle och ”Helgonet och nu sist 

High Chaparral så effektivt smyger på oss sådana inställningar som 

att mannens naturliga förlängning är ett skjutvapen eller en kniv, att 

striden är effektivare än samtal, att den är hjälte som har rätt att döda - 

att obunden av lag och ordning ta livet av folk, utan tecken på tvekan 

eller eftertanke. Det är därför det är så verklighetsfrämmande att tro att 

publiken själv skall avstå från negativ normpåverkan via film och TV i 

något slags känsla för de potentiella riskerna på lång sikt. Publiken kan 

inte förväntas värja sig mot influenser som uppträder i förklädnad av 

underhållning. Den som tror sig tåla våldet bäst, dvs. inte reagerar 

mot det, tål det förmodligen sämst. Det fåtal som blir illa berörda och 

stänger av saknar intresse i detta sammanhang liksom deras recept till 

andra att göra detsamma. Man får inte glömma att det rör sig om kumu- 

lativa, omedvetna processer som det är meningslöst att intervjua folk 

om. 
Det mest framträdande draget hos hjältefigurema är patologisk käns- 

lokyla, sådan som i medicinska sammanhang heter psykopati. I övrigt är 

hjälten sarkastisk, elegant, får aldrig hjärnskakning men har sprit i hjär- 
nan. Han har framgång hos kvinnor men de är honom likgiltiga. Egen- 

skaper som fullkomnar hjältens image och förgyller hans gärningar. I 

kombination med seriemas längd som gör att man känner sig som be- 

kant med hjälten och identifierar sig med honom, förstärker de den ide- 

albildande effekten. Tvärtemot vad som brukar sägas i den här frågan 

skulle jag vilja påstå att inslaget av fiction, av verklighetsfrämmande ele- 

ment, snarare förstärker än försvagar underhållningsvåldets inflytande 

på våra åsikter och vår handlingsberedskap. 

Varför så stort utbud? 

Varför är utbudet av underhållningsvåld så stort? Och hur kommer det 

sig att ingen opponerar sig mot en idealbildning, som går så stick i stäv 

med de ideal som vi pläderar, ja till och med kämpar för i andra sam- 

manhang - tolerans, rättssäkerhet, demokrati och respekt för livet? 

Den första frågan är lättast att besvara. Det stora utbudet på biograf- 
sidan förklaras av helt ordinära vinstintressen. 

För TV:s del är problemet mera komplicerat. Tittarundersökningarna 
visar att raffel är populärt i alla åldersgrupper, och hyrfilmsavdelningen 
får allt svårare att få fram något annat, eftersom det snart är det enda 

som produceras i USA. För amerikanerna föredrar också våld som un- 

derhållning - och får det i sin kommersiella TV, särskilt nu när annonsö- 

rerna inte törs satsa på något annat i den vikande konjunkturen. Det 

märkliga är att svensk TV går sin publik så till mötes på just den här 

punkten, utan att ha några vinstintressen att ta hänsyn till, ännu. 

Den andra frågan - varför görs inga allvarliga försök att stämma i 

bäcken - är svårare att besvara. Eftersom jag inte vill tro att svaret är 

oförstånd eller cynism hos de ansvariga, måste förklaringen ha något att 

göra med vår gamla respekt för yttrandefriheten och vår stolthet över 

den. Vår avsky för all slags censur har förstärkts genom att filmcensuren 
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huvudsakligen drabbat sexskildringar (Obs. 1968). Därigenom har den 
också kommit att framstå som löjlig. Detta har filmcensurutredningen 
med hjälp av uppbackande pressorgan utnyttjat för att förlöjliga hela 
censurbegreppet. I sin vällovliga iver att bli kvitt sexcensuren, har man 
onyanserat satt likhetstecken mellan varje försvar för begränsad filrnisk 
frihet å ena sidan och bigotteri och nattsvart reaktion å den andra, utan 
att ta hänsyn till att våld och sex har olika förtecken och förtjänar skilda 
attityder. Anmärkning 1980: När censuren nu har ändrat inriktning och 
i första hand riktar sig mot det grövsta våldet kan vi tyvärr konstatera 
att pressens ton mot biografbyrån är oförändrad. Kritiken hade således 
inget med filminnehållet att göra. Man använder bara biografbyrån som 
slagpåse och lämpligt rubrikämne, därför att man utgår från att genom- 
snittsläsaren upprörs över alla förbud, vad de än riktar sig mot. I och 
med detta mister presskritiken sin udd och kan inte tas på allvar. 

Varför angrips inte våldsflödet? 

Denna olyckliga parallellbehandling av sex och våld kan vara orsaken 
till att de kulturskribenter, som i andra sammanhang utmärker sig för 
globalt perspektiv och som fungerar som moraliska Väckarklockor, inte 
har gått till frontalangrepp mot våldsflödet i massmedia. Jag tänker 
t. ex. på Eva Moberg, Folke Isaksson, Sven Fagerberg, Lars Gyllensten 
och Mauritz Edström. Visst har de uppmärksammat problemet. Men de 
tar inte risken att bli betraktade som mörkmän och väljer den indirekta 
vägen att angripa det på. Den vanligaste ansatsen är att kontrastera 
verklighetsskildringar och verklighetsförfalskningar - under hösten 
framför allt med utgångspunkt från Watkins TV-förbjudna Krigsspel. 
Man nöjer sig med att uteslutande teoretisera kring dessa företeelser - 
visserligen polemiskt och någon gång med hetta - men utan någon som 
helst anknytning till handlingsplanet. 

I sitt betänkande Filmens inflytande på sin publik (SOU 1967:31) 
hävdar filmcensurutredningens forskningsgrupp att filmens inflytande 
på norm- och attitydbildningen är alltför obetydligt för att motivera sär- 
skilda samhällsingripanden. För det första därför att filmen inte är den 
enda faktor som kan påverka människor. Enligt detta resonemang skulle 
man således inte kunna ingripa mot faktorer som bara” bidrar till en 
viss utveckling. Vidare utgår man från att filmen endast kan bekräfta 
och befästa pågående attityd- och normpåverkan men inte ge upphov till 
norm- och attitydförändringar. Den senare effekten skulle inte vara till- 
räckligt vetenskapligt underbyggd. Kvällsposten använde sig nyligen av 
samma enkla argumentationsteknik: ”Filminstitutets expertgrupp har 
gjort en översikt över filmpåverkan både här och utomlands. Man har 
inte kunnat påvisa att våld på film påverkar i en asocialiserande rikt- 
ning. Själva bristen på forskningsresultat utnyttjas som bevis för att 
antagandet är oriktigt. Samtidigt underlåter man att dra några slutsatser 
av att det inte finns några resultat som pekar i motsatt riktning heller. 
Att Unescos översikt The effects of television on children and ado- 
lescents” pekar på ökad aggressivitet hos tittarna, förtigs dessutom av 
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 TV:s inverkan på barn 
och ungdom. 
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utredningen. För övrigt får vi se upp med den allt vanligare tendensen 

att avstå från handling (= att välja en annan) i avvaktan på forsknings- 
resultat. Då går det som med kvicksilverfaran - när bevis föreligger, kan 

det vara för sent att handla. 
På andra områden, i andra sammanhang finns en mycket stark tilltro 

till filmens förmåga att påverka människor i en viss riktning. I krigstid 
använder sig de flesta länder av film för indoktrinering. Då kallas det 

för att hålla stridsmoralen uppe. _ 
TV-filmen har med framgång utnyttjats vid högertrafikomläggningen. 

Politiska partier och religiösa samfund konkurrerar argt om TV-tid. Sta- 

tens ungdomsråd och nykterhetsrörelsen använder sig av film för att 

sprida information och idéer. 

TV - ger effektiv påverkan 

Är det någon som tror att Marabou och Pepsodent kör sina reklamfil- 

mer för att stöda filmindustrin? Varför vill man från näringslivets sida 

få kommersiell TV med reklaminslag? Det finns bara ett svar. Man tror 

inte, man vet att påverkan genom massmedia får effekt och att TV är 

det effektivaste mediet av alla. Det finns ingen anledning att, som en 

del, anta att skilda mekanismer gäller publikens mottaglighet för ren 

information och attitydpåverkan. 
Givetvis är man fullt på det klara med att det förhåller sig så även in- 

om filmcensurutredningen. Därför är det oförklarligt att man kan lägga 
bevisbördan på dem som anser att filmen har opinions- och handlings- 
formande betydelse, medan man själv helt lättvindigt tar avsaknaden av 

specifika vetenskapliga belägg som bevis för att denna skulle vara obe- 

tydlig. I liknande lägen är det eljest brukligt att göra en sarmolikhets- 

bedömning i analogi med tillgängliga fakta och inte i motsättning till 

dessa. Åtminstone borde man erkänna att de vanliga inlärningspsykolo- 

giska lagarna rimligtvis inte gör något undantag för våld på film. Varför 

skulle filmen kunna lära ut allt utom en positiv inställning till våld? 

Också på andra punkter är filmcensurutredningens argumentation en 

smula märklig, vilket dock kan bero på utredningsuppdraget, som en- 

dast gäller förutsättningarna för den nuvarande censuren och inte, som 

man skulle önska, påverkningsfrågan i hela dess vidd. 

Man awisar kategoriskt möjligheten att nya idéer och tankar kan nå 

oss via film och TV. Dock erkänner man att en viss attityd kan förstär- 

kas hos tittarna, särskilt då hos dem som redan förut lutar åt det hållet. 

Man tar också upp det förhållandet att var och en är benägen att tolka 

det han ser i samma riktning som hans egna behov och fantasier. 

Detta tas som intäkt på att film inte påverkar människor i sådan ut- 

sträckning att det motiverar motåtgärder. I själva verket är det en ut- 

märkt bevisföring för att de som är lättast att påverka, som redan förut 

visar asociala tendenser, utsätts för det starkaste trycket i oönskad rikt- 

ning. Särskilt som resultat från en aktuell studie av unga lagöverträdare 
visat att ju mer asociala ungdomar är, desto oftare går de på bio och des- 

to mera uttalad är deras förkärlek för krigs- och gangsterfilmer. 
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Inte bara kriminalpolitiskt 
Men man bör akta sig för att behandla den här frågan ur ett snävt krimi- 
nalpolitiskt perspektiv. Den största risken är inte en effekt som eventu- 
ellt kommer till uttryck i vanliga lagövertrådelser, utan att vi alla på- 
verkas och glider i väg mot ett accepterande av våldet som en naturlig 
strategi i konfliktsituationer och mot en ökad likgiltighet för andras li- 
danden. Kanske blir vi också mer toleranta mot och blinda för det slags 
affärer, som är liktydiga med organiserad brottslighet. Till och med på 
den nivå, där det kommer till handgripligheter, är ju sådan verksamhet 
förvillande lik en TV-serie. 

Möjligen kan filmforskningsgruppens slutsatser bero på att man täm- 
ligen ensidigt ägnar sig åt de kortsiktiga individualpsykologiska, mental- 
hygieniska aspekterna, medan filmens långsiktiga normpåverkande be- 
tydelse traditionsenligt kommit i skymundan. 

Sedan gammalt har psykiatrin och psykologin ett slags monopolställ- 
ning när det gäller bedömning av massmediaeffekter. Sociologerna har 
däremot lyst med sin frånvaro. Utredningen representerar härvidlag ett 
framsteg men har ändå den vanliga slagsidan åt det individualpsykolo- 
giska hållet. I ännu högre grad gäller detta den aktuella debatten. 
Skräckupplevelser och ångesteffekter ägnas ett stort intresse, som åter- 
speglas i många spaltmetrar i pressen. Man är upprörd över att barnen 
blir oroade av ett djurs grymma död i TV-rutan. Men man undrar inte 
varför barnen - och man själv - lämnas oberörda av många människors 
död. 

Utrymmet räcker inte till för att diskutera alla missförstånd och för- 
domar på det här området. Jag vill bara nämna ett par. 

Man anser att familjens närvaro ger barnet tillräcklig trygghet mot 
skrämmande mediaupplevelser. Det kan vara riktigt i och för sig. Men 
man förbiser att föräldrarnas närvaro samtidigt sanktionerar de asociala 
tendenserna i en film. Pappa och mamma går helt upp i filmens spän- 
ning eller skrattar och tycks mena att allt är bra och trevligt. Hur många 
föräldrar yttrar något kritiskt om morden, slagsmålen, utpressningen? 
Frånvaron av sådan kritik måste omedvetet uppfattas som ett accepte- 
rande av allt som sker i rutan. Den som tiger samtycker. 

Tror någon på allvar att de barn som kommer från problemfamiljer, som är psykiskt labila och har tvivelaktiga förebilder i samhällsfientliga 
föräldrar, hindras från att se olämpliga TV-program och filmer eller får 
de lugnande tillrättaläggande kommentarer som förutsätts av verklig- 
hetsfrämmande utredare? Och tror man att skolans filmundervisning kan vaccinera mot Helgonet och Navajo Joe måste man vara bra blåögd. 

TV - väcker aggression 

Slutligen - det sista argumentet som vänner av våldsfilm brukar dra till 
med: Vi behöver reagera av oss, leva ut våra aggressioner, vilket är kor- 
rekt i och för sig. Men det är högst tveksamt om vi verkligen reagerar av 
oss i sällskap med TV. Det är minst lika troligt att aggressionen väcks 
och stimuleras, att vi laddar upp i stället för ur. Aggressionsforskaren 
Konrad Lorenz håller i varje fall det senare alternativet för troligt. 
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Framför allt, och det är helt säkert, leds aggressionen in i just sådana

destruktiva banor som för att tala biologspråk är farliga för artens be- 

stånd. De exempel på utlevelse, som ges på bio och i TV representerar 

inte någon lycklig lösning av mänskliga aggressionsproblem . . .

Stryp utbudet av våldsunderhållningen. För biografernas del skulle 

det kunna ske genom att belägga våldsfilmerna med en särskild skatt 

som åt upp biografägarens vinst, en knock-out- eller revolverskatt kan- 

ske. Om man av olika skäl drar sig för en reglering med administrativa 

medel, bör man överväga möjligheterna att höja filmrepertoarens stan- 

dard genom förändringar av filmbranschens ekonomiska struktur. Kom- 

munerna som biografägare är en lösning. En annan skulle vara att som 

komplettering till prernieringen av svensk kvalitetsfilm subventionera 

biljettpriset på utländsk kvalitetsfilm. 

För TV:s del borde det räcka med att man inser att man gör publiken 
en björntjänst när man bjuder på våld till lyst och att man bör gå in för 

en annan politik. 
Visst blir det svårt att avgöra vad som är skadligt, men uppgiften är 

inte tekniskt omöjlig. Vi får inte vara så rädda att moralisera att vi inte 

törs försvara de grundläggande värderingar som alla är överens om, re- 

spekten för andras liv och tron på rättssamhället. 

Framför allt skulle jag önska en debatt kring den här sidan av censur- 

problemet, en debatt på en ny bog, som utgår från frågeställningen var- 

för vi importerar och sprider de sidor av den amerikanska kulturen som 

vi tycker sämst om. Är vi, utan att riktigt förstå vad som sker, i full färd 

med att psykologiskt bädda för den organiserade brottslighet, som enligt 

tidsplanen för kulturella företeelsers spridning, håller på att etablera sig 

som bäst i Sverige? Det ser så ut. 

Med anledning av Tiden-artikeln fick jag av Filmcensur- 

utredningen i uppdrag att behandla underhållningsvåldet 
från censursynpunkt. Följande har hämtats från ett utrednings- 
betänkande från 1969 

Alltför hårda gränsdragningar mellan s. k. censurvänner och censur- 

motståndare har skapat onödiga spänningar, som har lagt hinder i vägen 

för en saklig diskussion av film- och TV-påverkan. En sådan diskussion 

bör inte gälla censurens vara eller inte vara. I stället bör censurfrågan 

brytas ner i sina beståndsdelar: 

Vad är det man vill reglera? 
Är motiven för eventuella restriktioner vetenskapligt hållbara och för- 

enliga med andra värderingar? 
Hur skall restriktioner utformas, lagtekniskt och administrativt, för att 

ge maximal effekt med ett minimum av negativa biverkningar? 
Vilka reglerande instrument är tänkbara alternativ till formella restrik- 

tioner? 

Ingripanden mot förment tukt- och sedlighetssårande filmsekvenser 

har dragit hela uppmärksamheten till sig. På så sätt har just dessa in- 

gripanden kommit att identifieras med censurproblemet, medan vålds- 

problematiken kommit i skymundan. Det färskaste exemplet är Dom 
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kallar oss mods, där en naken bak fick mera publicitet än l 000 fall av
mord och misshandel, klippta eller oklippta. Den här gången rörde det 
sig om en storm i ett vattenglas. Ändå upprepar sig pressdebatten från 
49l och Nyfiken gul på ett nästan mardrömslikt sätt. Vid en genomgång av gamla pressklipp har jag stött på argument från båda sidor som är 
nästan identiska med dem som nu förts fram med anledning av modsfil- 
men. Debatten tycks inte ha förts ett tuppfjät framåt. 

Biografbyråns senaste utspel spelar de renodlade censurmotståndar- 
na i händerna och reser nya hinder i vägen för oss som vill byta ut de 
gamla censurparagrafema mot en spärr mot filmer som spekulerar i 
våld, filmer som ger en falskt förhärligande bild av våld och krig, filmer 
som höjer vår våldstolerans och smyger in våldet i vår handlingsbered- 
skap. 

Den relevanta frågeställningen är: Hur skall vi konstruera en spärr mot våldsindoktrinering, en spärr som är effektiv i så motto att den sål- 
lar bort det förförande våldet men släpper fram verklighetsorienterande 
information; även om denna innehåller våldsinslag. Till den senare kate- 
gorin räknar jag all film, som ärligt skildrar människans villkor. Våldet 
framställs här som något ont. Dess orsaker klarlägges och det onda rik- 
tar udden mot sig själv. 

I sitt delbetänkande, Filmens inflytande på sin publik, förefaller 
Filmcensurutredningens forskningsgrupp ha resonerat på följande sätt. 
Om man skulle medge, att filmen påverkar någon värdering, skulle opi- nionsbildarna i fråga om våld, sex, laglydighet, dryckesvanor, fosterlan- 
dets helgd och religionens bevarande med lika rätt kunna hävda, att 
publiken skall skyddas mot negativ påverkan på vart och ett av dessa 
områden. Man har undvikit detta dilemma genom att förklara, att det 
inte finns vetenskapliga belägg för att normer och attityder påverkas via 
massmedia i en omfattning som skulle motivera särskilda samhällsin- 
gripanden. 

Aven om man är ense om målsättningen, att avskaffa censuren, und- 
gâr man inte intrycket att utredningen har tagit i för hårt och i onödan 
skjutit bort krut som borde sparats till en mera nyanserad diskussion om 
åtgärder mot icke önskvärda företeelser i massmedia. 

Åtgärder mot våldsindoktrinering genom film och TV behöver inte 
betyda att man tar hänsyn till olika gruppers åsikter i andra moralfrå- 
gor. Våldet är ett negativt korrelat till livet. Vi brukar betrakta livet och 
respekten för livet som det högsta värdet i en värdehierarki. Denna upp- 
fattning kommer till officiellt uttryck i strafflagen och i läroplanen för 
grundskolan, vars huvuduppgift skall vara: att väcka respekt för san- 
ning och rätt, människans egenvärde, människolivets okränkbarhet och 
rätten till personlig integritet”. Kampen mot våldet får då en prioritet som motiverar en särställning. Det motiverar i sin tur en särbehandling av filmer, som gör propaganda för våld. 

Nästa invändning gäller den vetenskapsteoretiska sidan av filmforsk- 
ningsgruppens bevisföring. Man påstår att filmen ensam har så liten be- 
tydelse för opinionsbildningen att den aspekten kan negligeras. Det är 
beklagligt att utredningen funnit det motiverat att resonera så enkelspå- 
rigt bara av den anledningen att utredningsuppdraget gäller biograffilm. l stället borde man ha dragit upp filmens vidgade betydelse genom dess Obs: 1968. 
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plats i TV och behandlat biograf- och TV-film som en enhet, när det gäl- 

ler effekten. 
På åtgärdssidan är det riktigt att biocensur är meningslös, om samma 

eller värre program får visas i TV utan restriktioner. Men slutsatsen bor- 

de inte ha varit att samhällsåtgärder är överflödiga. Tvärtom blir de än 

mer motiverade på både biograf- och TV-sidan, eftersom vi har ett dub- 

belt utbud. Utredningens själwalda beroende av utredningsuppdraget 
har smak av -advokatyr till förmån för biograffilmens fullständiga frihet 

utan hänsyn till de indoktrineringsproblem som är gemensamma för 

film och TV. 
Med kännedom om de oerhörda praktiska svårigheterna att anordna 

kontrollerade experiment, som tillförlitligt mäter långsiktig mediapåver- 

kan av normer och attityder, är det snudd på intellektuell ohederlighet 

att i dagens läge ta frånvaron av sådana experiment som belägg för att 

filmen skulle sakna betydelse för åsiktsbildning och handlingsmönster. 

Visserligen uttrycker sig forskningsgruppen inte fullt så absolut. Men in- 

nebörden blir dock denna om man, alla semantiska reservationer till 

trots, i sina rekommendationer går in för att bortse från potentiella på- 

verkningseffekter. Om man i yttrandefrihetens intresse lägger bevisbör- 

dan på dem som önskar restriktioner, måste forskningen på det här om- 

rådet anständigtvis få längre tid på sig och större resurser till sitt för- 

fogande, innan man har rätt att dra sådana kontraslutsatser som utred- 

ningen gör. 
Filmcensurutredningen har redan satsat och byggt på forskning. De 

aktuella undersökningarna har ett betydande egenvärde. De saknar 

dock intresse för vad jag vill beteckna som den primära frågeställningen, 

nämligen film- och TV-programmens attityd- och normbildande bety- 

delse. 
Sven Ahnsjö har samlat in uppgifter från landets bampsykiater om 

antalet sjukdomsfall, där störningen klart kan föras tillbaka på impulser 
från film och TV . Bengt Börjeson har tillfrågat personalen på ungdoms- 
vårdsskolorna om deras uppfattning av sambandet mellan klienternas 

lagöverträdelser och påverkan från film och TV samt i vilken utsträck- 

ning de rättat behandlingen efter denna sin uppfattning. Knut Sveri har 

med tillbörlig försiktighet utvecklat sina synpunkter på film och TV som 

utlösande orsaker till registrerade brott. Claes Jansson har bidragit med 

en intressant studie av den s. k. censurpersonligheten. 
Man har nöjt sig med material som bemöter de onyanserade censur- 

anhängamas polemik. På grund av denna beskurna målsättning ger de 

nämnda undersökningarna inga belägg för långsiktig norrnpåverkan ge- 

nom film och TV. Detta tolkas som att något samband som motiverar 

åtgärder inte existerar. Som man frågar får man svar. Visserligen har 

mån fått negativa svar, men utan relevans för frågeställningen om lång- 

siktig påverkan, den som verkligen skulle motivera reglerande samhälls- 

åtgärder. 
Ett tredje sätt att söka påvisa massmedias obetydliga negativa effekt- 

och det överflödiga i varje kontrollåtgärd - är att studera skräckeffekter 

och ångestupplevelser, som är kortvariga till sin natur. Detta gäller t. ex. 

Olof Elthammars avhandling, Emotionella reaktioner inför film hos 
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ll-l8-årsgrupper. Genom att konsultera yrkesgrupper, som traditio- 
nellt är ensidigt inriktade på dessa kortvariga effekter, har man fått yt- 
terligare belägg i önskad riktning. 

De skräck- och ångestupplevelser som vi alla utsatts för och som ger eko i pressen efter vissa TV-program är förvisso ett problem. Ändå frå- 
gar jag: Är de enbart av ondo? Kanske sitter framför TV den första ge- 
neration som ser vad krig verkligen är. De som är fem år i dag blir kan- 
ske svårare att locka ut i galenskapen med fagert tal om fosterlandets 
ära och det härliga krigarlivet än tidigare generationer. Vilket är värst - 
en ångestladdad TV-kväll med mardrömmar eller ett krig som man 
lockas ut i på falska premisser? Watkins svar - Krigsspel - lämnade 
ingen tvekan på den punkten. Och den svenska pressen höll med, den 
gången. 

Missförstå mig rätt. Jag bagatelliserar inte barnens - eller våra egna - 
ångestupplevelser. Men skada” i betydelsen subjektivt obehaglig upp- levelse ägnas redan tillräckligt stort utrymme i press och forskning. Men 
den sortens ”skador är inte huvudproblemet, utan de långsiktiga ska- 
dorna. Jag har provocerats av att man i brist på bevis skjuter ifrån sig 
ansvaret för de senare, som kan ha större betydelse för framtidens sam- 
hälle och samlevnadsformer än dagens skräckupplevelser. Det är svårt 
att förstå varför de mentalhygieniska aspekterna endast skall omfatta 
det korta perspektivet. 

Riskerna med underhållningsvåldet i TV och på film döljer sig be- 
drägligt bakom just de faktorer, som bidrar till de djupa och långsiktiga 
effekterna av utprånglade värderingar. Programmen är underhållande, 
avkopplande, lustfyllda, roliga, kvicka, eleganta. I sällskap med behagli- 
ga associationer glider verklighetsförfalskningen i lyxförpackning ner i 
det omedvetna och rotar sig där utan att vare sig Expressen eller sam- 
vetet protesterar. Så småningom integreras värderingarna i personlighe- 
ten, bl. a. styrkta av fyra garanterat kriminalinriktade TV-timmar i 
veckan, enligt statistiken från Sveriges Radio. De plustecken som själva 
underhållningsramen (mysig lördagsrysare) sätter framför morden, 
misshandeln, knivhotet, följer med in i den process av norm- och atti- 
tydbildning, som pågår utan avbrott inom oss. Inom inlärningspsykolo- 
gin är det fullt vetenskapligt belagt, att vi bäst lär oss sådant som pre- 
senteras i lustfyllt sammanhang. 

Paradoxalt nog kan alltså ett programs farlighet - när det gäller över- 
föring av icke önskvärda värderingar - stå i direkt proportion till dess 
underhållningsvärde . . .

I kombination med seriernas längd, som gör att man känner sig som 
bekant med hjälten, förstärker de den idealbildande effekten genom 
identifikation. Tvärtemot vad som brukar sägas i den här frågan skulle 
jag vilja påstå att inslaget av fiction, av verklighetsfrämmande element, 
snarare förstärker än försvagar underhållningsvåldets inflytande på våra 
åsikter och vår handlingsberedskap. Särskilt gäller detta om bruket av 
våld kombineras med förnuftsskäl, även skenbara sådana. Det senare är 
experimentellt bevisat. Från den synpunkten fungerar föräldrarnas när- 
varo som ytterligare en legaliserings- och inlärningsfaktor, även om den 
är förknippad med vissa kortsiktiga mentalhygieniska fördelar. 
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Publiken kan inte förväntas värja sig mot influenser som uppträder i 

förklädnad av underhållning. Den som tror sig tåla våldet bäst, dvs. 

inte reagerar mot det, tål det förmodligen sämst. Det fåtal som blir illa 

berörda och stänger av saknar intresse i detta sammanhang liksom deras 

recept till andra att göra detsamma. Man får inte glömma att det rör sig 

om kumulativa, omedvetna processer som det är meningslöst att inter- 

vjua människor om och där ens egna subjektiva erfarenheter också sak- 

nar relevans. 
Anför man ett programs popularitet som ett bevis för att det är oskad- 

ligt, har man bara, i likhet med radiochefen, markerat att man inte be- 

griper frågeställningen eller ger katten i skadeverkningarna. Även om 

det låter bättre, ändras heller ingenting av att man hänvisar till demo- 

kratiska principer. Man låter inte barn, som bara vill ha chokladkakor, 

leva på den dieten, därför att de själva skulle föredra det. 

När det gäller filmer som sårar tukt och sedlighet år läget ett helt an- 

nat. Dår vet ju var och en bäst sjålv var skon klämmer och har därför 

möjlighet att undvika den film som sårar. Denna publikkategori borde 

alltså kunna klara sina problem utan stöd av lagen. Däremot torde vi 

alla - om ån i varierande grad - behöva stöd av lagen och kunniga ex- 

perter på opinionsbildningens mekanismer för att förebygga en allmän 

höjning av våldstoleransen genom TV-Till-Vänjning, för att använda 

Margareta Ekströms bistra ordlek. 

Om vi går över till andra, mindre affektladdade områden ån de folk- 

kära agent- och västernfilmerna finns en mycket stark tilltro till filmens 

förmåga att påverka människor i en viss riktning. I krigstid använder sig 

de flesta länder av film för indoktrinering. Politiska partier och religiösa 
samfund konkurrerar argt om TV-tid. Varför vill man från näringslivets 
sida få kommersiell TV med reklaminslag? Det finns bara ett svar. Man 

tror inte, man vet att påverkan genom massmedia får effekt och att TV

är det effektivaste mediet av alla. Samma skål som kan motivera skilda 

kontrollsystem för den levande bilden och det tryckta ordet. 

Vi har ett par rykande aktuella exempel på den starka tilltro till film- 

och TV-bildens stora betydelse, som man allmänt räknar med i positiva 

pedagogiska sammanhang men förnekar när det gäller negativt inflytan- 
de. För ett par månader sedan redogjorde en av våra mediaexperter - 

som typiskt nog gått över till kommersiellt bruk av sina kunskaper - för 

hur Yngve Holmbergs image skulle byggas upp i valkampanjen för att 

slå så hårt och brett som möjligt. Rubrik: Högerledare Holmberg säljs 
som tvättmedel. Och i söndags mötte vi DN-rubriken: Forskare och PR- 

män anlitas i rekordsatsning inför valet. Det är felaktigt att tro att bud- 

skapet i program med rubriken information går in och underhållning in- 

te. Mycket talar för att det kan förhålla sig tvärtom. 

Vår nuvarande kunskap år blygsam, när det gäller filmpåverkan. Men 

jag kan inte gå med på att man drar växlar på den bristen. För någon tid 

sedan skrev laborator Gunnar Otterlind följande i DN apropos biocid- 

problemet: Forskningen år tvungen att ta ställning tidigare och har 

skyldighet varna redan på lätta indicier. Principen måste vara: hellre fäl- 

la än fria. Lagstiftningen får anpassas och tillämpas harefter. Vi får ac- 

ceptera en hårav minskad ekonomisk utvecklingstakt. Detta resone- 
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mang bör appliceras på underhållningsvåldet tills forskningsresultaten 
kan ge säkrare ledning om graden och arten av tänkbara skadeverkning- 
ar. 

Till och med hänvisningen till de ekonomiska aspekterna har giltighet 
för filmens del. För visst är detta i grunden en ekonomisk fråga. Den 
svenska filmproduktionen har visserligen kommit på rätt köl genom 
kvalitetspremieringen som fungerar bra. Men den utgör ju bara en bråk- 
del av den stora flod av rent kommersialiserad utländsk film, som bara 
styrs av en enda faktor, försäljningssiffrorna. Det är sådan film som 
kommer att profitera på en total frihet. 

För att bemöta dem som inte vill tro att underhållningsvåldet påver- 
kar oss negativt skulle jag vilja påstå, att det vore en mindre olycka om 
vi rättade vårt handlande efter denna hypotes, även om den vore felak- 
tig, än om vi underlät att rätta oss efter den, om den är riktig. 

skräpkultur åt barnen 

Debattinledning 17/4 1968 av Kerstin Elmhom 

En smula förvånat har Gunilla Ambjömsson ställt frågor av den här ty- 
pen: Varför får utbudet av skräpkultur fortgå obehindrat på barnsidan? 
Varför har bam- och ungdomsavdelningen på TV lägre anslag än någon 
annan avdelning på TV? - när en ordentlig satsning på Barn-TV vore en 
av de största kulturpolitiska reformer vi kan ta oss för, med tanke på hur 
starkt TV utbildar attityder och värderingar. 

En del av orsakerna till att så litet görs på det här området ligger i, att 
så ytterligt få människor i själva verket tror på TV:s roll som attityd- 
och normbildare. Man repeterar visserligen frasen som papegojor, där- 
för att den på något sätt låter professionell och passar i vissa samman- 
hang. Men man saknar djupare förmåga och vilja att inse den verkliga 
innebörden av filmens och TV:s normbildande betydelse. 

På ett beklämmande sätt blev det klart i samband med den debatt om 
underhållningsvåldet som tog fart i början av året. När jag angrep så he- 
liga kor som Helgonet, High Chaparral och agentfilmer i största all- 
mänhet, tycks detta ha hotat vitala intressen både på konsument- och på 
producentsidan. Så vitala, att man på de mest oväntade håll förnekade 
den attityd- och normpåverkan genom TV, som man tror så bergfast på 
i positiva sammanhang. 

Eljest positiva DN insinuerade på ledarplats, att våldsfilmernas atti- 
tydskapande funktion kunde vara en elmhornsk skrivbordsprodukt. 
Filmcensurutredningen och andra radikaler fick plötsligt mycket höga 
vetenskapliga krav, och krävde vetenskapliga bevis för TV:s påverkan, 
något man aldrig krävt för det egna påståendet att film och TV inte 
skulle ha sådan betydelse, att det vore motiverat med samhällsreglerade 
åtgärder av något slag. Andra tyckte att problemet med gränsdrag- 
ningen mellan skadligt och oskadligt var så stort, att det i yttrandefrihe- 
tens namn var bättre att släppa igenom allting. Från filminstitutets sida 
slutligen reagerade man negativt på att jag drog in moraliska aspekter 
på filmutbudet och inte höll mig till de mer salongsfähiga kvalitetsreso- 
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nemangen. Man menade dessutom att endast sådana är politiskt möjli- 

ga. 
I övrigt en hel provkarta på skygglappar så fort man går från de sve- 

pande generella - till intet förpliktigande - formuleringama och slår ned 

på en viss konkret punkt. Och det rör sig om fördomar som är särskilt 

svåra att bekämpa, eftersom de uppträder i vetenskaplig och radikal för- 

klädnad. Och om en kamp som måste föras och vinnas, om vi skall kom- 

ma till rätta med barnkulturen. På vuxensidan finns starka intressen 

som med hjälp av olika statuskryckor lyckas balansera skräpkulturen 
med viktiga och bra kulturinslag. Men det gör det inte på barnsidan. 

Och inte har vi tid att vänta på att det byggs upp en större kår av bam- 

kulturarbetare som lånar sin egen prestige åt det dom sysslar med, så 

som Lennart Hellsing och Astrid Lindgren har lyckats med. 

Nej, den kortaste och ärligaste vägen går över ett allmänt accepteran- 
de av att filmens och TV:s attityd- och normbildande betydelse inte är 

en tom fras utan en realitet som det gäller att rätta sin strategi efter. Och 

att vi har ett oerhört moraliskt ansvar för vad massmedia bjuder och inte 

bjuder barn och ungdom på. Det har inte minskat genom att det stora 

utbudet ytligt sett minskat fritidsproblemen. Utan ökat genom det väx- 

ande utbudet och våra teoretiska styrningsmöjligheter. Den styrningen 
kan inte längre ligga hos distributörer som enbart anlägger ekonomiska 

aspekter eller hos en TV-ledning, som säger att slagsmålen i High Cha- 

parral inte skäms för sig. 
Vad händer medan vi ingenting gör? 
Efter införandet av den allmänna kvalitetspremieringen av svenska 

filmer försvann den tidigare befrielsen från nöjesskatt på matinéfilmer 

som rekommenderats av Barnfilmkommittén. I och med det upphörde 

biografägarnas intresse för rekommendationerna. Det blev fritt fram för 

de förljugna produkter som bygger på bakåtsträvande värderingar med 

eller utan våldsindoktrinering. Att de klipps ner för att bli barntillåtna 

gör dem sällan bättre. Enligt Barnfilmkommittén är det tvärtom. Sär- 

skilt våldsfilmerna består efter klippningen av ett sammelsurium av obe- 

gripliga våldsamma enskildheter, som ger ett kaotiskt intryck. 
Många barn ser den här smörjan varje söndag. Mest är det 6-12- 

åringar. 
Över 12 år kan man, om man inte är speciellt liten till växten, komma 

in på riktig, oklippt pang-pang-film, bara man inte talar om sin riktiga 
ålder. 

Från en kriminalitetsundersökning, där jag bl. a. ställer massmedia- 

konsumtion av olika slag i relation till kriminalitet, har jag fått resultat 

som liknar Furhammars - nämligen att barn med dåliga emotionella re- 

lationer till, ofta, samhällsfientliga föräldrar - dvs. barn med brist på 
normer eller med icke önskvärda normer - är de som oftast går på bio 

och får de här tendensema förstärkta. De säger själva att de föredrar 

spännande och ruskiga filmer framför roliga filmer, och deras val visar 

detsamma. Något som man visserligen bör betrakta som ett symptom på 

missanpassning och inte som en orsak. Men faktum kvarstår, att just de 

grupper som skulle behöva en stimulans och ett normstöd som de inte 

får hemma, oftare än andra exponeras för negativ norrnpåverkan. 
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Något om TV (1968) 
l. 95 % av alla barnhushåll i Stockholm har TV.
2. 4 timmar i veckan körs program av västern-, agent- eller krim.karak-

tär.
3. Varannan 7-l2-åring i Stockholm ser på TV tre timmar varje dag, of-

ta 3 program i följd.
4. Hälften av alla barn ser program som annonseras som olämpliga för

bam.
5. 90 % av programmen ses tillsammans med någon förälder - som

sanktionerar programmens innehåll genom sin närvaro - som ju i all-
mänhet inte är förenad med protester mot innehållet.

6. Flertalet barn tycker att västern och agentseriema är roligast och
bäst. Missar dem ogärna och för ett himla liv om de inte får se dem
på kvällen. I så fall har de reprisen kvar - till förtvivlan för de för-
äldrar som försöker sålla bort de värsta programmen men som effek-
tivt motarbetas av TV själv, som bara är ute efter höga publiksiffror.

De som gör populära TV-program vet precis vilka ingredienser som går
hem och vilka hjälpmedel som skall till.

Spänning skapas genom att använda så dramatiskt tacksamma kom-
ponenter som liv, död, pengar och fart. Tittarnas sympatier och inlevelse
skapas genom att man erbjuder identifikationsobjekt med sympatiska
drag - helst flera olika för att tillfredsställa olika personlighetstyper.
Plus fem nypor humor och friska tag.

Tittarna går snällt på och det gör tydligen TV-ledningen också utan
att begripa att man är offer för proffs på att sälja våldsmentalitet. Det
skulle inte kunna göras skickligare! Alla kriterier på en inlärningssitua-
tion är uppfyllda. sammanhanget är lustbetonat, kaffet framdukat.
Inget är obegripligt. skurkar är skurkar och hjältar är hjältar. Inga be-
svärliga nyanser. Hjältama vinner. Deras metoder är alltså bra, vad dom
än tar sig till. Deras syften är vällovliga, eftersom de hör hemma på den
vita sidan. Identifikationsmomentet och mors och fars tysta godkännan-
de förstärker effekten. Slutligen tillkommer den motivation som hör
ihop med behovet att tillsammans med kamratema kunna prata om och
imitera detaljer i händelseförloppet.

Hur kan någon komma och påstå att vi skulle förbli opåverkade av
våldspropagandan i denna förföriska tappning samtidigt som man tar
för givet att högertrafik och politik och tvättmedel går att sälja i TV?
Tyvärr är det ju inte så att program som har rubriken information går in
och underhållningsprogram inte. Ett dolt budskap går hem minst lika
bra som ett öppet.

Det är tydligen det som går mångas ära för när att erkänna. Att man
skulle kunna tänkas bli påverkad så att säga mot sin vilja, dvs. förförd.
Men det är precis vad vi blir, utan att märka det. Det är meningslöst att
fråga sig själv eller andra om man blivit påverkad. Ingen vet det själv,
eftersom det är fråga om en omedveten, kumulativ process.

För barnens del kan man möjligen erkänna att påverkan är möjlig.
Det har till effekt att man bara vill resonera kring frågor som anses spe-
ciellt tillämpliga på barn, t. ex. åldersgränsen för barnförbjuden film och 
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TV-program med svordomar eller skrämseleffekter. För så långt känner 

ingen vuxen sina intressen eller sin stolthet hotade. 

Men nu är det ju så att vuxna skräpprogram i realiteten också är bam- 

program. Därförlmåste vi diskutera också dem och deras inverkan på 

publiken. Det är inte stor mening att i debatten skilja på vuxenprogram 
och barnprogram. Bra barnprogram år trevliga för vuxna. Och dåliga 

vuxenprogram är skadliga för både barn och vuxna. 

Slutligen några ord om kvalitetsbegreppet. I våldsfilmdebatten har 

man som skäl för att behålla underhållningsvåldet kört fram med att det 

skulle vara svårt att skilja på vad som år skadligt och oskadligt. Mot- 

svarande betänkligheter anförs aldrig när det gäller konsten att skilja på 

god och dålig kvalitet. Där tror sig var och en vara kompetent bedöma- 

re. 
I och för sig skulle det tala för att man trots allt gick på kvalitetsbe- 

greppet, som dessutom har status och inte är belastat med att vara mo- 

raliserande, i varje fall inte i samma grad som ordet våldsindoktrinering. 
Men - mot en renodlad kvalitetslinje talar för det första att det fak- 

tiskt är svårare att finna hållbara kriterier på vad som är god kvalitet än 

på vad som är skadligt., För det andra finns det inget som utesluter att 

farliga idéer, t. ex. våldets och vapenmaktens förhärligande och över- 

lägsenhet över andra metoder, framställs på det kvalitativt mest utsökta 

sätt. 
Vad är det för fult med moraliska ställningstaganden? Varför törs vi 

inte ta vårt ansvar för vissa idéer? Man har rest den invändningen, att 

var och en med lika rätt kan kräva att hänsyn tas till hans moraliska vär- 

deringar och att man hamnar i en omöjlig situation, vars innebörd blir 

reaktionär, att det skulle bli fråga om en utslätande åsiktsstyrning. Mot 

detta resonemang vill jag säga, att det inte är meningen att ta hänsyn till 

alla gruppers mer eller mindre privata moral utan till den officiella. Det 

är bara att läsa i strafflagen. Mord, misshandel, utpressning och frihets- 

berövande är straffbelagda. Däremot inte samlevnad utanför äktenska- 

pets ram, inte skilsmässa och nakenbad och annat som betraktas som 

synd i vissa kretsar. Vår lagstiftning är faktiskt relativt modern. Vi skul- 

le, utan större fara, kunna kräva att TV inte gjorde propaganda för 

straffbelagda handlingar. Givetvis kvarstår problemet, var gränsen går 
mellan att skildra och att göra propaganda för. Men det är ett annat 

problem, som norm- och reklamspecialister nog skulle klara av - något 
så när, i alla fall. Att något inte går att göra perfekt är ju inget skäl att 

inte försöka så gott man kan, som man gör på andra områden . . . Vi 

kan faktiskt kräva att barn och ungdom via massmedia bibringas samma 

ideal som de som gäller på skolans område, respekt för andras liv och 

människovärde. Givetvis skall kvalitetsaspekten inte glömmas bort. Men 

den är trots allt något av en överbyggnad, som det är fel att starta 

med. . .

Post-Scriptum 1975 

I samband med Rädda barnens aktion mot mediavåldet 1975 gav 
TBV ut ett studiematerial där delar av utredningspromemorian på de 



SOU 1981:16 Några artiklar om underhállningsvåld . . . 393

närmast föregående sidorna ingick. Under de år som förlöpt sedan den-
na korn till, hade min uppfattning ändrats på vissa punkter och jag kän-
de behov att ett tillägg som kallades post-scriptum 1975. Då detta tämli-
gen väl avspelar förändringen i debattklimat och problemfokusering,
följer det nedan.

Sedan debatten om våld på film och TV 1968-69 har det hänt en hel
del.

Till det positiva hör att det inte längre betraktas som reaktionärt att
oroas av den ständigt pågående våldsindoktrineringen. Utvecklingen
mot mer och öppet våld i samhället har gått så långt, att man på nya
premisser är beredd att diskutera alla tänkbara orsaker, däribland våld i
TV.

Under samma tidsperiod har den sammanlagda programtiden för un-
derhållningsvåld ökat liksom våldsinslagen i nyhetsreportagen. Vad som
nu skrivs och sägs i frågan handlar mindre om aggression som ett isole-
rat psykologiskt personbundet fenomen än om våldshandlingar och
våldsmentalitet som berör alla i samhället som subjekt och/ eller som of-
fer. Denna förändring tyder på en mer realistisk, mer social vinkling av
problemet än den snäva psykiatriskt-psykologiska syn som rådde i slutet
av sextiotalet.

Den forskare som sist höll fast vid idén att påverkan är kortvarig och
snarast positiv genom att vara aggressionslösande, har ändrat stånd-
punkt och anslutit sig till dem, vilkas experiment visade att exponering
för våld ökar toleransen för och benägenheten för eget våld.

Trots vad som sålunda hänt under de senaste åren har ingen av den
grupp som tillsammans förlöjligade dem som i slutet av 60-talet tog upp
problemet om våldspåverkan genom massmedia redovisat någon ändrad
uppfattning eller attityd i frågan. Detta om något bevisar att deras ställ-
ningstagande då som nu inte var sakligt grundat utan baserades på ves-
ted interests (dolda egenintressen) av olika slag.

Det bör observeras att även i de fall där det kan vara fråga om en ka-
tharsiseffekt (rening - upplösning av spänning) som minskar en persons
tillfälliga eller allmänna aggressionsladdning, hindrar inte detta att det
samtidigt sker en överföring av våldspositiva normer. Snarare är det
tvärtom, eftersom upplevelsen sannolikt är positiv och som sådan får en
överspridrtng även till innehållet i den/det spänningslösande filmen/
programmet.

Det är också frapperande hur få - även bland fackpsykologer - som
känner till de senaste forskningsrönen och katharsisteorins söndervitt-
ring. Skulden kan delvis läggas på massmedia som av naturliga skäl inte
bidragit särskilt energiskt att upplysa om vådoma av vissa av de egna
produkterna. Att informationen inte nått fram eller in bevisar också vad
jag påstod för flera år sedan, nämligen att människor värjer sig mot tan-
ken på att de skulle vara föremål för påverkan och att deras utsagor där-
för är fullständigt värdelösa när de betygar att de går opåverkade från
det sista mordet i TV-rutan.

Idag gäller mångas oro mera den avtrubbning, som kan följa av allt
våld och lidande i nyhetsinslag och reportage än effekterna av under-
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hållningsvåldet. Själv börjar jag luta åt samma håll. Gränsen lär ha gått 
under Biafrakriget. Många påstår att dc just då byggde upp skyddsme- 
kanismer av distansering och fömekande för att överhuvudtaget stå ut 

med vad som då visades. Och det var bara början. 
Vi skall vara rädda om vår förmåga att bli chockade och förtvivlade. 

Vi får inte bli avtrubbade för då förlorar informationen om olyckorna 
ute i världen sitt värde, moraliskt och politiskt. En tänkbar väg är att 

ransonera bilderna av dödande och lidande, inte för att slippa dem utan 

för att bli drabbade när de måste komma. Detta är en fråga med mycket 
svåra avvägningar. Men som så. ofta inom det här problemkomplexet är 

frågan om man har rätt att avstå från avvägningar och bedömningar 
bara för att de är svåra. Är detta inte att göra det för lätt för sig i objek- 
tivitetens och journalistikens och Konstens namn?” 



sou 1981:16 395 

Kapitel 29 George Comstock m. fl.: 
Television and human behavior 
med ”Slutet på Katharsisteorin” 
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George Comstock m. fl.: ”Television 
and human behavior” med ”Slutet på 
Katharsisteorin” 

”Television and human behavior” - 

TV och mänskligt beteende 

Inledning 

Detta är en härlig bok från 1978, skriven i samarbete mellan de kända 

mediaforskama George Comstock, Steven Chaffee, Natan Katzman, 
Maxwell Mc Combs and Donald Roberts. 

De analyserar och kommenterar all TV-forskning av betydelse fram 

till 1977 med ett tillskott av egna allmänt förnuftiga och genomtänkta 
synpunkter som tillför en ny och värdefull dimension utöver de referera- 

de resultaten. Begreppsapparaten är präglad av författarnas vetenskapli- 

ga bakgrund och metodresonemangen är avancerade. Boken är 550 sidor 

tjock. Den tog tre år att skriva, trots datasökning och en stor stab av 

medarbetare. Tyvärr finns inte tidsutrymme för översättning och referat 

av detta värdefulla arbete - inte ens för vad jag uppfattar som de mest 

centrala kapitlen, ”One Highly Attracted Public - dvs. barnen - ”The 

Psychology of Behavioral Effects - sid 173-289 och 385-452. Men det 

bör rekommenderas till alla som är intresserade av kvalificerade analy- 
ser av hithörande frågor. I en förenklad tappning kan vi ta del av för- 

fattarnas historik över påverkningsforskningen i den föreliggande rap- 

portens kap. 3 Diskussion av begreppet TV-effekter”, där jag plockat 
in Vad gör TV med människorna - perspektiv på TV-forskningen, så 

som den refereras i ”Sakligt, opartiskt, jämställt?? 

Katharsisstriden 

Direkt från Comstock m. fl. skall jag dock hämta centrala partier från 

det avsnitt där de behandlar den omstridda katharsisteorin. Om denna 

skriver de bl. a. under rubriken Katharsisstriden följande. 

Det finns faktiskt två katharsis-hypoteser: 

EI den ena att eget öppet aggressivt beteende reducerar upphets- 
ning/ ilska (arousal) 

D den andra att andras ställföreträdande aggressiva beteende re- 

ducerar upphetsning 
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Hypotesen om öppet aggressivt beteende i 

katharsisprocessen 

Som en milstolpe konstaterade Dollard m. fl. i sitt psykoanalyti- 
ska arbete från 1939 om frustration (besvikelse) och aggression att 
uttryckandet av varje aggressionshandling är en katharsis som 
reducerar drivkraften till alla andra aggressiva handlingar”. Detta 
uttalande förkroppsligar gammal folklig visdom. Ett vanligt råd är 
exempelvis att gråta ut ordentligt och bli av med sorgen”. Denna 
uppfattning att en känslomässig högspänning (av många lika slag) 
kan få utlopp genom öppet utagerande har fått visst stöd i den 
empiriska litteraturen . . .

Konecni drar slutsatsen att, eftersom aggressivitet är klart över- 
lägsen icke-aggressivt beteende när det gäller att reducera upp- 
hetsning av typen ilska från en obehagligt hög nivå, så ökar san- 
nolikheten för aggressivitet i framtida ilskesituationer för varje 
gång man upplever att aggressivitet lättar på locket”. Denna hy- 
potes är dock inte helt bekräftad . . . Men Konecni drar slutsatsen 
att i det långa loppet föder aggression aggression (för en själv) 
även när/ om den är kombinerad med katharsis? 

Hypotesen om ställföreträdande aggressivt beteende 
i katharsisprocessen 

Medan vi (Comstock m. fl.) har accepterat katharsis i Konecnis 
mening - väsentligen Dollards ursprungliga uppfattning . . . har vi 
inte använt oss den andra mer komplicerade och kontroversiella 
hypotesen om ställföreträdande katharsis som förutsätter en serie 
av stödjande faktorer som gör den till en ganska osannolik hän- 
delse. Vi är därför inte förvånade över att bara ett fåtal studier 
uppges testa denna hypotes. Visserligen har den ofta utnyttjats på 
grund av alltför lättillgängliga (och populära) tolkningar, men ef- 
tersom den i själva verket är komplicerad har den inte prövats lika 
ofta som den har hävdats och hänvisats till. Låt oss på grund av 
den debatt som omgivit den ”ställföreträdande” katharsisteorin, 
gå igenom den i detalj och därefter examinera hithörande forsk- 
mng. 

På 400-talet f. K. skrev Aristoteles i en handbok om drama och 
poesi . . . om katharsis av rädsla och medlidande. 

Termen katharsis betydde bokstavligen rening, rensa, lutt- 
ra, rentvå och man kan tänka sig flera möjliga tolkningar av 
karaktären hos den reningsprocess som Aristoteles hade i 
åtanke . . . 

_ Se def. nedan. 
Aristoteles sade ingenting om katharsis av aggression. Det står 2 JämförK Elmbom helt klart. Hans kommentar - som är utgångspunkten för en ut- 1975 sid_ 393 i den 
förlig analys av strukturen hos ett emotionellt framgångsrikt dra- föreliggande rapporten. 
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ma - hänförde sig enbart till rädsla och medlidande . . . närmast 

i betydelsen ångest och identifiering med offret. Känslomässigt 
har båda delarna mera anknytning till ens egna känslor för 

offret. 

Vi skulle naturligtvis inte bry oss om en aristotelisk utlägg- 

ning om känslor, om det inte vore för det faktum att denna 

så ofta citeras av företrädare för den ställföreträdande kat- 

harsisteorin som en auktoritet och en garant för uttalandets 

tillämplighet på aggressivt beteende. Man behöver inte läsa 

Aristoteles särskilt ingående för att upptäcka att detta är 

missbruk av ett ärevördigt begrepp . . .
Givetvis behöver man inte vända sig till Aristoteles för 

att formulera en empirisk hypotes för att testas i dag. Hans 

(empiriska) data var troligtvis en produkt av introspek- 
tion. . .

Efter att ha visat på vilka orimliga konsekvenser det skulle leda 

till om man applicerade katharsis-idén i olika sammanhang fort- 

sätter förf. 

”Icke desto mindre kvarstår möjligheten att katharsisfeno- 

men skulle kunna inträffa under speciella förhållanden. Låt 

oss se vad det finns för stöd för detta beträffande just agg- 
ression, där teorin förfäktas mest ihärdigt. 

Feshbach har varit den ledande företrädaren för hypotesen att tit- 

tandet på avbildat våld skulle inspirera aggressiva fantasier som i 

sin tur utan öppet aggressivt beteende skulle rena tittaren från 

redan förhöjda (aroused) aggressiva tendenser. 
Han (Feshbach) föreslog (1955): 

”Uttryck för fientlighet i fantasin kommer delvis att re- 

ducera den aggression som skapats av situationen. Det ide- 

aliska sättet att testa denna hypotes vore genom att skapa 
aggressivitet, mäta dess styrka, skjuta in fantasier och där- 

efter mäta aggressivitetens styrka en andra gång.” 

Det bör observeras att denna hypotes omfattar två steg. I den första 
fasen skapas upphetsning/ ilska utan att det upphetsade beteendet 

inträffar -för att avlastas genom fortsatt tittande i nästa fas. En pa- 
rallell till att Aristoteles lokaliserar katharsis till slutfasen av dramat 

efter det att detta först hetsat upp publiken. 
Feshbach prövade sin hypotes första gången 1955 - utan att över- 

huvudtaget använda sig av film eller TV. Han jämförde aggressivi- 
teten hos tre försöksgrupper. I två av dessa blev deltagarna för- 

olämpade. Deltagarna i den ena av dessa fick tillfälle att ge ut- 

tryck för sin fientlighet genom att avge historier i TAT-test (man 
visar en bild och deltagaren får berätta vad bilden föreställer). 
Därefter testades deltagarnas aggressivitetsnivå med attitydtest 
och ett test där man själv får avsluta påbörjade meningar. Den 

grupp som först fått berätta TAT-historier visade en lägre aggres- 
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sivitetsnivå än jämförelsegruppen som gick direkt till sluttest. Ett 
år senare gjorde Feshbach om försöket men bytte ut TAT-berät- 
telsen mot fri lek med möjligheter till aggressionsutlevelse. Detta 
mellanspel ökade aggressiviteten ytterligare för pojkarna och gjor- 
de ingen skillnad för flickoma”. . . 

1961 poängterade Feshbach lsjälv att katharsis endast kunde äga 
rum om personen blivit upphetsad (uppretad) innan han/hon upp- 
levde de ställföreträdande aggressiva aktiviteterna. (1955 TAT, och 
1956 - utan effekt - aggressiv fri lek). Om detta villkor inte var 
uppfyllt ansåg han att fantasi-aggressiviteten i stället skulle öka agg- 
ressionsnivån. OBS! 

Den första som prövade katharsisteorins tillämplighet på de 
aggressiva och fientliga teman som dominerar så många under- 
hållningsfilmer, reklamTVprogram och serietidningar” var Alberta 
Siegel 1956. Hon fann inga skillnader i lekbeteendet mellan barn 
som fick se en aggressiv fictionfilm, och sådana som fick se en 
neutral film.” 

Trots att katharsis-teorin, även av Feshbach själv, begränsades till isole- 
rade sekvenser med uppretnings- och nertoningsmoment i direkt följd, 
började ändå en del forskare att studera de ackumulerade katharsis-ef- 
fekterna av många våldsprogram. Detta var teoretiskt fel på två sätt. 
Dels var deltagarna inte målmedvetet uppretade före de enskilda titt- 
nings-tillfällena, dels försökte man över en längre tid lägga ihop tillstånd 
som hänförde sig till enskilda tillfällen. 

Med undantag för Feshbach själv fick man heller inget samband mellan 
mycket tittande på TV-våld och låg aggressivitet. I stället fick flera under- 
sökningar det motsatta resultatet, att mycket tittande på TV-våld skapar 
aggressivt beteende. Dessa använde reellt våldsbeteende som mått på ag- 
gressviteten och inte verbala projektiva test eller attitydsfrågor. 2

Kommentar: 

För de flesta av filmbranschens företrädare och den stora allmänheten 
har det ännu inte gått upp att den ställföreträdande katharsisteorin som 
bygger på ställföreträdande utlevelse i fantasin med hjälp av film och 
TV är hopplöst överspelad. Den bör inte hållas vid liv genom hopbland- 
ning med egen äkta direktutlevelse - särskilt som även denna, enligt 
Konecni, har dubiösa bieffekter (sid. 398 i föreliggande rapport). 

Det är ganska anmärkningsvärt att dessa laboratoriemässiga uppret- 
ningar av försökspersoner med efterföljande verbala laboratorietest under 
många år togs och fortfarande tas som intäkt för att människor blir 
snälla och avslappnade av att se våldsfilmer på TV och bio. En sådan 
tolkning tyder på mycket starka motiv hos uttolkarna. 

Egentligen borde katharsisteorin omformuleras med utgångspunkt 
från tillgängliga resultat. 

Comstock m. fl. . . . 399 

1 G. Comstock m. fl., 
197 sid. 422-426 
(ref. och citat). 
2 Ref. av G. Comstock 
m. fl. sid. 427-428. 
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Sid. 399.
2 Ref. av sid. 397.

3 Som jag tidigare varit
inne på är det ett pro-
blem att man inte skiljer
mellan känslan aggres-
sion och aggressivt be-
teende. (K. E.)
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Den skulle då få följande lydelse: Fiction-program med våld i kan i-

bland användas med framgång för att avleda ilska hos och lugna ner

personer som man först retat upp ordenligt. Då sådana situationer är

ganska sällsynta i verkliga livet får teorin ingen praktisk betydelse. Den

kan och får aldrig ges innebörden att man blir vänlig och avstressad av

att se på TV/ film-våld. (K. E.)

Andra synpunkter på TV-forskningen, hämtade från olika

ställen i Comstock m. fl.

För att kunna slå fast att en viss faktor har betydelse i praktiska
programsammanhang, krävs andra undersökningsmetoder än de

som i allmänhet används för att demonstrera själva förekomsten

av en sådan faktor . . .

Undersökningar som studerar en faktors relevans för en viss ef-

fekt Cinternal validity) brukar kallas experimentella. Surveys eller

fältstudier brukar man kalla undersökningar som studerar hur of-

ta denna faktor och dess effekter förekommer i verkligheten i ett

ganska väl tilltaget material för att få en uppfattning om hur ge-
neraliserbart (external validity) resultatet år utanför de speciella
förhållanden (ofta laboratorier) där man först hittade samban-

det. Innan man kan formulera några policy-rekommendationer
utifrån forskningsresultatet bör man ha resultat från båda dessa

undersökningstyper: dvs. 1. både bevis för att den antagna meka-

nismen existerar och fungerar och 2. för att den fungerar tillräckligt

ofta för att motivera att man också gör någonting ât saken. Som vi

skall se är det inte många frågeställningar som har studerats så

grundligt. ”

Utifrån detta konstaterande resonerar förf. kring hur forskningen
borde läggas upp i fortsättningen. Bl. a. menar de att det är viktigt att

skilja mellan undersökningar som läggs upp för att bygga upp teorier om

TV-påverkan och undersökningar som man lägger upp för att testa hypo-
teser som härleds ur sådana teorier?

I kapitlet Framtiden analyserar förf. frågeställningar och problem
som återstår att belysa samt skisserar olika modeller för sådan belys-

mng.
Trots sin kritiska och skeptiska inställning till existerande forskning

går Comstock m. fl. på ett par ställen ifrån sin analyserande och svårtill-

gängliga framställningsstil och vågar några punktvisa sammanfattning-
ar.

Sålunda konstaterar de om unga tittares reaktioner på våld i TV,
att man funnit att

- När en gärningsman (förövare av våld) belönas eller inte straf-

fas ökar sannolikheten för efterföljande aggression aggressivitet
hos/ av3 den unga tittaren; när en gärningsman straffas, minskar
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aggressiviteten (Bandura 1965a; Bandura, Ross, Ross, l963b; Ro- 
sekrans o. Hartup 1967). 

- När våldet presenteras som berättigat ökar sannolikheten för 
efterföljande aggressivitet hos den unga tittaren (Berkowitz 0. 
Rawlings 1963; Meyer 1972 c). 

- När det avbildade våldet innehåller moment som matchar 
(knyter an till) förhållanden i verkligheten - som liknande namn 
och utseende - ökar sannolikheten för efterföljande aggressivitet 
(Berkowitz 0. Geen 1966). 

- När förövaren liknar tittaren ökar sannolikheten för efterföl- 
jande aggressivitet hos den unga tittaren (Rosekrans 1967). - Avbildat våld mellan personer som är motiverade att skada 
varandra ökar sannolikheten för efterföljande våld. (Berkowitz o. 
Aliato 1973, Geen o. Stonner 1972.) 

- Våld mellan personer i verkligheten ger en högre sannolikhet 
för efterföljande aggressivitet än låtsat (fictional) våld, (Fesh- 
bach 1972). 

Presentation av starkt upphetsande material av alla slag ökar 
sannolikheten för efterföljande aggressivitet när detta är en adek- 
vat (appropriate) reaktion. (Zi1lman, 1971; Tannenbaum o. Zill- 
man 1975). 

Om vad det förhållandet att våldet framställs som berättigat betyder 
för den modellskapande effekten skriver förf 

Tillsammantagna leder gjorda u. s. till flera slutsatser om det av- 
bildade våldets berättigande: 

Skäl för att hämnas är ett element i handlingen som inte gärna 
kan leda till något annat än aggressivt beteende - i varje fall har 
ingen annan typ av beteende studerats i samband med berätti- 
gande (inte helt adekvat övers. av justification). 

Berättigandet fungerar främst som en hämningsminskande 
faktor, som snarare motverkar att följderna av våldet upplevs som 
negativa än direkt stimulerar till aggressivt beteende. 

Ju mera skälet för att göra förebildens våld berättigat samman- 
faller med vad tittaren upplever, desto mera minskas hämningen 
mot att gilla och ta efter våldet - särskilt när det samverkar med 
tittarens egen motiverade stämning. 

TV-industrins egen kod som tillåter att den goda hjälten utövar 
våld, har inget stöd i forskningen” - som tvärtom visar att just detta 
ger upphov till efterföljd. (K. E.) 

Kommentar: 

En annan föreställning är att TV-våldet inte ger negativa effekter, om 
man visar dess skadliga eller plågsamma konsekvenser. C. Svarz och L. 
Berkowitz genomförde 1976 ett experiment som kan tyda på det rakt 
motsatta förhållandet. Experimentet har dock en sådan uppläggning (ty- 
pisk för aggressionsforskare) att det i efterhand är svårt att uttolka om 
det negativa beteendet betingats (lärts in genom koppling till något som 

Sid. 479-480. 
2 Sid. 441-442. 
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 Ref. a_v C. Svar-z, L. upplevts som positivt) genom att det första ”offret tillfogades smärta 

B9Tk°W11Z Emfrcts °l 3 eller om det berodde på den provokation som ingick som ett led i experi- 
Stimulus Associated mentsituaüonen 
with a Victums pain on  . . .. , . 
Lam. Aggressionaq 

Intressantare an själva experimentet är forf. s genomgång av ohka 

Journal of Personality teorier och arbeten om denna centrala och känsli a frå a. K. E. å 8 
and Social Psychology 
1976, Vo133 No 5 sid. 
623-631. 
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G. Gerbner: Stortittarnas farliga värld 

Med inledning av K. E. 

Inledning 

Gerbners undersökningsresultat hör till dem som de senaste åren dis- 

kuterats mest och gjort det djupaste intrycket. En orsak härtill är att de 

stämmer väl med allmänna iakttagelser av en tilltagande rädsla bland 

människor för andra människor, särskilt i anonyma storstadsregioner. 
En annan orsak är att Gerbners mått på påverkan av media inte är te- 

oretiskt eller laboratoriemåssigt utan har direkt anknytning till den so- 

ciala verkligheten, närmare bestämt hur fylld av risker människorna tror 

att denna verklighet är. 
l koncentrat går resultaten ut på att ju mer TV-våld man ser, desto 

riskfylldare och våldsarnmare upplevs verkligheten. Ytligt sett kan detta 

synas gå emot de resultat som talar om avtrubbning. Så är det emellertid 

inte, för det är fråga om två olika perspektiv. Avtrubbningen gäller för- 

mågan att bli upprörd å andras vägnar och att ha medkännande med 

andras lidande i konkreta situationer. Gerbners resultat handlar om den 

riskbedömning som man gör för egen del i tänkta situationer i den egna 

miljön. En orealistiskt hög riskbedömning utgör ett ont i sig själv och 

kan fungera som motiv till vissa olyckliga politiska ställningstaganden - 

vilket framgår av den följande översättningen. Av allmänna erfarenheter 

kan man vidare sluta sig till, att rädda människor med en oriktig riskbe- 

dömning är alltför benägna att själva ta till våld därför att de känner sig 

hotade. De har negativa förväntningar och en hög beredskap för våld. 

Om en sådan negativ ängslig attityd till omgivningens riktiga och in- 

billade hot under många år kombineras med förebilder till olika vålds- 

metoder i TV och med prograrnmens inställning att våld bör mötas 

med våld, är det inte svårt att föreställa sig att alla dessa faktorer - ihop 

med ett hetsigt storstadsklimat - kan leda till onödiga våldshandlingar 

både mellan människor som känner varann och mellan representanter 

för grupper med potentiellt motstridiga intressen - vuxna gentemot yng- 

re, yngre gentemot vuxna, vita gentemot svarta”, ”svarta gentemot 

vita osv. 
Däremot är det mycket svårt att tänka sig en vetenskaplig metod 

som direkt kan koppla samman verklighetens konkreta vålds- och 

hotsituationer med alla de olika slags budskap som under många år nått 

TV-tittarna och på varierande sätt tagits upp i deras olika personlighe- 
ter. Det är just därför att alla systematiska vetenskapliga studier bara 

kan studera en faktor i taget som betydelsen av var och en av dessa 
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framstår som obetydlig. Att därmed också betrakta sådana faktorer som 
ointressanta är lika ologiskt som att undervärdera jästens betydelse i ett 
brödbak eller järnets betydelse för hälsan. När flera faktorer samverkar 
är alla intressanta även om de var för sig endast drar mindre strån till 
stacken. (K. E.) 

Över till George Gerbner själv i en artikel som han ihop med Larry 
Gross har publicerat i Psychology to-day, april 1976 The Scary world of 
TV3 heavy viewers (Stortittarnas farliga värld). 

Många kritiker oroar sig över TV-våldet, mest av fruktan för att 
det kan stimulera tittarna till aggressiva och våldsamma handling- 
ar. Vår forskning visar däremot att konsekvenserna av att leva 
med TVs symboliska värld av våld kan vara mycket mera långt- 
gående. 

Vi menar att TV på ett drastiskt sätt demonstrerar auktorite- 
tens makt i vårt samhälle och de risker som är förenade med att 
bryta mot samhällets regler. Våldsfyllda program visar vem som 
klarar sig undan med vad och mot vem. De lär ut rollen som offer 
och ett accepterande av våldet som en social realitet som vi måste 
lära oss att leva med - eller fly från. 

Vi har funnit att människor som tittar mycket på TV betraktar 
verkligheten som mera farlig och skrämmande än de som tittar lite. 
Stortittarna litar mindre på andra medborgare och är mer rädda för 
verkligheten. 

Eftersom de flesta av TVs action/äventyrsprogram utspelar 
sig i städer är det möjligt att den rädsla de ger upphov till bidrar 
till medelklassens pågående flykt från våra städer. Rädslan kan 
också skapa växande krav på polisskydd och val av politiker som 
mer än annat poängterar behovet av lag och ordning”. 

De som tvivlar på TVs betydelse bör tänka på den inverkan 
som bilen hade på det amerikanska samhället. När bilen först 
bröt ut på de dammiga landsvägama kring sekelskiftet såg de 
flesta amerikaner den som en hästlös vagn. inte som den främsta 
kraften mot ett nytt sätt att leva. På liknande sätt tenderar de av 
oss som växte upp före TVs tid att bara betrakta den som ett an- 
nat medium i raden av l900-talets masskommunikationssystem 
som radio och bio. Men TV år något annat än bara ett nytt me- 
dium. 

TV: den universella läroplanen 
Om du föddes före 1950, kom TV in i ditt liv efter de mest grund- 
läggande åren. Om du nu är en stortittare som är beroende av TV 
(addict) är det svårt för dig att förstå den förvandling som TV 
har åstadkommit. Föreställ dig till exempel att du tillbringade sex 
timmar om dagen i kvartersbiografen när du var 12 år. Ingen för- 
älder skulle ha tillåtit något sådant. Ändå tittar nästan hälften av 
IZ-åringarna i vår us på TV sex timmar eller mer i genomsnitt var- 

je dag. För många fortsätter denna vana även när de blir vuxna. 
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På grundval av våra studier beräknar vi att ungefär var tredje vux- 

en amerikan i genomsnitt tittar på TV 4 timmar eller mer per dag. 
TV är annorlunda än alla andra media. Från vaggan till graven 

är den invävd i vardagslivet i nästan varje hem. Till skillnad från 

biograferna sänder den jämt och när den väl är inköpt kostar den 

nästan ingenting. Till skillnad från radio kan den visa och inte 

bara berätta. Till skillnad från teatrar och biografer kräver den in- 

te att man går hemifrån. Med nästan obegränsad tillgång träder 

TV in i människans liv före läskunnigheten och urholkar denna i 

växande utsträckning. 
Aldrig har en så stor och heterogen publik - från barnkamma- 

ren till pensionärshemmet, från slumbostäder till villakvarter - 

delat så mycket av ett och samma kulturella system av budskap 
och föreställning och omvärderingar som ligger inbäddade i dessa. 

TV erbjuder en universell läroplan som alla kan tillgodogöra sig. 

Kommentar: 

Olika personer tillgodogör sig dock olika delar på olika sätt och på var 

sitt håll. (K. E.) 

I V-eremiten 

Föreställ dig en emerit som lever i en grotta bara förenad med 

yttervärlden genom en TV-apparat som endast sänder under s. k. 

Prime-time (20-23, då man mest sänder underhållnings- och 

våldsprogram i USA). Hans kännedom om världen skulle enbart 

byggas upp genom förställningar och fakta som han med viss mö- 

da kunde plocka fram ur de påhittade (fictional) händelser, per- 
soner, ting och platser som skulle förekomma i bildrutan. Hans 

förväntningar och bedömningar av hur världen fungerar skulle 

följa TV-prograrnmens konventioner med deras förutsägbara 
handling och slut. Hans syn på den mänskliga naturen skulle for- 

mas av TV-figuremas ytliga psykologi. 
Visserligen är ingen av oss totalt beroende av TV för vår syn på 

världen, men det är heller inte många av oss som har tillfälle att 

observera verkligheten på polisstationer, i rättssalar, bolagens sty- 
relserum eller i sjukhusens operationssalar. .Även om kritikerna 

klagar över de stereotypa karaktärerna och handlingen i TV-pr0- 

grammen, är det många tittare som betraktar dem som representati- 
va för det verkliga livet. Alla som betvivlar detta påstående skulle 

läsa de 250 000 brev - de flesta med anhållan om medicinska råd 
- som kom från tittarna till programmet Marcus Welby, Med. 

Dr., under hans första fem års praktik i TV-rutan. 

Om vuxna kan acceptera TVs påhittade verklighet på det sät- 

tet, kan vi bara föreställa oss dess effekter på barnen. När det 

amerikanska barnet kommer till skolan har det redan tillbringat 
flera år i den elektroniska förskolan. I IO-årsåldern tillbringar ge- 
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nomsnittsbamet fler timmar framför TVn än i klassrummet. Med 
en ständig exponering för TV-världen är det inte förvånande att 
de barn som vi testade före/öl! att vara mer påverkade av TV än de 
vuxna i sin omgivning. 

I den andra änden av livscykeln blir TV de äldres stadiga och 
enda sällskap. När synproblemen gör läsningen svår och det blir 
arbetssamt att röra sig, tillbringar invånarna i många pensionärs- 
och vårdhem en stor del av sin tid i TV-rummet, där handlingen i 
fiction-program hjälper dem att kompensera inaktiviteten i deras 
eget liv. 

För att ta reda på vad dessa äldre och andra amerikaner ser har 
vi studerat hur livet gestaltar sig i den värld som TVs kvällspro- 
gram presenterar - hur denna värld ser ut, vad som händer i den, 
vilka som bor där och vem som gör vad med vem. Vi har utforskat 
denna värld genom att analysera innehållet i situations-komedi- 
er”, teater-serier och filmer som visas under prime-tid (kl. 
20-23). 

TV-historiemas enkla värld 

Kväll efter kväll, vecka efter vecka förmedlar standardfigurer och 
standard-handlingar underförstådda sanningar om personer, 
makt och problem. Ungefär tre fjärdedelar av alla huvudpersoner 
under TVs prime-tid är män, mestadels ogifta, vita amerikaner 
i 20-30-årsåldem från medel- eller överklassen. De flesta av kvin- 
norna är inriktade på romantik eller familj. Medan bara var tredje 
manlig huvudperson är gift eller planerar att gifta sig, gäller detta 
för tvâ av tre kvinnliga huvudpersoner (om man också inberäknar 
andra romantiska relationen). 

Till skillnad från i verkligheten, där personligheter är samman- 
satta, motiv oklara och utgången oviss och tveeggad, presenterar 
TV en värld där allt är klart och enkelt. I program efter program 
följer belöningar och bestraffningar kvickt och logiskt. Kriser och 
problem löser sig och rättvisan eller åtminstone auktoriteten - tri- 
urnferar alltid. De centrala personligheterna i dessa program är 
klart definerade, hederliga eller korrumperade, själviska eller am- 
bitiösa, effektiva eller ineffektiva. För att tillförsäkra största möj- 
liga accepterande (eller största möjliga lönsamhet) följer hand- 
lingen de vanligaste uppfattningarna om rättvisa och moral, vare 
sig dessa uppfattningar liknar verkligheten eller inte. 

För att kunna avsluta en histora på ett underhållande sätt inom 
en timme, eller till och med en halvtimme, är TV°s konflikter för 
det mesta personliga och kan lösas genom ”action”. Eftersom våld 
är dramatiskt och ganska enkelt att producera, tenderar mycket 
av denna action att bli våldsbetonad. Som ett resultat härav har 
TV-stjärnoma (på prime-tid) under alla år varit cowboys, decka- 
re och andra vilkas liv tillåter obegränsat med ”action”. Utom i ko- 
miska roller är det sällan man ser en manlig huvudperson belastad 
med vardagliga begränsningar, t. ex. en familj som skulle hindra 
en tillvaro på frihjul). 
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Under de senaste fyra åren (1972-76) har vi forskat för att un- 

dersöka hur människor påverkas av att titta på den speciela TV- 

världen”. Vi har frågat ut dem om sådana sidor av det verkliga li- 

vet som beskrivs på helt annat sätt i TV. Därefter har vi _ämfört 
svaren från dem som tittar lite på TV med svaren från dem som 

tittar mycket, hela tiden med jämförelser mellan människa som i 

övrigt är lika i fråga om ålder, kön, utbildning och andra fakto- 
n FCI. 

Kommentar: 

Faktorer som skulle kunna påverka uppfattningen av verkligheten. Ge- 

nom den statistiska konstanthållningen av de senare faktorerna lar förf. 

fått fram så rena” samband som möjligt mellan TV-konsurrtionens 

omfattning och inställningen till verkligheten hos de intervjuade. (K. E.) 

Alla som försöker renodla effekterna av TV-tittande har pro- 
blem med att skilja ut själva tittandet från andra kulturella infly- 
tanden. Det är faktiskt också svårt att hitta tillräckligt många som 

inte tittar för att jämföra med. För denna rapports räkning har vi 

jämfört Iågtittare - som i genomsnitt ser på TV två timrrar eller 

mindre per dag - och ”högtittare” - som i genomsnitt tittar 4 timmar 

eller mera per dag (vuxna). 
Vi studerade också 300 tonåringar från 12- till l4-årsåldern. I

detta material var högtittarna sådana som tittade på TV 6 timmar 

eller mera per dag. 

Högtittama 
Eftersom huvudrollerna i amerikanska TV-program nästan alltid 

är amerikanska frågade vi: Hur många procent av jordens befolk- 

ning bor i USA på ett ungefär?” Det korrekta svaret är sex pro- 
cent. Intervjupersonerna (ip) fick välja mellan tre procent och nio 

procent, vilket tvingade dem att antingen över- eller underskatta i 

förhållande till den korrekta andelen. Av högtittarna var det 19

procentandelar mer än bland Iågiittarna som valde den höga siffran. 
Därefter tog vi upp frågan om yrken, eftersom yrkesfördel- 

ningen i TV under prime-tiden föga liknar den verkliga före- 

komsten av yrken. Akademiska (professional) och beslutsfattan- 

de roller är dubbelt så vanliga på TV som i verkligheten. För att se 

om denna snedvridning hade någon effekt på tittarna frågade vi: 

Ungefär vilken procent av amerikaner har jobb i antingen 
akademiska eller beslutsfattande arbeten - som läkare, advoka- 

ter, lärare, företagsledare eller andra tjänstemän i beslutsfattande 

positioner? När ip hade att välja mellan 10 96 eller 30 % var det 36

procentenheter flera i högtittargruppen som valde det högre procent- 
talet (den riktiga andelen är 20 96) . . .
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Oavsett utbildning, tidningsläsning och tittarvanor var det ål- 
dern som starkast inverkade på hur TV-påverkad man var. Per-
soner under 30 gav genomgående svar som visade att de var mer på-
verkade av TV än de som var över 30. Denna skillnad framstår som 
särskilt anmärkningsvärd eftersom de som är under 30 som helhet 
är bättre utbildade än de som är äldre. Men de som är under 30 år
representerar den första ”TV-generationen”. Många av dem växte 
upp med TV som barnvakt och lärare och har hela sitt liv expone- 
rats för TV. 

Våldsdieten 

Alla som tittar på kvällsprogrammen får en kompakt våldsdiet. Mer
än hälften av prime-tidens huvudpersoner är inblandade i någon
form av våld, en av tio i dödande. För att kontrollera detta massiva 
stympande dominerar lag och ordningirepresentanterna program- 
men. A v de manliga TV-figurer vars yrken kan identifieras här unge-
fär 20 96 till rättsapparaten. I verkligheten går antalet inte upp till
l 9b. A v ”hägtittarna” var det 18 procentandelar flera än bland lågtit-
tarna som ävervärderade antalet personer inom verklighetens rätts- 
apparat - och detta oavsett deras ålder, kön, utbildning och läsvanor.

Våldet på TV får tittarna att uppleva världen som farligare än den
faktiskt är, vilket också måste inverka på hur människorna själva 
bär sig åt. När vi frågade: Kan man lita på de flesta människor?” 
var det 35 96 fler bland hägf än bland lågtittarna som prickade för 
svaret: Nej, man kan inte vara nog försiktig”. 

Vi bad också tittarna att bedöma sina egna risker att bli inblanda- 
de i någon form av våld under en veckas tid. Svaren visade även här 
att TV kan ingjuta rädsla. Ip fick välja mellan 1 risk på 10 eller
50/50. Den rimligaste siffran är ca 1 på 100. Ändå valde 33 9b flera 
hög- än lågtittare alternativet 50/ 50. 

Även om TV inte enbart och direkt är orsaken till våra resultat
kan den helt klart förstärka och uppmuntra ett visst sätt att se på 
verkligheten. TVs effekter borde mätas inte enbart i termer av en di- 
rekt ändring av beteendet utan också med hänsyn till i vilken ut- 
sträckning detta mediums program odlar och underbygger en viss
livssyn - särskilt som TV ständigt visar program vars innehåll och 
utgång kan färutsägas.

Både offer och brottslingar måste lära sig sina fasta roller och 
TV-våldet kan bara alltför väl fungera som instruktör (Se A Na- 
tion of Willing Victims - En nation av villiga offer, Psychology 
Today april 1975). I stället för att endast oroa sig över om TV- 
våldet ger upphov till konkreta uttryck för aggression hos enskilda 
individer borde vi också ta hänsyn till hur sådant symboliskt våld in- 
verkar på vår uppfattning om den sociala verkligheten. Accepterande
av våld och passivitet inför brott och orätt kan bli mycket allvarligare
sociala konsekvenser än tillfälliga yttringar av individuell aggression. 

Genom hela historien har det varit så att så snart en härskande 
klass etablerat sig som styrande, har den primära funktionen hos 
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dess kulturella medier gått ut på att legitimera och auktorisera 

dess auktoritet. Folksagor och andra traditionella dramatiska his- 

torier har alltid förstärkt den etablerade auktoriteten och förmed- 

lat budskapet att när samhällets lagar bryts så drabbar vedergäll- 

ningen dem som bryter mot lagarna. Betydelsen av den 

existerande sociala ordningen är alltid klart uttalad i sådana histo- 

ner. 
Vi har funnit att våldet på prime-tid i TV göder överdrivna 

föreställningar om hotande faror i verklighetens värld. Rädsla är 

en universiell känsla som är lätt att utnyttja. Den överdrivna 

känslan av risk och osäkerhet kan leda till växande krav på 

beskydd och växande press för att använda den etablerade 

auktoritetens styrka och tvång. I stället för att utgöra ett hot mot 

den sociala ordningen kan TV ha kommit att bli vart främsta 

instrument för social kontroll. 
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Kapitel 31 Avtrubbning genom mediavåld 

Detta kapitel omfattar referat av och citat från följande arbeten: 

V. Cline, R. Croft, S. Courrier i Journal of Personality and Social Psy- 
chology. 1973 vol. 27 nr 3

A. Bandura, R. H. Walters. Social Learning and Personality Develop- 
ment. 1965 
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Avtrubbning genom mediavåld 

Inledning 

När man talar om avtrubbning som en riskabel TV-effekt sker det oftast 

i allmänna ordalag som utgår från allmänna erfarenheter om hur männi- 

skor fungerar. Mera sällan finner man direkta belägg för avtrubbnings- 
teorin. 

Victor Cline, Roger Croft och Steven Courrier har dock genom- 
fört ett par välgjorda försök som de redovisade 1973 i Journal of 

Personality and Social Psychology (vol. 27 nr 3 sid. 360-65) 

En del av deras inledning går tillbaka på resultat som mera ingående be- 

handlas på andra ställen i den föreliggande rapporten. Trots detta över- 

sätter jag vissa delar av inledningen, därför att det har stort intresse att 

visa vad olika förf. tagit till sig av existerande forskning och hur de ut- 

trycker sina slutsatser. (K. E.) 

Man har lagt fram olika hypoteser för att försöka förklara eller 

förstå medborgarnas likgiltighet när människor i deras omedel- 

bara närhet angrips och skadas. Som symbolen för detta fenomen 

tjänar fallet med Kitty Genovese som slogs ner, våldtogs och mör- 

dades inom loppet av en halvtimme i ett hyreshus i New York. 

Polisundersökningen visade att ett 40-tal personer under denna 

halvtimme hade varit medvetna om hennes belägenhet och behov 

av hjälp. Men ingen kom till undsättning varken direkt eller in- 

direkt (t. ex. genom att anonymt ringa till polisen). 
Song My-massakem där amerikanska soldater dödade vietna- 

mesiska civilpersoner är den mest omskrivna av en rad händelser 

av liknande karaktär. Rättegångsprotokollen visar en total likgil- 

tighet hos de amerikanska soldaterna som var inblandade i dö- 

dandet av civila, där det också fanns barn med. 

Arbeten om systematisk avtrubbning (desensitization) av så- 

dana forskare som Proctor (1968)) Wolpe och Lazarus (1966), 
Wilson och Davidson (1971), Bandura (1969 b) och Eysenck 

(1963) ger underlag för antagandet att när människor exponeras 
för en stor mängd våld - direkt eller indirekt som i tidningar, på 
film och TV och andra media - kan det med tiden inträda ett slags 
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mental dövhet, avstängning eller borttoning av de normala käns- 
loreaktionema gentemot våld. 

Undersökningsrapporter av Bandura (1969 a, 1969 b) och hans 
kolleger Atkin, Murray och Mayman (1971), Berkowitz (1969), 
Berkowitz och Rawlings (1963), Hanrattty, ONeal och Sulzer 
(1971) samt den Nationella kommissionen om orsakerna till och 
förhindrandet av våld (1969) liksom andra som forskar kring so- 
cial inlärning, tyder på att människor, genom imitations- och roll- 
övertagande inlärningsprocesser, kan påverkas av våld som de ser 
på TV eller bio. Senare arbeten av Liebert och Baron (1971), av 
Stein, Friedrich och Vondracek (1972) inom ramen för SG-kom- 
mitten, visar på ett orsakssamband mellan bevittnat våld och ef- 
terföljande öppet aggressivt beteende. 

Om man kombinerar avtrubbningen, som möjligen reducerar 
betydelsen av samvete och hänsyn, med effekterna av att ta efter 
de modeller för skäl till och metoder för våld som TV-underhåll- 
ningen erbjuder, skulle man inte bli alltför förvånad över att finna 
inte bara en betydande ökning av personliga aggressionsyttringar 
utan också en tilltagande attityd av likgiltighet och brist på hän- 
syn för angripamas offer. 

Samtidigt vet vi att de amerikanska barnen tillbringar mer tid 
framför TV än i klassrummet, vilket ger en antydan om TVs ge- 
nomslagskraft som en undervisande och socialiserande (i betydel- 
sen uppfostrande) faktor. Enbart under de intryckskänsliga för- 
skoleåren tillbringar genomsnittsbamet mer tid med att se på TV 
än det senare tillbringar i skolan under fyra gymnasieårk 

I den aktuella u. s. har vi frågat oss vilka fysiologiska effekter 
som uppkommer inom barn som ständigt exponeras för media- 
våld. Finns det sålunda en mätbar fysiologisk skillnad i fråga om 
emotionella reaktioner (dvs i det autonoma nervsystemet) på fil- 
mat våld om vi jämför barn som ser mycket TV-våld och de som 
ser lite? Med andra ord, blir barnen _rjzsiologiskt avtrubbade på ett 
något mera påtagligt sätt?” 

Förf. refererar först till olika tidigare försök med vuxna, där sådan av- 
trubbning kunnat mätas med elektroder (galvaniskt hud-test), pupillens 
rörelser och andra fysiologiska mått. Man tar också upp undersökningar 
som visat att sådana fysiska reaktioner är tecken på inlevelseförmåga 
och empati? (- just de egenskaper som inte bör få bli avtrubbade K. E). 

Därefter skriver man: |
Åttio pojkar mellan 5 och 12 år delades upp i två grupper - den l .. . . Med reservation för ena med hogst 4 timmars TV-tittande per vecka underde närmast a mycket tyder på att 
foregående 2 åren (låggruppen) och den andra med minst 25 tim- mwsmroma bygge, på mars TV-tittande (höggruppen). Den genomsnittliga tittartiden övervärderande uppgif- 
för höggruppen var 42 timmar/vecka medan den var 3,8 timmar/ ter (K. E). 
vecka i låggruppen. Som filmmaterial användes en hopklippning 2 Förmåga att känna
dels av en skidfilm (på 2 min) utan våld, dels en spännande sek- med (inlevelse i) andra. 
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vens ur The Bank Dick (4 min), dels 8 minuter av den brutala 

boxningsfilmen Charnpion. Ur den senare utskildes fem sekven- 

ser med våld och fem utan våld om 11-34 sekunder. Just under 

dessa sekvenser mättes blodtryck och handssvett. Vid mätningen 
av blodtrycket var pojkarna ensamma i visningssituationen och 

vid mätningen av svettningen var de två i samma rum. (Kommen- 
tar: Det var alltså inte fråga om några grupptrycks-effekter. K. E.) 

Resultaten visade att det inte blev några säkerställda skillnader 

mellan grupperna beträffande de fysiologiska reaktionerna före 

filmen och efter neutrala filmbitar. När båda grupperna fick se 

boxningsfilmens våldsamma avsnitt blev låggruppens pojkar klart 

mera uppjagade än pojkarna i höggruppen. Detta gällde båda måt- 

ten på emotionell upphetsning (arousa.l). Barnen hade inte tidi- 

gare sett boxningsfilmen, varför höggruppens svagare reaktioner 

kan föras tillbaka på att de genom kontakten med mera TV-váld än 

de andra blivit så avtrubbade och tillvanda att de inte längre reagera- 
de fysiologisk! pá samma sätt som icke tillvanda barn. 

Kommentar: 

Förf. avslutar rapporten med reservationen att resultaten bör tolkas för- 

siktigt på grund av det låga antalet medverkande barn. De klart säker- 

ställda resultaten på en noggrant genomförd undersökning med klart de- 

finierade mätmetoder och faktorer får dock betraktas som mycket in- 

tressanta. (K. E.) 

Banduras dockor 

Kommentar: 

Det bör observeras att den undersökning som redovisats på de föregåen- 
de sidorna får sin värdefulla know genom att intresset fokuseras till 

frånvaron av arousal (som är ett bättre ord än upphetsning), som i sin 

tur kan betraktas som ett tecken på viss avtrubbning. Det är nämligen 
lättare att föreställa sig konsekvenserna av människors avtrubbning än 

av deras arousal, bl. a. därför att den förra kan betraktas som ett mer 

permanent och generellt tillstånd än arousal. 
Andra försök som i stället studerat arousal har kritiserats för att inte 

ge besked om vad upprepade kortare arousal-perioder gör med psyket 
och handlingsberedskapen på längre sikt. Dessutom har man - utan att 

få svar - frågat sig i vilken-utsträckning laboratorieresultat k.an över- 

föras till situationer i verkligheten. 
Detta är något av bakgrunden till att man inte längre hänvisar så ofta 

till Banduras välkända experiment. I dessa fick barnen först se uppja- 
gande film med modeller för aggressivt beteende mot människor och 

stora dockor. Därefter släpptes de in i leklokaler (laboratorier för obser- 

vation) med stora dockor. Barnen upprepade då en del av aggressions- 
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handlingarna mot dessa - även när denna testsituation upprepades flera 
månader senare. I försöket ingick också barn som inte tittat på någon 
uppjagande film innan de släpptes in till dockorna. Dessa barn var min- 
dre aggressiva mot dockorna än de andra barnen. 

Värdet av dessa resultat, som visar att filmer med aggressiva förebil- 
der ökar barns benägenhet att uppträda aggressivt mot dockor - på både 
kort och lång sikt - har ifrågasätts av bl. a. följande skäl. Man misstän- 
ker exempelvis att dockorna just i samband med arousal nästan fungerar 
för bra som objekt att rikta känslor mot, särskilt som filmens beteenden 
lär vara sådana som dockorna inbjuder till genom sin form och storlek. 
Däremot är det osäkert om barnen skulle göra samma saker mot riktiga 
människor i riktiga situationer när inlärda regler för hur man beter sig 
mot andra träder i funktion. Att effekterna då skulle bli annorlunda an- 
tyds av det förhållandet att t. o. m. dockorna fick en mildare behandling 
när vuxna var med i försöket och därmed gjorde situationen mer verk- 
lighetsbetonad än när de vuxna satt som osynliga observatörer. 

Bandura vill också visa att det inte bara är fråga om uppväckande av 
aggressiva känslor i största allmänhet utan om att låra sig specifika for- 
mer för aggressionen och att dessa former till stor del förmedlas genom 
förebilder på film och TV. 

Försöken visar klart att barn lär sig att upprepa aggressiva handlingar 
som de riktar mot dockor samt att sådana filmer gör dem allmänt uppjaga- 
de och benägna att även på annat sätt ”klämma åt” dockorna. Då det är 
tveksamt hur dessa resultat hänger ihop med barnens benägenhet att rea- 
gera i verkliga livet har jag begränsat behandlingen av Banduras arbeten 
till detta summariska referat. 

Ett par av Banduras resultat som kom fram som en biprodukt av en un- 
dersökning av imitation hos barn skall dock refereras, därför att de sy- 
nes ha särskild relevans för debatten om TVs betydelse för inlärning av 
aggressivt beteende. 

För det första ökades inte imiterandet så som man väntat av att det 
blev belönat. För det andra var aggressivt beteende (mot dockor) det en- 
da som alla barn imiterade, oavsett vad de stod i för relation till förebil- 
den i försöket. 

Om dessa resultat är giltiga också utanför dock-laboratoriet, blir en 
tänkbar slutsats att TV utgör en aktivt fungerande förebild just i fråga 
om aggressivt beteende, vilket ibland förnekas med hänvisning till att 
man inte kan lära sig något utan en personlig relation och någon form 
av positiv förstärkning. 

Resultaten publicerades 1961 av Albert Bandura och Aletha C. Hus- 
ton i artikeln Identification as a Process of Incidental Learning (Iden- 
tifikation som en process av oavsiktlig inlärning) i Journal of Abnormal 
and Social Psychology, Vol. 63 No 2, sid. 311-318. 

Liknande frågeställningar behandlas i artiklarna i kap. 37. (K. E.) 
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TV-tittande, familjeliv och aggressivt 
beteende hos förskolebarn 

Bakgrund och litteraturgenomgång 

Den bästa informationen om hur aggressivitet utvecklas hos barn härrör 
från undersökningar som visar att beteendet inom familjen är avgörande 
för uppkomsten av aggressivitet. Barn, som har varit med om att den 

ena eller båda föräldrarna har utövat fysiskt våld löper större risker än 

andra barn att bli aggressiva eller asociala liksom bam som har bevitt- 

nat eller själva varit offer för bortstötning eller brutalt beteende i hem- 

met. Frånvaron av möjligheter att lära sig andra sätt att handskas med 

besvikelser, konflikter och provokationer än genom socialt accepterade 
aggressionsuttryck i kombination med aggressivt och avvisande beteen- 
de från föräldrarnas sida har visat sig vara de säkraste faktorerna (”pre- 
dictors) när det gäller att förutsäga om barnen kommer att bli aggressi- 
va senare i livet (McCord, McCord & Howard, 1970; Lefkowitz, Eron 

Walder & Huesman, 1977). En särskild utbredning av vissa våldsmöns- 
ter i sådana regioner i U.S.A. som har högre mord- och självmordsfrek- 
vens än andra delar ger ytterligare stöd för att aggressionsyttringar är en 

fråga om social inlärning. 
Utan att för ett ögonblick förringa den stora betydelse som föräldrar- 

nas exempel och sociala förebilder har för öppen aggression eller våld 
hos barn, kan man samtidigt hålla fast vid att barns och ungdomars täta 
kontakter med mycket TV-våld i hemmet ytterligare ökar sannolikheten 
för att särskilt barnen kommer att visa en ökning av aggressivt beteende. 
På sätt och vis kan man faktiskt påstå att TV under de två senaste de- 

cennierna för barnen har blivit som en medlem av familjen (J. Singer 
och D. Singer, 1975). Det amerikanska barnet växer inte bara upp med 

föräldrarna som modeller för sitt beteende och med det språk och andra ut- 

tryck som familjemedlemmarna tillhandahåller utan också i en omgivning 
där TV-apparater erbjuder ett ständigt utflöde av stimuli. 

Bandura (1977) har genomfört den omsorgsfullaste och mest detalje- 
rade teoretiska analysen av aggression med utgångspunkt från teorin om 

social inlärning. Hans omfattande experimentella arbete har klart visat att 
barn imiterar den aggressionsutövning som de bevittnar antingen aggressio- 
nen utövas av levande vuxna eller av filmande modeller. 

Det förhåller sig faktiskt så att TV inte bara demonstrerar olika sätt att 

angripa andra människor, utan att den också kan minska något av den 

känsla för andras lidande som de flesta av oss har om än i varierande ut- 
i 

sträckning (Cline, Kraft & Courrier, 1973). 
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TV kan också erbjuda grundläggande moraliskt stöd för våld genom att
den goda hjälten (the good guy) i program efter program fysiskt ska-
dar eller dödar den dåliga hjälten (the bad guy) (J. Singer & D. Sing-
er, l 975). Undersökningar av Tannenbaum & Zippelman (1975) liksom av
Watt & Krull (1977) pekar dessutom i riktning mot att redan den höga ak-
tivitets- och intensitetsnivån i TV-rutan kan öka beredskapen till aggressiva
handlingar hos dem som tittar mycket på TV, särskilt barn.

De resultat som Bandura (1971, 1973) och Baron (1977) redovisat gör
det helt klart - på det teoretiska planet - att den typ av aggressivt in-
nehåll som visas på TV verkligen kan imiteras av barn. Andra undersök-
ningar, med ganska korta våldskonfrontationer under laboratoriemässiga
förhållanden, visar också att barn ökar sin aggressionsnivå genom att dag-
ligen se en film som Fantomen (Friedrich & Stein, 1973). 

Noble (1970, 1973, 1975) visar på liknande effekter i kortvariga kontrol»
lerade studier av barns lek efter att de hade tittat på aggressiv film.

De ackumulerade resultaten av de studier som genomfördes inom ramen
för S urgeon General-kommittén TV och socialt beteende” (Murray, Com-
stock & Rubenstein, 1972) gav också stöd för den allmänna uppfattningen
att barn som är disponerade för aggressivt beteende kan öka sin våldsutle-
velse efter kontakt med aggressivt material på TV.

Fältstudier av Bailyn (1959), Chaffee (1972) och Schramm, Lyle &
Parker (1961) har alla följt barn över längre tidsperioder och satt deras
TV-tittande i förhållande till olika uttryck för öppet aggressivt beteende. I
allmänhet visar dessa undersökningar på ett positivt samband av styrkan
0,25 mellan TV-tittande och förekomst av aggressivt beteende. Trots att
dessa samband inte är särskilt starka (modest), poängterar de det för-
hållandet att bland alla tänkbara orsaker till barns aggressiva beteenden,
så finns det åtminstone vissa bevis för att TV i viss mån bidrar till detta,
även om den inte är huvudorsaken

Den tyngsta (”most telling) undersökningen fram till nu har utförts av
Lefkowitz, Eron, Walder, Huesman (1977). I denna undersökning ingick
en uppföljning över en tioårsperiod av pojkar och flickor som vid början av
denna tioårsperiod var 9 år gamla. Undersökarna fann att de aggressivaste
pojkarna också tittade på de aggressiva programmen mera regelbundet än
andra. Vidare fann de att ”ju mer pojkarna föredrog våldsprogram när de
var i 8-9-årsåldern desto starkare var deras aggressivitet både då och 10 år

l Ett positivt samband betyder att två faktorer tenderar att följas åt - t. ex. att
höga värden beträffande den ena faktorn åtföljas av höga värden också i fråga
om den andra. Ett samband på 1.00 betyder 100-procentig följsamhet mellan två
faktorer. Inom den samhällsvetenskapliga forskningssektom betecknas ofta sam-
band exempelvis pa 0.20 som betydande. Tillförltligheten av sådana samband
bedöms i sin tur genom statistiska signifikationsbedömningar där ett signifkans-
värde på 0,05 (= 5 96) betyder att det bedömda sambandet/ differensen kan upp-
stå av en tillfällighet 5 gånger på 100, medan ett värde på 0,001 betyder att sam-
bandet kan uppkomma slumpmässigt endast 1 gång på 1 000.

Ett negativt samband betyder att närvaron av en viss faktor har en tendens att
utesluta förekomsten av en annan faktor - eller att höga värden i den ena faktorn
ger låga värden i fråga om den andra. (K. E.) 
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l Behandlas mera in-
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2 Behandlas mera in-
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senare. Sambandet mellan å ena sidan positiv uppskattning och val av våld

i TV, och å andra sidan kamraternas uppfattning om deras aggressivitet i

nioârsåldern var 0,21 och tio år senare 0,31, då utifrån andra bedömnings-

grunder. (Lefkowitz m. fl. 1977, p. 115-116). 
Dessa forskare har faktiskt slagit fast att en av de bästa prediktorerna

(faktorer som ligger till grund för förutsägelser) när det gäller att för pojkar
i åtta-nio-årsåldern förutsäga om de skall komma att betecknas som ag-

gressiva av sina kamrater eller tio âr senare klassificeras som aggressiva på
andra grunder, just är den mängd av vålds-program på TV som de tittar på
under barnaåren. Det är betydelsefullt att notera att forskarna fick dessa

resultat efter att ha bemödat sig om att på statistisk väg neutralisera in-

verkan av andra faktorer som skulle kunnat bidra till sambandet mellan

vålds-TV och åtföljande aggression, såsom intelligens, socialgrupp och fa-

miljebakgrund.
Något senare studerade Belson (1978) i England en grupp pojkar från

IZ-årsáldern upp till de var 17 år gamla beträffande deras mönster för

TV-tittande och aggressiva beteende över en tidsperiod. Även Belsons re-

sultat visar att tittande på aggressivt material i TV- särskilt sådant som är

tämligen realistiskt snarare än slapstick - komedier och tecknade filmer - 

är kopplat till aggressivt beteende. 2

”En studie av förskolebarns TV-tittande och

aggresiva beteende

Den studie som här beskrivs ingår som en del i en bredare undersökning
av sambandet mellan mönster för TV-tittande och spontan lek i försko-

lor för 3-4-åringar under en ettårig observationsperiod. Avsikten med

att studera 3-4-åringar var att få en gmpp som var noviser både i frå-

ga om TV-tittande och den regelbundna sociala interaktion som det in-

nebär att börja på förskola och daghem.
Överförd till relationen mellan television och aggression, skulle man

kunna betrakta vår angreppsvinkel som en parallell till detektivens sö-

kande efter det slutgiltiga och avvisliga beviset, den rykande pistolen
(smoking gun) som slutgiltigt visar på TV som en orsak (causal in-

fluence) till aggression.

Kommentar:

Det är intressant att konstatera att till och med våldsforskama hämtar

sina illustrationer från populärmediernas begrepps- och språkvärld -

den rykande pistolen som vi inte har någon motsvarighet till pâ svenska

(KE). 

Deltagare

Den bredare undersökningen omfattade 141 barn - ungefär lika många

pojkar och flickor - som besökte förskolor och daghem i New Haven

med omgivningar. Barnen var till största delen vita, men olikheterna i

SOU 1981:16 3 
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social bakgrund och etnisk tillhörighet inom gruppen var tillräckliga för 
att ge signifikanta uttryck för dessa faktorers betydelse när de togs med i 
de statistiska analyserna. Urvalets socioekonomiska status kan huvud- 
sakligen betecknas som lägre till medel medelklass. 

Genomförande 

Den ett-åriga longitudinella undersökningen omfattade data från två 
huvudkällor. Den ena bestod av föräldrarnas dagrapporter över deras 
barns TV-tittande. Dessa rapporter gjordes dagligen under fyra 2-vec- 
korsperioder utspridda över året. Sålunda var två rapportveckor förlag- 
da till februari 1977, till april 1977, oktober 1977 och februari 1978. 

Under motsvarande perioder observerades barnens spontana lek i för- 
skolor och daghem. Observationema gjordes av par av observatörer som 
varken hade kännedom om undersökningens hypoteser eller barnens 
bakgrund. Varje bam studerades två gånger under varje observations- 
period med sammanlagt 8 oberoende observationer under ett år. 

Barnet observerades under 10 minuter. Observatörema antecknade i 
detalj och oberoende av varandra barnets beteende och vad det sa. O- 
medelbart därefter gick observatörema vidare till bedömningar av bar- 
net i fråga om en rad egenskaper som fantasifullhet i leken, positiva 
känslouttryck, aggression etc. Bedömningama gjordes på en 5-gradig 
skala och utgick från definitioner som i förväg utarbetats av forskarla- 
get. Samstämmighet beträffande definitionernas innebörd hade tidigare 
åstadkommits under en rad träningssessioner tillsammans med observa- 
törema. Samstämmigheten mellan och inom observatörsparen testades 
både under träningen och under de slutliga observationema och visade 
sig ligga betryggande högt. 

Barnen intervjuades också och fick genomgå korta test på intelligens 
och förmåga att fantisera, t. ex. Rorscharch Inkblot i modifierad form, 
frågor om låtsas-kompisar etc. Vidare fyllde föräldrarna i frågeformu- 
lär om förekomsten av låtsas-lekkamrater till barnen. 

För det aktuella syftet är det viktigt att poängtera att den definition 
på aggressivitet som tillämpades av undersökningens observatörer vid 
bedömningama särskilt uppmärksammade öppna aggressionshandling- 
ar som riktades direkt mot andra barn eller mot ting. Aggressiv lek där 
t. ex. två plastsoldater slogs ihop mot varandra för att simulera en strid 
bedömdes inte som aggression. Barnens lekfulla skjutande mot varandra 
under låtsas fighter räknades inte heller som aggression. Vi begränsade 
oss till direkta fysiska attacker av barnen mot varandra, att slå kull and- 
ras byggklotsar, att försöka stöta omkull varandra, att stampa på en 
docka eller slita ner uppsatta bilder från från väggen. 

Vi fann inte mycket aggressivt beteende hos bamen under observa- 
tionsåret. Inte ens våra mest aggressiva barn kom över grad 3 på den 5- 
gradiga skalan, annat än tillfälligtvis. Trots detta fick vi så stora varia- 
tioner mellan barnen och sådana tecken på jåmnheten i de enskilda bar- 
nens aggressiva beteende att det räckte till för tillförlitliga och statistiskt 
säkerställda resultat. 
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Undersökningens faktorer 

Bakgrunds- och personlighets- (”predispositional) variablerna inklude- 

rade bl. a. intelligens, en fantasi-intervju liksom föräldrarnas redogö- 
relse för barnets låtsas-kamrater i hemmet. 

Socialgrupp bestämdes utifrån en femgradig skala. Etnisk tillhörighet 
bestämdes utifrån en fyrgradig skala, där l stod för vit, 2 för orienta- 

lisk, 3 för Spansktalande och 4 för svart. 
Observationsvariablema inkluderade 

D fantasifullhetileken 
D positiva känslouttryck (affects) 
D varaktighet i koncentrationen 
D aggression 
D interaktion med kamrater, resp. vuxna 
D samarbete med kamrater, resp. vuxna samt en rad stämningar/hu- 

mör (mood) såsom 
D ledsenhet 
D ilska 
D trötthet etc. 

Vidare gjordes anteckningar om barnens språk, t. ex. deras användning 
av substantiv, verb och andra delar av talet, antalet ord under tio-minu- 

tersobservationen, den genomsnittliga längden av dessa yttranden. Sär- 
skilda noteringar gjordes om huruvida barnet gjorde hänvisningar till 

TV-personer och andra TV-sammanhang. 
TV-variablema innefattade det genomsnittliga antal timmar i veckan 

som barnet tittade på TV (genomsnittet för 8 olika veckor under de fyra 
observationsperioderna). Vidare vilka slag av program som barnet titta- 

de på, t. ex. tecknade filmer, kommersiella bam-program (Captain 
Kangaroo), pedagogiska barnprogram (Misterrogers Neighborhood, Se- 

same Street), situationskomedier, icke våldsbetonade familjeserier (The 
Waltons), tävlingsshower (The Gong Show), action - äventyrsserier (The 
Bionic Woman, Wonder Woman, Emergency). 

Utöver tittningsfrekvensen och programtyperna innehöll dagrappor- 
tema också uppgifter om huruvida barnet tittade utan sällskap, till- 
sammans med andra barn eller med föräldrarna. Vi erhöll dessutom för- 

äldrarnas bedömning av barnets koncentration på rutan under en be- 
stämd tittningsperiod. Den senare variabeln, tittningsintensitet, visade 

sig intressant därför att den tenderade att vara negativt korrelerad med 

den uthållighet (persistence) som barnet visade under sin spontana lek i 

förskolan samt med andra mått på fantasi och socialt samarbete utanför 
hemmet. 

Erhållna sambandsresultat 

TV-tittande och aggression 

Den första frågan vi ställer i vår undersökning av sambandet mellan 
TV-tittande och aggression, är om det överhuvudtaget finns något sam- 
band mellan TV-tittande i hemmet och aggression i förskolan. Enligt vå- 
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ra resultat är svaret ett klart ja - ett sådant samband finns. Om vi korre-
lerar den genomsnittliga mängden TV-tittande under ett år med det genom-
snittliga aggressionsvärdet för året, får vi ett klart samband pâ 0,35. Korre-
lationen mellan mängden av särskilt actionbetonade program och aggres-
sion är 0,33. Korrelationerna mellan mängden av särskilt aggressiva pro-
gram och öppet aggressivt beteende är genomgående högre än i fråga om
andra typer av program.

Om vi delar upp barnen efter kön, sjunker sambanden något för poj-
karnas del men de förblir starkt säkerställda. För flickornas del blir re-
sultatet mera dramatiskt; sambandet mellan aggression och mängden TV-
tittande ligger pa° 0,54. Sambandet mellan aggression och mängden av ac-
tion-program är 0,41.

Överhuvudtaget ligger erhållna samband på en högre nivå än de som tidi-
gare erhållits i undersökningar med äldre barn.

Ett annat sätt att nalkas resultaten är att studera mönster av korrela-
tioner och olika faktorers benägenhet att följas åt. Här använder vi oss
av faktoranalysl. . .

. . . Faktor 2 är starkast laddad med de variabler som anger mäng-
den av olika slags TV-tittande. Den år också laddad med aggressions-
beteende i förskolan (med styrkan 0,51). Likaså finns en koppling (med
styrkan 0,37) till ilska visad under lek. Det står också helt klart att den
sociala bakgrunden är kopplad till denna faktor, vilket pekar mot en
större aggressivitet bland barn med lägre socio-ekonomisk bakgrund än
vad som kunde väntas med tanke på tidigare undersökningsresultat.

Den tredje faktorn står mest för social mognad och fantasifullhet med
starka laddningar av samarbetsförmåga (med kamrater) och verbal ut-
trycksförmåga. Samtidigt ger den negativa samband med aggression och
andra negativa känslouttrjvck.

Det är värt att notera att mängden action-program också är negativt
kopplad till denna tredje faktor, medan mängden utbildnings-TV är positivt
kopplad. . . Härav framgår att mycket TV-tittande och aggressivt beteende
hos småbarn inte går samman med uttryck för inre fantasüullhet och sam-
arbete i sociala interaktioner.

Hämäst kan man fråga vilka kombinationer av variabler som bäst förut-
säger om barnet kommer att bete sig aggressivt i förskolan. Om vi slår
ihop pojkar och flickor och använder oss av de sammanlagda uppgifter-
na f rån hela observationsåret visar det sig att mängden av

action-program
nyhetsprogram
show-program
tävlingsprogram
liksom den totala mängden TV-tittandeDDDEJD 

tillsammans bildar ett mönster som med sambandet 0,49 (R2) förutsäger
aggressivt beteende. 1 Man m_ fram de mk_Av dessa variabler ligger action-programmen i toppen när det gäller (om. som hänger ihop i 
kopplingen till aggressivt beteende. mönster.
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En annan typ av analys 

tyder på en klar koppling mellan TV-tittande och störande uppträdande 
i förskolan, i synnerhet då mellan action/äventyrsprogram och öppna 
aggressionshandlingar. Detta är till stor del samma barn som ofta hån- 
visar till TV i sina spontana aktiviteter, medan barn som talar mycket 
utan att fördenskull nämna TV inte hör hit. 

Delanalyser 

Det kan fortfarande sägas att eftersom socialgrupp och intelligens visar 

samband med TV-tittandet, så skulle både aggressionen, mycket TV-tit- 

tande och tittande på action-program helt enkelt kunna vara konsekven- 

ser av olikheter i fråga om intelligens och socialgrupp eller kanske be- 

roende på etniska skillnader både i fråga om tittarmönster och aggres- 
sionsmönster. 

För att utesluta möjligheten att alla erhållna samband helt enkelt be- 

ror på ovannämnda gemensamma bakgrundsfaktorer, genomfördes en 

serie av systematiska partiella korrelationsanalyser. Resultaten av dessa 

analyser visar helt klart att det nästan inte blir några ändringar av styrkan 
isambanden mellan aggression och den allmänna littandefrekvensen - eller 

mellan aggression och action/äventyrsprogram när vi statistiskt eliminerat 

den del av barnens aggressionsskillnader som går tillbaka på socio-ekon0- 

misk status, etnisk bakgrund och intelligens, behandlade både var för sig 
och tillsammantagna. Särskilt gäller detta för materialets flickor, medan 

sambandsnivån sjunker något för pojkarna. Den ligger dock kvar på en 

statistiskt säkerställd nivå. 
Med andra ord, samtidigt som det står klart att socialgrupp och etnisk 

tillhörighet inverkar både på váldsfrekvensen, på frekvensen av TV-tittande 

generellt och på benågenheten att titta på action-program, så förmår de inte 
- var för sig eller tillsammantagna - att förklara det kvarvarande (persis- 

ting) sambandet mellan barnens aggressiva beteende och hemmens rappor- 

tering av deras TV-tittande i hemmet. 

Korrelationer mellan förhållandena vid olika tidpunkter under 

uppföljningsperioden 
Vi har fortfarande endast- som bäst- visat på samvariation mellan agg- 
ression och TV-tittande. Man kan fortfarande fråga om det inte är lika 

sannolikt att hög-aggressiva barn väljer att titta på mycket TV och på 
action/ åventyrsprogram som att påstå att orsakssammanhanget går från 

tittandet i riktning mot öppet våldsbeteende. 

Naturligtvis skulle man också kunna säga att jakten på det rena or- 

sakssammanhanget är dömd att misslyckas (fruitless) liksom att myc- 
ket komplexa orsaker ligger bakom all utveckling hos 3-4-åringar. Trots 

allt kan man dock utesluta vissa faktorer som orsaksfaktorer genom att 

studera vissa samband över en viss tidsperiod. 
Om själva valet av barnens TV-program till stor del skulle bero på att 

barn som redan har ett aggressivt beteende är särskilt förtjusta i TV-tit- 
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tande, kunde vi vänta oss ett starkare samband mellan aggressionsnivån 
i början av uppföljningsperioden och mängden av TV-tittande vid slutet 
av perioden än mellan barnets TV-tittande i början av perioden och dess 
aggressiva beteende i slutet av perioden . . . 

Resultaten visar emellertid klart att sambanden mellan aggressionen 
under den första kontrollperioden och TV-tittandet under de senare 
kontrollperioderna inte är säkerställda. Däremot är sambanden mellan 
mängden TV-tittande under den första kontrollperioden och aggressio- 
nen under de senare perioderna statistiskt säkerställda. . . Tillsamman- 
tagna utesluter resultaten helt den enkla förklaringen att aggressiva barn 
föredrar action-program och att detta skulle vara förklaringen till sam- 
bandet. . .

Sambanden mellan olika kontrollperioder utpekar inte slutgiltigt TV-tit- 
tandet som den enda orsaken till senare aggressivt beteende. Dock ser de ut 
att utesluta den förklaringen att det endast skulle röra sig om preferens- 
mönster där de aggressiva barnen som regel väljer att se mer TV än andra 
och har särskild förkärlek för action/äventyrsprogram. Om något så visar 
resultatens allmänna trend på att det är mest sannolikt att det är mönstren 
för TV-tittandet som senare ger utslag i aggressivt beteende. 

Jämförelser mellan extremgrupper 

Vi får liknande resultat om vi tar fram extremgrupper inom materialet- 
de som från början både tittade minst på TV och visade minst aggres- 
sion i sitt beteende, samt som den andra extremen, de som från början 
tittade mycket på TV och låg på en hög aggressivitetsnivå. Om vi sedan 
studerar hos vilka det aggressiva beteendet ökar mest, skall vi finna att det 
är både bland dem som från början låg högst och lägst i fråga om aggressivt 
beteende men högst i fråga om TV-tittande. . .

Sammanfattningsvis 

visar våra sambandsanalyser på det hela taget att mycket TV-tittande, 
särskilt då action- och upphetsande (arousing”) program, klart och 
konsekvent ökar riskerna för aggressivt beteende under lek i förskolan. 

Även om våra resultat inte ger något definitivt belägg för att det rör 
sig om ett rent orsaksförhållande, tycks vi kunna eliminera många av de 
vanliga förklaringarna till sambandet mellan TV-tittande och aggressivt 
beteende, nämligen att detta skulle gå tillbaka på intelligens, socialgrupp 
och etnisk bakgrund. 

Vi får också föga stöd för uppfattningen att sambandet endast skulle av- 
spegla aggressiva barns förkärlek på TV-tittande och action-program. 

Om något pekar i stället resultaten mot att för så små barn som 3-4- 
åringar så är en tidig tendens att vara stortittare med action- och våldspro- 
gram som favoritprogram klart kopplad till mera av öppen aggressivitet än 
bland andra barn. 

Det är viktigt att lägga märke till att vi får likartade resultat för både 
pojkar och flickor. En undersökning av Lefkowitz m. fl. (1977) fann så- 
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dana resultat endast för pojkar. Också tidigare undersökningar har i all- 

mänhet visat på starkare samband i pojk- än i flick-material. Även om 

våra data baseras på en mycket mindre grupp av flickor med aggressivt 
beteende, speglar de likväl ett positivt samband mellan TV-tittande och 

aggressivt beteende. Man bör i detta sammanhang hålla i minnet att det de 

senaste två, tre åren har blivit en markerad ökningi TVs utbud av kvinnli- 

ga superhjältinnor, Wonder Woman, Bionic Woman, Isis, Charlies An- 

gels, som alla presenterar kvinnliga förebilder som .yälva utövar fysiskt 
aggressiva handlingar. 

Våra data gör det svårt att undvika slutsatsen att barnens TV-tittande 

i 3-4-årsåldem spelar en betydande roll för om de skall bära sig aggres- 
sivt åt i skolan, visa uppflammande ilska, annat beteende som tyder på 
olust eller brist på samarbete i umgänget med vuxna under vistelsen i 

förskolan/ daghemmet. 

Farnilje-intervjuer 

Syftet med familjeintervjuerna 
I sökandet efter den rykande revolver som kan fungera som en länk 

mellan TV-tittande och den aggression som kommer till utlopp i skol- 

miljön, känns det angeläget att titta närmare på hur hemlivet gestaltar 
sig för barnen i vår undersökning. Även om våra data tyder på att grova 
mått på familjebakgrunden såsom etnisk tillhörighet och socialgrupp in- 

te kan förklara sambandet mellan TV-tittande och öppen aggression, är 

det fortfarande möjligt att mer speciella förhållanden i familjen kan lig- 

ga bakom detta samband. Så är det exempelvis helt möjligt att de barn 

som ser mycket TV och som har ett aggressivt beteende kommer från 

hem som präglas av mycket stridigheter och slagsmål inom familjen, 
oreda och dålig sammanhållning (disorganization), psykologisk och 

ekonomisk stress, etc. I så fall vore det också möjligt att en stor mängd 
TV-tittande och/eller förkärlek för action-program likväl som bamets 

aggressiva beteende utgör reaktioner på förhållandena i hemmet. 

Vår strategi gick ut på att skilja ut fyra grupper av bam som represen- 
terade extremerna inom materialet i fråga om både TV-tittande och agg- 
ression. Sålunda kunde vi skilja ut 

El tio barn som under hela uppföljningsåret låg högt i fråga om TV-tit- 

tande och aggressivt beteende 
El tio som låg lågt i fråga om TV-tittande men högt på aggressivt be- 

teende 
El tio barn som var stortittare men visade ganska litet av öppen aggres- 

sion 
D slutligen tio barn som hade låga värden både för TV-tittande och agg- 

ression under hela uppföljningsperioden. 

Var och en av de fyra grupperna bestod av sex pojkar och fyra flickor. 

De togs ut på grundval av om deras värden beträffande de berörda fak- 

torerna låg över eller under totalmaterialets medianvärdenk dels för he- 
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la uppföljningstiden, dels för de tre sista kontrollperioderna. Sålunda er- 
höll vi tämligen renodlade extremer som tillsammans utgjorde en tredje- del av totalmaterialet. 

Extremgrupperna valdes av följande skäl. Om det finns någon famil- 
jefaktor som är den verkliga orsaken till det som ser ut som ett sam- 
band mellan TV-tittande och aggressivt beteende, skulle de två högaggå 
ressiva grupperna med olika mönster för TV-tittande inte skilja sig åt i 
fråga om hemsituationen. Däremot skulle dessa båda grupper markant 
avvika från lågaggressionsgruppema genom mera slagsmål i familjen, 
mera föräldrakonflikter, mera oroskapande (disruptive) händelser i 
hemmet, tecken på stress och separationer (bereavements) inom fa- 
miljekretsen, kanske också skilsmässor och andra situationer som man 
allmänt har funnit vara förknippade med öppen aggression hos äldre 
bam. 

Om, å andra sidan, TV har en mer kausal betydelse för uppkomsten 
av aggressivt beteende än familjesituationen, skulle familjesituationen 
för barn med mycket TV-tittande och öppen aggression inte behöva se 
mycket annorlunda ut än för oaggressiva lågtittare eller oaggressiva 
stor-tittare. 

Med andra ord - vi skulle i så fall inte finna några klara tecken på sär- 
skilda familjeförhållanden som förklarar aggressiviteten. I stället skulle 
vi kanske finna att föräldrarna är slappa i sina regler för barnens TV- 
tittande och att barnet har en obegränsad tillgång till TV för att titta på 
våldsprogram och annat starkt uppjagande material. 

Samtidigt borde det finnas tecken på att hög-aggressiva barn som ser 
litet på TV har aggressiva modeller i föräldrarna, eller åtminstone har 
störningar och svårigheter i hemmet för att på något sätt förklara att de- 
ras aggressivitet utvecklas under mycket TV-tittande. 

Vi måste nämligen fortfarande ställa oss frågan varför stortittare som 
inte är mer än medelaggressiva inte är mer aggressiva. Här måste vi före- 
ställa oss att det kan finnas något särskilt redan i dessa barns TV-tittan- 
de, i familjens allmänna hållning (patterns of family attitude) eller i bar- 
nets fantasiliv som mildrar det potentiellt skadliga inflytandet från det 
myckna TV-tittandet . . . 

Resultat från farniljeintervjuerna 
Intervjuerna varade i allmänhet mellan l l/ 2-2 timmar. Mödrarna var 
ytterst samarbetsvilliga och talade villigt, ja nästan ivrigt, om en mängd 
detaljer ur familjelivet. Sålunda blev det ofta möjligt för intervjuama att 
göra bedömningar på vissa punkter utan att behöva använda formu- 
lärets frågor. 

Statistiska prövningar gjordes beträffande mer än 30 faktorer som in- 
nefattade dagliga rutiner, disciplin, fritidsaktiviteter och TV-vanor för 
varje familj. Det mest anmärkningsvärda resultatet av intervjuundersök- 
ningen var att familjerna skilde sig åt bara i fråga om några få faktorer. 
Likheterna mellan familjerna var faktiskt större än olikheterna. Påtagli- 
ga skillnader som förväntades svara för olikheter i barnens aggressivitet, 
t. ex- i fråga om våldsamheter och aggressivitet inom familjen, stress och 
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avbrutna relationer, kunde inte iakttas. Ungefär 1/3 av de 40 extremfa- 

miljerna befann sig i en skilsmässoperiod eller i någon annan stresspe- 

riod, t. ex. i samband med dödsfall. Dessa problem var dock jämnt 
spridda över alla de fyra grupperna och dominerade inte i någon av 

dessa. 
Det verkar därför inte rimligt att betrakta dessa förskolebarns aggressi- 

vitet som en konsekvens av att familjevåld fungerat som en förebild eller 

uppstått som en reaktion på en upprörd och instabil familjesituation. 

Kommentar: 

Detta utesluter självklart inte att detta kan vara bakgrunden till andra 

barns aggressivitet. (K. E.) 

Aggressiva stortittare 

Det bör dock noteras att en grupp klart skiljer sig från de övriga tre, 

nämligen den som både tittar mycket på TV och är mycket aggressiv. 
Dessa barns familjer karakteriseras av föräldrarnas slapphet i fråga om 

regler för barnens TV-tittande, samtidigt som familjen har mycket få in- 

tressen och aktiviteter utanför hemmet. 
Med andra 0rd: de stortittare som är mest aggressiva i förskolan kom- 

mer från hem, där modern säger klart ut att det är barnets eget val som av- 

gör både sitt eget och hennes TV-tittande (program och omfattning). Det 

finns inga andra familjeintressen som kan fungera som motvikt - ingen 

musik, läsning. andra skapande aktiviteter eller sport. 
Låt oss titta närmare på de olika familjernas profil i fråga om de fak- 

torer där de signifikant skiljer sig från varandra. 
De barn som tillhör gruppen aggressiva stortittare har också en klart 

lägre IQ än barnen i övriga grupper. Båda grupperna av stortittare ligger 

lägre på intelligenstesten än de två andra grupperna, men den som dess- 

utom innefattar de mest aggressiva ligger lägst. 
Stortittarnas familjer har genomsnittligt en lägre socio-ekonomisk status 

än familjerna till de barn som tittar minst på TV. Trots detta kan barnets 

aggressivitet inte föras tillbaka på dessa olikheter, eftersom det finns en 

grupp stortittare som visar mycket litet aggressivitet. Socialgruppsskillna- 
den förefaller snarast kopplad till själva benägenheten att titta mycket 
på TV. Detta samband är statistiskt mycket starkt (P  0,001 1). 

Några andra statistiska resultat 

Intervjuarna bedömde hemmen för båda de högagressiva barngrupperna 
som mindre ordnade och harmoniska (more disorganized) än för de 

lågaggressiva bamgrupperna (ingen signifikansrnvå angiven, vilket troli- 

gen betyder att skillnaden inte år säkerställd). 
Det starkaste och intressantaste sambandet gäller förekomsten av lek- 

saker och böcker i hemmet. Denna är klart lägst (P  0,0007) för aggres- 
siva stortittare. Detsamma gäller förekomsten av musikinstrument 

(P  0,05) . . . 
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Familjerna till de aggressiva stortittarna visade i allmänhet en mer kon-
ventionell könsrollsfördelning mellan föräldrarna. Sålunda gick fäderna
upp senare på morgonen än i andra grupper, medan mödrama gick upp 
tidigare än andra (P  0,03). Vidare deltog fäderna mindre i hemsyss-
loma än i andra grupper (P  0,02).

Det mest typiska för de aggressiva stortittarna var att föräldrarna inte
utövade några som helst restriktioner i fråga om TV-tittandet. Dessa famil-

jer uppgav också i högre omfattning än andra att de tittade på TV under
måltiderna. Intervjuerna med mödrama bekräftade dagboksresultaten
som visade att de aggressiva stortittarna tillbringade mer tid än andra vid
TV-apparaten både på morgonen och kvällen. Och det var barnen som be-
stämde vad man såg på TV (P 0,007).

Dessa barn får stanna uppe längre än andra (P  0,04). I mindre ut-
sträckning än andra barn har de fasta läggningsrutiner (P  0,07) eller en

nerlugningsperiod före sänggåendet (P = 0,09). Vi finner således ett
mönster, där barnet vaknar upp med att se på TV, går tillbaka till tittan-
det efter lekskolan och fortsätter att titta - senare i sällskap med famil-

jen - till ganska sent på kvällen tills han eller hon drösar i säng utan nå-
gon omställning genom nattning eller prat.

Det konventionella, formella och fantasilösa draget hos dessa familjer
framträder ytterligare genom det förhållandet att de till skillnad från de
andra grupperna kräver att barnet skall läsa aftonbön (P  0,008).

För 3-7-åringar är aftonbön i bästa fall något ytligt och mekaniskt
och något helt annat än den långsamma nervarvning och övergång till
sängdags, som de andra familjerna beskriver, och där det ingår att ”be-
rätta en historia (saga) och någon form av umgänge/ utbyte mellan för-
äldrar och bam.

Som tidigare nämnts har de aggressiva stortittarnas familjer föga eller
inga intressen utanför familjen. I motsats till andra barn som man ofta tar
med till parker, picknics, muséer eller andra kulturella aktiviteter, så är för
barnen i den förra gruppen sannolikheten störst för att de får följa medför-
åldrarna och handla. Andra aktiviteter utanför hemmet är biobesök med
föräldrarna. På så sätt förstärks ytterligare inflytandet från populär-media
och från de potentiellt uppjagade eller våldsbetonade inslagen i TV eller på
film genom familjens aktiviteter tillsammans med barnen. Detta förhållan-
de accentueras genom föräldrarnas programpreferenser. Sålunda är fäder-
na till de aggressiva stortittarna mest intresserade av lagidrotter med ton-
vikt på aggressiva idrotter med kroppskontakt som fotboll och hockey. I all-
mänhet är det denna typ av program som fäderna tittar på tillsammans
med barnen.

I vårt sökande efter ursprungsfaktorerna bakom barns aggressiva be-
teende, vad kan vi säga är utmärkande för familjerna till högaggressiva
barn (i båda grupperna) alldeles oavsett TV-tittandet? Det är helt klart att
dessa barn löper större risk för fysisk bestraffning (stryk) enligt vad mö-
drama uppgav (P = 61,08). Fler mödrar i dessa grupper uppger också att
barnen inte belönas med beröm (P = 0,01). Vad som inte är klart däremot
är om det förhållandet att dessa bam redan är mer besvärliga/ aggressiva
drar på dem dessa reaktioner från föräldrarna eller om det är föräldrar-
nas användning av fysiskt våld som anger tonen. Troligen år det fråga
om ett osynligt samspel.

TV-tittande, familjeliv och aggressivt. . . 
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Det har visst intresse att mödrama till de högaggressiva barnen upp- 
ger att dessa mer sällan än andra visar humor eller skrattar i sitt vardag- 
liga beteende. Detta stämmer väl med våra egna iakttagelser att positiva 
känslouttryck i lekskolan; leenden, skratt och intensivt intresse, inte ten- 
derar att gå samman med öppet aggressivt beteende. 

En annan samstämmighet mellan våra observationer i lekskolan och 
mödramas intervjuuppgifter är att barnen i båda de högaggressiva 
grupperna grälar mera i hemmet samtidigt som de ägnar sig mera åt fy- 
siska än verbala slagsmål. Detta är en viktig bekräftelse av våra observa- 
tioner i förskolan och visar på en överensstämmelse mellan hem och för- 
skola i fråga om bamens aggressiva tendenser. 

Högaggressiva barn som tittar ovanligt lite på TV

Ett av de mest uppenbara resultaten är att de aggressiva lågtittama ut- 

gör den mest intelligenta gruppen med i genomsnitt 125 som IQ mot 104 
för de aggressiva stortittarna. 

Beskrivningar av de berörda familjernas sätt att leva tycks avspegla 
det förhållandet att båda föräldrarna oftare än i andra grupper kan be- 

tecknas som intellektuella och yrkesverksamma i yrken som kräver hög- 
re utbildning. Familjernas sätt att leva tyder på ett brett register av både 
kulturella och intellektuella intressen hos båda föräldrarna. Mödrarna 
beskriver familjemedlemmarna som extremt aktiva och självständiga. 
Intervjuarna klassificerade oftast familjerna som på den högsta aktiv- 

tetsnivån, synnerligen ambitiös, ”synnerligen stark och oberoende” 
samt mycket slarvig i fråga om det vardagligt praktiska. Sålunda före- 

faller föräldrarna till de aggressiva lågtittama att vara upptagna av skil- 
da egenstyrda aktiviteter och ett ständigt jäktande som inte lämnar nå- 

got utrymme för TV-tittande ens för barnens del. 
Man bör dock lägga märke till att dessa aggressiva barn som generellt 

*tittar mycket lite på TV, ser mer action- och deckaxprogram än de låg- 
aggressiva barnen. Det år därför tänkbart att dessa aktiva, något täv- 1 
lingsinställda familjer, som ständigt är på väg till något, erbjuder en  
mängd kulturell stimulans åt barnen, ett minimum av TV-tittande men  
utan att därför hindra barnen från att titta på de mest våldsbetonade i 

programmen. l 
Vi är inte helt säkra på att den hoga aktivitetsnivån i de här beskrivna 

familjema utgör en grund för (”a true modelling o ) aggressivt beteen- 
de men den kan skapa en något upphettad atmosfär och starkare käns- 
lor av konflikt hos bamet, som sedan kommer till uttryck i ett aggressivt 
beteende i förskolesituationen. Det är viktigt att här komma ihåg att det 
rör sig om materialets intelligentaste barn och att aggressionen inte kan 

skyllas på bristande intellektuell kapacitet. 

Oaggressiva stortittare 

Vad har vi så att säga om de barn som tittar mycket på TV men är myc- 
ket oaggressiva? Våra intervjuare karakteriserade deras hem som de 
mest ordentliga och välorganiserade. Även i dessa familjer kunde man 
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finna ett brett spektrum av kulturella aktiviteter. Om man studerar mön- 
stren för TV-tittandet närmare, visar det sig att barnen i denna grupp 
tittar mindre på action-/äventyrsprogram och mer än någon annan 
grupp i hela materialet på utbildnings- och informationsprogram (edu- 
cational or public television shows) som Misterrogers Neighborhood 
och Sesame Street. På tester av förmågan att fantisera (”imaginative- 
ness) hade denna grupp också de klart högsta värdena. 

Med andra 0rd tycks vi här ha funnit ett mönster där föräldrarna sam- 
tidigt som de tillåter rätt mycket TV-tittande utövar en motvikt både genom 
kulturella intressen och genom att styra tittandet mot det mer positiva (be- 
nign) TV-utbudet. Genom att barnen i denna grupp är de mer fantasifulla 
har de möjlighet att stå emot det direkta inflytandet av vad de ser och i stäl- 
let översätta det till fantasier och låtsaslekan 

En hel del resultat visar med stor konsekvens att fantasifullhet (så som 
denna mäts med Rorschach lnkblots testet) inte går ihop med tendens till 
öppen och impulsiv aggressivitet. 

Sammanfattning och slutsatser 

Vårt utforskande av sambandet mellan television och aggressivitet hos 
förskolebarn har ännu inte försett oss med det slag av odiskutabla bevis 
om själva ursprunget (smoking-gun evidence) som skulle kunna till- 
fredsställa de allra hårdaste kritikerna av televisionsforskningen eller de 
mest entusiastiska tillskyndama av televisionsindustrin. Vi har inte fun- 
nit något helt klart bevis för vad som skapar aggressivt beteende hos vå- 
ra förskolebarn. Likväl förefaller det som om det vore möjligt att sortera 
ut och avföra från diskussionen, många andra populära förklaringar på 
grundval av resultaten från undersökningen av de 40 familjer och bam 
som representerar extremerna i fråga om TV-tittande och aggressivt be- 
teende i förskolesituatonen. 

Sålunda ger resultaten inga belägg för att de aggressiva stortittarna är 
aggressiva i förskolan på grund av oordnade och påfrestande familjeför- 
hållanden. 

Inte heller kan vi härleda uppkomsten av aggressivt beteende hos våra 
ganska normala och på det hela taget oaggressiva föreskolebarn till vålds- 
betonat beteende hos föräldrarna. 

En faktor som konsekvent slår igenom är att allmän slapphet i fråga om 
TV-tittandet (bristande kontroll över mängd och programval) och möjlighe- 
ter för barnen att titta på de mest action-orienterade aggressiva program- 
men genomgående ökar sannolikheten för att barnet skall visa öppen agg- 
ression i både hemmet och förskolan. 

Våra aggressiva stortittare kommer från familjer som huvudsakligen till- 
hör den lägre medelklassen, har traditionella könsrollsuppfattningar, tradi- 
tionella värderingar och begränsade kulturella intressen. För denna grupp 
mer än för alla de andra ser televisionen ut att vara den primära och cen- 
trala källan för påverkan av barnets medvetande och allmänna orientering. 

; Aggressionen hos de barn som tittar minst på TV ser ut att bäst för- I Jämför Bettelheim_ 
1 klaras som en reaktion på den uppdrivna aktivitetsnivån i ett familjeliv Rönnberg, Schramm. 
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där båda föräldrarna har akademiska yrken och en allmän inriktning på 

karriär, tävling och självständighet. Vi tycker oss förstå att en allmän 

upphetsningsfaktor snarare än aggressiva förebilder kan förklara en del 

av dessa barns disharmoniska beteende. 

Kommentar: 

Möjligen undervärderas aggressiviteten i dessa hem eftersom den kanali- 

seras i socialt uppskattade yttringar och inte i handgripligt våld. Kanske 

är barnen mer känsliga för det aggressiva trycket än de nästan beun- 

drande intervjuarna är. (KE). 

En genomgång av familjerna till de oaggressiva stortittarna pekar mot 

att tittningsfrekvensen i sig själv kanske inte är den centrala faktorn. 

Även om dessa bam tittar en hel del på all slags TV, så ser de mer än 

andra barn av sådana program som vi från andra källor vet har en väl- 

görande effekt på barnen, exempelvis Misterrogers Neighborhood och 

Sesame Street, dvs. program som lägger tonvikten på sociala värderingar 

och utveckling av kunskaper. De tittar givetvis också en del på action- 

program men en klart mindre omfattning än de barn som hör till grup- 

pen aggressiva lågtittare. 
Man bör emellertid lägga märke till att de lågaggressiva stortittarna rätt 

kraftigt ökar sin aggressivitetsnivå under uppföljningsåret i jämförelse med 

dem som ligger lågt både i fråga om TV och aggression. Det är återigen 

svårt att undvika slutsatsen att televisionen kan ha stimulerar utvecklingen 

av det aggressiva beteendet i den förstnämnda gruppen, de (från början) 

lågaggressiva stortittarna. 
Låt oss åter påminna läsarna om att våra försöksbam inte är särskilt 

aggressiva eller våldsamma. Likväl är våra resultat inom denna snäva 

ram konsekventa (consistent = samstämmiga och varaktiga), vilket vi 

tycker väger tungt. Det går en obruten länk från TV-tittande till sannolik- 

heten för att barnet skall visa aggressivitet. Innebörden av detta resultat 

väcker en del tankar som vi skall avsluta med. 

Först av allt tycks materialet ha ett budskap till TV-industrin: På gott 

och ont år TV-mediet tillgängligt för ett mycket stort antal extremt lätt- 

påverkade förskolebarn. För många av dessa blir TV ett fönster mot 

världen”, som Liebert och Neil säger, eller en medlem av familjen” som 

vi själva har formulerat det. Även med hänsyn tagen till de bästa krav på 

konstnärligt skapande, är därför en betydande återhållsamhet påkallad i 

fråga om programmen och dess utformning. Vi tänker inte föreslå att 

”action och våld elimineras från TV . Snarare borde de ansvarigas egen 

återhållsamhet få till följd (dictate) att våldsscener som är lätta att 

imitera och lätta att förstå för små bam utesluts så ofta det är möjligt. 

De grekiska dramerna var fulla av våld men detta hölls utanför scenen. 

Trots detta gör de ännu i dag ett starkt intryck när de spelas. Det är ock- 

så möjligt att stiliserat (eller symboliskt, stylized) våld när det är nöd- 

vändigt för handlingen eller action och våld i sammanhang som är av- 

lägsna från vardagens verklighet, har ett obetydligt direkt inflytande på 
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barnen. Sådana frågor går att undersöka. Men det är helt klart att TV- 
producenter och TV-författare allvarligt måste överväga hur de skall 
presentera olika ämnen på TV utan att ta till de vanliga klichéerna med 
knock-outer, biljakter och andra uppjagande situationer som kan få 
olyckliga effekter via något som först och främst är ett medium för hela 
familjen. 

Vi anser också att TV-industrin har en skyldighet att producera en 
mycket större variation av program för barn. De stora vinsterna från re- klarn-TV som vänder sig till barn kunde användas till att producera pro- gram av bättre kvalitet av en typ som redan har visat sig vara bra för barnen. Program som stimulerar till fantasi-lek, som uppmuntrar sam- arbete och generositet, som betonar värdet av hjälpsamhet och vänlig- het, skulle vara till stor nytta för förskolebamen! Tillgång till vänliga föräldra- eller farbroderliga figurer, som vände sig direkt till förskole- barnen och ingav dem en känsla av tillit och tillhörighet (kanske ofta i kontrast till deras erfarenheter i hemmet), skulle kunna bidra med en värdefull erfarenhet och motverka något av mediets negativa potential. Till sist ligger givetvis ansvaret för kontrollen av barnens användning av mediet hos föräldrarna. Våra intervjuer har klart visat att de avgöran- de skillnaderna mellan stortittare som är olika aggressiva är att föräld- rarna till de mest aggressiva visar en total brist på ansvar för vad barnen ser. De säger rent ut att de låter barnet bestämma hela programvalet. Imotsats härtill har vi föräldrarna till de oaggressiva stortittama som spe- lar en aktiv roll och styr över barnens tittande mot bättre typer (bet- ter types) av program. De skiljer sig också från den första gruppen ge- nom att de sätter av mera tid för att prata med barnen, läser för dem och 

skapar en lugn stund före sänggåendet. 
Slutligen kommer vi inte ifrån föräldrarnas fundamentala roll som en källa till stabilitet i barnets liv, som en källa till stimulans av fantasier och den inre kontrollen. TV å sin sida är utan tvekan en skön källa för 

underhållning och flykt från olika vardagsmödor för både barn och för- äldrar. Men för det växande barnet föredrar vi bilden av en lugn natt- 
nings-stund när den vuxna sitter vid barnets sida och berättar en histo- ria eller läser något som inspirerar barnet till att utvidga sin egen fantasi i en varm omgivning. Här ligger enligt vår mening den bästa förutsätt- 
ningen för en känsla av tillit parad med en bredare förmåga till privat kreativitet. 

Kommentar: 

Resultaten av denna undersökning kan synas vaga och redogörelsen nå- 
got rörig genom de många jämförelserna mellan många grupper i fråga om en mängd faktorer. 

Det är emellertid just dessa egenskaper som gör undersökningen så intressant och värdefull. Den är hederlig och nyanserad. Den går inte ut 
på att bevisa något förutbestämt. I stället analyserar den på ett grundligt sätt de intrikata sambanden mellan olika faktorer som har eller anses ha 
betydelse för frågan om TV-tittandets betydelse för uppkomsten av ag- gressivt beteende. 
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Faktiskt förhåller det sig så att alla undersökningar som inte tillämpar 
makarna Singers analysteknik - där man för att få fram den rena be- 

tydelsen av en faktor i taget konstanthåller de andra faktorer som också 

är med i bilden - endast förser oss med svårtolkade resultat som är 

klumpeffekter av en mängd faktorer. Ytligt sett kan sådana undersök- 

ningar vara mer lättillgängliga men det är ett bedrägligt sken. 

De faktorer som Singers samlat in uppgifter om och tagit hänsyn till i 

de statistiska analyserna är just sådana faktorer som enligt mångas me- 

ning orsakar aggressivt beteende och som ofta hänvisas till när man vill 

vifta bort TV-våldets betydelse. Sådana argument bemöter man bäst, in- 

te genom att i sin tur ignorera de berörda faktorerna utan genom att 

som Singers ta dem på allvar och studera deras samspel med TV-infly- 
tandet. Som en naturlig följd härav bär också resultatredovisningen spår 
av frågeställningarna komplexitet. 

Beträffande Singers undersökning kan man endast beklaga att den in- 

te omfattade mer än 141 barn. När man bland dessa tog ut fyra extrem- 

grupper med lO barn i vardera, kom man ner i så låga tal att det måste 

ha rört sig om mycket stora gruppskillnader för att dessa skulle bli sta- 

tistiskt säkerställda - vilket de faktiskt blev. Om materialet varit tre 

gånger så stort, skulle dock resultaten ha givit ett säkrare intryck, och 

författarna skulle ha kunnat avstå från en del försiktiga reservationer 

som nu tynger texten och kanske gör en del läsare tveksamma om resul- 

tatens tillförlitlighet. (K. E.) 



sou 1981:16 435 
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Bogarts översikt över Surgeon General- 

projektets resultat samt Lieberts syn på 
kommittéarbetet och dess slutsatser - 

en inledning till SG-materialet i kap. 34-36 

Inledning 

I det föregående har läsaren - så som jag varslade om i kapitel 2. Den 

amerikanska och engelska forskningens roll i den föreliggande rappor- 

ten - redan stött på många citat från och referat av de undersökningar 

som företogs inom ramen för det amerikanska s. k. Surgeon General- 

projektet. 
För att kunna sätta in sammanfattningama i Surgeon GeneraPs Study 

of Television and Social Behavior i sitt rätta sammanhang och för att 

kunna ta ställning till de åsikter som framförs där och i de 40 olika un- 

dersökningar som utgör underlaget bör man känna till bakgrunden till 

och de speciella omständigheterna i samband med tillkomsten av detta 

projekt. Rapporten från The Surgeon GeneraPs Scientific Advisory 

Committee on Television and Social Behavior har kommit att betraktas 

som en vändpunkt i debatten om TV-påverkan. Detta är också ett skäl 

att informera om själva projektet och rapporten. 
I de tre följande kapitlen -_- 34-36 - redovisas innehållet i tre av pro- 

jektets fem rapportvolymer. Dessa kapitel år vart och ett på sitt sätt 

starkt präglade av de vinklingar som anlagts av de forskare som projek- 
tet utsåg till att göra sammanfattningama - en för varje volym. Detta 

har dels medfört att abstraktionsnivån kommit att ligga något högre än i 

de enskilda undersökningarna, dels att vissa undersökningar kommit 

bort i skuggan av de övergripande perspektiven. 
Leo Bogarts artikel svarar mot två behov i förhållande till SG-projek- 

tet. Den ger en fyllig bakgrund och den redovisar de enskilda undersök- 

l Bogart har skrivit många böcker och artiklar om massmedier däribland The 

Age of Television Tidskriftens redaktion presenterade Bogarts artikel i en inled- 

mng: 
Den s. k. Surgeon Generars Study of Television and Social Behavior, som var 

särskilt inriktad på hur barn påverkas av tittande på TV-våld, har rört upp en hel 

del motsättningar. Såväl sammansättningen av kommittén, dess summering av re- 

sultaten som de studier som valdes ut och fick anslag, har varit föremål för me- 

ningsmotsättningar. I denna utvidgade artikel berättar Leo Bogart om projektets 
historia och de fem volymer med rapporter som bidragit till den slutliga rappor- 
ten. Som dr Bogart själv framhåller, korn han oavsiktligt att figurera i de politiska 
skarmytslingar som föregick själva forskningsarbetet. Förläggarna inbjöd honom 

att skriva denna redogörelse i fullt medvetande om den roll som han spelade eller, 
mera korrekt, hindrades från att spela i detta massiva uppbå . 
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ningama på ett lättillgängligt sätt. Därför har jag översatt och tagit med 
nästan hela den artikel som Leo Bogart skrev i början av 1973 i 77:e Pub-
Iic Opinion Quaterly, v01. 36, Warningz The Surgeon General has deter- 
mined that TV violence is moderately dangerous to your childs mental 
Health. (Varning: SG har beslutat att TV-våld är litet grand 
(moderately) farligt för ditt barns psykiska hälsa?) Bogart skriver: 

Hur skall vi läsa denna rapport? Man kan nalkas den på många 
nivåer och varje kommentar fungerar automatiskt som en projek- 
tion av läsarens perspektiv och förhandsinställning. Vi kan ta den 
bokstavligt som ett försök att besvara frågan om TV-våld har 
skadliga effekter på de unga tittarna. Vi kan betrakta den i ett vi- 
dare sammanhang som en analytisk studie av massmedias symbo- 
liska funktioner; vi kan betrakta den som en deskriptiv avhand- 
ling om TV-publiken eller som ett bidrag till litteraturen om barns 
utveckling. Och vi kan se på rapporten som en produkt av en 3- 
vägs interaktionsprocess med regeringen, mäktiga affärsintressen 
och socialvetenskapen som inblandade parter. I det senare fallet 
blir det som studerades och varför av större intresse än själva re- 
sultaten . . . 

Efter en kort resumé av 30- och 40-talens radio- och filmforskning fort- 
sätter Bogart: 

”Med televisions ankomst lyfter debatten om mediapåverkan till 
en högre intensitetsnivå. Televisionens makt som instrument för 
kommersiell och politisk övertalning stod klar från början och 
därmed restes frågan om dess andra och måhända icke önskvärda 
effekter. Den visuella karaktären hos TV gavs detta medium ett 
vida större inflytande än radion. TV-publiken var stor och den 
omfattade bl. a. lättpåverkade barn. Liksom radion blev televisio- 
nen genom sin lagligt reglerade status mycket känsligare än filmen 
och serieböckerna för offentlig kritik och officiella utredningar. 

Sedan 1952 har hearings i kongressen tid efter annan gjort 
grundliga undersökningar av TV-innehållet och dess effekter på 
unga människor. Senator Estes Kefauvers kommitté om ung- 
domsbrottslighet fick alarmerande vittnesmål från psykiatrer som 
Fredric Wertham, som kraftfullt uttryckte sin övertygelse att TV- 
våld kan inspirera barn till aggressiva handlingar och även till 
våldshandlingar och irrationella handlingar som direkt imiterar 
vad de har sett på scenen. Liknande anklagelser, baserade på iso- 
lerade enskilda fall och teoretiska resonemang, har under årens 
lopp uttalats vid upprepade tillfällen av både professionella och 
amatörpsykiatrerÅ 

Som svar på dessa attacker lade TV-folket upp ett mångfacetterat 
försvar: 

l. De förnekade att deras program innehöll så mycket våld som 
de lastades för; 
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2. De försäkrade att TV-våldet var motbjudande för dem i deras 

egenskap av family men” och försäkrade att det skulle min- 

skas ner drastiskt; 
3. De förklarade att våld är inbyggt i all dramatik och att drama- 

tik drar till sig uppmärksamhet. Denna är i sin tur livsviktig för 

de kommersiella TV-bolagens ekonomi. 
4. De förlöjligade påståendet att enskilda fall av TV-våld på nå- 

got sätt skulle kunna kopplas ihop med imitationer av sådant 

våld i verkliga livet. 

Under de två sista årtiondena har en växande och ansenlig mängd 
av empirisk forskning kommit till stånd som stöd för båda sid- 

orna i striden. En del av denna har utförts av oberoende forskare 

vid universiteten och en del av akademiska och kommersiella fors- 

kare som arbetar på TV-industrins villkor. Flertalet akademiska 

studier följer de experimentella socialpsykologernas favoritmo- 

dell, det kontrollerade laboratorieexperimentet. 
En överväldigande bevismängd från denna forskning stöder te- 

sen att exponering för filmvåld eller TV-våld tenderar att göra 

yngre barn uppjagade (increased excitability) och ge en höj- 
ning av efterföljande uttryck för aggression. 

En del studier i litteraturen har avsatt resultat utan bindande 

beviskraft för den motsatta hypotesen: att exponering för TV-våld 

leder till upplösning av aggressiva impulser och därigenom till en 

minskning av antisocialt beteende. Endast ett arbete, av Seymor 
Feshbach och Robert Singer har stött denna hypotes. Jag skall se- 

nare komma tillbaka till Feshback och Singer (sid. ). 
Vid bedömningen av de experimentella bevisen har TV-folket, 

med all rätt, kritiserat de små försöksgrupper som används i 

många studier liksom den artificiella situationen i laboratoriemil- 

jön som en olämplig utgångspunkt för bedömning av vad som 

händer efter TV-tittande ute i verkliga livet. Däremot avstår de 

från att kommentera bevisens starka inre sammanhang och sam- 
“

stämmighet och deras överensstämmelse med vad sunda förnuftet 

säger. Och de insisterar på att vad de tillbakavisade var påstående 
om att mediavåld genom imitation leder till verkligt våld men inte 

den mer plausibla anklagelsen att mediavåldet utgör en nerbry- 
tande kulturell kraft genom att det skapar spänningar och presen- 
terar otillfredsställande modeller för mänskligt umgänge. 

Så befann sig frågan i en återvändsgränd till dess att morden på 
John och Robert Kennedy och Martin Luther King förmådde pre- 
sident Lyndon Johnson att utnämna Milton Eisenhower att leda 

en National Commission on the Causes and Prevention of Vi- 

olence”, där massmedias betydelse, och särskilt då TV, återigen 
stod i rampljuset som en bidragande faktor till nationens ohälsa. 

Vittnesmål gavs inför kommissionen av både TV-ansvariga och 

oberoende vittnen. Kommissionens sekretariat uppdrog åt ett an- 

tal forskare att sammanställa en bibliografi, att redovisa den exi- 

sterande litteraturen och att förnya och fördjupa analyserna av 

existerande forskningsresultat. 
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En utmärkt innehållsanalys av Georg Gerbner dokumenterade 
noggrant förekomsten och karaktären av våldsinslag både i TV- 

program som vände sig till barn och vuxenprogram som barnen 
kom i kontakt med. I en summering av 55 studier av effekter på 
barn av mediavåld observerade Richard Goranson att det inte 
ålåg kritikerna att bevisa att våldet är skadligt utan att det var 
TV-sidans sak att bevisa att det inte är skadligt. 

Sekretariatsrapporten slog fast att åtgärder från både regering- 
ens och TV-bolagens sida var nödvändiga för att skära ner vålds- 

inslagen i barnprogrammen och att modifiera sättet att behandla 
våld i nyheterna och särskilt i direktsändningar av riktigt våld vid 

politiska demonstrationer, exempelvis som vid demokratiska par- 
tiets kongress 1968. Man föreslog också upprättandet av ett fede- 
ralt center för massmediaforskning. 

Som om denna auktoritativa, omfattande och kostsamma ut- 

redning av frågan av Eisenhower-kommissionen aldrig ägt rum, 
restes i mars 1969 krav på ett definitivt svar av senator John 
Pastore, ordförande i den underkommitté inom senatens handels- 
utskott, som utövar tillsyn över the Federal Communications 
Commission (det organ som i sin tur är tillsynsmyndighet för ra- 
dio- och TV-bolagen i USA. 

På order av president Richard Nixon förklarade the Surgeon 
Generall, William H. Stewart, att hans verk omedelbart skulle 
sätta igång ett projekt för att hjälpa till att lösa frågan; en budget 
på 1 miljon dollar anslogs från ett odefinierat anslag i NIMHs3 

budget och rapport utlovades inom ett år . . .
För att ge vägledning åt SG under uppläggningen av forsk- 

ningsprogrammet tillsattes en rådgivande vetenskaplig kommit- 
té . . .

Från början hade man haft en lista på namn som hade föresla- 
gits på rekommendation av professionella grupper och specialister 
på området. Dessa namn hade remitterats till tre TV-bolag och 
National Association of Broadcasters3 för synpunkter. CBS* in- 
såg omedelbart det olämpliga i att deras forskningsdirektör ingick 
i en kommitté varifrån han skulle ha en möjlighet att utesluta po- 
tentiella forskare inom projektet, men ABC! NBC och NAB såg 
tydligen inget olämpligt i detta. Tillsammans svartlistade de sju 
personer, däribland artikelförfattaren och sju andra forskare som 
var välkända i egenskap av forskare och experter på området (Al- 
bert Bandura, Leonard Berkowitz, Leon Eisenberg, Ralph Garry, 
Otto Larsen och Percy Tannenbaum). 

Som en följd härav blev sättet som den rådgivande kommittén 
utvaldes på föremål för stridigheter på ett tidigt stadium. I maj 
1970 kom en rapport om svartlistningen in i Science Magazine 
som krävde en förklaring av ministern för hälsovård, utbildning 
och socialvård. Denne tog då den tidigare rådgivande kommittén 
om rökning och hälsa som exempel. Tobaksindustrin hade där 
ombetts att godkänna kommitténs sammansättning, påpekade 
han. för att förebygga varje senare påstående att den skulle ornfat- 
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l En sorts riksåklagare 
inom medicinen och an- 
gränsande problemom- 
råden, däribland TV-på- 
verkan på barn och ung- 
dom. 
7 National Institute of 
Mental Health, ett un- 
derorgan till Ministry of 
Health, Education and 
Welfare. 
3 I fortsättningen för- 
kortat NAB. 
4 Columbia Broadcas- 
ting System, ett av de tre 
landsomfattande TV-fö- 
retagen i USA. De övri- 
ga är American Broad- 
easting Corporaton 
(ABC) och National 
Broadcasting Corpora- 
ton (NBC). 
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ta motståndare mot (”biased against) denna industri. (Tydligen 
fanns ingen oro för tänkbara beskyllningar i den motsatta rikt- 

ningen för att den skulle ha kunnat vara partisk till förmån för to- 

baksindustrin.) Flera ledamöter av den rådgivande kommittén ho- 

tade att avsäga sig uppdraget när historien kom ut men övertyga- 
des om att det inte var förenligt med det allmännas intresse. SG 

utsåg vice generaldirektören vid NIMH, Eli Rubinstein, att leda 

kommittéarbetet. 
De fem forskningsrapporterna (kallades tekniska) lades ut på 

och sammanställdes av NIMH-sekretariatet med en sammanfatt- 

ning för varje volym. Den rådgivande kommittén delade upp sig 
på underkommittéer för att skriva sin egen rapport. Det slutliga 
dokumentet avspeglade att man haft en lång rad av olika versio- 
ner innan man till slut fick slutsatserna formulerade på ett sådant 

kompromisspråk att alla kommitténs ledamöter kunde acceptera 
rapporten . . .

Den sammanfattande kommittérapporten utvärderade och re- 
fererade de tekniska rapporternas resultat och drog följande ve- 

derbörligen akademiskt försiktiga slutsats: Det föreligger en 
överensstämmelse mellan ganska påtagliga experimentella bevis 
för att tittande på våld i rörlig bild (violence on the screen) ska- 

par kortvarig aggression hos en del barn och mycket mindre säkra 
bevis från fältstudier för att intensivt våldsittande föregår vissa 

aggressiva beteenden som kommer till uttryck under en lång tid. 

Denna samstämmighet mellan de två bevistypema innebär vissa 

preliminära bevis på orsakssammanhang. Men en ansenlig mängd 
forskning återstår innan vi kan lita på dessa slutsatser? 

Rapporten beskrev korrelationer på 0.30 som blygsamma (mo- 
dest) samband och sade att det fanns bevis för att sådant orsaks- 

samband endast gäller en del barn (som är disponerade för agg- 
ressivitet) och . . . endast under vissa betingelser”. Rapporten drev 

sin försiktighet ännu längre och påpekade - upp till den ovanliga 
nivå där man specificerat vad man inte säger: De samlade bevi- 

sen utgör inget berättigande för slutsatsen att TV-våld har en en- 

tydigt skadlig effekt eller slutsatsen att den är skadlig för de flesta 

barn.” (Denna konstiga sats är värd att läsas om; de slutsatser som 

rapporten betraktar som obefogade betecknas inte som osanna.) 
I forskarkretsar kunde rapportens påstående att det behövdes 

mera forskning se ut som en nästan obligatorisk kommentar, men 

för osofistikerade journalister betydde det att projektet hade miss- 

lyckats att visa att TV-våld har skadliga följder. Kommitténs sam- 

manfattning publicerades flera veckor före själva (de ”tekniska”) 
forskningsrapportema. Det blev därför sammanfattningen som 

skapade nyheten i stället för forskningsdata. New York Times ha- 
de följande rubrik på första sidan: TV Violence Held Unharmful 
to Youth” och Broadcasting Magazine gav följande rubrik åt sin 

artikel: Violence on Air and in Life: No Clear Link.3 Så blev ex- 

perternas omsorgsfullt formulerade sammanfattning direkt mot- 

sagd i pressens tolkning. 
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Visserligen är det oortodoxt att inleda en rescension av en pub- 
likation med att beskriva dess historia, men varje rapport som be- 
kostas med allmänna medel och har kommit till som vägledning 
för beslutsfattare är ofrånkomligen ett politiskt dokument, och 
denna korta översikt över dess tillkomst år nödvändig för att för- 
stå dess innebörd. En bedömning av dess vetenskapliga aspekter 
kräver en genomgång av själva forskningsrapportema i stället för 
kompromisspråket i SGs kommittérapport. Så långt Leo Bogart. 

Kommentar: 

Det kan ha sitt intresse att notera att när Marie Winn kom ut med sin 
starkt subjektiva bok, då lät New York Time sin främste TV-bekåmpare 
skriva. Lets face it, common sense tells us that Miss Winn may very 
well be on to something. We all know that child on a television high, 
equipped with thumb and blanket - the glazed eye, the noncommunica- 
tive state, the total stupor that cant be broken into. . . we had better 
pay attention” Det målande språket och den enkla bevisföringen som 
utgick från enstaka fall i bekantskapskretsen var mer ”säljande” än sta- 
tistiska sambandsmått. I denna dräkt släppte man fram en hårdare kri- 
tik av TV än någon offentlig utredning någonsin kan komma med. 
(K. E.) 

”Volym I Mediainnehåll och kontroll 

George Gerbner svarar för iscensättningen i artikeln ”Våld i TV- 
teater: trender och symboliska funktioner som för tredje året 
(1969) i rad fortsätter de analyser som ursprugligen gjordes för 
Eisenhowerkommissionen av 1967 och 1968 års TV-innehåll. 

Gerbner undersöker utvecklingen av våldsinslagen i varje kanal 
för olika typer av program och klassificerar rollerna och miljöerna 
i samt konsekvenserna av det våld som ingår. Under de tre år som 
studerats förblev den allmänna våldsnivån densamma, fastän den 
blev mindre dödlig (”1etal”) med avseende på sina konsekvenser 
(antalet dödsfall minskade i handlingen). En bilaga som följer upp 
analysen för 1971 visar en ökning av våldsnivån detta år. 

Tecknade barnfilmer är speciellt fyllda med våld. Gerbner finner 
att TV framställer våld som det karaktäristiska (typmodellen) för 
hur man handskas med konflikter. Två tredjedelar av alla huvud- 
rc/lsfigurer i en TV-pjâs (show) är inblandade i våld, medan hälften 
själva utövar våld. Flera roller framställs som offer för våld än som 
angripare, men bara 8 procent som utövar våld undgår vedergäll- 
ning. Ingen plågsam effekt visas i över hälften av alla våldsamma 
episoder. 

Gerbner ser våldshandlingar som uttryck för maktrelationer; hans 
beskrivning av vem som utövar våld mot vem utgör ett värdefullt bi- 
drag till studiet av amerikansk masskultur och till förståelse av den 
ro/l som media spelar i socialiseringsprocessen. 
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1 Låt oss se sanningen i 
ansiktet, sunda förnuftet 
säger oss att fru Winn 
kan ha kommit på nå- 
got. Vi känner alla igen 
barnet på en TV-”trip, 
utrustat med tumme och 
filt- med glasartad 
blick, det avskärmade 
tillståndet, den totala 
förlamningen som inte 
kanbrytas...vibörse 
upp. 
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Från en tittamndersökning drar David Clach och William 

Blankenburg den slutsatsen att våldsprogram som är gjorda för 
TV är mer populära än andra program som görs direkt för TV. . .

När det gäller spelfilm, förhåller det sig däremot så att mindre 

våldsamma filmer får en aning högre tittarpoäng än mera vålds- 

späckade sådana. 
Sex snarare än våld tycks sysselsätta TV-censorema . . .

Som regel visar TV-nyheterna mera våldsinslag än underhåll- 

ningsprogram, och våldsamma nyheter illustreras oftare med bil- 

der än icke våldsbetonade nyheter. Rena våldshandlingar visas 

dock sällan . . . 

Michael Gurewith skriver att graden av våldsamhet i amerikan- 

ska underhållningsprogram är dubbelt så hög som i engelska pro- 

gram och att en ansenlig del av det våld som visas i andra länders 

TV utgörs av amerikanska program. 
2

En särskilt värdefull grupp av artiklar behandlar den sociala 

process och institutionella struktur som organiserar och kontrolle- 

rar programinnehållet i TV i USA, England, Israel och Sverige? 

Sociologiska studier av media som institutioner är mycket sällsyn- 
ta i förhållande till den totala volymen av publik- och innehålls- 

undersökningar. Dessa artiklar kan fungera som modeller för den- 

na välbehövliga typ av forskning. 

Murie! Cantor som intervjuade 24 personer som arbetade med 

produktion av och manus till filmade barnprogram, rapporterar 
att producentema av animerade filmer ”i första hand betraktar sig 
som affärsmän som gör film snarare än som idégivare. Ingen ansåg 

sig ha någon reell kontroll över produkten (the creative con- 

trol). De är känsliga för rapporter om publikmotstånd mot TV- 

våld, men mottar sällan själva sådana protester. Samma produ- 
center som gör våldsprogram kan göra och gör informativa 

(”educational) och ofta mycket artistiska program”. 

Thomas F. Baldwin och Colby Lewis* intervjuade 48 produc- 
tion executives som arbetade med 18 äventyrsprogram (action 
adventure) och fann att de flesta inte trodde att barnen utgjorde 
någon större del (”important part) av publiken (trots att många 
barn i realiteten ser deras program). Det är en allmän uppfattning 
att våldsamma inslag är _viktiga för att hålla publiksiffrorna kvar på 
en hög nivå. Ofta gör man reservsnuttar för dessa avsnitt att an- 

vändas utifall de skulle bli bortcensurerade. National Broadcas- 

tings regler (”television code) ser ut att avskräcka från visst våld. 

TV-författama påminner dock om att hotet om våld kan vara mer 

upphetsande än själva våldet. De beskriver på ett fascinerande 

sätt hur censuren fungerar och avslöjar en rad attityder som pro- 
ducentema omfattar i förhållande till sitt yrke och till publiken. 
Med sin klara insikt om de mänskliga komplikationema i sam- 
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band med TV-produktion lägger denna lilla undersökning en nyt- 
tig kunskap till vår förståelse av det amerikanska kommunika- 
tionssystemet. 

En värdig följeslagare är Gerbners artikel om The Structure 
and Process of Television Program Content Regulation in the 
United States. Som en illustration av de officiella och icke offici- 
ella riktlinjer som styr vad som sänds, citerar Gerbner General 
Mills code: Där det passar bör personerna i sina tankar och 
handlingar (i stycket) inta en accepterande hållning gentemot si- 
tuationen i världen, men när det gäller krig bör våra författare 
dämpa ner skräckaspektema till ett minimum. .. Det skall inte 
finnas några inslag i några av våra program som på något sätt kan 
bidra till uppfattningen av affärer som något kallt, hänsynslöst 
och utan alla känslor och andlig motivation.” 

I sina studier av hur tre kanalers programavdelningar arbetar, 
noterar Gerbner ett stort antal kryphål i NAB-coden. Han lägger 
också märke till att med undantag för mycket få kontroversiella 
tillfällen, får TV-makarna ingen kritik av sina program. Härige- 
nom får publiksiffroma rollen som den enda regelbundna infor- 
mation om hur publiken reagerar! 

Tillsammans erbjuder artiklarna i denna volym ett starkt vitt- 
nesbörd för uppfattningen att våldet utgör en unikt stark kompo- 
nent i amerikansk kommersiell TV eftersom det hör ihop med den 
fasta formeln för hur man skall dra till sig de stora tittargrupper som 
TV-bolagen slåss om som hundar (doggedly = ihärdigt). 

Volym II TV och social inlärning 

Denna volym presenterar fem rapporter om olika försök. Aimée 
D Leifer och Donald F. Roberts studerar hur 271 skolbarn med 
medelklassbakgrund reagerade på sex halvtimmeslånga TV-pro- 
gram från videoband. Yngre barn tar inte till sig och behåller inte 
mycket av vad programmen visar om motiven för och konsekven- 
serna av dramatiska handlingar. Medan vuxna bedömer konsek- 
venserna i förhållande till de berörda personerna, sker barnens 
bedömning i relation till samhället. 

Barn, särskilt pojkar, blev mer aggressiva efter att ha tittat pa de 
mest aggressiva programmen, men varken motiven för våldet, följ- 
derna av detta eller förståelsen av motiv och konsekvenser hade nå- 
gon betydelse för barnets aggressiva reaktioner . . . Det år mängden 
av (visuellt) mottaget våld som avgör hur aggressiv man blir. Ju mer 
våld man ser, desto mer aggressiv blir man. Givetvis måste denna 
slutsats modereras med hänsyn till vad man vet om det samman- 
hang som gav detta resultat. . nchildrenss Responses I ett annat försök med 132 barn (med både förskolebarn, 9- och io Television violence_ 
l6-åringar) testade Leifer och Roberts hypotesen att barnets upp- sid. 43-180. 
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 Childrens Responses 
to Television Violence, 
sid. 100-106, i en sam- 
manfattning av M. I. 
Nolan, Effects of Justi- 
fied Aggression upon 
Children of Different 
Ages”, unpublished ma- 
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Communication Rese- 
arch, Stanford Universi- 
ty, 1971. 
2 Op cit sid. 106-119, en 
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of Temporal Spacing on 
Childrens Comprehen- 
sion and Behavior Follo- 
wing Exposure to Media 
Violence, opublicerad 
doktorsavhandling, 
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fattning om motivet och konsekvenserna av aggression på TV

skulle påverka om barnet därefter visade aggression. Resultaten 

gick inte att dra några slutsatser av. 
i 

Ett tredje försök, med 160 barn, gav dock resultat som pekade 
mot att när aggression i en film (”fictional) - i detta fall av en box- 

ningsmatch -framstod som rättfärdig, detta kunde påverka efterföl- 
jande aggressivt beteende. 

I ett fjärde försök, med 143 barn, kommer W. A. Collins* till 

den kryptiska slutsatsen att ett aggressivt program med negativa 
motiv för och negativa konsekvenser av aggressionen medförde en 

minskning i de aggressiva reaktionerna hos från början högaggres- 
siva barn vid en jämförelse med likaså högaggressiva barn som 

fick se ett neutralt program. Å andra sidan medförde samma agg- 
ressiva början lågaggressiva barn vid en jämförelse med andra 

lågaggressiva barn som såg ett neutralt program. 

Kommentar: 

Detta försök refereras bl. a. för att visa hur blandade och delvis mot- 

sägelsefulla resultaten är, åtminstone ytligt sett. Min personliga tolkning 
av detta resultat ligger på linje med det som gäller i fråga om katharsis- 

resultaten, nämligen att aggressiv och spännande film fungerar som en 

avledande nerlugningsperiod för barn som startar på en hög aggres- 

sionsnivå, antingen denna som här är ”inbyggd” i barnet, eller, som hos 

Feshbach, medvetet byggts upp hos barnet med konstlade medel. En 

neutral film som inte rycker med sig barnen på samma sätt får inte en 

motsvamande effekt. Tyvärr framgår det inte av resultatet om de hög- 

aggressiva barnen är spontant aggressiva eller om de även här blivit det 

genom att retas upp före försöket. (K. E.) 

Collins rapporterar att vuxna kan se sammanhanget mellan hån- 

delser som tidsmässigt är åtskilda i rutan, men att små barn inte 

alltid förstår dessa samband och därför reagerar med aggressivitet 
efter våld i rutan, även när det avsedda budskapet är att våld inte lö- 

nar sig. 
Han finner vidare att äldre barn visar mer aggressivitet än yngre 

barn redan efter att ha tittat på program utan aggressivitet, men att 

de äldre barnens beteende blir ännu mer aggressivt efter att ha sett 

aggressiva program. 
Collins försök, liksom de två första som genomfördes av Leifer 

och Roberts, ger inget stöd för hypotesen att barnets uppfattning om 

själva innehållet i ett program (med avseende på personernas motiv 

eller följderna för dem) har något samband med efterföljande aggres- 
siva reaktioner. Däremot ger dessa undersökningar stöd åt uppfatt- 
ningen att mediavåld har betydelse för aggressivt beteende. 
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Med tillämpning av en numera klassisk design för denna typ av
forskning gav Robert M. Liebert och Robert A. Baron* 136 barn i
Ohio i uppdrag att trycka på knappen för hjälp till eller skada att
tillfogas andra barn efter att ha tittat på våldsbeteende eller neutrala
TV-episoder. De aggressiva episoderna ökade bendgenheten att tryc-
ka på den knapp som betydde skada åt andra barn.

Aletha Huston Stern och Lynette Kahn Friedrich (tillsammans
med Fred Vondracekz observerade 97 förskolebarn i en klassrumssi-
tuation och intervjuade mödrarna om barnens TV-vanor i hemmet.
Föräldrar som tycker om våldsprogram i TV har barn som gillar
våldsprogram . . . Bam som gillar våldsprogram tittar också myc-
ket på TV. De som från början var högaggressiva blev mer aggressi-
va i sin naturliga omgivning efter att ha sett aggressiva TV-program,
även efter en ganska kort exponering. Motståndskraften mot mindre
besvikelser minskade för de barn som tittade på aggressiva program.
Märkligt nog verkade det också som om de aggressiva program-
men ökade den sociala interaktionen, inklusive samarbete, bland
barn med högstatusbakgrund. Program med ett ”pro-socialt in-
nehåll hade en mätbar effekt i prosocial” riktning.

Seymour Feshbach rapporterar3 om ett försök bland 129 låg-
stadiebam (S-8 år) i Los Angeles. (Denna undersökning gjordes
efter den redan nänmda undersökning av Feshbach och Singer
som står för huvuddelen av de resultat som ansluter sig till kathar-
sisteorin). Barnen delades upp på matchade grupper och fick se
olika typer av våld. En kontrollgrupp tittade på baseball- och cir-
kusfilmer, en grupp med aggressiva fantasier såg på krigsfilmer,
medan en grupp med öppen aggressivitet såg på polisaktioner mot
studentdemonstrationer. Feshbach fann inga hållbara bevis för sin
egen hypotes att aggressionen skulle minska eller förbli oförändrad
när det dramatiska innehållet hade karaktären av fiction (functio-
ned as fantasy). Ett visst stöd för denna hypotes fann han dår-
emot i ett andra försök med 60 barn som visade mer aggressiva
reaktioner på aggressivt TV-innehåll när de trodde att detta var
verkligt än när det beskrevs som påhittat (fiction).

De små förskolebamen (4-5 år) kan dock sakna förmåga att skil-
ja mellan verklighet och fiction, vilket Harold Stevenson* har kom-
mit fram till efter en litteraturgenomgång.

Han citerar en undersökning av R. C. Endsley och K. 0sbom,5
som visar att 4-5-åringar kom ihåg mer våld från en film med rikti-
ga människor än från tre tecknade filmer. Hälften av barnen trodde
att en av filmens personer hade dödats ”på riktigt, och den andra
halvan trodde att det var på låtsas .
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Robert Liebert sammanfattar undersökningar som ingår i 

denna volym och jämför dessa med 54! tidigare försök 

Han drar den slutsatsen, att våldsprogram skapar mer emotionell 

upphetsning än icke-våldsbetonade program (mätt med en metod 

som elektriskt registrerar fuktreaktioner i händerna). Vidare fram- 
kom att kontinuerlig exponering för våldsprogram är positivt korre- 

lerad med accepterande av våld och att barn som ser TV-program 
eller filmer där våld beskrivs, därefter visar sig ännu mer aggressiva i 

sitt beteende. 
De ackumulerade resultaten, säger Liebert, visar att åtminstone 

under vissa omständigheter exponering för TV-aggression kan styra 
barnen till att acceptera vad de har sett som ett slags föredöme för 
deras eget handlande. Som en följd härav kan det nuvarnde under- 

hållningsutbudet i TVi viss mån bidra till det aggressiva beteendet 

hos många barn. Dennaleffekt har nu visat sig i en mängd olika si- 

tuationer.” 
Senare förstärkte Liebert sina slutsatser under ett vittnesmål i en 

offentlig hearing, där han skarpt kritiserade Surgeon General-kom- 

mitténs rapport för otillräcklig kraft och konsekvens när det gällde 
att fastslå det positiva orsakssambandet mellan våldsprogram och 

ungdomars aggressivitet. Min (Bogart) oberoende genomgång av det 

mesta av den tidigare litteraturen på området får mig att instämma 

med hans slutsats att denna koppling har bevisats (”established). 
De nya undersökningar som redovisas i denna volym har inte 

någon större beviskraft i sig själva, även om de stämmer väl med 

redan existerande forskning. Om man relaterar dem till vad man 

redan visste, ökar dock de nya undersökningarna vår säkerhet om 

att fictionvåld har oönskade effekter . . .2 

Volym IV ”Television i vardagslivet - 

konsumtionsmönster 

Kommentar: 

Flertalet undersökningar i denna volym har redan refererats under olika 

rubriker i den föreliggande rapporten. Av Bogarts redovisning har jag 
därför endast tagit med det fåtal studier som jag inte alls berört eller så- 

dana, där Bogarts sammanfattande referat bidrar med en extra dimen- 

sion utövar vad som redan rapporterats, t. ex. genom jämförelser som 

han finner relevanta. Den aktuella volymen har som helhet något min- 

dre relevans än övriga volymer, eftersom undersökningarna här är så 

hårt bundna till de särskilda förhållandena i USA. (K. E.) 

John R0binson3 rapporterar att den vanligen använda frågan: 
hur många timmar tittar du på TV:n en vanlig dag? ger uppskatt- 

ningar som ligger ungefär 50 % högre än om man frågar efter hur 

mycket samma person tittade på TV igår. Amerikaner tenderar 

sålunda genomgående att kraftigt uppvärdera den tid de tittar och 

känner mycket litet av socialt tryck att dölja sitt TV-tittande. 
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Robinson* jämför också tidsbudget-studier beträffande TV-tit- 
tandet i elva olika länder och finner att TV genomgående ökar 
den totala tid som ägnas åt medier, sannolikt på bekostnad av 
andra fritidsaktiviteter. Genomsnittligt ägnar TV-ägare I timme 
mer ät media (samtliga) än de som inte äger någon TV. 

Harold Israel och John Robinson presenterar en sekundärana- 
lys av Simmons tittarsiffror för åren 1967-70? Den tiondel av ma- 
terialet som tittade mest (stortittarna) svarade för 1 / 3 av allt tittande 
på vâldsprøgram. 

Konsumtionen av våldsprogram är mycket högre bland icke-i 
vita än bland vita”. Den är högst bland personer med låg ut- 
bildning (nivå för konsumtion av våldsprogram var särskilt hög 
för ungdomar som slutat skolan i förtid (shool drop-outs). I 
motsats till Lo Sciuto3 rapporterar Israel och Robinson att vålds- 
program håller tittarnas uppmärksamhet på en högre nivå än den 
genomsnittliga. 

Denna uppsats innehåller intressanta uppgifter om tittandet på 
TV-nyhetema. . . Trots att TV numera betraktas som publikens 
mest populära källa för nationella och internationella nyheter, var 
det bara 55 96 som såg något nyhetsprogram under en tvåveckors- 
period. 

Jack Lyle och Heidi Hoffman* upprepade den klassiska under- 
sökningen från 1958 av Schramm, Lyle och Parker om Televisio- 
nen i våra barns liv.5 Lyle och I-Ioffmans undersökning från 
1970 i en förort till Los Angeles omfattade 274 11-åringar, unge- 
fär 800 l2-åringar och 500 16-åringar. 
D På alla tre åldersnivåerna fungerar TV som ett huvudämne i 

deras samtal 
D Fyra av tio sex-åringar drömmer med anknytning till TV-pro- 

gram 
Hälften av 6-åringarna har blivit skrämda av vad de sett på TV 
De barn som ser mest på TV drömmer oftast om TV 
Men de som tittar minst blir mest skrämda av vad de ser 
Ungefär hälften av barnen uppger att de - åtminstone ibland - 
läser sina läxor med TV:n påslagen 
I de två äldre barngruppema - 16- och IZ-åringama - är för- 
äldrarnas styrning av vad man tittar på helt obetydlig, trots att 
en stor del av kvällstittandet äger rum tillsammans med för- 
åldrarna 

D Förbud mot TV-tittande förekommer åtminstone sporadiskt i 
fråga om é-åringarna, men fler mödrar säger att de använder 
utsträckt TV-tid som belöning i stället 

D Få 12- och l6-åringar tror att TV-programmen visar livet som 
det verkligen är”. 

E! 

EDGE] 
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Kommentar: 

Jämför med McIntyre m. fl. (sid 451) som visade att de flesta bam upp- 

leve programmen som verklighetstrogna samt Lyle och HoffmanJ som 

visade att barn som såg mycket på TV blev lika mycket skrämda som 

barn som tittar lite på TV. Som så ofta inom det aktuella området stöter 

vi sålunda på resultat som går i motsatta riktningar - sannolikt beroen- 

de på olika och osäkra mätmetoder (K. E.). 

John Murray7 studerade 27 S-6-åriga svarta pojkar som hade 

deltagit i en 41-årig longitudinell studie av utbildning på lågstadiet. 
Han drog den slutsatsen att passivitet leder till stortittande (heavy 

viewing) snarare än det motsatta förhållandet. Man förstår att en 

elektronisk kompis är den lättast tillgängliga lekkamraten för 

ett passivt barn. . . En kollega till Murray, Paul Hanly Turfey3 
berättar om ett barn som tittade på Flinta och sedan frågade en 

vuxen observatör: Om Stålmannen och Mighty Mouse skulle 

slåss, vem skulle vinna då? Observatören gör kommenta- 

ren: För mig visade detta att barnet inte upplevde någon skillnad 

mellan ritade figurer och roller med riktiga människor. 

En serie undersökningar som leddes av Scott Ward fick fram ännu, 

tyngre nya bevis för TV-annonsernas inflytande på barnen. Den 

mest omfattande undersökningen i denna serie gjordes bland 

l 094 elever i junior high och high-school (l l-16 år). ll-l2-åring- 
arna gjorde kommentarer om reklamsnutten eller produkten efter 

20 96 av reklamtillfällena. Uppmärksamheten under annonsen 

sjönk inte på samma sätt som för vuxna. De psykologiskt mer 

självständiga ungdomarna var de som lärde sig det flesta antalet 

slogans från reklarninslagen. Svarta ungdomar påverkades mer än 

vita! 
Tre kategorier av ungdomar - som inte nödvändigtvis utesluter 

varandra - (låg social status, låg intelligensnivå och sådana som 

kommer från matexialistiska hem där man talar mycket om 

konsumtion) var mest positiva till TV-reklamenå 

Barnens försök att påverka moderns inköp minskar med åldern 

(enlgt mödrar i Boston),° samtidigt som föräldrarna ökat sitt 

gensvar på de äldre barnens press . . .

De små barnens sårbarhet för TV-reklam - inklusive den re- 

klam som riktar sig till den vuxna publiken - är otvetydigt doku- 

menterad genom detta forskningsprojekt, men det står klart att 

”bam och reklam år alltför odifferentierade begrepp som var 

för sig innefattar en rad olika utvecklingsstadier respektive en 

mängd olika programtyper som trotsar alla generaliseringar. 
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Jack Lyle sammanfattar undersökningarna i denna volym och 
drar följande slutsats: i televisionens barndom, när folk först 
skaffade sig apparater, tittade de under långa tidsperioder, var- 
efter de gradvis drog ner på sitt tittande. I dag ser det ut som om 
apparaten får stå på medan tittarna tittar lite av och till (drop in 
and out). Detta antyder möjligheten att, samtidigt som televisionen 
har blivit alltmer hopvävd med vår livsföring så har dess grepp om 
vår uppmärksamhet minskat. 

Volym III TV och aggressivitet bland ungdomar 

I den tredje volymen växlar de metodologiska ansatsema från 
småskaliga laboratorieexperiment till fältstudier som undersöker 
attityder och beteenden i verkliga livet. Monroe M. Lefkowitz, 
Leonard D. Cross, Leopold W. Walder och L. Rowell Huesmann re- 
dovisade 1972 en longitudinell undersökning som inleddes 19.55.* 
Den första gruppen med 900 8-åringar (huvudsakligen) i Colum- 
bia Country, New York, testades första gången i sina klassrum 
1959-60. Av dessa utfrågades 252 på nytt 1964-65. 

Författarna bad barnen att ge en uppskattning av varandras 
aggressivitet och intervjuade även föräldrarna. S-åringamas popu- 
laritet bland kamraterna i tredje klassen visade sig ge en god för- 
utsägelse av deras popularitet tio år senare. Det barn som är im- 
populärt i tredje klass tenderar att se mer TV än andra under sin 
uppväxt och fortsätter att vara impopulär. Av större betydelse 
var att de TV-vanor som pojkarna lagt sig till med i 8-årsåldem vi- 
sade sig inverka på deras aggressiva beteende under barn- och ung- 
domsåren. ”Ju mer våldsbetonade de program var som pojkama såg 
mest av i 8-ârsåldern, desto aggressivare är deras beteende, bade då 
och 10 år senare. Sålunda har TV-våldet en kumulativ effekt som 
kommer till uttryck i öppen aggression. 

Ju mer våldsprogram ett barn såg, desto mer tid ägnade han åt 
TV överhuvudtaget. Ju större totalmängd av TV-tittande desto 
lägre IQ och utbildningsprestationer. De två senare faktorerna var 
dock inte relaterade till preferenser för våldsprogram. 

Ju mer barnet uppskattade och såg på våldsprogram desto större 
var sannolikheten för att han betraktade dem som realistiska be- 
skrivningar av det verkliga livet. 

Då resultaten av denna betydande undersökning stöder uppfatt- 
ningen att TV-våld är kopplat till efterföljande aggressivt beteendej 
ägnas ett avsnitt av denna rapport till att vederlägga Feshbach och 
Singers undersökning som påstår det motsatta/l Kärnan i denna kri- 
tik går ut på att Feshbachs och Singers kontrollgrupp (på en ung- 
domsvårdsskola), som fick sitt TV-tittande begränsat-l visade mer 
aggressivitet just på grund av detta. Härigenom kom resultatet att 
erbjuda ett falskt stöd för katharsisteorin. 

En annan mer omfattande kritik av de variabeldefinitioner som 
Feshbach och Singer använder sig av har utarbetats av Robert M. 
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Liebert, Michael D. Sobol och Emily S. Davidson! Härtill har 

Feshbach och Singer avgivit ett svaromål som vittnar högt om de- 

ras vetenskapliga kompetens men som inte kan övertyga deras kri- 

tiker. 

För övrigt har William Wells, i en ännu opublicerad upprepning 
av Feshbach-Singer-studien, funnit att även om aggressiva pojkar 
som tittade på våldsprogram blev mindre verbalt aggressiva, så blev 

de i stället mer fysiskt aggressiva. 

Att reda ut och särskilja orsak och verkan är utomordentligt 
svårt när vi behandlar mediainnehåll som förstärker redan existe- 

rande benägenheter (predispositions). På grund av komplexite- 
ten i den i tiden dubbelriktade (crosslagged”) analys som Lefko- 

witz har utvecklat i sin undersökning har man i volym III tagit in 

två oberoende kritiska uppsatser, en av David A. Kennyz och en av 

John M. Neale? 

Kenny är kritisk till de statistiska metoderna och påpekar att det 

är riskabelt att dra slutsatser om orsakssamband i undersökningar 
som inte är experimentella Cnonexperimental inference is a risky 
business), i synnerhet när de baseras på 211 fall. Han håller dock 

med om att resultaten tyder på att tittande på våldsprogram på TV

ger upphov till efterföljande aggression (the data suggest that 

watching violent television shows does cause later aggression). 
John Neale tillämpar en statistisk steganalys som ger ett ännu 

starkare stöd för tolkningen att förkärlek för vålds-TVi 8-årsål- 
dem är kausalt förknippad med/ orsak till aggressivt beteende tio år 

senare. 

I en analys av data som samlats in för andra ändamål under- 

sökte Steven H. Chaffee och Jack M. McL0ed“ ungdomars TV- 

tittande inom familjen för 8000 13-14-åringar i fem samhällen i 

Wisconsin. Av dessa tillställdes senare l 292 ett andra frågefor- 
mulär, och deras föräldrar intervjuades. Liksom i andra undersök- 

ningar gick mängden av tittande på våldsprogram ner när IQ gick 

upp och ner med ökande ålder. Barnets tittande på vålds-TV var 

kopplat till hur mycket modern såg på sådana program . . . Eftersom 
föräldrarnas totala TV-tittande inte hade något samband med bar- 

nets tittande på våldsprogram, drar författaren den slutsatsen att 

ungdomarna påverkar sina mödrar till att titta på våldsprogram, 
snarare än tvärtom. 

Våldstittandet var högst i beskyddande hem men inte kopplat 
till föräldrarnas stränghet eller bestraffningar. Chaffee och Mc 

Loed drar slutsatsen att familjemiljön inte alls är den viktiga orsak 

till ungdomars tittarvanor som de antagit från början. 

I en annan undersökning finner samma författare och Charles 

K. Atkin5 (med data om 151 ungdomar i Wisconsin och 473 iMa- 

ryland ett positivt samband mellan tittande på vålds-TV och mäng- 
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den aggression så som denna framkommer både genom ungdo- 
marnas bedömning av sig själva och i föräldrarnas bedömningar. 
Detta rena samband erhålls när andra faktorer som samman- 
lagd tittartid, skolprestationer och socialgrupp hålls konstanta 
(varvid man eliminerat de senare faktorernas eventuella inverkan 
på aggressiviteten K. E). 

l en annan analys finner författarna att inlärning av aggression 
är starkt relaterad till aggressivt beteende men att det inte finns nå- 
got klart samband mellan att ha aggressiva attityder och andra ut- 
tryck för aggression. En ung person kunde ställa sig positiv till agg- 
ression som ett medel att lösa konflikter utan att själv uppträda agg- n] ressivt . 

Joseph R. Dominick och Bradley S. Greenbergz studerar attity- 
derna gentemot våld hos 389 9-11 åringar från Michigan. 

Våld är mest accepterat som en lösning av konflikter bland de 
barn som ser mest vâlds-TV och som dessutom både kommer från 
låginkomstfamiüer och från familjer där man har en osäker attityd 
till aggressivt beteende. För pojkar från låg socialgrupp kan aggres- 
sivt beteende förutsägas med ledning av familjens attityder. För poj- 
kar från medelklasshem däremot är .själva TV-tittandet avgörande. 

John Robinson och Jerald Bachman3 redovisar en longitudinell 
undersökning som startades 1967 bland 2200 16-åringar tvärs 
över hela USA, med tre senare utsändningar av frågeformulär 1968
och 1970. Bland de pojkar som från början var mest aggressiva var 
förkärlek för våldsprogram kopplad till aggressivt beteende. Bland 
dem som tittade mest på våldsprogram förekom 50 % flera tillfällen 
av allvarliga slagsmål än bland dem som inte hade våldsprøgram 
bland sina favoriter. De verkliga diggarna av våldsprogram (”the 
most avid fans of television violence) uppgav själva att de varit 
med om betydligt flera grova stölder samt något flera bilstölder, 
mordbrand, och trubbel med polisen, men inte mer av andra förseel- 
ser som snatteri, olovligt intrång på annans mark, rymning från l O _
hemmet, butiksstöld, alkoholmissbruk och vandalism iskolan. Ibld sid 239413 
- - - 2 Attitudes toward Vi- 
Jennie J. Mclntyre, James J. Teevan Jr och Timothy Hartna- 0131109? _1135 1113613050 
gel* gjorde en utfrågning av 2 299 junior- och high school-stude- ggåävfågulâågäfe rande (11-16 år) i en av Washingtons, DC, förorter på Maryland- Social Class» sid_ sidan. Två tredjedelar av dessa trodde att deras favoritprogram gav 314.335_ 
en korrekt bild av verkligheten och endast en mycket liten minoritet 3 ”T 1 _ _

v_ _
upplevde dem som våldsbetonande. Den förra uppfattningen var ofta- Habåseläâcxggltcggâå, re kopplad till socialt oaccepterat (deviant”) beteende än den kor- sid_ 372482_ 
rekta skattningen av programmens våldsladdning. 4 T 1 _ , 

v_ 1 C CVISIOD 10 C008 
I en sammanfattning av undersökningarna i denna volym and Deviant Behavior, 
där de relateras till den tidigare litteraturen kommer Steven Sid- 383435- 
H Chaffee5 fram till att 5 SG m, Television 

and Adolescent Aggres- det helt klart finns en övervikt för resultat i dessa undersökningar siveness (Overview) sid_ 
som stöder slutsatsen att ungdomens aggressivitet är kopplad till tit- 1-34 
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tande på våldsprogram i TV på ett statistiskt säkerställt vis”. Men

han noterar att ungdomens aggressivitet också är kopplad till en rad

andra faktorer som inte har något med TV att göra”. Han påpekar
vidare att våldsprogrammen i TV relativt sett förefaller att ge ett

mindre bidrag (a relatively minor contribution) till aggressivt be-

teende bland ungdomar.

Det bör noteras (skriver Bogart) - vilket inte Chaffee gör - att

mängden FV-tittande sjunker skarpt under ungdomsåren, när

pojkar och flickor börjar umgås (dating) och när andra sociala ak-

tiviteter utanför hemmet ersätter barnens fritidsmönster där TV 

spelar en viktig roll.
Studierna i denna volym bidrar huvudsakligen till att på nytt

slå fast att relationen mellan våldstittande och aggression har karak-

tären av ett två-vägs samband. Mediavalet styrs av personliga egen-

skaper (”predisp0siti0ns of character) och den sociala miljön, men

mediavalet kan i sin tur utöva en tungt vägande förstärkningseffekt
på individen och hans familj.

Kommentar:

Det bör samtidigt noteras att undersökningarna av de små barnen ger

tydligare uttryck för våldsprogrammens roll som orsak till aggressivitet.
Det är naturligt att detta samband inte framkommer lika klart för äldre

barn där de olika faktorerna blivit så sammanvåvda att man i efterhand har

svårare att fastställa vad som är primärt och vad som är sekundärt. Det se-

nare förhållandet bör dock inte användas som argument mot mediaval-

dets betydelse. (K. E.)

Volym V: TV-effekten fortsatt forskning

Den sista volymen är en blandad kompott av psykologiska experiment.

”David Foulkes, Edward Belvedere och T erry Brubaker testade

40 10-1 l-åriga pojkar i Wyoming genom att ta encephalogram (av

hjåmans aktiviteter) och elektrooculogram (av ögonrörelsema)
under sömnen, efter att pojkarna tittat på vissa våldsbetonade el-

ler icke våldsbetonade program. Efter perioder av dröm-sömn”

väcktes pojkarna som fick berätta om vad de drömt. Den våldsbe-

tonade filmen hade inga systematiska effekter på dröminnehållet i

fråga om fientlighet, ängslan, skuld, hedonistisk ton eller allmän liv-

lighet och intensitet.”

Bradley S. Greenberg och Thomas F. Gordon* exponerade 325 

IO-åringar från Michigan för en 45 minuter lång videofilm som

presenterades i två versioner. Som Greenberg visat i tidigare un-

dersökningar upplevde pojkar från låginkomsthem våld som mer

acceptabelt, roligare och mera likt verkliga livet än vad medel-

klasspojkama gjorde. De tyckte också att våldsamma scener var

mer humoristiska.
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Svarta barn från lâginkomstfamiljer var mindre benägna att upp-
fatta det vâldsbetonade i vâldsscener. Författarna menar att oprivili-
gerade människor är mer aggressiva än andra och förstärker denna
tendens genom sitt TV-tittande.

N olan I. Katzman visade ett TV-program i en version med myc-
ket och en med litet våldsinslag i både färg och svart/ vitt för 240
pojkar. Färgen hade ingen signifikant betydelse för uppfattningen
av våldet, för hur mycket man gillade programmet eller för visuell
inlärning av centrala delar av det man såg.

Slutligen rapporterar Percy H. Tannenbaumz om ett (då) på-
gående projekt för att experimentellt testa teorin att uttryck för
aggression efter laboratorievisningar av våld på TV eller film sna-
rare är en följd av en uppjagad emotionell stämning än av det agg-
ressiva innehållet i sig. Han drar på detta stadium den slutsatsen
av försöket att upphetsningsnivån hänger nära samman med det
symboliska innehållet. Denna provocerande teoretiska uppsats är
en lägesrapport, som togs fram för att klara Surgeon Generals
dead-line, och innehåller inga resultat. Slutrapporten från Tan-
nenbaums massiva undersökning borde bli en av de mest betydel-
sefulla produkterna av hela NIMH-projektet?

Och nu vad?

Denna torra och korta sammanfattning kan bara erbjuda en an-
tydan om de skatter som ligger begravda i detta enorma berg av
forskning. Jag har knappt snuddat vid alla metodologiskt intrika-
ta frågor och de rika detaljerna av specifika resultat och teoretiska
insikter som många av författarna bidrar med. Den eklektiska och
tvärvetenskapliga karaktären av undersökningarna, heterogenite-
ten i metoder och teoretisk orientering gör rapporten till ett fram-
stående exempel på tillämpad social forskning.

Det mest oroande resultatet är att våld förekommer i mycket hög-
re omfattning i amerikansk TV än någon annanstans. Rapporten ger
inget svar på varför det förhåller sig så. Svaret ligger i den kommer-
siella televisonens ekonomiska struktur och dess tillit till publik-
siffrorna som ett index på vad annonsörerna får för sina pengar.

l
ViPIFUCCand Cd??

Forsknin s ro ra met skulle ha fått en annan styrka om det hade Telewslqn:what Childg p g m
ren of Different Ageslagt en starkare tonvikt på studier av de beslutsprocesser som avgör Leamvn sid_ 253408_

vilka program som skrivs, produceras och väljs ut för sändning. 2 ”Studies in Film_ andMan kan inte vara alltför kritisk beträffande stilen och kon- Television Mediated
sekvensen i en regeringsrapport som ställts samman av ämbets- Arousa] and Awessjon;
män under stark tidspress eller i fråga om tekniska rapporter A progress Report, sid.
som skrivits av akademiska forskare för att fullfölja kontrakt sna- 309450-
rare än för publicering i vetenskapliga tidskrifter. De tekniska rap- 3 Ännu i slutet av 1979
parterna förefaller att ha publicerats med ett minimum av redigering föl-dag “man ingen 51m_
och presenteras med den längd som författarna själva valt - en rapport (K. E.).
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längd som ofta inte har något som helst samband med rapporter-
nas relativa betydelse. De är arrangerade i en ordningsföljd som

ibland känns utan sammanhang. De är inte lättlästa, och med få
undantag inte heller roliga att läsa. Tyvärr kommer detta att minska

deras tillgänglighet och värde för de beslutsfattare som man avsåg att

påverka. Så här i efterhand ser man lätt svagheter i programmet,
och man kan säga att en del projekt fick för stora anslag och and-

ra för små och att intressanta forskningsuppslag ignorerades.
I min sammanfattning har jag för flertalet projekt lämnat upp-

gifter om undersökningsgruppemas storlek för att ange begräns-
ningen av de slutsatser som är möjliga att dra. Det skulle vara lätt

att kritisera urvalen i många av försöken, det låga antalet indivi-

der, den slumpartade eller kanske atypiska sammansättningen,
överkoncentrationen på de mer artikulerade och samarbetsvilliga
äldre bamen och underrepresentation av yngre barn som förefal-

ler att vara särskilt mottagliga för inflytande från TV. En genom-

gång av Rose Goldsen av de redovisade urvalen visade att det inte

ingick några barn under 3 år, bara 281 skolbarn under 5 år och

233 iö-åringar. Helt ansvarslöst och oförklarligt redovisas inte

ens antalet försökspersoner i flera rapporter.

Den slutliga produkten är en prestation som de (Eli Rubinstein

vid NIMH och hans kolleger) och de framstående medlemmarna

av den rådgivande kommittén kan vara stolta över.

Men var projektet verkligen nödvändigt? Enligt min uppfatt-
ning var sambandet mellan mediavåld och efterföljande antisocialt

beteende hos barn väl fastlagt redan innan projektet startades. Fak-

tiskt är det bara en del av de studier som ingår i rapporterna som

lägger något ytterligare till existerande dokumentation av effek-

terna av TV-våld. Fastän resultaten av detta fåtal undersökningar
går i samma riktning som kännetecknar tidigare forskning, skulle

inte någon enda kunna accepteras som ett odiskutabelt bevis för

att media-våld har skadliga verkningar.
Men det borde aldrig ha gjorts till en fråga om bevisning i en

rättegång mot TV-våldet eller en fråga om att misslyckas med be-

visningen. Analogin med ett rättsfall är helt enkelt inte tillämplig i

vetenskapliga sammanhang där vi ständigt närmar oss en undflyende
sanning genom ständiga omprövningar av resultaten, där undanta-

gen är intressantare än generaliseringarna och där kvaliteten hos de

enskilda undersökningarna bör bedömas inte bara utifrån resultaten

utan med hänsyn till de nya frågor de ställer.

Sunt förnuft säger oss att all kommunikation ger effekter och att

våld är något ont snarare än något gott. En ansenlig mängd forsk-
ningsresultat stödde dessa grundläggande premisser innan det aktu-

ella projektet startades.
Sunt förnuft och tidigare forskning kom oss också att inse att

allt våld som en ingrediens i TV-programmen inte kunde behand-

las utan åtskillnad. Våld måste få en helt olika mening när det
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uppfattas som verkligt och när det berör skådespelare eller teck- 
nade figurer; när det ingår som en komponent i en dramatisk si- 
tuation som blir löst eller i en situation där utgången förblir osä- 
ker; när utövarna av våldet upplevs som sympatiska eller som 
osympatiska, som kraftfulla eller svaga. 

När SG kommittén sammanfattade resultaten tog de alltför stor 
hänsyn till de reservationer som forskare alltid gör vid tolkningen av 
sina resultat. Som man kunde ha förutsett, visade ett antal undersök- 
ningar att en del barn är mer mottagliga för påverkan än andra, så 
att kontakt med våld har en särskilt inflammerande effekt på dessa. 
Helt logiskt serverade man härigenom TV-bolagen det defensiva ar- 
gumentet att individer (barn eller vuxna) som söker en kick med alla 
tillgängliga medel alltid skaffar sig sådana, och att om inte TV fanns 
till hands skulle något annat stimulus fylla samma syfte. Detta argu- 
ment bortser från det odiskutabla och ofrånkomliga förhållandet att 
redan distributionen av budskap - liksom av produkter - leder till 
slumpvisa kontakter (mellan individer och budskap) som när de väl 
blir invanda lätt förvandlas till autonoma preferencer (behov som 
kommer inifrån en själv). 

Denna poäng missade president Lyndon Johnsons kommitté 
om obsceniteter och pornografi, som behandlade ett ganska likar- 
tat problem. De slog fast att det finns inget behov för regering- 
en att fortsättningsvis inkräkta på den vuxnes fulla frihet att läsa, 
mottaga och titta på vilket sådant material de än önskar, efter- 
som det hitintills inte fanns några bevis för att exponeringen för 
öppet sexuellt material spelar någon betydande roll för uppkoms- 
ten av brottsligt beteende bland unga eller vuxna* Jag går inte 
emot kommissionens rekommendationer, som jag instämmer i på 
medborgarrättsliga grunder, men däremot mot slutsatsen att effek- 
ter som vi inte vet hur vi skall mäta för den skull inte skulle vara vär- 
de att ta på “allvar och oroa sig över. 

När pornografi är lätt tillgänglig, leder detta till konsumtion 
bland människor som eljest aldrig skulle ha kommit på idén. Sta- 
tistiska signifikanstest i kontrollerade experiment saknar all re- 
levans i jämförelse med de sorgliga realitetema vid Times Square 
och dess motsvarigheter i de flesta stora amerikanska städer. På 
liknande sätt förhåller det sig med våldet. När detta är ett stående 1 Report of the Com- 
inslag i mediaunderhållningem exponeras det för och accepteras IIIiSSiOD OI! 05806111!!! 
av människor som aldrig på eget bevåg skulle söka upp eller välja 

and p°m°graphyt New 
, . . . York, Buntam, 1970, det hellre än st1llsammare(egenthgen bhdare) nojen. sid. 584,9_ 

Att en särskild attraktion till (”predisp0sition) våld och erotiskt 
material spelar en roll för exponeringsfrekvensen betyder inte att 

search Bureau data var denna attraktion även forklarar konsekvenserna eller att en allmän endast 43 .z av den ma_ 
och frekvent exponering av vålds- och erotiskt mediainnehåll till per- 1a ud som 2.545119, 
soner utan särskild attraktion härtill för den skull inte skulle få nâg- såg på TV barnpro- 
ra konsekvenser. Fauw- För bar? men” 

I detta sammanhang måste det betonas (fast jag (Bogart) inte 16e årbcåårloåáåá :få fann detta påpekat av SG-rapporterna) att bam ser mer vuxen- 32 a; av dens totala Tv_ 
program än barnprogram? tid. 

2 Enligt American Re- 
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Oturligt nog hade S G-kommittén ingenting att gå på när den ställ-

des inför den oundvikliga frågan om hur stor andel av barn och ung-
domar som är mottagliga får de antisociala effekterna av TV-våldet.

Detta är en betydande svaghet i forskningsprogrammet, eftersom
man hade kunnat förutsäga att frågan skulle komma upp. Det är

möjligt att dra slutsatser från oberoende studier av olika grupper
av barn om hur stora andelar som framstår som sårbara för den

ängslan, oro och besvikna ilska som kan aktiveras genom vålds-

program. Även om denna andel är liten (och resultaten visar att den i

vissa utsatta barngrupper inte alls är liten) är dess storlek ingen in-

dikation på dess potential när det gäller att skapa sociala problem
och social oro. Och även om TV-mediets skadliga inverkningar är

små i relation till det överväldigande inflytandet av hemmiljön
och vår tids sociala stress och spänning, minskar inte detta vikten

av korrigerande åtgärder.
SG-kommittén valde att ge sin huvudfråga den formulering,

som TV-branschen, trots alla sina protester, förmodligen finner

mest acceptabel: Leder barns exponering för TV-våld till att de

begår definierbara antisociala handlingar? Detta var precis den

frågeställning som restes i det oberoende forskningsprogram som

finansierades av CBS. Stanley Milgram och R. Laurie Skotland

genomförde en rad sinnrika experiment, där deltagarna exponera-
des för ett TV-program som visade en antisocial handling (rån av

en insamlingsbössa för välgörande ändamål). Deltagarna bered-

des därefter tillfälle att imitera denna handling (samtidigt som de

utan vetskap härom observerades). Trots att det antisociala be-

teendet ökade (i jämförelse med en kontrollgrupp) när deltagarna
blev lurade på den belöning som utlovats för deras medverkan,
fick man inga mätbara bevis på att denna ökning reflekterade de

direkta effekterna just av det FV-program som de fått se. Man har

härvid presenterat problemet i termer av stimulus-response-te-
orin. Våldsamma budskap sänds. Om de ger upphov till aggres-
siva handlingar, skall vi kunna räkna dessa. Om vi inte kan räkna

dem så existerar de inte - enligt denna teori.
Men i verkliga livet fungerar inte kommunikationen på det viset.

Masskommunikationsforskningens historia har visat på de enorma

svårigheterna att sålla ut de specifika kommunikationseffekterna
från väven av omgivande sociala inflytanden. Frånvaron av slutgilti-
ga och fullt bindande resultat, när man tillämpar statistiska signifi-
kanskrav visar snarare på begränsningarna hos tillgängliga under-

sökningsmetoder än på svaghet hos de studerade påverkningsfakto-
rerna.

Det är förståligt att SG-undersökningarna inriktades på våld som

uttryck för aggression. Men en del av TVs viktigaste effekter kan ge

sig till känna på beteende- och åsiktsområden som är svåra eller

omöjliga att mäta. De osynliga effekterna av enskilda handlingar,
som har sin rot i TV-våld, kan tillsammans bilda mönster som läm-

nar spår i hela kulturen, även när enskilda episoder inte kan kopplas
till specifika påverkningstillfällen eller effekter av sådana.
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Låt oss betrakta den traditionella behandlingen av svarta i TV, 
på film och i radio fram till mitten av 60-talet. Svarta förekom 
knappt i mediet, och de fåtaliga gånger de förekom tilldelades de 
mycket stereotypa roller (konduktörer, kypare etc.). Antag att be- 
teendevetenskapliga forskare 1960 hade fått i uppgift att mäta ef- 
fekterna av att behandla svarta som non-persons på TV. Denna 
behandling på TV var trots allt bara en förvriden avspegling av 
deras handikapp i verkligheten, vilket givetvis representerade en 
mycket starkare påverkan. Ingen skulle ha kunnat ta fram över- 
tygande bevis för att just frånvaron av svarta i TV påverkade de- 
ras uppfattning av sig själva utöver vad som härrörde från den 
strukturella (sarnhällsgenomsyrande) diskrimineringen. Det skulle 
ha varit ännu svårare att demonstrera de effekter som frånvaron 
av svarta i TV hade på attityderna hos den vita majoriteten. Sunt 
förnuft i förening med vetenskaplig social teori skulle trots detta 
ha medfört att vi 1960 skulle ha sagt att utestängandet av svarta 
från mediet hade en effekt och en icke önskvärd sådan. Men i 
frånvaron av hård-databevis, kunde man lätt avfärda sådana ar- 
gument. Vi har här en klar parallell till problemet med att bedöma 
och ta ställning till de subtila effekterna av TV-våldet. 

Vid den tiden, 1960, påstod TV-branschens folk, när de tillfrå- 
gades, att de gärna skulle ha svarta underhållare med i program- 
men, men att detta skulle vara oacceptabelt för deras annonsörer. 
Även de senare förnekade alla fördomar för egen del. De ville 
bara undvika att vara kontroversiella i onödan - som affärsmän 
hade de inte råd att stöta sig med ett betydande antal kunder. 
Trots dessa argument kom en ändring till stånd - en stor föränd- 
ring som slutligen ägde rum på grund av stark 
press från olika håll. Och ingen annonsör gick i konkurs därför att 
alla bigotta slutade köpa hans produkter när TV ändrades till det 
bättre. 

De frågor som aktualiseras i SG-projektet går långt utöver den 
betydelse som TV-våldet har för aggressivt beteende hos barn. 
Egentligen är det fråga om massmedias långsiktiga inverkan på 
vår nations karaktär. Ingen vet hur man skall mäta de krafter som 
skapar karaktär. Men när det är som bäst förstår ändå vårt sam- 
hälle vilka krafter som skapar god karaktär. 

Symboliska fantasier med och kring våld (konstlade våldspro- 
dukter) hör inte till dess krafter. TV-program med sådant innehåll 
tillfredsställer breda publikgrupper och har haft sina motsvarighe- 
ter inom andra media under hela populärkulturens historia i Arne- 
rika, mest påtagligt inom filmen. Våld i media kan närmast ses 
som kommersiella uttryck för de passioner som i växande grad 
sprider sig till stora områden av vårt kollektiva liv. Det vore enfal- 
digt att påstå att dessa krafter skulle omintetgöras om media 
bannlyste alla Macbeth-program och ägnade alla nyhetssänd- 
ningar åt de ljusa sidorna av livet som en del redan har gjort. Än- 
då kan vi inte avfärda TV-våldets betydelse bara därför att andra 
och starkare krafter också i hög grad stimulerar aggressiva fantasier 
och uppväcker känslor som leder till aggressiva handlingar. 



458 Bogarts översikt över SGR SOU 1981:16 

Våld kan aldrig elimineras från TV, därför att våldet är en del 

av livet och konsten. Så länge nyhetsrapporteringen i TV är fri, 
kommer verklighetens våld och brutalitet att reflekteras i mediet. 

Och så länge TV bereder utrymme åt teater och film med konst- 

närlig integritet, kommer den att visa våld som en dramatisk sida 

av mänskliga relationer. 
Som alla vet som arbetar yrkesmässigt med TV är emellertid 

det verkliga problemet inte det våld som ärligt avspeglar vår plå- 
gade tids konflikter och passioner. Problemet är det medvetna 

bruket av våldsklichéer, våld som formel, våld som en handelsvara 

som förpackas” för att sälja och säljas. Å andra sidan, är detta 

mindre motbjudande, eller mer skadligt för den allmänna välfär- 

den än när man använder klichéer och formler för att beskriva 

andra sidan av mänskliga relationer? 

Representerar våld ett mera fördärvligt inflytande än beskriv- 

ningen av människor och deras problem på ett banalt, tarvligt, 
vulgärt eller meningslöst sätt? Tas inte sådana beskrivningar för 

givna som en del av vår kulturella smältdegel som varje litet bam 

dopas ner i när det börjar utforska omvärlden? En undersökning 
av dessa breda påverkningsfaktorer representerar ett mera frukt- 

bart ämne för studium än själva TV-våldet, men TV-industrin är 

knappast redo att ta itu med detta och regeringen betraktar det - 

med all rätt - som liggande utanför dess jurisdiktion. 
Vad har undersökningen fått för kortsiktiga konsekvenser? Na- 

tional Institute of Mental Health har satt igång nya forsknings- 
kontrakt för att konstruera en skala för våldsindex som i fram- 

tiden kan användas för bedömning av program. Det har skapat 
dåligt samvete hos annonsörerna i barnprogrammen. Det har utan 

tvekan friskat upp programmakamas känslighet för problemet, på 
samma sätt som tidigare undersökningar. De långsiktiga effekter- 

na återstår att se . . .

Vad kan vi lära av hela projektet? 

l. . . . . . .
2. Det är svårt att översätta resultat från social forskning till det 

slag av absoluta utslag som antingen lyder på stopp eller klarsig- 
nal som beslutsmakarna kräver. Den sociala forskaren kan inte 

alls experimentera som han skulle vilja med människor som 

kemisten kan med olika ämnen i sitt laboratorium. Han sysslar 
i allmänhet med mer komplexa faktorer och förhållanden vil- 

kas inbördes förhållande är svårare att reda ut. 
Å andra sidan har man i affärsvärlden lärt sig att handla effek- 

tivt på grundval av den sociala forskningens försiktiga och ofull- 
ständiga resultat. Lagstiftare och andra ämbetsmän måste lära 

sig att göra detsamma. 
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3. Ackumulerade resultat från många undersökningar i liten skala 
kan för lekmannen aldrig te sig lika övertygande som ett fåtal 
undersökningar med stora och representativa urval. Beslutsfat- 
tarna måste lära sig inse att man inte bör tillämpa samma 
stränga bedömningsgrunder för hårdkontrøllerade försök med 
små grupper som gäller för resultat från stora nationella urval. 

Kommentar: 

Detta innebär i klartext att sambandsvården och differenser som siffer- 
mässigt inte är särskilt höga trots detta måste betraktas som säkra när 
de erhållits vid undersökningar av små grupper, som av statistiska -inte 
av sakbetonade skäl - aldrig kan ge resultat på samma nivå som under- 
sökningar med lO OOO-tals personer. (K. E.) 

4. Idén att den berörda branschen inte bara skulle vara direkt 
representerad i en vetenskaplig undersökning av sin egen 
verksamhet, utan också få inlägga veto beträffande samman- 
sättningen av forskningsgruppen är alltför dum och skandalös 
för att inte kommenteras. Det kan inte tillåtas i något mera 
projekt som bekostas av allmänna medel och gäller en viktig 
fråga som påverkar etablerade intressen. 

5. Forskningsprogrammets budget representerar 0.01 (en tiondels 
promille) av de 10 miljarder S som konsumenterna och an- 
nonsörerna tillsammans spenderade på TV 1972. En miljon 
dollar känns inte som någon större summa varken i förhållan- 
de till de pengar som investerats i detta medium eller till den 
tid och den uppmärksamhet som allmänheten satsar. Ändå är 
detta projekt unikt i den offentliga budgeten i fråga om stor- 
lek, omfattning och inriktning . . . Detta slag av samvetsgrann 
insats för att tjäna allmänheten blir i framtiden svårare att 
uppbåda om man inte tar hänsyn till resultaten av detta slag av 
social forskning. 

Den slutgiltiga kommentaren med denna innebörd kom från Sur- 
geon General själv, (numera) Jesse L. Steinfeld, i hans vittnesmål 
inför senatens undersökningskommission i fråga om TV-våld och 
aggressivitet: 

”Medan kommitténs rapport är försiktigt formulerad och an- 
vänder ett kvalificerat språkbruk som är avpassat för beteende- 
forskare, står det klart för mig att orsakssambandet mellan TV- 
våld och antisocialt beteende är tillräckligt för att föranleda lämp- 
liga och omedelbara motåtgärder. Forskningsresultat om sådana 
sociala företeelser som TV-våldets relationer till aggressivt beteen- 
de kommer aldrig att bli så klara att alla forskare skulle instämma 
med ett generellt påstående om orsakssambanden. Men det finns 
en punkt där resultaten räcker för att motivera att man går till 
handling. Den punkten har vi nått nu. (That time has come.)” 
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Reprinted with per- 
mission from The Early 
Window by R M Lie- 
bert, J M Neale and E S
Davidson, copyright 
1973, Pergamon Press, 
New York. 
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Innan vi går över till referat av och citat från tre av SG-projektets tek- 

niska rapporter (kap. 34-36) vill jag komplettera bilden med några av- 

snitt från 

The early window - det tidiga fönstret- TV°s effekter 

på barn och ungdom 

Denna bok från 1973 av Robert M. Liebert, John M. Neale och Emily S.

Davidson* från State University of New York, har ägnat ett avsnitt åt 

vad som hände inom och kring Surgeon General-kommittén när de av 

kommittén beställda forskningsrapportema flutit in. Redogörelsen är 

både lärorik och underhållande. Nedan följer några partier som jag har 

valt att översätta. 

Trots att kommitténs rapport pekade på att man funnit ett or- 

sakssamband mellan våldstittande och aggressivt beteende hos 

unga, var rapporten olyckligt nog utformad så att den ledde till 

missförstånd och sammanfattningen var direkt vilkseledande . . .

John P Murray, projektets forsknings-samordnare, och en av de 

få utanför kommitténs egen krets som var närvarande vid för- 

handlingarna om slutrapportens formuleringar berättar härifrån: 

Regeringens representanter gjorde stora ansträngningar för att 

få fram ett enhälligt signerat dokument. Folk var väldigt arga och 

sammanträdena extremt spända med de krigande parterna på var 

sin sida av bordet, ilsket gloende på varandra, särskilt mot slutet.” 

Resultatet blev otvivelaktigt en kompromiss, där de fem TV-re- 

presentantema livligt deltog i debatten. Enligt tidskriften News- 

week hände följande: 
”Vid ett tillfälle under sammanträdena . . . lyfte den förre kon- 

sulten vid Columbia Broadcasting System, Wiebe sina ögon från 

ett särskilt resultat och muttrade: Det här ser ut att vara skrivet 

av någon som hatar TV. Men den mest glödande försvararen av 

sin industri var Columbia Broadcasting Systems forskningsdirek- 
tör Joseph Klapper, som bl. a. lobbade för en mängd av dock 

och emellertid - reservationer i texten.” 

Många av de forskare som deltagit i projektet ansåg att deras ar- 

beten hade blivit felaktigt refererade, framför allt när det gällde att 

bagatellisera vad som föreföll som ett klart samband mellan TV-våld 

och ungdomars aggressiva beteende. 
Dr Monroe Lefkowitz, chef för forskningen vid staten New 

Yorks departement för mentalhygien, skrev i ett brev till S.G. Pas- 

tore: SG-kommittén ignorerar, urvattnar och förvrider de fram- 
komna forskningsresultaten i sin rapport Television and Growing 

up: The Impact of Televised Violence.” Som författare till en av de 

tekniska rapporterna, som behandlade TV-våld och aggressivt be- 

teende. . . anser jag att kommitténs slutsatser om TV-våldets kausa- 

Ia betydelse för aggressivt beteende göms undan med hjälp av felakti- 
ga påståenden, överdrivna reservationer, och att rapporten är poten- 
tiellt skadlig för ungdomen och samhället . . . 
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Lefkowitz reaktion är stark men inte på något sätt unik. Matil- 
da Paisley gjorde en enkät om vad SG-forskarna ansåg om kom- 
mitté-rapporten. Denna visade att hälften av de medverkande 
forskarna ansåg att deras resultat inte blivit korrekt redovisade. 
Exempel på några brev (där forskarnas namn ersatts med bokstä- 
ver): 

B kommenterade att de i själva verket fördjupade sig alltför 
mycket i några av våra perifera resultat för att därmed dölja hu- 
vudresultatet.” 

Forskarna G, L och P talade om ”konstig betoning av vissa sa- 
ker, vilseledande fokus resp. selektiv fokusering på vissa re- 
sultat. 

E och F talade om direkta fel i redogörelsen för deras resultat. 
T påtalade att slutsatserna är urvattnade och övergarderade. 

En fråga i Paisleys frågeformulär hade följande lydelse: Oav- 
sett vad ert eget projekt handlade om, vilket av följande förhållan- 
den mellan TV-våld och aggressivt beteende anser Ni mest rimligt 
och troligt? 

Tittande på TV-våld ökar aggressiviteten; 
Tittande på TV-våld minskar aggressivitet; 
Tittande på TV-våld har ingen effekt på aggressivitet; 
Sambandet mellan FV-våld och aggressivitet beror på en tredje 
faktor eller uppsättning av faktorer; 

e Annat- i så fall ange vad? 

0.069 
Ingen av de 20 forskare som besvarade frågan prickade för alter- 
nativen b eller c. Alltså ansåg dessa forskare att det finns ett sam- 
band mellan TV-våld och aggressivitet och att den sedan länge 
tveksamma katharsis-hypotesen var ohållbar. 70 % av de utfråga- 
de valde enbart alt. a: tittande på TV-våld ökar aggressivt beteen- 
de. Alla de andra gjorde vissa reservationer genom att också pric- 
ka för alt. d eller e. 

I mars 1972, kort efter publiceringen av de tekniska rapporter- 
na, höll senator Pastore (han som startat det hela) en rad senats- 
förhör för att reda ut situationen. 

På en fråga av Pastore svarade en av kommittéledamöterna S. 
Pool: 

Tolv forskare med i övrigt olika åsikter och bakgrund var en- 
hälligt eniga om att det vetenskapliga materialet visade att TV-tit- 
tande på TV-våld får unga människor att bete sig mer aggressivt.” 

Alberta Siegel, en annan komrnittéledamot påpekade: Den 
kommersiella televisionen ger sitt eget bidrag till de faktorer som 
ligger bakom aggressiviteten i vårt samhälle. Det gör den genom 
underhållning med ändlös upprepning av budskapet att konflikter 
bör lösas med aggression, att våld är ett sätt att lösa problem.” 

Pool och Siegel hörde till kommitténs akademiska medlemmar. 
De hade arbetat för en stark rapport på grundval av allt existe- 
rande material. Men även I. C., T. C. och andra TV-representan- 
ter i kommittén höll med om att situationen var tillräckligt allvar- 
lig för att kräva en aktion från samhällets sida. 
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Även TV-bolagens ledare var inkallade som vittnen. National 

Broadcasting Corporations ordförande J. D. sade: 

Vi instämmer med Surgeon General, att den tidpunkt har kom- 

mit då man måste göra något. Och vi är naturligtvis villiga att 

samarbeta på alla sätt tillsammans med resten av industrin.” 

E. H R lovade för American Broadcasting Corporation: 
Nu när vi kan vara rätt säkra på att TV-våldet kan öka aggres- 

siva tendenser hos en del barn, måste vi ta hänsyn till detta i vår 

programplanering.” 
Surgeon General Steinfeld själv gjorde följande otvetydiga yt- 

trande: 
Min tolkning är verkligen att det föreligger ett kausalt sam- 

band mellan TV-våld och efterföljande antisocialt beteende, och 

att bevisen härför är tillräckligt starka för att kräva vissa åtgärder 
från de ansvariga myndigheterna, från TV-industrin, regeringen 
och medborgarna.” 

Även om få samhällsforskare skulle sätta sigillet ”Absolut bevisat 

på denna eller någon annan forskning, så blev bevisens tyngd och ny- 
hetsmediernas starka reaktioner till slut tillräckliga för att skapa ett 

försenat erkännande av forskningsresultatens innebörd och konse- 

kvenser. De vittnesmål och den dokumentation som presenterades vid 

senatsförhören var överväldigande. 
Senator Pastore fick sitt svar till slut. Detta är väl fångat i det 

följande ordbytet, mot slutet av förhandlingarna, mellan Pastore 

och Dr Eli Rubinstein (R. var vice ordf. i SG-kommittén, och led- 

de forskningen och förde kommitténs talan i Surgeon General 

Steinfelds frånvaro). 
Senator Pastore: Och ni är nu, i likhet med Surgeon General, 

övertygad om att vi har nog med resultat om TVs effekter på 
barn för att vidta åtgärder?” 

Dr. Rubinstein: °Ja, det är jag, sir.” 

Senator Pastore: Utan att sammanfatta de resultat som vi nu 

redan känner till- och bortsett från en och annan enskild persons 

uppfattning - är Ni fortfarande övertygad om, på samma sätt som 

Surgeon General är övertygad, att det finns ett orsakssamband 

mellan TV-våld och barns sociala beteende?” 
Dr. Rubinstein: J a, det är jag, sir.” 
Senator Pastore: Då anser jag att vi bör utgå från det. 9,? 
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Kapitel 34 Surgeon Generalrapporten, 
Volym 2 - TV och social inlärning 

Detta kapitel omfattar referat av och citat från Robert M. Lieberts över- 
sikt: 

Några samband mellan att se på vâldsprøgram och att bära sig aggressivt
ât - Television and Social Learning: Some Relationships Between 
Viewing Violence and Behaving A ggressively 

ovannämnda översikt bygger på följande undersökningar: 
Childrens Responses to Television Violence. Aimée Dorr [erfar and Do- 
nald F. Roberts 

Short-term Effects of Televised Aggression on Childrens Aggressive Be- 
havior. Robert M. Liebert and Robert A. Baron 

Television Content andlYoung Childrens Behavior. Aletha H. Stein, Ly- 
nette K. Friedrich, Fred Vondraeek 

Reality and Fantasy in Filmed Violence. Seymour Feshbach 

Television and the Behavior of Preschool Children. Harold W. Steven- 
S0”. 
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 En av de enskilda un- 
dersökningar refereras 
sid 467 (Stein m. f1.). 
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Surgeon Generalrapporten volym 2 - 

TV och social inlärning 

Inledning 

Denna volym som behandlar TVs roll för de yngre - och mest påverk- 
bara - barnen redovisar bl. a. ett antal laboratorieförsök. Redovisningen 
av små barns inlärningsmekanismer och laboratoriemässiga försök utgår 
från en begreppsapparat som delvis är komplicerad och ligger vid sidan 

av vardagens språk och tankemodeller. Detta betyder att man antingen 

gör en ytlig redovisning av resultaten utan någon koppling till hur dessa 

kommit till eller också får man ge utrymme för den teoretiska bakgrun- 

den, beskrivningar av försöken och definitioner av de inblandade be- 

greppen. Liebert som själv är av samma uppfattning inleder sin sam- 

manfattning med ett avsnitt med definitioner och distinktioner samt 

med ett metodologiskt avsnitt. Efter en genomgång av de enskilda re- 

sultaten följer en utvärdering och sammanfattning av dessa. 

Då de tekniska partierna inte bara är utrymmeskrävande utan också 

ställer betydande krav på förkunskaper och kanske kan verka avskräc- 

kande på en stor del av läsekretsen har jag begränsat mig till att över- 

sätta den senare delen av Lieberts sammanfattning (K. E.) 

Utvärdering och sammanfattning av resultat 

Ny forskning kring sambandet mellan barns tittande på våldspro- 

gram i TV och deras aggressiva beteende har analyserats utifrån 

teoretiska och metodologiska frågeställningar. Resultaten pekar 

genomgående på att barnen är utsatta för stora doser av våld på 
TV. Det är också klart att de tar till sig en del av de aggressiva be- 

teenden som de ser, liksom att de har förmågan att själva upprepa 
dem. 

Skillnader i förmågan att komma ihåg hänger samman med ål- 

dern så som man kunde vänta sig, nämligen bättre minne hos äldre 

barn än hos yngre. Hur programinnehållet påverkar vad barnen 

kommer ihåg, vet man mindre om, men det ser ut som om våldets 

innehåll lärs in och blir ihågkommet minst lika väl som icke-vâldsbe- 

tonar go i 
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Kommentar:

Här som i övrigt i denna volym ser det för mig ut som om man blandar 
samman vad barnen verkligen kommer ihåg - inklusive lagrar i sitt un- 
dermedvetna - och vad de kan berätta att de kommer ihåg, två helt olika 
saker. (K. E.) 

Bamen accepterar och imiterar direkt i sin lek de TV-beteenden 
som antingen ser ut att ge belöning eller att inte ge några negativa 
effekter. De kopierar också TV-sekvenser i sin lek. Bestraffningar av en aggressiv modell (förebild) gör däremot att barnen undviker att 
omedelbart upprepa just det beteendet, men det förhindrar varken in- 
lärning eller att det upprepas senare under mindre riskabla omstän- 
digheter. 

Sambandsstudier visar en genomgående koppling mellan tittande 
på väldsprogram och flera olika uttryck för och mått på aggression. 

Detta resultat är vanligt för båda könen när man mäter effekten 
med attityder till och gillande av aggression. När man går över till 
att använda aggressivt beteende som mätt begränsas effekterna till 
pojkarna. Dessa korrelationer är hämtade från grupper med en 
bred sammansättning ifråga om ekonomisk bakgrund och familje- situation. 

Det är viktigt att framhålla att sambanden, samtidigt som de är 
genomgående och konsekventa, pekar på ett måttligt (modera- 
te) samband mellan tittande på TV-våld och efterföljande agg- ressiva attityder och beteenden. Vidare år sambandet utspättge- nom att vara beroende också av vissa kulturella faktorer och fa- 
miljefaktorer. På samma sätt som ett barns föda och motion har 
betydelse för dess hälsa men inte för den skull är ensamt eller på 
något dominerande sätt avgörande, så är barnens exponering för 
TV-våld kopplad till aggressivitet i vissa former. Sambandsstudi- 
ema stöder men bevisar inte hypotesen om ett kausalt förhållande 
mellan exponering för TV-våld -› aggression i pilens riktning. 

Experimentella studier av våldshämmande effekter och sådana 
som minskar våldshämningarna visar övervägande att konsum- 
tion av våldsprogram kan leda till eller öka barnets villighet att ta 
till aggressivt beteende. Dessa resultat stämmer med resultaten 
från sambandsstudiema. Men, som Berkowitz har framhållit, så 
är det viktigt att skilja mellan á ena sidan påståendet att tittande 
på våldsprogram kan ha sådana effekter och á andra sidan att det 
kommer att ha sådana effekter för ett visst barn . . . ett stort antal 
faktorer som har med situationen och personen att göra är indrag- na i den process där det konsumerade våldet ökar sannolikheten 
för aggressiva handlingar - däribland barnets attityder till ”vålds- 
situationen, beredskapen att agera aggressivt, barnets aggres- 
sionsvanor etc. 

De nya studierna ger stöd för betydelsen av alla de ovannämn- 
da bidragande påverkningsfaktorerna. Stein och Friedrich fann 
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t.,ex. att aggressionshandlingar i vardagssituationer ökades av 

aggressiva tecknade program bara för barn som redan innan var 

relativt aggressiva 

Feshbach lyckades visa att en speciell typ av fantasi minska- 

de det vanliga inflytandet av aggressionsprograrn. 

Ekman, Liebert, Friesen, Harrison, Zlachin, Malmström och 

Baron fann att av de pojkar i 6-7-årså1dern, som tittade på aggres- 

siva program var det ”bara” de som blev så glada och upplivade 
av våldet under visningen att de då såg glada ut (studerades med 

film), som inspirerades till aggressivt beteende efter visningen. 

Resultat som stöder uppfattningen att TV-våld kan reducera agg- 
ressionerna hos tittarna är mycket sällsynta (scant”) och går rakt 

emot många undersökningar av olika forskare som visar på samband 

i riktningen från tittande till aggressivt beteende. 

Nästan alla experimentella undersökningar har sina brister . . . 

Men det är viktigt att notera att alla dessa brister år unika och in- 

te genomgående. Var och en förekommer bara i en undersökning. 
Alla undersäkningsresultaten pekar konsekvent i samma riktning 
och tillsammantagna utgör de hållbara bevis mot anklagelser för att 

det skulle röra sig om effekter av olika (andra) faktorer (än det stu- 

derade TV-vâldet). 

Att göra en meningsfull analys av hur adekvat en viss undersök- 

ningsuppläggning år i förhållande till den studerade frågan år inte 

så svårt. Svårt är däremot att bedöma resultatets allmänna till- 

låmplighet utanför undersökningens egna ramar. Kvalificerade 

socialforskare har också för länge sedan övergivit idén om att det 

skulle finnas något avgörande experiment som skulle kunna 

förse oss med någon slutgiltig kunskap om generella processer. I 

stället råder stor enighet om att den bästa lösningen är att ta hän- 

syn till den samlade vikten av alla resultat som belyser en viss frå- 

ga - från surveys (breda intervjuundersökningar), sambandsstudi- 

er, fält- och laboratorieexperiment. Om resultaten från alla såda- 

na us (där angreppsvinklar, metoder, forskare och laboratorier 

växlar) pekar tillräckligt starkt i en och samma riktning, då kan 

forskarna med viss tillförsikt tillåta sig att dra socialt giltiga slut- 

satser. 

Förf. själv (Liebert) tror för sin del att de resultat som diskute- 

rats här - tillsammans med en ansenlig mängd av tidigare forsk- 

ning - berättigar till att föra fram några tentativa slutsatser för 

diskussion i den offentliga debatten. Sålunda ger de tillsamman- 

tagna resultaten anledning till följande sammanfattning: 

l. Man har på ett övertygande sätt visat att bam genom TV expone- 
ras för betydande mängder av vålds-innehåll samt att de kan 

komma ihåg och lära sig av vad de ser. 
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2. Sambandsstudier har visat på regelbundet återkommande sam-
band mellan tittande på våldsprogram och ett flertal mått på agg-
ressivitet. Dessa samband härrör från undersökningsgrupper med
en imponerande bredd i fråga om socio-ekonomisk bakgrund,
geografisk hemort och familjesituation.

3. Den övervägande delen av experimentella studier stöder hypote-
sen att det finns en kausal länk från exponering för TV-vâld i
riktning mot efterföljande aggressivt beteende.

4. Upprepade experimentella undersökningar har visat att kon-
sumtion av aggression på film eller via TV under vissa omstän-
digheter ger hämningsupplösande effekter i grupper som ålders-
mässigt omfattar såväl barn från förskolestadiet som vuxna män-
niskor och åldrarna däremellan.

För nästan varje åldersgrupp föreligger sådana resultat från minst
ett par och ibland flera av varandra oberoende forskarlag. Dessa
resultat stämmeri allmänhet väl ihop med (som ett kugghjul med
ett annat) de numera talrika sambandsstudier som utgår från
mer verklighetsnära tittar- och aggressions-situationer.

De undersökningar som inte får några statistiska samband mellan
våldstittande och aggressivt beteende utgör en distinkt minoritet, och
de som påstår att konsumtion av aggression minskar aggression är
så sällsynta att de närmast kan betraktas som anomalier.

Kommentar:

Detta och andra uttalanden visar klart att den s. k. katharsisteorin är
helt överspelad i sammanhanget. Frågan behandlas mera ingående sid.
396-400 i min översättning av kapitlet The Catharsis Controversy” i
Comstock m. fl. Television and Human Behavior. (K. E.)

Liebert fortsätter:

Om man anlägger sannolikhetsaspekter på de samlade resultaten,
som man gör på det medicinska området, så representerar de senaste
resultaten ett verkligt framsteg när det gäller att bedöma TV-våldets
inverkan på barn och unga. Framför allt finns det ett rejält underlag
för följande slutsats som uttrycker vad som med största sannolikhet
är giltigt:

Åtminstone under vissa omständigheter kan exponering för agg-
ression på TV leda barn till att betrakta och acceptera det de har sett
som en - åtminstone partiell - vägledning för deras eget beteende.

Som en följd härav bidrar det nuvarande utbudet av TV-underhåll-
ning i viss mån till aggressivt beteende bland många normala barn.
Denna effekt har nu demonstrerats i ett stort antal olika situatio-nner.

Av de enskilda rapporterna i SGR 2 skall jag bara referera Television
Content and Young Childrens Behavior” av A. H. Stein, L K. Friedrich,
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E. Vondracek. Denna undersökning betraktas som viktig och refereras 

ofta, för det mesta dock med uteslutande av vissa intressanta resultat. 

Projektet omfattade 97 förskolebarn (3,5-5,5 år) från alla sociala 

skikt, även riktigt fattiga. Det genomfördes i barnens naturliga miljö, 
deras egna förskolor. 

Resultaten visade att TV-program med aggressivt innehåll höjde agg- 

ressiviteten bara hos de bam som var aggressiva från början. Neutrala 

program påverkade dem inte i denna riktning. 
De icke-aggressiva hamen blev inte direkt mer aggressiva, men deras 

förmåga till självbehärskning minskade och gjorde dem mer lättretliga. 
Detta gällde alla barn och år det resultat som de flesta referenter inte 

bryr sig om att rapportera. 
Ett undantag var barnen från högre socialgrupper där den minskade 

besvikelsetoleransen tog sig uttryck i mer och bättre lek med andra barn 

- som om de ansträngde sig för att inte ge efter för sin irritation. 

S. k. prosociala program gjorde vissa bam mer hjälpsamma och mer 

benägna att följa regler för spel och lekar, nämligen bam från hem med 

låg socio-ekonomisk status Möjligen ingick inte sådana normer i hem- 

mets uppfostringsmönster, varför programmen fungerade som informa- 

tion. 
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Inledning 

Denna volym redovisar bl. a. resultaten från åtta undersökningar och 
rapporter som listats ovan. Inom parentes efter rapporternas namn an- 
ges där den siffra som Steven H. Chaffee använder, när han refererar till 
respektive rapporter i sin sammanfattning. 

SG-projektets tredje volym - Television och ungdomars aggressivi- 
tet » omfattar de undersökningar som vägt tyngst för de senaste årens 
kantring i riktning mot ett accepterande av våldsprogrammens betydelse 
för verklighetens våld. 

Den pedagogiska effekten härrör dels från resultaten av de enskilda 
studierna, dels från C. H. Chaffees sofistikerade sammanställning av re- 
sultaten, där han lyckas få ett totalresultat som är intressantare och vär- 
defullare än summan av delarna. 

Mot denna bakgrund ansåg jag det betydelsefullt att hela kapitlet 
skulle ingå i rapporten. Under arbetets gång har det emellertid visat sig 
att just de egenskaper som gör Chaffees sammanställning så värdefull 
också gör den mycket svårläst även efter vissa språkliga förenklingar i 
samband med min översättning. Definitionen av studerade variabler och 
jämförelsema mellan olika delstudier som är viktiga led i argumentatio- 
nen kan för många skymma det som trots allt är mest väsentligt, nämli- 
gen de resultat som har karaktären av slutsatser. 

Jag har försökt att lösa detta dilemma på följande sätt. De viktigaste 
resultaten har brutits ut och redovisas punktvis (i stället för som slutsat- 
ser av resonemang) i detta kapitel. Hela Chaffees sammanställning har 
lagts in som bilaga som en service åt de läsare som vill veta hur man 
kommit fram till resultaten. Originalrapporten går nämligen inte att få 
tag på. Den är för länge sedan utgången från US Post Office som 
distribuerar USAs offentliga utredningar. 

Den som har större intresse av de enskilda undersökningamas resultat 
än av Chaffees specialbehandling av dessa hänvisas till Bogarts rätt- 
framma referat kap. 33 i den föreliggande rapporten. I resultatsam- 
manställningen till SGR 2 har R. H. Liebert bidragit med en samman- 
fattning av Lefkowitz m. fl.s longitudiuella undersökning som bättre än 
Chaffees referat klargör dess centrala innebörd och stora bevisvärde. 
Jag har fört in vissa av Lieberts resonemang sist i föreliggande referat av 
SGR 3 sid. 12-13 och 15. 

Att det inte bara är svenska läsare som blir distraherade av informa- 
tionsmängden och argumentationsmetoden framgår av protokollet från 
de senaste hearings om resultatens innebörd som ägde rum 1972, kort 
efter publiceringen av undersökningsresultaten i de fem SG-volymema. 
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1 Med några mindre 
nerkortningar av tekni- 
ska partier. 
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Delar av detta protokoll som ingår i The Early Window: Effects of Te-

levision on Children and Youth” har översatts och återfinns i kap. 33 i 

den föreliggande rapporten sid 460.

Resultat som enbart hänför sig till de studerade faktorerna

- utan slutsatser

Pojkar och ungdomar med hög SES* håller sig i mindre utsträck-

ning med favoritprogram än flickor och ungdomar med låg SES. 

Bland dem som har något favoritprogram är det en högre andel

pojkar och låg-SES-ungdomar som anger ett våldsbetonat pro-

gram som favorit än bland övriga (4).3
Ett något besläktat resultat är att pojkar som drömmer om det

sociala lyftet för sin egen framtid i högre utsträckning gillar

våldsprogram än de som har lägre aspirationer (3).
På det hela taget har våra undersökningar mycket litet att till-

lägga om de psykologiska ursprunget till att gilla eller inte gilla

våldsprogram på TV annat än vad som förklaras av de ungas agg-

ressionsnivå.

Det faktiska tittandet på våldsprogram stämmer inte överens med

preferensema för sådana program. Det finns en tendens att titta

mer på våldsprogram än vad man skulle tro utifrån den utsträck-

ning som de listas som favoritprogram.

Statistisk kontroll av SES (varvid man bara jämför barn som har

samma SES) låter sambanden mellan våldstittande och olika agg-

ressivitetsfaktorer framträda rena (5 b).

De mer begåvade barnens tendens att totalt se mindre än andra

på TV går igen även i en lägre konsumtion av våldsprogram. Det-

ta samband påverkas varken av individernas totala TV-konsum-

tion eller av vad föräldrarna står för/ är, gör (l).
Föräldrarnas TV-vanor har visst samband med barnens mängd

av konsumerade våldsprogram. Tydligast gäller detta - åtminsto-

ne för IZ-åringarna - i fråga om nivån för föräldrarnas egen kon-

sumtion av våldsprogram.

Tonåringar betraktar våldsprogram som mycket realistiska, till och

med mer realistiska än nyheter och dokumentära program. (4). In-

levelse och engagemang i TV-våldet rapporteras oftare i samband

med kriminal- än med västemprogram. Flickor uppger en högre grad
av inlevelse, medan pojkarna identifierar sig mera med rollfigurer
som utövar våld (5 a).

En högre andel av yngre än av äldre ungdomar uppger själva att

de lärt sig aggressivt beteende från TV (5 a).
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Dessa tre reaktioner, inlevelse, identifiering och inlärning, är bara
svagt korrelerade med mängden av konsumerade vâldsprogram. De
uppvisar starkare samband med aggressivt beteende, vilket tyder på
att de kan inta nyckelroller vid inlärningen av social aggression via
TV (5 a).

Författarnas antagande är att selektivt TV-tittande är en form av in-
formationssökande, där den unge är starkt motiverad att söka för-
bilder för vuxet manligt beteendei TV, som tillhandahåller en lätt
tillgänglig källa av väldefinierade porträtt av maskulina stilar i vår
masskultur.

Antagandet får visst stöd i de resultat som visar att 1/5 av en
tvärsnittsgrupp ansåg att det aggressiva beteendet hos huvudrollerna
i deras favoritprogram visade hur folk borde handla. (4). I samma
riktning pekar att majoriteten bland de yngre ungdomarna mena-
de att de lärt sig aggressiva mönster för sitt beteende från TV
(5 a). Hypotesen att TV fungerar som en modell för olika sociala
roller behöver inte omfatta alla slags ungdomar för att vara socialt
betydelsefullt.

Samma undersökning (4) tillämpade ytterligare ett index som åt-
minstone delvis baserades på inre känslor och upplevelser
(- dock inte utan anknytning till den objektiva verkligheten),
nämligen de medverkandes uppfattning av i vilken omfattning oli-
ka våldsbrott förekom

l. i det egna grannskapet,
2. i ett närliggande storstadsområde och,
3. i ”denna del av landet.

På det lokala planet var svaret delvis beroende av direkta erfarenhe-
ter. Förf framhåller det intressanta i en nästan total enighet bland
ungdomar om att brottsligheten utanför deras eget område är mycket
hög. Äldre ungdomar och vita ungdomar tror att brottsligheten är
högre än andra. Däremot har uppskattningarna av brottsligheten i
omvärlden inget att göra med kön eller SES.

Kommentar:

Det sistnämnda resultaten är viktigt och intressant, bl. a. därför
att det stämmer med Gerbners samband mellan mycket TV-tit-
tande och rädsla för omgivningen (KE).

Slutsatser

”Samband mellan tittande på våldsprogram och
aggressivitet

I denna slutliga del av analysen av olika resultat skall fokus riktas
rrot den kärnfråga som vi medvetet har undvikit fram till nu, nämli-



476 SGR 3 - TV och ungdomars aggressivitet SOU 1981:16

gen det empiriska sambandet mellan konsumtionen av våldsprogram
och aggressivitet.

Vid detta vägskäl möter vi två forskningshypoteser som står

mot varandra.

l. Enkelt uttryckt kan man anta att aggressivitet hos ungdomar för
med sig att de föredrar våldsprogram.

2. Lika väl kan man anta att erfarenheter från en omfattande kon-

sumtion av våldsprogram utvecklar aggressiva tendenser hos de

unga.

Frånvaron av samband mellan de två variablema (konsumtion av

váldsprogram och aggressivitet) - eller negativa samband mellan

dessa skulle motbevisa båda hypoteserna.
Positiva samband kan betyda samband i båda riktningarna - 

aggressivitet både som en orsak till eller en följd av vålds-TV-tit-

tande eller som tecken på att det finns en tredje faktor som ligger
bakom och påverkar både aggressiviten och våldstittandet.”

Viktigt

Samband som finns kvar när man på statistisk väg har eliminerar

inflytandet av sådana tänkbara bakomliggande”faktorer utgör be-

vis för att i varje fall inte just dessa ligger bakom och orsakar sam-

bandet mellan aggressivitet och våldstittande.

Kommentar:

Härmed har man uteslutit vissa faktorers betydelse men inte bevisat”

andras, annat än indirekt genom att chanserna ökar att det skall röra sig
om äkta och direkta samband och inte om parallella effekter av något
annat. (KE).

”I ett försök att använda resultaten i en orsaksanalys har den ak-

tuella presentationen delats upp i två avsnitt:

Det första behandlar korrelationer mellan aggressivitet och pre-

ferens för våldsprogram.
Det andra avsnittet behandlar samband mellan aggressivitet och

den faktiska mängden av våldsprogram.

Korrelationer med preferenser för våldsprogram

Om mycket aggressiva unga män får fförstärkande bekräftelse på
sitt aggressiva beteende i de TV-program som de väljer ut, ger detta

all anledning att oroa sig för sådana program.

Om vi går till de longitudinella sambanden får man inget samband

mellan aggressiviteten i 8-årsåldem och preferenserna för våldspro-
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gram i 18-årsåldern, vilket det förmodligen borde ha funnits om det
war aggressiviteten som låg bakom preferenserna.

Inte i någon analys erhålls något samband mellan antalet begång-
na våldsbrott och preferens för våldsprogram.

Den röda tråden i alla undersökningarna och analyserna år att
sambandet mellan preferens för våldsprogram och ungdomarnas
egen aggressivitet endast gäller vita manliga ungdomar. Detta är
den dominerande slutsatsen av den enda undersökning som om-
fattar stora grupper av båda könen och av olika ras (4).

Man har varit inne pá en ganska enkel förklaring till detta specifi-
ka mönster. En överväldigande del av de vâldshandlingar som före-
kommer i serieprogrammen på kvällstidi TV begås av vita män. Om
programpreferenserna i viss mån påverkas av sökandet efter vuxna
roll-modeller (8), blir det alltså i första hand de aggressiva vita poj-
karna som skulle dras till program som ofta avbildar våld.

Korrelationer med faktiskt tittande på våldsprogram

Kommentar:

Det är dessa undersökningar som ger klara resultat. (K. E.).

Beträffande villigheten att gripa till våld, erhölls säkerställda positiva
samband med antalet våldsprogram för båda könen - i 3 av 4 pojk-
grupper och ialla 4 flickgrupperna.

Beträffande förslag till våld i tänkta konfliktsituationer är sam-
bandet med antalet våldsprogram säkerställt och positivt för de 4
flickgrupperna. För pojkarnas del finns detta samband endast i 2
grupper och utan att vara säkerställt. Det ser ut att samtidigt vara
uttryck för SES och föräldrarnas attityder.

Beträffande uppfattningen om våld som något effektivt får man
starka och rena samband med vâldstittandet för båda könen (utom
i en undergrupp).

Det fjärde aggressivitetsmåttet - accepterande/ gillande av vald - 
är inte alls kopplat till tittandet på våldsprogram.

Viktigt
I den undersökning som omfattar de flesta måtten på aggressivitet
och studerar det flesta antalet undergrupper, blir nästan alla sam-
band med det faktiska vâldsprogram-tittandet klart säkerställda och
positiva.

Sambanden med ett genomsnittsindex för självrapporterade
aggressionshandlingar är klart säkerställda i två helt olika typer av
samhällen.

Var och en av de fyra delkomponenterna (som tillsammans utgör
aggressivitetsindexet) får positiva samband med váldstittandet i alla
8 undergrupperna, varav 7 är säkerställda.
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Vid nedbrytning på 38 undergrupper efter kön och ålder, blir sam-

bandet positivt i 35 fall, varav 12 signifikanta. Av de 3 negativa
sambanden kommer inget i närheten av signifikans. Allt som allt kan

dessa resultat betraktas som ett imponerande uppbåd av bevis, sär-

skilt med tanke på att grupperna är så små (vilket kräver stora skill-

nader för att ge signifikans. K. E. ).

I 34 av 38 studerade undergrupper var det fortfarande mängden av

våldsprogram - och inte det totala tittandet - som var avgörande för

aggressiviteten. De starkaste sambanden ger den aggressivitetskom-
ponent som består av hur mycket våld som enligt barnens uppfattning
bör tillgripas i tänkta konfliktsituationer.

Den överväldigande positiva trenden i huvudsambandet (våldstit-
tande/ aggressivitet) håller väl, även vid jämförelser inom undergrup-

per som är lika i fråga om socio-ekonomisk standard och skolbetyg

(vilket betyder att de erhållna sambanden inte beror på de senare

faktorerna K. E. ).

Mängden TV-tittande är kopplat till självrapporterade våldsytt-

ringar. Men när det kommer till kritan - genom att studera olika

programformer var för sig - beror detta på att mycket tittande

automatiskt ger mycket tittande på våldsprogram.
Endast exponering för kriminal-deckar-äventyrs- och ”drama-

program samt Iördagarnas morgonprogram ger rena samband

med aggressivitet.

Det finns ett antal faktorer, som i tillägg till våldstittandet ökar

sannolikheten för självrapporterad aggressivitet, nämligen hur

mycket barnen tycker att de lär sig av aggressivt beteende pâ TV 

samt irritabilitet.
Om man endast jämför barn som är lika i dessa avseenden men

skiljer sig i fråga om mängden våldsprogram, ger denna mängd in-

te fullt så starka utslag i aggressivitet som i den osorterade barn-

gruppen, men sambandet förblir säkerställt (vilket betyder att

mängden av våldsprogram ger egna effekter, som inte bortför-

klaras av de två ovan nämnda förstärkande faktorerna K. E.).
Irritabilitet förefaller att vara en förstärkande omständighet,

kanske en som ökar sannolikheten för att det ”konsumeradd” vål-

det skall utlösa aggression.
I motsats härtill ingår att lära sig av aggressivitet på TV” som

ett led i själva den hypotetiska process varigenom TV-våld över-

sätts till aggressivitet.

Det bästa indexet på aggressivitet är kanske den tunga kombinatio-

nen av sjdlvrapporterad aggressivitet samt uppgiftema från kamra-

ter, lärare och mammor. Detta mått har ett säkerställt samband med

våldstittande även efter samtidig eliminerin g av den aggressivitet
som eventuellt härrör från irritabilitet, vad man lärt av våld på TV

samt föräldrarnas tillgivenhet och bestraffningsmetoder (5 b).



SOU H98] :16 SGR 3 - TV och ungdomars aggressivitet 479

Kommentar:

Då har man verkligen gjort sitt yttersta för att hitta andra förklaringar
till det aggressiva beteendet än själva våldstittandet. Man har till och
med fört åt sidan det som kanske är kärnan i inlärningsprocessen, näm-
ligen att barnen själva upplever att de lärt sig att ta efter aggressiviteten
pá TV (K. E.).

Resultaten från den longitudinella undersökningen erbjuder den mest
imponerande bevislänken mellan vâldstittande och aggressivitet. Fär-
äldrarnas uppgifter om barnens tittande på váldsprogram när de är 8
år gamla korrelerar signifikant med barnens aggressivitet i samma
ålder och ännu starkare med pojkarnas aggressivitet i 18-årsâ1dern
( 3). I flickmaterialet finns inte dessa samband.

Föräldrarnas uppgifter om det tidiga våldstittandet korrelerar
också med pojkarnas egna uppgifter om antisocialt beteende och
deras psykopatologi tio år senare. Författaren drar slutsatsen
att ”exponering för en diet av vålds-TV som bam är en trolig
orsak till uttryck för aggressivitet” i de sena tonåren, för pojkar.

Sambandet mellan förhållanden som är uppmätta med 10 års mel-
lanrum och som går i riktning från tittande till aggressivitet är desto
mer imponerande som det är starkare än sambandet mellan aggres-
siviteten vid 8 respektive 18 års ålder. Problemen med att fastställa
orsakssammanhang behandlas mera ingående sid. 481-482.

Del-sammanfattning
För att sammanfatta resultaten av detta nyckelavsnitt, har vi i föl-
jande tabell satt upp och jämfört de olika undergrupperna i de ak-
tuella undersökningarna som sätter våldstittande i relation till
aggressivitet. Pojkar och flickor har behandlats var för sig, och
undergrupperna har ordnats i áldersföljd.

För pojkarna finner vi positiva samband i fem av sex grupper plus
det positiva sambandet från den longitudinella undersökningen (3).
För flickorna är det bara den longitudinella undersökningen som inte
ger något samband. Mönstret med starkare samband fär yngre flic-
kor och äldre pojkar kan också utläsas ur tabellerna.

För varje grupp anges förekomst av positivt (+) eller noll - (0)
samband mellan den mängd av våldsprogram som den unge själv
lämnat uppgift om och ett aggressivitetsindex som bygger på den
typ av underlag som anges i tabellhuvudet. Starkare och mer ge-
nomgående konsekventa samband har markerats med två kryss
(+ +). Det rör sig om mycket approximativa uppskattningar av
resultatens beviskraf t (kraft att bevisa att sambandet inte är noll).
Totalt sett ugör tab. 44 - om preferenser. - en markant kontrast till
tab. 43 - om faktiskt tittande -, där sambanden var starkare och inte
begränsade till någotdera könet eller till någon särskild åldersgrupp
(Ras ingick inte i tab. I).
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Tabell 43 TV och ungdomars aggressivitet/korrelationer mellan tittande på
TV-våld och aggressivitet

Under- Plats Ålder Antal Egna upp- Andras upp-
sökning” gifter om gifter om

aggressivt aggressivt
beteende beteende

Pojkar

(3) New York 8-19 21 1 xx

(6) Michigan 10-11-12 434 xx

(5) Wisconsin 12-13 38 x x

(5) Maryland 13 122 x 0

(2) Maryland 14-15 80 0

(5) Wisconsin 15-16 43 x xx

(5) Maryland 16 107 xx xx

Flickor

(3) New York 8-19 216 0

(6) Michigan 10-11-12 404 xxx

(5) Wisconsin 12-13 30 xx xx

(5) Maryland 14 108 xx xx

(5) Wisconsin 15-16 40 x xx

(5) Maryland 16 136 x x

Tabell 44 Korrelationer mellan aggressivitet och preferenser för valdspro-

gram

Under- Plats Ålder Antal Egna upp- Andras upp- 
sökning” ras gifter om gifter om

aggressivt aggressivt
beteende beteende

Pojkar

(5) Maryland 13 122 x

(2) Maryland 14; 17-18 80 x 0x

(4) Maryland 13; 18-19 857 0x

(white)
(4) Maryland 13;18-19 125 0

(black)
(5) Maryland 16 107 0

(7) Nalionwide 18-19 1351 x

(white)
(7) Nationwide 18-19 167 0

(black)
(3) New York 19 211 0

Flickor

(5) Maryland 13 108 0

(4) Maryland 13;18-19 963 0

(white)
(4) Maryland 13;18-19 159 0

(black)
(5) Maryland 16 136 0-

(3) NewYork 19 216 0

“ l-länvisar till nr i innehållsförteckning sid. 472.
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Det är uppenbart att tab. 43 överförenklar en mängd komplexa 
resultat och döljer en hel del av intressanta olikheter. Om vi emel- 
lertid utgår från att vi redan behandlat dessa tillräckligt kan vi nu 
rikta vår uppmärksamhet mot det som är centralt i tab. 43. 

Det finns då en klar övervikt i dessa undersökningar av resultat 
som stöder slutsatsen att tittande på våldsprogram och ungdomars 
aggressivitet är statistiskt kopplade till varandra. Dessa samband är 
mycket mer imponerande och övertygande än de svaga och begränsa- 
de samband mellan uttryckta preferenser för våldsprogram och agg- 
ressivitet som demonstreras i tab. 44. Efter eliminering av andra 
tänkbara aggressivitetsskapande faktorer tenderade sambanden i 
tab. 44 att försvinna, medan detta inte är fallet i undersökningar i ta- 
b. 43. 

Allt som allt, ser det således ut att finnas ett starkt samband mel- 
lan våldsittande och aggressivitet som inte kan förklaras bort av att 
det skulle kunna bero på en bakomliggande preferens för våldspro- 
gram. 

Kommentar: 

Detta starka och klara uttalande av försiktigt och vetenskapligt resone- 
rande forskare bör jämföras med själva SG-kommitténs försiktiga for- 
muleringar. I följande avsnitt resonerar Chaffee fram och tillbaka om 
det berättigade i att tala om kausala sammanhang och pekar på alla 
blottor i undersökningamas uppläggning och bristande överensstämmel- 
se mellan de mått som använts vid olika tillfällen men som i analyserna 
behandlats som om de vore identiska. Sådana kommentarer kan ligga 
bakom kommitténs försiktighet. Det följande avsnittet är ärmu mer te- 
oretiskt och tekniskt än de föregående. Jag har därför endast valt ut nag- 
ra av de mest centrala punkterna för översättning. Dessa är dock läs- 
bara. (K. E.) 

”Möjliga slutsatser om kausala samband - teoretiska 
resonemang och slutliga slutsatser 

Även om ett enkelt och direkt orsakssamband tittande -› aggres- 
sivitet inte kan anses bevisat i detta ords strängaste mening, kan 
det inte heller betraktas som motbevisat. Förmodligen stämmer 
det också med den vanligaste folk-hypotesen om våld på TV. 
På nuvarande stadium av forskningen kring våld på TV framstår de 
erhållna longitudinella resultaten (sedda i samband med en mängd 
experimentella studier och fält-studier som pekar i samma riktning) 
som det starkaste beviset till förmån för huvudhypotesen att tittande 
på TV-våld ökar benägenheten för aggressivitet. 

Om valet stod mellan två möjliga förklaringsmodeller med två fak- 
torer, föreligger här helt klart mera stöd för att tittande ger aggressi- 
vitet än för den motsatta modellen. De resultat som stöder denna 
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slutsats har överlevt ett antal försök att skjuta in en annan tänkbar

förklaringsfaktor, men givetvis finns en potentiellt oändlig lista

över faktorer som teoretiskt sett skulle kunna svara för de sam-

band man har funnit.

Sammanfattning

Vad kan, i ljuset av dessa nya undersökningar, sägas om den veten-

skapliga hållbarheten hos påståendet att våldsprogram på TV ökar

tendenserna till aggressivt beteende hos ungdomar?
På många sätt har denna ganska luddiga hypotes fått stöd gent-

emot konkurrerande teorier om förhållandet mellan dessa faktorer.
Man har funnit flera signifikanta positiva samband än andra sam-

band och det finns inga samband i motsatt riktning. Det aktuella

sambandet återkommer konsekvent i olika grupper av olika kön och

ålder, på olika platser och med tillämpning av olika mått på aggres-
siviteten. Det står fast även når man försöker föra in andra tänkbara

förklaringsfaktorer. Och den teoretiskt mest självklara rivalen -

att aggressiviteten skulle påverka programvalet - har inte alls stått

sig lika bra. Programpreferenserna är -i motsats till det faktiska tit-

tandet på våldsprogram - kopplade till aggressivitet endast för vita

pojkar och dessutom svagt kopplade.
En mindre effekt på ganska få barn kan ge positiva samband och

ingen av de föreliggande undersökningarna påstår att tittande på

våldsprogram i TV skulle kunna svara för mer än omkring 10 96 av

alla olikheter mellan ungdomar i fråga om mätbara aggressions-

yttringar. Huruvida mera precisa och pålitliga mätmetoder skulle

öka den siffran återstår för den framtida forskningen att visa . . .

De föreliggande studierna har också demonstrerat att ungdomars
aggressivitet är kopplad till en mängd andra faktorer som inte har

något med TV att göra. Deras effekter tenderar att bli kvar, när

man statistiskt eliminerar inflytandet från TV, och flera av dessa

faktorer uppvisar starkare samband med aggressiviteten än TV-tit-

tandet. De undersökningar som behandlats här har ganska slutgiltigt
eliminerat hypotesen att TV-våldet skulle vara den enda eller den hu-

vudsakliga orsaken till aggressivitet hos ungdomar.

Lieberts kommentar

l resultatsammanställningen i SGR 2 för R. M. Liebert följande
klargörande resonemang om den longitudiella studie av Lefkowitz

m. fl. som utgör kärnan i Chaffees bevisföring på de närmast fö-

regående sidorna.
Genom att använda en sofistikerad metod som brukar kallas

”a cross-lagged panel design, visade Lefkowitz m. fl. att deras re-

sultat erbjuder starkare bevis för orsakssamband än man vanligt-
vis brukar kunna få i sambandsstudier.
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För att förstå den grundläggande logiken bakom denna metod, 
skall vi påminna om den tidigare behandlade möjligheten att man 
kan få ett samband mellan öppet aggressivt beteende och prefe- 
renser för aggressionsprogram av det enkla skälet att de personer 
som är mest benägna att själva ta till våld också är mest benägna 
att se andra utöva våld i TV-program. Detta är en viktig rivalise- 
rande hypotes till uppfattningen att det är tittandet på aggressiva 
TV-program som orsakar aggressivt beteende. 

Om ”rival-hypotesen vore riktig, skulle preferenser för vålds- 
program i l9-årsåldem i Lefkowitzs undersökning gå samman 
med öppet aggressivt beteende i 8-årsåldem lika mycket som pre- 
ferenser för våldsprogram i 8-årsålder går samman med aggressivt 
beteendei 19-årsåldem. 

Med andra 0rd, om sambandet skulle bero på en tredje, bak- 
omliggande faktor (preferens för våldsprogram), skulle denna ge 
utslag i båda tidsriktningama. 

Om det däremot är själva TV-aggressionen som orsakar det se- 
nare (vid 19 år) aggressiva beteendet, skulle man vänta sig en 
koppling mellan vad barnen ser på TV som små och deras beteen- 
de som tonåringar men inte tvärtom. Detta är precis vad Lefko- 
witzs resultat visade. S-åringamas preferenser för aggressiva TV- 
program uppvisade samband med senare aggressivt beteende, 
men l9-åringarnas programpreferenser hade inget som helst sam- 
band med deras aggressionsbeteende i 8-årsåldern. 

Därför är det rimligt att instämma med forskarnas tolkning av 
sina egna resultat: att (för pojkar) .. . ”med utgångspunkt från 
samband mellan olika tidpunkter den troligaste förklaringen (till 
sambandet mellan tittande på vålds-TV och aggressivt beteende) 
blir att det tidiga tittandet på vålds-TV (i 8-årsåldem) leder till 
och utvecklar aggressiva vanor, och . . . att en ansenlig del av agg- 
ressionsbeteendet i alla de tre undersökta åldrarna (8, 12 och 19 
år) - och en särskilt hög andel i fråga om l9-åringarna - bättre 
kan förutsägas på grundval av hur mycket vålds-TV de tittade på 
som 8-åringar än av någon annan studerad faktor som kunde 
misstänkas ”ligga bakom sambandet. Detta förhållande ger stöd 
för det omtvistade påståendet att det finns ett orsak -› verkan- 
förhållande mellan televisionens innehåll av våld och öppet agg- 
ressivt beteende.  

Några av undersökningarna i SG3 som de refereras 
i ”The Early Window 

Några uppgifter om själva undersökningen 
Själva drog Mclntyre och Teevan följande slutsatser av sin undersök- 
ning: 

Televisionen kan givetvis inte vara mer än en av flera faktorer som l SGR 2 1972 R M 
påverkar beteenden och attityder. Vi finner dock genomgående ett Liebert_ overview Sid_ 
säkerställt samband mellan å ena sidan vâldsgraden hos deltagarnas 18-19. 
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fyra favoritprogram och å andra sidan fem olika mått på avvikelser,
tre mått på gillande av våld och ett mått på uppfattningen om brott i

samhället. Dessa samband kvarstår även om man statistiskt elimine-

rar den inverkan på avvikelser som härrör från andra faktorer. Vida-

re poängterar den konsekvens och regelbundenhet som utmärker

dessa samband att de inte bär negligeras.
l

Undersökta grupper

Barnen var antingen 10-11 år eller 13-14 år gamla

1. Det ena materialet bestod av 1854 barn som två och två liknade var-

andra (var parvis matchade) i fråga om kön, ålder, intelligens, social

bakgrund, skola och bostadsområde.
Det ena barnet i varje par hade TV hemma och kallades för ”titta-

re”. Det andra barnet hade inte TV i hemmet och kallades kont-

roll.
Man skilde också på nya tittare, som haft TV mellan 3 månader

och ett år och veterantittare, som haft TV hemma i minst 3 år.
En annan uppdelning var på barn som bara tittade då och då (oc-

casional”), som tittade normalt (moderate) samt stortittare (heavy
viewers).

2. I det andra materialet- från början 2 200 barn - hade ingen TV hem-

ma vid det första undersökningstillfållet. Efter ett år hade 370 barn
fått TV i hemmet. Vart och ett av dessa matchades ihop med ett an-

nat barn som det liknade i fråga om de ovan uppråknade faktorerna.
Därefter kunde man studera vad som var speciellt för de familjer

som var först med att skaffa TV. Genom att identifiera sådana egen-

skaper undvek man att blanda ihop dem med eller att betrakta dem
som effekter av TV-tittandet.

Metoder

Man använde sig av frågeformulär som man lagt ner stor möda på att

utforma på lämpligt sätt, så att de skulle vara lätta att förstå och fungera
så lika en intervju som möjligt. Formulåren var anonyma.

Dessutom redogjorde barnen skriftligt varje dag i skolan för allt de

gjort från det de lämnat skolan till dess de lagt sig på kvällen. Dessa

dagböcker fördes under en period, innan någon i skolan eller från un-

dersökningens sida visat något intresse för TV. Man uppgav i stället att

det rörde sig om en undersökning av fritidsvanor.
I elva specialstudier användes olika särskilda metoder test, observa-

tioner och intervjuer med både barnen och deras föräldrar.

J. Dominick och B. Greenberg gjorde följande sammanfattning av sina

resultat:
För vanliga barn från vanliga miljöer . . . har upprepad exponering för

T V-våld ett klart samband med accepterande av aggressivitet som ett sätt



SOU 1981:16 

att uppföra sig. I de fall där hemmiljön inte reagerar mot att barnet ger ut-
tryck för aggressiva attityder, blir detta samband ännu starkare och medför
kanske större risker.  

McLoed, Atkin, Chaffe gjorde själva följande sammanfattning av sin
undersökning:

Vår undersökning visar för både pojkar och flickor och på olika
åldersnivåer (12-15 år resp. 16-18 år) att ju mer barnet tittar på
våldsprogram, desto aggressivare framstår barnet i dess egen re-
dogörelse för aggressiva och olagliga handlingar. . . Endast en li-
ten del av sambandet berodde på det totala TV-tittandet, medan
merparten var klart kopplad just till mängden av våldsprogram.
Dessa samband kvarstod även om man jämförde barn som var li-
ka i fråga om socio-ekonomisk bakgrund och skolbeteende. Vi
kan alltså dra den slutsatsen att ungdomar som tittar mycket på TV-
program med våldsinnehåll, utmärker sig för ett aggressivt beteende
och att detta varken kan ”sky/las på deras TV-tittande i allmänhet,
socio-ekonomiska förhållanden eller skolsituationen. Z

Efter sin genomgång av viktiga och välkända fält- och laboratoriestudier
av sambandet mellan exponering för TV-våld eller annat bild-våld och
olika former av aggressivt beteende gör Liebert m. fl. .själva följande sam-
manfattningi The Early Window:

”Där finns således en anmärkningsvärd samstämmighet mellan de
olika typer av resultat och fakta som har använts för att studera sam-
bandet_ mellan konsumtion av TV-/filmvåld och aggressivt beteende
hos unga personer. laboratorieförsök, sambandsstudier ute i verklig-
heten (correlational field studies? och naturliga experiment visar
alla att TV-tittande kan göra, och ofta gör, dem som tittar klart agg-
ressivare när aggressiviteten mäts med en stor variation av olika
mått på aggressivitet. Men som vi framhöll vid genomgången av
Schramms och Himmelweits tidigare rapporter, så är det inte TVi
sig som har denna effekt utan bara en del av dess utbud. 3
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J. Dominick, B. Green-
berg, sid. 332-333.
2 Mc Leod, Atkin,
Chaffee, sid. 187-191. 

3 M. Liebert m. fl. sid.
87.
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SG-projektets tekniska rapport 4 

Inledning 

En större del av denna sammanfattning av Surgeon General kommitténs 

volym 4 än av dess andra delar har redan refererats i rapportens olika 

kapitel eller i Bogarts artikel sid. 446-449. 
På många punkter är resultaten starkt präglade av sitt amerikanska 

ursprung och har i den föreliggande rapporten bytts ut mot aktuella 

svenska uppgifter om barns och ungdomars tittarvanor. 

Likväl återstår några resultat och kommentarer av så allmängiltig ka- 

raktär att de försvarar sin plats i denna rapport. Att referera dem i sitt 

fulla sammanhang skulle kräva alltför stort utrymme och medföra vissa 

upprepningar av vad som redan tagits upp på olika håll i rapporten. De 

refererade utdragen presenteras därför som separata punkter. 
Både för att i stora drag ange vad volym 4 handlar om och för att visa 

att sammanfattningar ofta är så allmänt hållna att de gränsar till det tri- 

viala inleder jag med att översätta huvuddelen av sammanfattningen. 
Åtminstone för mig gör denna mera intryck av allmänna uttalanden som 

vem som helst kan göra, än av resultat. De får härigenom en låg bevis- 

kraft. Från och med sid. 492 refereras enskilda resultat. 

”Sammanfattning 

I stora drag pekar resultaten mot betydande ändringar mellan 

1960 och 1970 i publikens sätt att använda TV och i sina attityder 
till detta medium. Samtidigt som det ser ut som om man tillbring- 
ade mera tid i sällskap med apparaten, verkar det som om upp- 
märksamheten på själva programmen fluktuerar starkt. 

Det finns faktiskt skäl att tro att publikens känslor för TV har 

svalnat trots att själva tittar-tiden ökar. Helt säkert är att publi- 
ken .har blivit mer kritisk gentemot mediet. Rapportens resultat 

visade en hög nivå av fientlighet gentemot reklaminslagen, inte 

bara i fråga om deras frekvens utan också en stark tendens att ta 

avstånd från dem såsom varande vilseledande, för att inte säga 
helt osanna. Detta antagonism var starkare hos ungdomar än hos 

vuxna. 
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Lyle och Hoffman menar att det har skett en utjämning av TV- 
tittande bland unga människor - att mycket (heavy”) kontra litet 
(light) tittande i sig 1970 inte längre är kopplat till personlighet 
(mental ability), socialgrupp, konflikter med föräldrarna och 
social isolering så som det var 1959. Fortfarande finns dock vissa 
skillnader i fråga om sättet att använda TV och i fråga om attity- 
der till mediet. 

Vidare fann de att även om publiken uppgav en ökningi TV-tiden, 
fanns det en mycket liten parallell minskning i användningen av and- 
ra media. 

Murray menar att de socialt missanpassade ungdomar som var 
”stortittare”. skulle ha varit det även utan TV. Vad som däremot 
oroar är tecknen på - liksom hos Israel och Robinson och Robin- 
son och Bachman (l97l) - att de socialt missanpassade och de som 
har den största benägenheten för våldsamt beteende är de som mer 
än andra tittar på våldsprogram. 

Även om en del individer ägnar en stor del av sin tid åt TV, finns 
det inga resultat som tyder på att detta skulle göra dem till eskapis- 
ter, socialt isolerade eller på annat sätt avvikande. 

Men vi vet att man lär av TV. Det man lär kan vara bra och det 
kan vara dåligt. Wards resultat pekar på att inlärningseffekterna i 
hög grad kan modifieras och styras av föräldrarna. Många av un- 
dersökningarna dokumenterar att mödrarna upplever bevis för att 
deras barn - både förskolebarn och äldre - lär av TV. Ett bety- 
dande antal upplever att en hel del av vad barnen lär sig är dåligt 
och de känner stor oro över inflytandet från TV. Det är därför 
nedslående att i många undersökningar läsa att detta till stor del 
äger rum utan ledning och utan sällskap även bland riktigt små 
bam, trots att mödrarna säger sig känna olust och menar sig ha 
f ir avsikt att styra de små barnens tittande. 

Det är intressant, men inte särskilt lugnande eller trösterikt, att 
rotera att en japansk undersökning (Furu 1971) om TV:s inverkan 
på japanska barn nyligen kom till nästan samma slutsats. Förf. 
(Furu) avslutade rapporten med en appell till föräldrar och lärare 
att systematiskt grundlägga goda tittarvanor hos barnen. 

Å andra sidan rapporterar Greenberg, Ericson och Vlahos att tit- 
tmdet på våldsprogram ökade ju mer barnen (10 år) tittade på TV
t.llsammans med sina föräldrar. 

Lyle och Hoffman är inne på att det beror på föräldrarna att bar- 
nen faktiskt tittade mer på våldsprogram än som var förenligt med 
a?ras egna (barnens) programpreferenser. Man kan verkligen fråga 
s.g vem som står för ett (faktiskt) programval, som resulterar i att 1 En mycket Våldsbe_ Mod Squad” är det mest sedda programmet bland Murrays 6- tona, återkommande 
åriga pojkar. program. 
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Med tanke på dessa resultat är det svårt att vara särskilt optimis-
tisk i fråga om möjligheterna att få föräldrarna att konsekvent be-

gränsa sitt eget tittande för att därmed styra barnens exponering för
TV- ens om de inser mediets potentiella inflytande på barnen. Med

hänsyn till att mediet är så allestädes närvarande, är detta kanske

inte bara en orealistisk utan också en orättvis förväntan. Rapportens
resultat visar att de som borde vara mest direkt berörda och oroa-

de, nämligen barnens mammor, inte har någon verklig vilja att

komma till rätta med problemet.
Även TV-folket befinner sig i en knipa. Det finns egentligen in-

te något sådant som en barnpublik. Sesame Street må väl till-

tala ett förskolebarn, men detta program betraktas som barnslig-
heter” så snart barnen börjar skolan. På den motsatta kanten

finns det klara bevis för att vuxen-programmen ses av en massa

barn, däribland även riktigt små barn. Vad skall TV göra? Bara

familjeprogram?

Kommentar:

Med all hänsyn till att det kan vara en viss - men minskande - skillnad

mellan amerikanska och svenska föräldrar i deras attityd till barnens

TV-tittande är det en viktig sak som här slås fast, nämligen att man var-

ken kan eller bör lägga över ansvaret för valet av TV-program på föräld-

rarna. Det fungerar helt enkelt inte i den stora majoriteten av hem. Att

några procent välinformerade och karaktärsfasta föräldrar klarar detta

är i praktiken helt ointressant. Och denna artikulerade minoritet gör
mest skada genom att framställa det som om de själva vore regel och in-

te undantag. De lyfter härmed bort ansvaret från sändaren. (KE). 

Här övergår jag till att referera vissa delar av Lyles översikt
över SG-projektets volym 4 

Tillgänglighetsaspekten
Man skulle tro att tillkomsten av en andraapparat i hemmet skulle min-

ska sambandet mellan föräldrarnas och barnens tittande. Chaffee,
McLeod och Atkin (1970) rapporterade emellertid att tittartiden var

högre för både mödrama och deras barn i hem med två TV-apparater än

i hem med en apparat.
I sin familjeundersökning fann LoSci0t0 (1971) att personer i hem

med två apparater uppgav att de till 91 % såg på TV i familjens huvud-

apparat”. Detta skulle innebära att en andra apparat inte minskar sam-

varon i familjen så mycket som man har trott.

Uppmärksamhetsnivån
Den största delen av de flesta människors tittande sker i sällskap med

andra. För barnens del är de andra oftast föräldrarna och/ eller syskon.
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Ward (1971) rapporterar om sina 5-7-åringar att deras tittande i sällskapökade med åldern.
Flertalet undersökningsdeltagare - både vuxna och barn - rapportera-

de en hel del pratande jämsides med tittandet, i allmänhet om andra sa-
ker än det program som man tittade på. Skolelever och studenter upp-
gav att de åtminstone en del av tiden hade TV på samtidigt som de
”pluggade”.

Alla undersökningar visar på att tittarsituationen är långt från passiv.
Mer än 80 % av Lyle och Hoffman s 5-åringar berättade att de gjordeandra saker - åt, lekte, pratade - medan de tittade på TV. Murray stude-
rade bam medan de tittade på TV och fann en mängd parallella aktivite-
ter, både verbala och fysiska. Han fann att uppmärksamheten på pro-
grammen avtog allt efter som de pågick.

LoSciutos kommenterade dagböcker visade på en ansenlig variation
i uppmärksamheten under tittandet. Israel och Robinson drog för
sin del slutsatsen att tittarna gav apparaten mindre än full uppmärksam-
het åtminstone l/ 3 av tittartiden.

En experimentell undersökning av Foulkes, Belvedere och Brubaker
(1971) visade att ögonkontakten med TV-rutan sjönk sensationellt myc-
ket, när pojkar befann sig i en sådan situation att TV-programmet måste
konkurrera med alternativa attraktioner som böcker, spel och leksaker.

Om reklam-TV

Ward uppmärksammade särskilt barnens uppmärksamhet före och efter
reklaminslagen. Hans observatörer rapporterade att barnen tittade 65 %
av den tid reklamen var i rutan. Yngre barn var mer uppmärksamma än
äldre bam. Särskilt för de senare sjunker uppmärksamheten tydligt un-
der reklamen, varvid de ofta börjar göra något annat. Under 25 % av
den tid då barnen tittade på reklamen gjorde de muntliga kommentarer
till denna, huvudsakligen positiva.

I sin intensivstudie av reklam-TV fann Ward att bamen redan i 6-7-
årsåldem visade misstro mot reklarninslag, en misstro som byggde på
personliga erfarenheter. Vid ll års ålder, säger han, gav barnen uttryckför en global misstro mot reklam-TV. Tre fjärdedelar sade att reklam-
inslagen var för långa, och nästan lika många tyckte att de var störande
och utslag av dålig smak.

I en annan undersökning av äldre elevers attityder, fann Lyle och
Hoffman att negativa attityder gentemot reklam-TV inte var kopplade
till någon ”antimaterialistisk” inställning. Däremot fanns ett säkerställt
samband mellan en negativ reklamattityd och åsikten att nyheterna på
TV är opålitliga -snarast en antiauktoritär inställning

TVs roll i barnens sociala liv

Det har ofta påståtts av TVs kritiker att överdrivet (excessive”) TV-
l _tittande kan störa en persons normala sociala liv. Detta påstående Reklamlwbehând

. las k å d fö li -bygger på antagandet att om man ser en stor mängd TV, så måste detta gm: :aplpoüensreg
vinkräkta på andra aktiviteter.

kap_ 25,



494 SGR 4 - TVi vardagslivet- konsumtionsmönster SOU 1981:16 

Rapporten ger inga definitiva svar på detta problem. För detta skulle 

faktiskt krävas en överenskommelse om vad som är ”överdrivef” tittan- 

de och normal social interaktion. Föreliggande data ger vissa insikter 

om den generella frågan om TV”s påverkan på sociala relationer och går 

ut på att mer TV-tittande än genomsnittet i sig själv inte nödvändigt- 

vis är förknippat med en lägre nivå för andra aktiviteter. 

För det första är - som ovan framhållits - mycket TV-tid inte faktisk 

tittartid. Människor ägnar sig ofta åt en eller flera aktiviteter samtidigt 

som TV-apparaten är på. Vidare äger de mesta TV-tittandet rum i säll- 

skap med familjen, där det pågår en livlig interaktion under tittandet. 

Minst två undersökningar har visat att TV faktiskt underlättar sam- 

varon inom familjen. Foley (1968) rapporterar att en del intervjuperso- 
ner sa att de såg på TV som en ursäkt för att vara tillsammans med fa- 

miljen eller med vänner och som en källa för konversation. Även Wards 

resultat visar att, oavsett attitydema till reklam-TV, så stimulerar dessa 

inslag diskussionen inom familjen. 

Kommentar: 

Man kan nog tycka att vissa tolkningar är positiva i överkant. Diskus- 

sion inom familjen har kanske inte så stort egenvärde om man bortser 

från innehållet. Man kan misstänka att käbbel” om sockerpuffama el- 

ler diskmedlet blockerar mot samtal om viktigare saker som kommer 

”inifrån” familjemedlemmarna och inte pressas på dem utifrån oavsett 

deras aktuella behov och stämningsläge. (K. E). 

Lyle och Hoffman fann i sin undersökning av ll- och 15-åringar att 

mer än genomsnittligt TV-tittande inte alltid var förknippat med ett lägre 

deltagandei utomhussport, i föreningar, hobbies, artistiska aktiviteter, he- 

muppgifter för skolan eller arbete. Stortittande enbart, utan läsning av böc- 

ker (high reading) var kopplat till en lägre nivå för sådana aktiviteter, 

men detta gällde hög konsumtion av alla media. Faktiskt var de barn som 

både var stortittare och storkonsumenter av tryckt material bland de mest 

aktiva på alla områden. Olyckligtvis omfattade Schramms undersökning 

från 1961 inga uppgifter om dessa aktiviteter, så det går inte att besvara 

den intressanta frågan om det har varit en allmän nedgång i dessa i och 

med att TV blivit mera utbredd. 

Lyle och Hoffman frågade sina elever om ensamhet, popularitet och 

kamratrelationer. De fann inga säkerställda samband mellan svaren på 
dessa frågor och mängden av TV-tittande. Bland 5-6-åringarna fanns en 

tendens för dem som såg mest TV att ge uttryck för minst ensamhet. 

Men de fann samtidigt att denna grupp rapporterade en lägre lekfre- 

kvens efter skolans slut än andra barn. Detta antyder att barn med sociala 

problem i denna ålder vänder sig till TV för att få sällskap. Den låga 

graden av (självrapporterad) ensamhet kan tolkas som att TV lyckades 

fylla ett tomrum. 
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Kommentar:

Detta betyder inte att TV bör betraktas som en ersättning för sällskap. 
Utifrån psykologiska teorier skulle man också kunna påstå att fömekan- 
det av ensamhet var en försvarsreaktion. Ibland blir man litet förvånad 
över att vissa förf. så lättvindigt tar svaren för vad de ser ut som på ytan, 
deras ”face-validity”(K. E). 

Murray s resultat stöder denna tolkning. Han fann att ”stortittarna i 
hans panel i högre grad än andra barn hade sociala anpassningsprøblem.
De var oftare passiva i kontakterna med andra människor, blyga och lätt
distraherade. Det bor dock observeras att de longitudinella uppgifterna om 
denna grupp av barn gav vid handen att de visat dessa egenskaper redan vid 
3 års ålder. Därför framhåller Murray att det omfattande tittandet troligen
är ett symptom på men inte en orsak till avskärmningen från socialt sam-
spel. Detta påminner om vad Schramm m. fl. observerade 10 år tidigare. 
Den onormalt omfattande TV-konsumtionen kan uppträda när barnet 
drar sig undan obehagliga problem i verkligheten till dämpande och 
tröstande fantasiprogram och finner skillnaden så stor och tillbakadra- 
gandet så positivt belönat genom TV i kontrast till vad som händer ho- 
nom i verkligheten, att man drar sig tillbaka ytterligare. 

Ytterligare logiskt stöd för denna syn härrör från det förhållandet att 
både Murrays, Lyle och Hoffmans undersökning rapporterar att unga
barn (Woung children) föredrog lek framför TV-tittande under större de-
len av sin fritid, särskilt under dagtid, när det är möjligt att leka utomhus.
Även under kvällstid, när möjligheterna till lek är mer begränsade, så vann
leken i konkurrensen med TVsom mest uppskattad aktivitet.

I sammanhanget är värt att notera, att McLeod m. fl. (l97l a, 1971 b) 
redovisade ett mycket lågt samband mellan mängden TV-tittande och 
alienation (oengagerad vid-sidan-om/ utanför attityd och tillvaro). Bland 
deras ungdomar var tidningar och tidskrifter det mest sannolika medlet 
för flykt från verkligheten. 

Lyle och Hoffmans ll-åringar, särskilt pojkarna, uppgav att de med 
stor sannolikhet skulle sätta på TV om de kände sig ensamma, men det- 
ta var inte längre fallet med lö-åringama. De flesta ungdomarna hade 
en större benägenhet att söka sig till kompisar när de var ensamma eller 
att lyssna till musik än att använda TV. Användningen av TV som lät- 
tande avledare från ilska och sårade känslor var låg i båda åldersgrup- 
perna, dock med övervikt för stortittarna jämfört med lågtittarna. 

Resultaten visade att det i själva verket är musiken som jjtller den stora
plats som avkoppling, avledare och tröst som många tror att TV innehar,
särskilt från och med 11 -årsåldern, Enbart radiolyssnandet upptog mer av 
15-åringarnas tid än TV. Om man även räknade in skivor och kassetter,
blir musikens framträdande roll ännu starkare.

1959 fann Schramm m. fl. att stortittande hängde samman med 
konflikter med föräldrarna. Lyle och Hoffman fann inte detta samband 
i_sina undersökning, kanske därför att de använde ett annat och mer de- 
taljerat mått på konflikter mellan barn och föräldrar. Däremot fann de 
att sådana konflikter var kopplade till mycket tittande på våldsprogram. 
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Kommentar:

Allteftersom forskningsresultaten visat att frågan om TV:s påverkan på 
barnen kan ge intressanta svar först om man behandlar olika kategorier 
av barn var för sig, har forskningen också svängt över mot studier av 

särgrupper i stället för av stora genomsnittsgrupper (K. E). 

Metod-appendix 

Korrekta mätningar av TV-tittande är ett pinsamt och knepigt 

problem som man länge har kånt till. 

Genom alla undersökningar går som en röd tråd att folk tende- 

rar att övervärdera den tid de ser på TV när de svarar på frågor 
om detta. Åtminstone gav denna metod högre siffror än när man 

använde mer specificerande mått. 

Bechtel m. fl. s imponerande resultat av en undersökning med 

fantasifull uppläggning dokumenterar att en mängd olika aktivite- 

ter kan pågå jämsides med ”TV-tittandet. Enligt deras uppfatt- 

ning kunde man som IV-tittande endast beteckna den tid då tit- 

taren hade ögonkontakt med bilden i rutan. 

Hur förehåller det sig då med barn som leker i ett rum där TV

går för fullt? Enligt BechtePs bedömningsgrunder skulle den verk- 

liga tiden för TV-tittandet bara vara den tid då det var ögonkon- 
takt med rutan. Men om barnen tillfrågades skulle de troligen sva- 

ra att de såg på TV hela tiden. Jämförelserna mellan video-upp- 

tagningar av TV-tittande och dagboksrapporter om samma tittan- 

de tyder på att detta är fallet. 
Därför betonar Bechtel m. fl. mycket starkt behovet att studera 

tillförlitligheten hos olika tittarmått, eller snarare definitioner av 

vad det är de mäter. Objektiva mått som ögonkontakt kommer att 

ge ett resultat, medan tittarmätningar ger ett annat. Man skulle 

kunna säga att det senare måttet trots allt har mest relevans efter- 

som det reflekterar tittarens orientering mot rutan. Man tittar 

kanske inte direkt, men har ett öra på apparaten, så att man kan 

rikta blicken mot rutan i de kritiska ögonblicken. TV-tittande är 

ett komplex av olika beteenden som äger rum på olika uppmärk- 
samhetsnivåer. 

Det uppmuntrande resultat som framgår av flera undersökning- 
ar är att även om de olika tittarmåtten ger olika resultat så går de i 

samma riktning och hänger nära samman. Med andra ord, en per- 
son som utifrån ett mått klassificeras som stortittare”, blir i all- 

mänhet stortittare också med andra mått mätt. På liknande sätt 

tenderar de som tittar lite att vara ”lågtittare”, oavsett vilket mått 

som används. 
Konsekvensen är att man nog skulle lägga mindre vikt vid rap- 

porter om tittar-tid och i stället dela upp människor efter deras re- 

lativa tittande. Även då bör man, enligt Lyle och Hoffman, vara 

mycket försiktig med att bygga på förhållandet en viss dag eller en 
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genomsnittlig dag, eftersom tittandet växlar mycket starkt från 
dag till dag för varje enskild person. 

L0Sciutos undersökning framhäver svårigheterna att få fram 
dagboksanteckningar om tittandet och ännu mer när det gäller 
uppgifter om graden av uppmärksamhet och intresse. Redan från 
början var det 28 % av hushållen där medlemmarna vägrade att 
ens ställa upp på intervjuer, och bara 45 %levererade både en in- 
tervju och dagbok. Av dagböckema saknades beskrivande eller 
meningsfulla svar på öppna frågor för en så hög andel som 80 %. 
Bara 5 96 gav rikligt med meningsfulla och intressanta svar. 

Den undersökning som gjordes av Greenberg, Ericson och Vlahos 
erbjuder den mest detaljerade dokumentationen av faran att använda 
mödrarnas uppgifter om barnens tittarvanor. När de arbetade med 
IO-åringar och deras mödrar fann de att barnen rapporterade dub- 
belt så mycket tittande som vad mödrarna uppgav. Liknande allvarli- 
ga olikheter återfanns i rapporteringen av barnens tittande på vålds- 
program. Mödrarna tenderade också att under-uppskatta barnens 
tittande när de var ensamma. Och de trodde att barnen var mer med- 
vetna om att fiction är fiction och inte verklighet än vad som var fal- 
let når man frågade barnen .själva 

Som helhet slår förf. fast att 

”Mor och barn tenderade att skarpt skilja sig åt vilken TV-aspekt 
som än analyserades, men skillnaderna (mellan mor-bam data) vi- 
sade inga systematiska tendenser. 

Utifrån omfattande personliga erfarenheter avslutar Lyle med 
följande rekommendation: 

Den allmängiltiga slutsatsen av alla dessa observationer är kanske 
att det i framtiden är tillrådligt att koncentrera sig mer på personliga 
djup-intervjuer och observationer än på surveys med stora grupper. 
Vidare torde det vara mera meningsfullt att rikta in sig på det fak- 
tiska programvalet och uppmärksamheten på dessa program än på 
tittartiden. 
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Kapitel 37 Tidskriftsartiklar om 

våldspåverkan 

Detta kapitel omfattar referat av och citat från följande 
B. H. Kniveton. Televised Violence and the Vulnerable Child. (TV-våld 
och det sårbara barnet) 1973 

A. D. Mangelsdorff, M. Zuckerman. Tillvänjning till vålds-scener. 1975 

T. F. Hartnagel, J. J. Teevan Jr, J. J. McIntyre. TV-vâld och vâldsbeteen-
de. 1975. 
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Reklaminslag som är 
omärkligt insmugna i 
programmen. 
2 Denna 0 följ. litt.- 
hänv. hör till den över- 
satta artikelns litt-fört. 

SOU 1981:16 

Tidskriftsartiklar om våldspåverkan 

TV-våld och det sårbara barnet 

Kniveton har skrivit ett flertal artiklar som man ofta hänvisar till i andra 

arbeten. I stället för att gå in i var och en av dessa har jag översatt en 

artikel, där han själv sammanfattar sina undersökningar. 
Resultaten visar att aggressivt beteende på TV upprepas av många 

bam. Ändå vill förf. med sin artikel betona att det inte finns några bevis 

för att TV-våld skapar aggressivt beteende i verkliga livet. 

”Televised Violence and the Vulnerable Child - Artikel av B. H. 

Kniveton, Proc. roy. Soc. Med. Volume 66, Nov. 1973, sid. 45-47 

TV-våld är ett ämne som uppväcker emotionella reaktioner. Jag kan se 

tre anledningar till detta förhållande. För det första gör TV intrång i vå- 

ra hem; många av oss tycker att det är svårt att stänga av apparaten. För 

det andra är TV en bra syndabock för våra egna brister. För det tredje 
är det få av oss som begriper sig på TVs effekter och det skapar fruktan. 

Vi är rädda för dess inflytande på vårt sinne, t. ex. genom snabbrek- 

lam som påverkar värt undermedvetna, och därför känner vi oss fient- 

ligt stämda mot TV. 
Det finns klara bevis för att barn exponeras för våldshandlingar på 

TV. Många forskare, däribland Bandura och Walters (1963 a och 1963 

b)* har vist att bam kan lära sig, komma ihåg och återskapa/upprepa 

aggressiva handlingar från TV. Patterson m. fl. (1967) menar att dessa 

försök klart visar att det inte är alla barn som alltid imiterar sina före- 

bilder, - vilket visar att den viktiga fråga som måste besvaras är under 

vilka omständigheter som ett barn kommer att kopiera TV°s våldshand- 

lingar. 
Kniveton och Stevenson (1970) menar att barn med få egna intressen 

(eg. få alternativa modeller i sin handlingsrepertoar K. E.) är mera mot- 

tagliga för förebilder på film/ TV än barn med egna intressen. 

I ett experiment av Kniveton och Stevenson (1972) observerades ett 

samspel mellan social klass och erfarenheter av liknande (arrangera- 

de) situationer som testsituationen som man lät barnet göra före själva 
testsituationen. Barn från arbetarklassen lärde sig mindre än medel- 

klassbamen av sådana arrangerade försituationer hur man skulle kla- 
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ra av de konflikter som uppstod. I stället tog de i högre grad än medel- 
klassbarnen till imitation av vad de sett på filmen före testsituatio- 
nen . . . 

Dessa resultat fick stöd av en annan undersökning som använde en 
mycket annorlunda metod. Den utgick från mödramas uppgifter (på 
frågeformulär) om hur TV påverkade barnens beteende (Kniveton 
1972). Mödramas svar pekade på stora sociala skillnader. 

Medelklassbarnen var sålunda mera intresserade (enl. mödramas 
bedömning och utsagor K. E.) av vad de såg, men kopierade mindre av 
vad de såg än barnen från arbetarklassen”. Den senare gruppen inte 
bara imiterar beteendet hos dem som syns i rutan, utan försöker också 
att vara som specifika TV-personer i säkerställt högre omfattning än me- 
delklassbarnen; TVs inflytande på deras beteende blir därför starkare. 

Experimentella undersökningar kritiseras ofta därför att de bam som 
medverkar i dessa i allmänhet bara ser en enda film vid ett enda tillfälle. 
Förf. (1973 a) har demonstrerat att tendensen att imitera aggressivt be- 
teende på film dröjer kvar hos den enskilda individen. I detta experi- 
ment fick barn från både medel-” och arbetarklass se på sinsemellan 
mycket olika aggressiva filmer vid två olika tillfällen. De efterföljande 
lekstunderna då barnen observerades ägde rum i två olika laboratorier 
med ca fyra månaders mellanrum. Sambandet mellan graden av imita- 
tion vid två tillfällen var starkt positivt, dvs. starkt likartat. Det visade 
sig också att ökningen i aggressivt beteende gällde båda tillfällena och 
kom högt över den ursprungliga tendensen (före filmerna) att uppträda 
aggressivt. Omfattningen av denna sårbarhet (för aggressiv påverkan) 
behöver utredas vidare. 

Mycket litet har gjorts för att undersöka och beskriva vad som är ut- 
märkande för det “sårbara” barnet, men några uppgifter är tillgängliga. 
Sålunda skisserade Crutchfield (1955) människotyper som sannolikt inte 
skulle ge efter för grupptryck, exempelvis mycket kreativa individer som 
antogs ha en mindre benägenhet än mindre kreativa att bära sig likadant 
åt som alla andra. Rosenbaum och de Charms (1960) visade att personer 
med sxag självkänsla var mera lättpåverkade än andra och mera be- 
nägna att imitera andras beteende. Lanzetta och Kanareff (1959) visade 
att personer med låg kompetens (försök till övers. av ”incompetents 
K. E.) var mer benägna än andra att imitera förebilder. Binet (1900) rap- 
porterade att ju yngre barn är desto mera mottagliga är de för sugges- 
tion/ påverkan, därför att deras begränsade erfarenheter ännu inte hun- 
nit göra dem skeptiska. Som redan nämnts visar våra egna resultat (Kni- 
veton och Stevenson 1970) att sårbara barn tenderar att ha mer be- 
gränsade egna intressen (en mer begränsad beteende-repertoar än andra 
K. E.) iiksom ”arbetarklassbam i förhållande till medelklassbam (K 
o S 1972). 

Kommentar: 

Om man tänker sig att det råder en allmän consensus (samstämmig upp- 
fattning) om dessa samband, bidrar detta till förståelsen av att så många 
människor nästan frenetiskt förnekar möjligheten av att de själva skulle 
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kunna bli påverkade. Då ingen vill framställa sig själv som något undan- 

tag, utsträcks förnekandet till att gälla alla vuxna och ofta även till bar- 

nen. Att kunna bli påverkad upplevs som något hotfullt och förnedran- 

de till skillnad från att bli informerad, då man själv har kontroll över de 

fakta man tar emot. 

Enligt förf. är resultat som stöder uppfattningen att TV-våldet kan in- 

verka på barns sociala beteende suspekta (härefter följer en del konstiga 
och en del korrekta exempel på svårigheten att dra slutsatser av vissa re- 

sultat (K. E.) - varefter de fortsätter: 
Dessa (laboratorie) undersökningar gör inget annat än överför effek- 

terna av TV-våldet direkt på verklighetens sociala beteende utan att ta 

hänsyn till de sociala och moraliska hämningar/ bromsar som fungerar i 

en riktig situation människa mot människa. Förf. (1973 b) rapporterar 
att två barn som fick leka med varandra i konfliktskapande situationer, 
där bara ett barn i taget kunde leka med den enda leksak som var till- 

gänglig, inte bar sig aggressivt åt på något våldsamt sätt efter att ha sett 

en film med barn som slogs om att få använda en leksak. Slagsmål före- 

kom nästan inte alls bland de 40 paren av barn, även om socialt mera 

accepterat konkurrensbeteende kom till användning, t. ex. muntliga krav 

och sabotage. Det ser ut som om sociala hämningar mot våld utgör en 

kraftig vaccinering mot våld på film. De enda bevis på effekten av agg- 
ressiv film på hur man bär sig åt i en personlig relation mellan två levan- 

de människor med direktkontakt (till skillnad från dockor eller en tänkt 

men osynlig laboratorieperson som (enligt vad någon säger) får el-stötar 

när försökspersonen trycker på en knapp etc. K. E.) härrör från några 
naturalistiska (äkta) observationer av grupper av barn i en (äkta och ej 
arrangerad) leksituation där man fick ett samband mellan exponering 
för filmaggression och uttryck för riktig aggression.” 

Kommentar: 

Man kan i kommentarerna spåra en stark motvilja mot att erkänna att 

film/TV-våld kan utöva något inflytande på barns beteende utanför 

laboratorieväggarna. 
För det första erkänner man inte möjligheten av att det som är giltigt i 

laboratoriet också är giltigt utanför detta, även om det är så i den be- 

gränsade omfattning som betingas av sociala och moraliska hämningar. 
Som vi vet från olika håll är de senare inte 100 % verksamma. 

För det andra refererar man till konstiga källor, exempelvis Pfuhl som 

lär ha påstått att ungdomsbrottslingen gärna lägger över skulden för 

sitt uppförande på TV-producenterna. Även om de gör så, om någon är 

dum nog att fråga om deras olagligheter har sin grund i TV, hindrar inte 

detta att så ändå är fallet. De unga behöver inte ha fel även om det är 

bestickande att underförstå att så måste vara fallet, särskilt som det rör 

sig om ungdomsbrottslingar. 
För det tredje drar förf. - och Pfuhl - en märklig slutsats av följande 

undersökningsresultat: Barn som har otillfredsställande personliga 
relationer i hemmet och skolan blir mer påverkade av filmvåld (imiterar 
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mera) än andra. Om tillgängliga vuxna fungerar dåligt som förebilder 
ersätts de av förebilder från film och TV. Detta menar förf. har 
ingenting med media att göra utan med otillfredsställda behov och 
besvikelser. Även om detta är orsaken till behovet att imitera, kvarstår 
dock faktum att det är TVs våldsförebilder som imiteras och påverkar 
beteendet 

Slut/igen underlåter förf. att dra en positiv slutsats av sina resultat, 
nämligen att social träning med andra människor i olika situationer ger 
barnen en uppföranderepertoar, som de har att ta till, och som även i 
konfliktladdade situationer håller aggressionema på en socialt 
godtagbar nivå. Detta gällde visserligen mest för medelklassbarnen - 
men, efter mera social träning, även arbetarklassbarn. Resultatet kan 
användas som argument både för social träning i lekskolan och skolan, 
men också för noggranna förberedelser innan man visar film för bam. 

Å andra sidan har förf. inte tagit med i sin sammanfattning att 
imitationerna är beroende av likheter mellan förebildssituationen och 
imitationssituationen, vilket i praktiken betyder minskning av imiterat 
beteende jämfört med om likheten inte spelade någon roll. Verklighetens 
situationer liknar ju inte så ofta de som förekommer i TV. (K. E.) 

Nedan följer Knivetons egna korta sammanfattning. 

”Barn exponeras för aggressivt beteende på TV, men det är inte 
alla barn som lär sig och återskapar vad de ser. En del barn är mer 
sårbara än andra. Mycket av det material som anses visa att 
denna exponering och inläming påverkar socialt beteende är 
synnerligen suspekt eftersom resultaten sällan utgår från normalt 
socialt umgänge. Resultatet att barn med en lägre förmåga att 
utveckla egna intressen röner en större risk att påverkas av filmad 
aggression stöder Pfuhls åsikt att allt inflytande från TV är ett 
resultat av otillfredsställda behov av mänskliga kontakter, i 
hemmet och skolan. Därför finns ett samband mellan 
otillfredsställda behov och ungdomsbrottslighet snarare än mellan 
media och ungdomsbrottslighet.” 

Tillvänjning till vålds-scener 

Sammanfattning av en artikel av A. David Mangelsdorff och 
Marvin Zuckerman i ”Psychophysiologi, 1975, Vol. 12 Nr 2. 

Upprepnin g av stimuli leder i allmänhet till tillvänjning - 
kunde den amerikanska publiken ha blivit tillvänjd till 
massmedias reportage från Vietman-kri get? 

Denna studie från 1971 behandlar effekterna dels av rubriken på ett 
program, dels av avancerad militär träning. De effekter som prövades 
var medvetna och verbala respektive fysiologiska reaktioner på upprepa- 
de visningar av en film med massaker av vietnameser. 
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Däremot håller jag 
med om den slutsats 
som f. f. drari 
sammanfattningen, 
nämligen att 
ungdomsbrottslighet 
mera beror på sociala 
brister än på TV. (K. E.) 
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En annan typ 
av sammanfatt- 
ning återfinns i
slutet av referatet. 

SOU 1981:16 

Zieferstein beskrev 1967 Vietnamkriget som en sociofysiologisk 
fallstudie av psykologisk tillvänjning till krig: Den gradvisa 
upptrappningen av kriget har gjort den amerikanska publiken 
engagerad (committed) i ett krig, dock utan att man kan 

beskriva när eller hur detta hände (ceveloped). 

Man konstruerade en laboratoriemässig tillvänjningsprocess som en 

parallell till en del av attityderna till Vietnam. I detta försök blev 

deltagarna säkerställt mer upphetsade av en scen med en bilolycka än av 

både massakerscenen och en neutral scen (mättes med elektroder på 
händerna). 

Man fick statistiskt klara försökseffekter som tydde på tillvänjning. 
Rubriken Viet Cong massaker på civila gav upphov till mera 

upphetsning (”agitation) än samma bild med rubriken Amerikansk 
massaker på civila. Viet-Cong-rubriken gav minskad hjärtverksamhet 
(tecken på en ”orienterande, nyfiken attityd), medan den amerikanska 
rubriken i allmänhet gav ökad hjärtverksamhet, (tecken på en 

awärjande försvarsattityd”). 
De militärt specialtränade kadetterra blev snabbare än andra 

studenter tillvänjda till både massakern och bilolyckan. 

TV-våld och våldsbeteende 

En artikel av Timothy F. Hartnagel, James J. Teevan Jr. och 
Jennie J. Mclntyre i Social Forces v01. 54, 2, dec. 1975 

Inledning 
Denna artikel har sitt speciella intresse därför att den så uppenbart är 
skriven av forskare som i början av sitt projekt inte ville tro att TV-vål- 
det hade någon betydelse för den sociala verkligheten. 

Trots detta har de inte kunnat undgå att få statistiskt klara samband 
mellan TV-våld och våldsbeteende i den ena av de analyser som de har 

företagit. 
Den andra analysen som de applicerat på sitt material är till sin 

karaktär sådan att man nästan aldrig får några synliga samband. 

Principen är här att man tar med sådana faktorer i analysen som man 
vet har så stor betydelse för det som man söker förklara att det inte blir 

något utrymme kvar för den förklaringsfaktor som diskussionen 

gäller, i det aktuella fallet konsumtionen” av TV-våld. (K. E.) 
Förf. sammanfattar själva sina resultat på följande sätt i en inledande 

abstract . 

Sambandet mellan exponering för TV-våld och våldsbeteende 
undersöktes med hjälp av ungdomars svar på frågeformulär. Vi 
studerade hypotesen att dessa två faktorer hängde samman. Re- 
sultaten gav endast svagt stöd för denna hypotes. 

Det andra antagandet gick ut på att de ungdomar som både upp- 
lever att våld präglar deras favoritprogram och att detta våld är ef- 
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fektivt, skulle uppge att de begått flera våldvhandlingar än ungdomar
som inte uppfattar sina favoritprogram på detta sätt. Detta antagan-
de bekräftades.

Slutligen ingick TV-våld som en av flera förklarande (orsa-
kande) faktorer i en analys som gick ut på att förutsäga våldsbe-
teende. TV-våldet visade sig sakna betydelse i jämförelse med 
analysens andra faktorer såsom skolbetyg och kön.

Genomförande 

Ur själva artikeln har jag brutit ut några partier som har särskilt intresse
antingen på grund av själva resultaten eller på grund av kommentarer-
nas karaktär, som ganska tydligt visar i hur hög grad en rapport kan fär-
gas av forskarnas personliga uppfattningar, i detta fall både en stark am-
bivalens och vetenskaplig hederlighet. (K. E.)

Materialet samlades in 1970 bland drygt 2 000 12-18-åringar
(junior och senior high school) i Maryland Frågeformuläret
uppmanade deltagarna att nämna sina fyra favoritprogram - de
program som du alltid tittar på när de sänds”. De uppmanades
därefter att bland dessa välja ut sitt absoluta favoritprogram . . .

Varje program fick en ”våldspoäng” (som baserades på bedöm-
ningar av TV-kritiker - bedömningar som i ett särskilt test visat
sig stämma väl med allmänhetens uppfattning) . . . Man beräkna-
de så den genomsnittliga våldspoängen för de 4 program som
ungdomarna uppgivit som sina favoriter.

För att studera hur våldsbetonade ungdomarna själva ansåg att
dessa program var fick de pricka för vilka av följande påståenden
som passade in för vart och ett av de fyra favoritprogrammen:
l. Huvudpersonen kör” med dom andra (pushes around)
2. Killen som tar i med hårdhandskarna (gets rough) får det

som han bestämmer

Förprickning av det första påståendet ovan visar att man är med-
veten om närvaron av våld, medan det andra utgör tecken på att
våldet ger utdelning . . .

Deltagarnas eget våldsbeteende mättes med följande frågor:
l. Har du kommit i allvarligt slagsmål med någon av killarna i

skolan?
2. Har du skadat någon så mycket att han behövde bandage på

skadan?
3. Har du deltagit i slagsmål där en grupp av dina kompisar slogs

mot en annan grupp?

Deltagarna fick ange hur ofta ovanstående inträffat genom att
pricka för
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l. aldrig 
2. bara en gång 
3. två eller flera gånger 

På grundval av svaren beräknades ett sammanlagt våldsindex . . .

Resultat 

Vi observerade att de ungdomar som upplever sitt favoritprogram 
som våldspräglat har (statistiskt säkerställt) flera egna våldsti/Uällen 
( 2,07 i snitt) än övriga (med 0,95 våldsti/Uällen i snitt). Detta resultat 

stämmer med vårt antagande. . . 
De deltagare som upplevde våldet som effektivt rapporterade ock- 

så klart fler vâldshandlingar än övriga ( 1,93 isnitt mot 0,94) . . .

Det bör observeras att det bara är en liten del av ungdomarna 
som upplever sitt favoritprogram som våldsbetonat. Detta är 

överraskande eftersom 25 % av deltagarna som favoritprogram 
har uppgivit program som hör till de allra mest våldsbetonade. 

Det är tänkbart att den bristande överensstämmelsen mellan pro- 

grammens våldsgrad och hur de uppfattas av de unga själva utgör ett

tecken på att många unga har blivit tillvanda till TV-våldet genom 

pålagrad (cumulative) exponering för våld. . . 
I en tredje analys studerades hur följande faktorer hänger sam- 

man med de ungas våldsbeteende: 

kön 
ålder 
ras 

skolbetyg 
utbildningsplaner 
antal timmar TV-tittande per dag 
faderns yrke 
föräldrarna gifta eller skilda 

engagemang i skolans extra-aktiviteter 

favoritprogrammets våldspoäng (enl. extern bedömning) 
favoritprogrammets våldsprägel enligt deltagarens egen upp- 

fattning 
El upplevelse av hur effektivt detta våld är 

EIEIEJEJEIEIUEJDEIE] 
Analysen gick ut på att steg för steg dela upp ungdomarna på två 

grupper som var så olika som möjligt i fråga om antal våldshand- 

lingar vid uppdelning efter ovanstående faktorer. Den faktor som 

skilde först och mest i fråga om antal våldshandlingar var kön. I 

steg två var betygsnivån den faktor som skilde mest bland pojkar- 
na i fråga om antal våldshandlingar. Därefter gav frånskilda för- 

äldrar, faderns yrke samt den unges ålder de största skillnaderna, 
i nu nämnd ordning. 

I flickmaterialet var det följande faktorer som gav de största 
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gruppskillnaderna i fråga om antal våldshandlingar: antal TV-
timmar per dag, betygsnivån och omfattning av extra skolaktivite-n ter...

Kommentar:

I skuggan av dessa starkt skiljande faktorer fick favoritprogrammens
våldsgrad och våldets effektivitet inget genomslag, trots att ungdomar med
få resp. flera våldshandlingar klart skiljer sig beträffande de förstnämnda
faktorerna. (K. E.)

En annan punkt som bör observeras är. . . att de studerade
faktorerna tillsammantagna endast förklarar ca 20 % av
olikheterna mellan ungdomarna i fråga om eget våldsbeteende. . .
Detta tyder på att även andra faktorer än de som ingår i analysen
behövs för att förklara våldsbeteendet. . . 

Analysen av flickmaterialet tyder på att lite TV-tittande,
mellangoda eller goda skolbetyg skyddar mot inblandning i
våldsbeteende. Omvänt är låga betyg, särskilt i kombination med
mycket TV-tittande, kopplade till en större mängd av våldsbeto-
nat uppförande.

Faderns yrke, familjens sammansättning och den unges ålder
ger skillnader i fråga om våldsbeteende endast i pojkmaterialet . . .
Medelgoda eller goda betyg, gifta föräldrar och en ålder på 17-18 
år ser ut att ge mindre inblandning i våldsbeteende än låga betyg,
skilda föräldrar, fader med låg yrkesstatus och egen ålder 10-16
år.

Undersökningen har inte försökt att förklara själva det
aggressiva beteendet utan snarare att fastställa TV-våldets relativa
betydelse för detta, särskilt i kombination med andra faktorer.
Resultaten tyder på att TV-våldet inte bidrar signifikant till att
förklara individuella olikheter i våldsbeteende varken i, hela
materialet eller i någon av de undergrupper som bildades i den
tredje analysen, splitanalysen. Vi tvingas därför konstatera att TV-
våldsfaktorerna - objektiva lika lite som upplevda - inte har någon
större betydelse för ungdomars våldsbeteende.

Det är möjligt att effekterna av kön, betyg och andra icke TV-
kopplade faktorer är så starka att de blockerar eventuella effekter
av TV-vålds-faktorema. För att testa denna möjlighet företogs en
särskild tvåstegsanalys. Först tog man åt sidan den variation i
fråga om våldsbeteende som redan förklarats av sociala
faktorer enligt ovan (19 96). I ett andra steg fick därefter TV-vålds-
faktorerna en ny chans att förklara de återstående skillnaderna
(81 96). Inte heller då lyckades de emellertid reducera denna
oförklarade återstod på något statistiskt signifikant sätt. Detta ger
ytterligare stöd åt vår allmänna slutsats att TV-våldet är nästan
utan betydelse när det gäller att förklara våldspräglat beteende. l R1 är 0,19. 
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l Kommentar: I just det- 
ta sammanhang är detta 
ett allmänt påstående 
och inte ett forsknings- 
resultat- även om jag 
själv instämmer med att 
det sannolikt förhåller 
sig så. (K. E.) 
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Diskussion 

En annan faktor som skiljer föreliggande undersökning från 

många tidigare studier är deltagarnas ålder. Laboratorie- 

undersökningar har som regel använt mycket unga barn, 
medan våra deltagare låg på åldern mellan 10 och 18 år. Det är 

möjligt att de senare är mindre mottagliga för inflytande från 

TV-våld än yngre barn. Ett alternativ är att när barnen kommit upp 
i tioårsåldern och mer, så har de redan exponerats för så mycket 
våldsinnehåll i TV att de redan då från detta innehåll har skaffat sig 
en repertoar av våldsbetonade attityder och handlingsmönster. De 

huvudsakliga socialiseringseffekterna av exponering för TV-våld 

kan redan ha inträffat så att våldsinnehållet i de program som 

föredras i 10-18-årsåldern inte längre ger skillnader mellan dem 

som har mycket respektive litet av våldsbeteende. Den generella 
konklusionen av undersökningen stämmer med Feshbachs 

resultat att exponering för TV-våld inte stimulerar aggressivt 
beteende bland pojkar i den aktuella åldern. 

Karaktären av det aggressiva beteende som studeras kan också 

förklara skillnaderna mellan våra resultat och resultat från tidiga- 
re undersökningar. Det vi sökt förklara är faktiskt våldsbeteende 

medan tidigare forskning som regel använde sådana former av 

aggression som lämpar sig för laboratoriesammanhang. 
Våra resultat tyder på att TV-våld inte påverkar faktiskt 

våldsbeteende under samma tidsperiod som den studerade TV- 

konsumtionen hänför sig till (för 10-18-åringar). Andra faktorer är 

mycket bättre på att förklara sådant beteende. 
Trots detta kan vi emellertid inte helt avfärda möjligheten att TV- 

våldet ger effekter på de unga tittarnas beteende. Det är möjligt att 

TV-våldet inverkar på beteendet på indirekta vägar, genom dess 

inverkan på inlärda värderingar och attityder eller via en mer allmän 

uppfattning om den sociala verkligheten som förmedlas genom TV. 

TV-innehållet kan i betydande grad färga värderingar, attityder 
och världsuppfattningen som i sin tur inverkar på människors 
beteende 

Vårt resultat att bara 5 96 upplever sina favoritprogram som in- 

nehållande våld, samtidigt som 25 % har högeligen våldspräglade 
program som favoriter, tyder sålunda på att ungdomarna är så 

tillvanda till våld att de betraktar det som något normalt. 

Våldsinnehåll på TV kan också ge upphov till attityden att våld 

representerar ett accepterat- eller åtminstone effektivt - sätt att lösa 

konflikter på. Denna attityd kan i sin tur under vissa omständigheter 
komma till uttryck i faktiskt bruk av våld. Exponering för TV-våld 

kan också skapa intrycket att världen är en farligt plats (a violent 

place) och att individen bör vara beredd att möta våld i olika 

sammanhang. På dessa olika sätt kan alltså exponering för TV-våld 

utöva betydande indirekta effekter på det faktiska brukandet av 

våld. 
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Kommentar:

Med tanke på den skepsis mot TV-påverkan som förf. ger uttryck för i 
början av artikeln är deras avslutande slutsatser något överraskande, 
särskilt som dessa inte får något större stöd av undersökningens huvud- 
resultat. Personligen har jag intryck av att slutkommentaren egentligen 
färgats av andra resultat än de egna. Möjligen förhåller det sig så att 
Gerbners resultat om hur stortittarna upplever omvärlden som farlig? 
tillkom under undersökningens gång och påverkade tolkningen av för- 
fattarnas resultat i en annan riktning än man från början var inställd på. 
Gerbners arbete är inte upptaget i litteraturlistan hos Hartnagel m. fl., 
men man kan spåra inflytandet genom hänvisningarna till jorden som 
en farlig plats”. Detta är dock en obekräftad spekulation från min sida. 
Kvarstår att förf. trots sin skeptiska förhandsinställning avslutar sin ar- 
tikel med att sälla sig till dem som anser att TV-våldet kan ge betydande 
negativa effekter. (K. E.) 
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Dessa partier har av 
utrymmesskäl inte tagits 
med. Ifrågavarande 
skepsis är inte klart ut- 
talad utan invävd i sättet 
att referera andra under- 
sökningar. 
2 Se föreliggande 
rapport sid. 405, 409. 
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Kapitel 38 Den engelska mediafors- 
karen William. A. Belson 
skrev 1978 ”Television 
Violence and the Adolescent 

Boy” - TV-våld och 

pojken i tonåren 
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Den engelska mediaforskaren William 

A. Belson skrev 1978 ”Television 
Violence and the Adolescent Boy” 
- TV-våld och pojken i tonåren 

Inledning 

Denna bok har väckt stor uppmärksamhet. Man hänvisar fli- 

tigt till dess resultat i föredrag och artiklar. Den har helt enkelt 

slagit igenom. Härtill kan jag tänka mig tre skäl. 1) Tiden är 

mogen. 2) Resultaten är presenterade på ett lättillgängligt 
sätt utan belastande metodresonemang. 3) Undersöknings- 
metoderna har allmänt accepterats, I varje fall har de lämnats 

utanför diskussionen. 
Boken gick inte att få tag i före pressläggningen av den före- 

liggande rapporten. Låt oss vända detta till en fördel. Vi är 

automatiskt befriade från att redovisa bakgrund, urval, meto- 

dik och statistik som ibland kan skymma resultaten. Jag be- 

höver inte ens ta ställning till vilka resultat som är centrala och 

mest angelägna att sprida. Författaren har nämligen själv dis- 

tribuerat två sidor där han själv formulerat de viktigaste resul- 

taten. 

Jag tycker att det känns bra att avsluta en rapport som den- 

na som innehåller många reservationer, om, men, kanske och å

andra sidan med följande raka resultat. För att få ut maxi- 

malt av Belsons två grupperingar, å ena sidan TV-program 
som mera troligt (”more likely) stimulerar allvarligare vålds- 

beteende (”serious violence) och å andra sidan TV-program 
som mindre troligt (less likely”) producerar allvarligare vålds- 

beteende har jag placerat de kontrasterande punkterna mitt 

emot varandra i var sin spalt i stället för efter varandra som i 

originalet. (K. E.) 
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Belsons riktlinjer som bygger på undersöknings- 
resultaten 

Program-egenskaper som ökar Program-egenskaper som min- 
riskerna att stimulera allvarli- 
gare våldsbeteende 

l. När otäckt våld ger intryck av 
att vara erkänt genom att visa 
att det utövas för en god sak el- 
ler så att det verkar lagligt. 

. När det är lätt för pojkarna att 
identifiera sig med den eller de 
personer som utövar våld. 

När själva ämnet kräver att det 
ingående våldet utövas i stor 
skala, t. ex. med stora massak- 
rer (mass killings). Västern- 
program har en tendens åt det 
hållet liksom många episka 
program. 

När lagens företrädare - för att 
besegra skurkar - själva an- 
vänder sig av mycket våld, som 
till och med är tuffare och mer 
elakartat än skurkarnas me- 
toder. 

. När våld presenteras i ett sam- 
manhang där personliga rela- 
tioner utgör huvudtemat. I det 
vanliga livet ges hög prioritet - 

genom träning och sanktioner 
- åt skyddet av våra arbetsrela- 
tioner med andra människor 
för att förhindra utbrott av all- 
varligt våldl. .. Förmodligen 
tenderar TVs bild av otäckhe- 
ter och våld som ett normalt 
inslag i sådana förhållanden att 
bryta ner detta skydd. 

. När 

skar riskerna att stimulera all- 
varligare våldsbeteende 

. När det visade våldet tydligt 
ligger långt ifrån tittarens för- 
måga och/ eller möjligheter, ex- 
empelvis i många former av 
science fiction - och tecknade 
(cartoons) program. 

. När det visade våldet är så löj- 
ligt eller otroligt, att pojkarna 
avfärdar det som orealistiskt. 

. När programmet är humoris- 
tiskt - genom att en humoris- 
tisk presentation eller ett roligt 
tema oftast gör det svårare för 
producenten att få med den 
värsta sortens våld . . . detta är 
dock inte detsamma som att 
säga att ett humoristiskt sam- 
manhang i viss mån minskar 
effekterna av det våld som in- 
går. 

.När våldet presenteras som 
rent verbalt snarare än helt el- 
ler delvis fysiskt (Dock tyder 
resultaten på att sådana pro- 
gram bidrar till mindre all- 
varligt våld, särskilt svordo- 
mar och användningen av fula 
ord).2 

TV-upplevelsen lämnar 

pojken nöjd och på gott humör 
- i stället för spänd, irriterad 
eller uttråkad. 

Som är de samman- 
hang där de flesta vålds- 
brott begås; endast en 
mindre del riktas mot 
obckanta personer. 
(K. E.) 
7 Att sådant skall be- 
traktas som våld kas- 
tar en smula löje över re- 
sultaten. (K. E.) 
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6. När allvarligt/svårt TV-våld 

skiljs ut från sitt organiska 
sammanhang (som det vuxit 

fram ur) - när det bara har 

hängts på” - varigenom det 

antingen framstår som ännu 

våldsammare än sammanhang- 
et ger anledning till eller när 

tittarna inte får tillfälle att för- 

stå att bakgrunden och orsaken 

till våldet sannolikt inte kom- 

mer att beröra dem själva. 

7. När våldet framställs så realis- 

tiskt att det troligtvis inte av- 

visas som påhittat” (ren fic- 

tion) utan betraktas som tro- 

värdigt och normalt och till- 

mäts motsvarande tyngd. 

SOU 1981:16 

6. När nyhetsprogrammen visar 

våld som faktiskt hör hemma 

(samman med) en speciell miljö 
- liksom i sportsammanhang 
där det visade våldet ger en 

korrekt beskrivning av det spe- 
cialiserade våld som är inbyggt 
i den berörda sportgrenen. 

7. När upplevelsen av en händelse 

via TV håller pojken borta från 

den miljö där risken är stor för 

att den verkliga händelsen skall 

inträffa (t. ex. en TV-sänd stör- 

re fotbolls-match). 

.Nyhetsprogram, helt enkelt 
därför att själva aktualitetskra- 
vet sätter vissa gränser för pro- 
ducentemas journalistiska 
fixering på att producera grovt 
(eg. läskigt”) eller episkt 
våld 

Kommentar: 

Jämför motsvarande tumregler som formulerats av G. Comstock m. fl. 

på grundval av all forskning som de gått igenom - kap. 29 sid. 400-401 i 

den föreliggande rapporten. (K. E.) 
l Koncentrat av sid. 
422-423. 
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Bilaga 1 TV och aggressivt beteende 
hos ungdomar 

 
Sammanfattning av 

denna bil. i kap. 35. 
2 Kmnmentare mm - En översikt över resultat från SGR 3. Av Steven Chaffee hämtats från Liebert .
m. n_ har placeratsi Med kommentarer av R. M. Liebert? 
anslutning till 
sammanfattningen av _denna bilaga_ Kap_ 3 5_ Referenser till SGR 3 
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1 Sammanfattning av 
denna bilaga i kap. 35. 

2 Dessa siffror inom 
parentes (3) (l) etc 
används i texten som 
kodbeteckningar för de 
olika u.s. 
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Innehållet i S GR 3 

Television and Adolescent Aggressiveness (Overview), 
Steven H. Chaffee ............................................................................ .. 

Television Violence and Child Aggression: A Followup Study. 
Monroe M. Lefkowitz, Leonard D. Eron, Leopold O. Walder and 

L. Rowell Huesmann (3)2 ................................................................ .. 

Two Comments on Cross-lagged Correlation 

Threats to the Internal Validity of Cross-lagged Panel 

Inference, as Related to Television Violence and Child 

Aggression: A Followup Study. 
David A. Kenny ........................................................................... .. 

Comment on Television Violence and Child Aggression: A 

Followup Study”. 
John M. Neale ............................................................................. .. 

Adolescent Television Use in the Family Context. 

Steven H. Chaffee andJack M. McLeod (I) .................................. ..

Adolescents, Parents and Television Use: Adolescent Self-Report 
Measures from Maryland and Wisconsin Samples. 

Jack M. McLeod, Charles K. Atkin and Steven H. Chaffee (5a).... 

Adolescents, Parents and Television Use: Self-Report and Other 

Report Measures from the Wisconsin Sample. (5 b) 
Jack M. McLeod, Charles K. Atkin and Steven H. Chaffee .......... .. 

Attitudes Toward Violence: The Interaction of Television 

Exposure. Family Attitudes and Social Class. _

Joseph R. Dominick and Bradley S. Greenberg (6) 

Mass Media Use and Aggression: A Pilot Study. 
Herbert L. Friedman and Raymond L. Johnson (2) ....................... .. 

Four Masculine Styles in Television Programming: A Study of the 

Viewing Preferences of Adolescent Males. 

Raymond L. Johnson, Herbert L Friedman and Herbert S. Gross 

(8) ..................................................................................................... .. 

Sid. 

136 

141 

149 

173 

239 

314 

336 

361 
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Television Viewing Habits and Aggression. 
John P. Robinson and J era/d G. Bachman (7) ............................... .. 372 

Television Violence and Deviant Behaviour. 
Jennie J. Mclntyre andJames J. Teevan Jr. (4) ............................ .. 383 

Inledning 

Chaffees text är maximalt komprimerad och späckad med vetenskapli- 
ga och statistiska termer. För att över huvud taget få översättningen läs- 
bar har jag förhållit mig fri i förhållande till originalet och gjort de om- 
skrivningar som jag upplevt som nödvändiga. Vissa partier har utgått. 

(Där så känts lämpligt har jag i sammanfattningen fört in partier från 
de underliggande rapporterna). 

I inledningen förklarar Chaffee, att hans sammanfattning varken ut- 
gör en kritik av eller ersättning för originalrapporterna samt att den inte 
kan tolkas utan att kopplas till dessa. På grund av utrymmesskäl måste 
vi dock, med några få undantag, klara oss med enbart sammanfatt- 
ningen. Huvudsyftet med denna är enligt Chaffee att sätta in de skilda 
studierna i ett jämförande sammanhang så att de kan tolkas i förhållan- 
de till varandra och annan forskning. 

Resultat som enbart gäller de faktorer som ingår i de 

efterföljande analyserna - utan slutsatser 

Program som bam gillar bäst 

Våldsprogram dominerar listan av favoritprogrammen för en 
grupp l3-l4-åringar som delvis togs med i u.s. på grund av sin 
höga aggressivitet (2).1 Av deras nio favoritprogram återfanns 
fem på en lista över de sex program som enligt TV-kritiker och 
allmänheten var de mest våldsbetonade (Greenberg o. Gordon 
1971). 

Av dessa pojkar var det få som klagade över för mycket våld i 
TV, vilket var det näst vanligaste klagomålet på TV i en landsom- 
fattande utfrågning av unga och vuxna (Lo Sciuto 1971). 

Till skillnad från vad som gäller för den totala mängden av tit- 
tande, ser inte åldern ut att betyda något för hur våldsbetonade 
favoritprogrammen är. Möjligen finns en svag tendens till att de 
äldre bamen oftare än yngre anger ett våldsprogram som sitt fa- 
voritprogram. 

Den longitudinella studien visar ett ganska starkt samband 
mellan samma persons preferens för våldsprogram i 12- resp. 18- 
årsåldem. Inställningen till våldsprogram - för eller emot - 

grundläggs tidigt och berörs inte av den generella tendensen att 
totalt sett titta mindre på TV i de senare ungdomsåren. 
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Detta år uttryck för en 
sund mer tids- och ut- 
rymmes-krävande prin- 
cip alt. att ge maximal 
information om och de- 
finition av de faktorer 
vars inbördes samband 
skall studeras. (K. E.) 
2 Denna och liknande 
siffror hänvisar till re- 
fererade undersökning- 
ar. Titlarna på dessa 
återfinns sid. 520 
i detta kapitel. 
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Socio-ekonomisk sta- 
tus (ett amerikanskt be- 
grepp som brukar för- 
kortas SES). 

SOU 1981:16 

Pojkar och ungdomar med hög SES* håller sig i mindre ut- 

sträckning med favoritprogram än flickor och ungdomar med låg 
SES. Bland dem som har något favoritprogram är det en högre 
andel pojkar och låg SES-ungdomar som anger ett våldsbetonat 

program som favorit än bland övriga (4). 
Ett något besläktat resultat är att pojkar som drömmer om det so- 

ciala lyftet för sin egen framtid i högre utsträckning gillar våldspro- 

gram än de som har lägre aspirationer (3). 
På det hela taget har våra u.s. mycket litet att tillägga om det psy- 

kologiska ursprunget till att gilla eller inte gilla våldsprogram på TV

annat än vad som förklaras av de ungas aggressionsnivå. 
 

Frekvensen för tittande på våldsprogram 

(Chaffee inleder med en detaljerad beskrivning av olika mått på frekvensen 
för våldsprogram. Jag hoppar här över denna rätt komplicerade redogörel- 
se. K. E.) 

Det faktiska tittandet på våldsprogram stämmer inte överens 

med preferenserna för sådana program. Det finns en tendens att titta 

mer på våldsprogram än vad man skulle tro utifrån den utsträckning 
som de listas som favoritprogram. 

Av de (22) program som l2-åringama tittade mest på återfinns 

4 bland de 20 mest våldsbetonade. 
För IS-åringarna hade denna andel stigit till 9 (Lyle o. Hoff- 

man 1971). Trots detta ökar förmodligen inte den totala konsum- 

tionen av våldsprogram, eftersom den totala tittartiden sjunker 
parallellt med denna preferensändring i riktning mot mer våldsbe- 

tonade program. 
En annan undersökning visar också en minskning av våldstit- 

tandet från 12-års (2) till lö-årsåldem (2), en minskning som gäl- 
ler både flickor och pojkar och de flesta typer av familjer (l). 
Samma resultat erhölls i två nya undersökningar (5 a). 

Pojkarna tittade genomgående mera på våldsprogram än flic- 

korna - även om tittandet på sådana program minskade med ål- 

dem. 

Sambandet (i tre studier) mellan SES och olika faktorer som 

antas inverka på konsumtionen av våldsprogram 

När dessa - t. ex. olika sätt att använda TV och olika bam-/ för- 

äldrarelationer - hålls konstanta i analysen, försvinner hela sam- 

bandet just mellan SES och våldstittande (l). Man kan också vän- 

da på steken, och säga att statistisk kontroll av SES (varvid man 

jämför barn som har samma SES KE) låter sambanden mellan 

våldstittande och olika aggressivitetsfaktorer framträda rena” (5 b). 
Beträffande sambandet mellan IQ och våldstittande förhåller 

det sig tvärtom. De statistiskt säkerställda sambanden mellan IQ 
och våldstittande som erhållits i tre grupper ( l, 5 a) kvarstår även ef- 
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rer konstanthållning av ett flertal faktorer som hör ihop med I Q-ni- 
vån (l). Vidare visar sig skolprestationema vara en viktig faktor i 
det komplicerade samspelet mellan aggressivitet och våldstittande 
(5 a). 

De mer begåvade barnens tendens att totalt se mindre än andra 
på TV går igen även i en lägre konsumtion av våldsprogram. Det- 
ta samband påverkas varken av individemas totala TV-konsum- 
tion eller av vad föräldrarna står för/ är, gör (l). 

Föräldrarnas TV-vanor har visst samband med barnens mängd av 
konsumerade våldsprogram. Tydligast gäller detta - åtminstone för 
1 Z-åringarna - i fråga om nivån för föräldrarnas egen konsumtion 
av våldsprogram. (Sambandet är statistiskt säkerställt även när 
man låter analysen eliminera det eventuella inflytandet av det to- 
tala tittandet (l). Detta samband bam-tittande/föråldra-tittande 
begränsas inte till våldsprogrammen utan gäller för flertalet pro- 
gramtyper (5 b). 

Oavsett barnets kön är sambanden med moderns tittande star- 
kare än med faderns (l). Frånvaron av koppling till kön, liksom 
andra data, leder förf. att dra slutsatsen att det på sin höjd rör sig 
om en ömsesidig påverkan eller om ett falskt samband (l). 

Tre andra variabler som beskriver samspelet barn/ föräldrar har 
i flera undersökningar positiva samband med mängden av tittan- 
de på våldsprogram, nämligen förbud att göra vissa saker som en 
bestraffningsmetod (l; 5 a; 5 b), socio-orienterad familjekommu- 
nikation (l; 5 b) samt föräldrarna ger barnen en tolkning av 
TV-våld” (5 a; 5 b). Sambandet med våldstittande är lätt att för- 
stå för den första och den andra variabeln. När barnet förbjuds 
att göra vissa saker får det mera tid över för TV-tittande, varav en 
del blir våldsprogram. Ju mer våldsprogram bamet ser desto mer 
ökar sannolikheten för att föräldrarna talar om (tolkar) sådana 
program? Sambandet med socio-orienterat familjeklimat* är mer 
komplicerat men hållbart även efter konstanthållning av närlig- 
gande faktorer som skulle kunna ligga bakom sambandet fakto- 
rer. I varje fall gäller detta samband för 10-1 l-åringar (l; 5 b). 

Olika sätt att uppfatta TV

Ungdomar klagar sällan över antalet våldsprogram i TV. De van- 
ligaste klagomålen är att det är för många reklam- och nyhets- 
program. (2; Lyle, Hoffman 1971). Mycket sällan klagar någon 
över något som skulle kunna förekomma och som saknas. I stället I Denna märkliga term 
gäller invändningama det som visas, vilket tyder på att ungdo- står för ett utåtriktat 
mama huvudsakligen intar en passiv konsumtionshållning visavi ?ukwntärt ?§11 kPHVCU 
TV tionellt fanuljekhmat 

. . d k , å h å ,Lyle och Hoffmans data från 1971 visar klart att ungdomar 1 äfijåtir-:åigli (tg E311 
t

första hand förknippar TV med underhållning och avkoppling. _ 
När en un oke är ar ll l d ll han hellre rata å för 

2 Detta ärm konstig _ g p J _g e er _e seni v1 p n g _ slutsats om den inte helt sig sjalv, lyssna på musik eller ágna sig åt någon sport an att titta bygge, på en kvanma. 
på TV. tivt antagande. (K. E.) 
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Kommentar: Detta in- 
tryck kan bero på vilka 
frågor man ställt och 
fått svar på. Om man sö- 
ker ef ter subtila styrme- 
kanismcr, kan man en- 
dast finna dessa genom
att tillämpa subtila un- 
dersökningsmetoder, vil- 
ket man knappast kan 
kalla frågor om favorit- 
program och liknande. 
(K. E.) 

SOU 1981:16 

En annan grupp med tonårspojkar uppgav för att det är kul 

och för att slå ihjäl tiden som de vanligaste skälen till att se på 
TV. De sade också att 3 av 10 program som de såg bara råkade 

komma på”. (2) 
Tonåringar betraktar våldsprogram som mycket realistiska, till 

och med mer realistiska än nyheter och dokumentära program. (4). 
inlevelse och engagemang i TV-våldet rapporteras oftare i samband 

med kriminal- än med västern-program. Flickor uppger en högre 

grad av inlevelse, medan pojkarna identifierar sig mera med rollfigu- 
rer som utövar våld. (5 a). 

En högre andel av yngre än av äldre ungdomar uppger själva att 

de lärt sig aggressivt beteende från TV. (5 a). 
Dessa tre reaktioner, inlevelse, identifiering och inlärning, är bara 

svagt korrelerade med mängden av konsumerade våldsprogram. De 

uppvisar starkare samband med aggressivt beteende, vilket tyder på 
att de kan inta nyckelroller vid inlärningen av social aggression via 

TV. (5 a). 
Ett provocerande försök att leta fram de dolda dimensionerna i 

ungdomarnas rolluppfattning gjordes i en undersökning (8). Ut- 

gående från ett fyrdelat urval (svarta/ vita och aggressiva/ norma- 

la) med 80 pojkar i l3-årsåldem, riktar förf. in sig på de program 
som har en särskild attraktion för endast en av dessa grupper. Hu- 

vudrollema i dessa program utmärks av och liknar pojkarna i frå- 

ga om status (låg/ hög) och förhållningssätt till problemsituationer 
(aktiv/ passiv). 

Författarnas antaganden är att selektivt TV-tittande är en form av 

informationssökande, där den unge är starkt motiverad att söka fö- 
rebilder för vuxet manligt beteende i TV, som tillhandahåller en 

lätt tillgänglig källa av väldefinierade porträtt av maskulina stilar i 

vår masskultur. 
Man räknar härvid med en mer målinriktad hållning i förhållande 

till TV än andra undersökningar som för de flesta ungdomars del an- 

tyder att slumpen styr deras tittande. Antagandet får visst stöd i 

de resultat som visar att 1/5 av en tvärsnittsgrupp ansåg att det 

aggressiva beteendet hos huvudrollerna i deras favoritprogram visa- 

de hur folk borde handla. 
I samma riktning pekar att majoriteten bland de yngre ungdo- 

marna menade att de lärt sig aggressiva mönster för sitt beteende 

från TV (5 a). Hypotesen att TV fungerar som en modell för olika 

sociala roller behöver inte omfatta alla slags ungdomar för att 

vara socialt betydelsefull. 

Begreppet aggressivitet i S GR 2 

I SGR för man ingen generell diskussion om aggressiviteten och olika 

aspekter på denna - sannolikt därför att detta inte låter sig göra både 

enkelt och kortfattat. I stället har man begränsat sig till de operationella 
definitioner som är aktuella inom de undersökningar som ingår i SGR. 

Med operationella definitioner menas att man lägger in just den inne- 
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börd i aggressivitet som svarar mot det man mäter med de frågor eller 
andra instrument, som en undersökning använder sig av - varken mer 
eller mindre. En svårighet man då hamnari är att definitionerna växlar 
från den ena undersökningen till den andra. Denna öppna brist på över- 
ensstämmelse är dock hälsosammare än en skenbar överensstämmelse 
som har sin grund i brist på definitioner och falska generaliseringar. 
Chaffee resonerar konkret kring dessa svårigheter och bristande över- 
ensstämmelse i definitionerna i avsnittet ”Möjliga slutsatser omkausala 
samband” sid. 536-537 i denna bilaga. 

”I de föreliggande studierna finner vi en enorm variation i inne- 
börden av aggressivitet. Av bekvämlighetsskäl delar vi in dem i 

fyra kategorier: 

D uppgifter om aggression från andra än barnet själv 
D barnets egna uppgifter om aggression och olagligt beteende 
D barnets egna uppgifter om aggressiva känslor och attityder 
D barnets egna uppgifter om inlärning av och känslomässiga 

reaktioner på aggression. 

När dessa aggressionsmått sätts i relation till olika mått på TV- 
konsumtion, blir resultaten, naturligt nog, något olika. I detta av- 
snitt kommer de olika aggressionsmåtten att jämföras med var- 
andra, och vi skall redovisa hur de förhåller sig till andra faktorer. 
Det närmaste avsnittet behandlar deras relation till konsumtion 
av TV-våld. 

Uppgifter om aggression från andra än barnet själv 
Tre slags ”experter” på barns aggressiva sociala beteende har an- 
vänts i de föreliggande studierna: 

D ”skolpersonal 
D föräldrar 

Två undersökningar bygger på att olika slags skolpersonal ploc- 
kade ut elever som i akter och på annat sätt var kända för aggres- 
sivt beteende. (2; 8). I den ena (2) kollades överensstämmelse med 
barnens egna uppgifter. Dessa visade en mycket högre förekomst 
av slagsmål och bruk av vapen bland dem som skolan bedömde 
som ”aggressiva än bland andra elever (2). En högre andel av de 
(enl. skolan) aggressiva barnen än av övriga kom från hem med 

låg socio-ekonomisk status och fick låga betyg i skolan. 
I en undersökning av 12-åringar användes ett mått som byggde 

på en enda fråga till lärarna och som inte gav några större skillna- 
der mellan pojkar och flickor (5 b). Detta mått stämde bara svagt 
med kamratemas omdömen och ännu mindre med moderns eller 
den egna bedömningen. 

I samma undersökning ger en kamratbedömning av attacke- 
rande aggression” med lO punkter klarare skillnader. Den ger 
skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan olika åldrar. Poj- 
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kar och yngre ungdomar bedöms av sina kamrater som mer agg- 
ressiva än andra. 

Detta var också den enda undersökning där man använde upp- 
gifter från föräldrarna, ett index som byggde på frågor till modern 
och omfattade 4 punkter. I likhet med läraruppgifterna fick man 
med detta mått inga skillnader mellan pojkar och flickor eller oli- 
ka åldrar, och dess samband med andra aggressivitetsmått var 

svagt. Trots detta kombinerades det med kamrat- och lärarbe- 

dömningar till ett sammanlagt index för ”andras uppfattning av 

aggressiviteten”. Trots att man skulle tycka att ett mått som byg- 
ger på så olika källor borde erbjuda maximal och relevant infor- 

mation, så var sambandet med den självrapporterade aggressivite- 
ten inte så starkt som mellan kamratemas separata bedömning 
och den självrapporterade. 

Kamratbedömningarna utgjorde också det viktigaste aggres- 
sionsmåttet i den longitudinella undersökningen. I tredje klass 
fick varje barn en lista med tio aggressiva handlingar och i uppgift 
att för varje punkt namnge den klasskamrat som troligen var den 
som skulle ha gjort det som beskrevs i de olika punkterna. 

I klass 8 utgick en av punkterna och ordalydelsen ändrades nå- 

got (här deltog få av de ursprungliga pojkarna. Uppgifterna från 
klass 8 kunde därför bara användas för teknisk/ statistiska syften). 

När pojkarna var 18-19 år fick de nio frågor att besvara. I stäl- 
let för klasskamrater skulle de för varje aggressiv handling ange 
alla skolkamrater som kunde kopplas ihop med denna handling 
vid en så sen tidpunkt som möjligt. 

Måtten på psykopatologi” i l9-årsåldern korrelerar starkast 
med kamratbedömningama av aggressivitet från samma tid. De 
senare hängde ihop med social status (hög status - hög aggressivi- 
tet) och IQ (låg IQ - hög aggressivitet) - för både pojkar och flic- 
kor. (3). 

De kamratbaserade aggressivitetsmåtten förefaller i de aktuella 
studierna att vara de mest pålitliga av de bedömningar som gjorts av 
andra än de unga själva. Detta är vad man kunde vänta sig, eftersom 
de baseras på flera frågor och en bredare krets av experter än de 
andra måtten, och därför att kamraterna oftare blir offer för ungdo- 
mars aggressivitet än andra bedömare. 

Självrapporterat aggressivt beteende 

Det ligger nära till hands att påstå att den mest kompetenta ex- 

perten” på en ung persons aggressiva handlingar skulle vara den- 
na person själv. Det finns emellertid en fara för att han/hon kan 
tveka att tillstå många aggressionshandlingar och i stället modifi- 
erar svaren för att undgå fördömanden från intervjuaren. I de 
flesta av de aktuella us tog ändå forskarna denna risk men för- 
sökte gardera sig något genom att i frågornas formulering ;gå runt 

själva aggressiviteten men ändå söka fånga in den på olika indi- 
rekta sätt. 
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I den undersökning där det primära måttet på aggressivitet var 

bedömning som aggressiv av skolans personal var det vanligare 
bland dessa aggressiva än bland andra ungdomar att själv er- 
känna slagsmål, slag mot lärare, bruk av kniv eller skjutvapen för 
att ”få något från någon (2). Självrapporteringen fyllde här rol- 
len som validitetskriterium (ti1lför1itlighets- och relevansmått) för 
det primära aggressionsmâttet. 

Upprepade mätningar med ett års mellanrum med ett 8-punkts- 
schema samlades in i en stor undersökning av pojkar i 18-19-årsål- 
dern (post-high-school) (7). De vanligaste aggressiva handlingarna 
var slagsmål, deltagande i gängslagsmål, att skada någon så att det 
krävde medicinsk vård, att tvinga till sig något genom hot. Samma 
former av aggressivitet användes för att konstruera indexet aggres- 
siva eller våldsamma handlingar i en annan undersökning med ett 
mer omfattande material (4). 

Mycket mera sällan uppgav dessa äldre ungdomar (över 17-18 

år) slag mot förälder eller annan vuxen person eller användning 
av vapen för att skaffa sig något. Åtta-punktsindexet, som inne- 
fattade både dessa och de vanligare aggressionshandlingarna var 

negativt korrelerade med SES (högre SES - mindre aggressivitet) 
(7). 

Förutom de fem handlingar som ingick i det ovannämnda in- 
dexet aggressiva och våldsamma handlingar, ingick fyra andra 
index för brottsligt beteende i Maryland - undersökningen (4). 
Åtminstone ett av dessa innefattar ganska allvarligt beteende som 

ryms under beteckningen kontakter med rättvisan. I stället för 
direkta frågor om vissa handlingar som kunde medföra risk för 
åtal, tillfrågades ungdomarna om hur ofta de hade blivit stoppade 
av polisen, tagna till en polisstation, arresterade, ställda inför ung- 
domsdomstol eller varit intagna på institution för problemung- 
domar”. 

Man arbetade även med tre andra mått men dessa togs inte 
med i analysen, då de representerade betydligt mindre av aggressi- 
vitet. 

I undersökningen 5 a använde man sig av två mått som byggde 
på den unges egna uppgifter - det ena med sex komponenter, kal- 
lat ”manifest fysisk aggression, det andra med tre komponenter 
och frekvensen av slagsmål. 

Den tredje undersökningsetappen i den longitudinella under- 

sökningen (när de unga var 18-19 år) omfattade också självrap- 
porterade uppgifter om aggressiva handlingar och kontakter med 

polisen. Förf. föredrog dock att i stället använda sig av kamrater- 
nas beskrivningar. 

Aggressiva känslor 

Medan andra personers uppgifter kanske är mer objektiva än 

uppgifter från den inblandade själv när det gäller det öppna be- 

teendet, är det bara den berörda personen själv som kan tala om 
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vad han känner” - inklusive i vilken omfattning han känner sig 
handla aggressivt liksom de inre reaktionerna på aggression. Fyra 
olika undersökningar har tagit med sådana mentala mått. 

Kommentar: 

Chaffee beskriver därefter dessa mått, hur de korrelerar med kön och 

SES samt i vilka undersökningar de använts (sid. 15). Jag går inte när- 
mare in på dessa uppgifter. (K. E.) 

”Undersökningen av 9-1 l-åringar (preadolescents) utgick från 
instämmer/instämmer inte-svar på fem Buss-Durkee-frågor och 
kombinerade dessa till ett index som kallades villighet att an- 
vända våld (6). Liksom det mått som byggde på hypotetiska kon- 

fliktsituationer, var aggressiva svar kopplade till låg SES och till att 

föräldrarna förhöll sig positiva till aggressivt beteende mot andra än 
dem själva (för pojkar men ej för flickor). 

Buss-Durkee-frågor användes i en annan undersökning (5 a) för 
att konstruera ett fyra-punkts-index för ”attackerande aggressivi- 
tet och ett tre-punkts-index för irritabilitet”. Måttet på attac- 
kerande aggression, som innefattade tre av de sex punkterna från 
manifest fysisk aggression (se självrapporterad aggr. ovan) var 
starkt korrelerat till andra aggressivitetsmått. Det gav också de 
väntade skillnaderna mellan pojkar och flickor samt mellan olika 
åldrar (yngre pojkar aggressivast). Däremot var irritabiliteten 
endast svagt kopplad till aggressionsindex och något högre för 
flickor än för pojkar. 

Inget av dessa mått förhöll sig konsekvent på något visst sätt till 
SES eller skolbetyg (5 a). 

Generellt sett förefaller irritabilitetsmåttet att avspegla en an- 
nan dimension än övriga aggressionsmått. 

Ett Buss-Durkee index med fyra frågor beträffande verbal 

aggressivitet användes som ett komplement i samma undersök- 

ning (som irritabiliteten). Som väntat var den verbala aggressivite- 
ten högst bland pojkarna (5 b). Dock korrelerade den inte särskilt 
starkt med öppet aggressivt beteende utan föreföll snarare att ge ut- 

tryck för aggressiva inre känslor. 
Den longitudinella undersökningen (3) utgick från ett fyra- 

punktsmått som kallades aggressiva drive och vars aggressivitetj 
huvudsakligen var verbal till sin karaktär. Mellan detta mått och 

andra aggressionsmått fanns inget samband. Generellt sett före- 

faller verbala uttryck för fientlighet att gå rakt emot fysiskt agg- 
ressivt beteende. Kanske fungerar både verbal och fysisk aggressi- 
vitet som funktionellt likvärdiga utlopp för aggressiva känslor. 

Accepterande och gillande av våld mättes på olika sätt av tre 

forskare. Det enklaste var graden av instämmande med två på- 
ståenden som beskrev olika förhållanden under vilka det är kor- 

rekt att slå en fiende (5 a). Pojkarna låg högre än flickorna på 
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detta mått, som korrelerade ganska bra med andra mått på agg- 
ressiva handlingar och känslor. Höga värden gick ihop med låg 
SES och svaga skolbetyg i två undersökningar (5 b). 

I en undersökning av barn under ll år användes ett 8-punkts- 
index för gillande av våld (6). Måttet byggde på instämmande- 
/eller ej med påstående av typen det är OK att en man slår sin 
fru. 

Ett annat mått som utgör huvudkriteriet på gi/lande av vål i 
denna undersökning är den upplevda effektiviteten av våld - ett 
mått med fem punkter av typen ett slagsmål är det bästa sättet att 
klara av en konfliktladdad oenighet en gång för alla. För båda 
dessa index gick höga värden samman med låg SES (för pojkar) och
med höga värden för föräldrarnas gillande av våld (för både pojkar 
och flickor). 

Den mest ingående analysen av gillande av våld bröt ner detta 
mått genom relatering till tre roller: vuxna män, tonåriga pojkar 
och poliser (4). Fem tänkbara provocerande situationer beskrevs 

(t. ex. att en främmande person hade brutit sig in i mannens hus 
och slagit ner honom och försökt råna honom). Därefter tillfråga- 
des de barn som ingick i undersökningen om de gillade att en vux- 
en man i en sådan situation slog ner eller sköt inkräktaren. Ton- 
årsmåttet var av samma typ. Valet stod mellan att slå ner eller 

knivhugga en annan tonårig pojke under olika provocerande om- 

ständigheter. I polisfrågoma gällde det att välja mellan att slå ner 
eller skjuta en vuxen man som gjort sig skyldig till förolämpningar 
eller kriminella handlingar. I svaren fanns inga samband med de 
svarandes kön eller ras. 

Samma undersökning (4) tillämpade ytterligare ett index som 
åtminstone delvis baserades på inre känslor och upplevelser 
(- dock inte utan anknytning till den objektiva verkligheten, näm- 

ligen de medverkandes uppfa?tning av i vilken omfattning olika 
våldsbrott förekom 

l) idet egna grannskapet 
2) i ett närliggande storstadsområde och 

3) i denna del av landet. 

På det lokala planet var svaret delvis beroende av direkta erfarenhe- 
ter. Förf. framhåller det intressanta i en nästan total enighet bland 

ungdomar om att brottsligheten utanför deras eget område är mycket 
hög. Äldre ungdomar och vita ungdomar tror att brottsligheten är 

högre än andra. Däremot har uppskattningarna av brottsligheten i 
omvärlden inget att göra med kön eller SES. 

Kommentar: 

Det sistnämnda resultatet är viktigt och intressant, bl. a. därför att det 
stämmer med Gerbners samband mellan mycket TV-tittande och rädsla 
för omgivningen. (K. E.) 
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Slutsatser 

Samband mellan tittande på våldsprograrn och aggressivitet 

Kommentar: 

Fram till nu har genomgången av de aktuella studiernas centrala vari- 
abler konstaterat vissa likheter mellan våldstittande och aggressivitet, 
nämligen att båda dessa beteenden är vanligast under de tidiga ung- 
domsåren bland män i grupper med låg socio-ekonomisk status och 
bland de minst intellektuellt begåvade. Men ingen av dessa kopplingar 
är särskilt stark eller konsekvent hållbar tvärs över olika grupper och 
mått. (K. E.) 

I denna slutliga del av analysen av olika resultat skall fokus riktas 
mot den kärnfrâga som vi medvetet har undvikit fram till nu, nämli- 

gen det empiriska sambandet mellan konsumtion av våldsprogram 
och aggressivitet. 

Vid detta vägskäl möter vi två forskningshypoteser som står mot 
varandra. 

1. Enkelt uttryckt kan man anta att aggressivitet hos ungdomar för 
med sig att de föredrar våldsprogram. 

2. Lika väl kan man anta att erfarenheter från en omfattande kon- 
sumtion av vâldsprogram utvecklar aggressiva tendenser hos de 

unga* 

Frånvaron av samband mellan de två variablema (konsumtion av 

våldsprogram och aggressivitet) - eller negativa samband mellan 
dessa? skulle motbevisa båda hypotescma. 

Positiva samband3 kan betyda samband i båda riktningarna - 

aggressivitet både som en orsak till eller en följd av vålds-TV-tit- 
tande eller som tecken på att det finns en tredje faktor som ligger 
bakom” och påverkar både aggressiviteten och våldstittandet så 
att dessa kommer att följas at. 

1 Schramm m. fl. (1961) accepterade det första antagandt och förkastade det 
andra därför att de itne kunde finna några skillnader-i aggressivitet mellan ungdo- 
mar i en stad med TV och en annan stad där TV ännu inte införts. 
Kommentar: Senare undersökningar har visserligen inte förkastat den första hy- 
potesen men funnit att för barn med samma utgångsläge i fråga om aggressivitet, 
de som ser mest TV under l års tid i 3-5-årsåldem genomsnittligt får en förhöjd 
aggressivitet jämfört med dem som ser mindre TV (Singer och Singer 1975, re- 
fererade i denna rapport kap. 32. (K. E.) 
2 att de inte har någon tendens att följas åt. (K. E.) 
3 att de följs åt. Höga värden på den ena faktorn ger höga vården också på den 
andra. (K. E.) 
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Vik tigt:

Samband som finns kvar när man på statistisk väg har eliminerat in-

flytandet av sådana tänkbara bakomliggande faktorer utgör bevis

för att i varje fall inte just dessa ligger bakom och orsakar samban-
det mellan aggressivitet och våldstittande.

Kommentar:

Härmed har man uteslutit vissa faktorers betydelse men inte ”bevisat
andras, annat än indirekt genom att chanserna ökar att det skall röra sig
om akta och direkta samband och inte om parallella effekter av något
annat. (K. E.) 

I ett försök att använda resultaten i en orsaksanalys har den aktuel-
la presentationen delats upp i två avsnitt:

Det första behandlar korrelationer mellan aggressivitet och pre-
ferens för våldsprogram.

Det andra avsnittet behandlar samband mellan aggressivitet och
den faktiska mängden av våldsprogram.

Det vetenskapliga syftet7 med alla föreliggande undersökningar
tillgodoses bäst av ett försök att eliminera en hypotes i taget. Om
rivaliserande” hypoteser kan elimineras genom att resultaten inte

ger dem stöd, så stärker detta de överlevande” hypotesernas
sak. En korrelation kan dock aldrig i och för sig bevisa en hy-
potes i positiv mening. Vi är hänvisade till den mödosamma pro-
ceduren att motbevisa en hypotes i taget. I ett avslutande avsnitt
(sid. 536) skall vi mer ingående diskutera möjliga kausala slutsat-
ser.

Korrelationer med preferenser för våldsprogram

Fyra av de aktuella undersökningarna studerar förhållandet mel-
lan ett våldsprogram-index, som baseras på ungdomarnas favorit-

program, och ett eller flera mått på aggressivitet (2; 3; 4; 7). Även
om alla forskarna får fram ett allmänt samband, noterar de att de-
ras bevis inte är särskilt starka eller undantagslöst giltiga.

I en undersökning var preferensmåttet barnens egna uppgifter
om sina favoritprogram. Ungdomarna delades upp på två grupper
- en med 40 aggressiva (enl. skolans bedömning) och 40 andra,
alla l3-l4-åriga pojkar från en stadsmiljö. De aggressiva pojkarna
satte upp 1,8 våldsprogram på sin favoritlista, medan de andra
barnens genomsnittliga värde var 1,6. Med tanke på det låga an-
talet barn, är det inte någon imponerande skillnad. Inget signifi-
l-;anstest har redovisats. Man fick större skillnader om man utgick
från andra typer av program. De oaggressiva visade sålunda en
starkare tendens att tycka bäst om familje-komedier och klaga-
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1 preferens = förkärlek
för/ föredra, sätta i för-
sta rummet, vara särskilt
attraherad av. Alla såda-
na uttryck år för tunga
att hantera i en teknisk
text. Jag använder där-
för ordet preferenser.
(K. E.)
2 Lyle och Hoffman
(1971) visade på bety-
dande skillnader mellan
de två måtten. Och i den
enda u.s. som har mätt
båda blir korrelationen
mellan dessa endast 0,25
(Chaffee och McLoed,
1971).
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de mera över att det var för mycket våld och för lite roliga pro- 
gram på TV. 

Ett annat aggressivitetsmått - baserat på ungdomarnas själv- 
rapporterade uppgifter om aggressiva känslor - gav upphov till 

något tydligare resultat (2). Här hade de aggressiva satt upp i 

genomsnitt 2,2 våldsprogram bland favoriterna, att jämföras med 

1,5 för de mindre aggressiva. Dessutom visade det sig att de agg- 
ressiva barnen tillbringade mera tid med att titta på TV över- 

huvudtaget, men också att de var mer selektiva i sitt bruk av TV,

ägnade stor uppmärksamhet åt tidningarnas reportage om rån och 

upplopp - och att de hellre lyssnade på musik än tittade på TV. 
Det ligger en fara i att övertolka sådana resultat, eftersom de 

jämförda grupperna är så små och speciella och inte på något sätt 

slumpvalda eller representativa för större grupper. 
Vidare menar en medlem av forskarlaget att det inte är det 

våldsbetonade innehållet i programmen som är orsaken till olik- 
heterna mellan grupperna ifråga om programmens popularitet (8). 
Denne tillämpar andra infallsvinklar på samma data och menar 
att det i stället är den sociala rollen hos programmets centrala 

manliga figur som drar till sig den unges uppmärksamhet. 
Resonemanget går ut pâ att en del ungdomar har behov av en 

modell för manlighet som passar ihop med deras sociala status och 

personlighet. Aggressivitet är uttryck för en allmänt aktiv personlig- 
het som i sin tur gör dem angelägna att se hur vuxna manliga huvud- 

personer aktivt handskas med problem som möter dem varje vecka (i 

TV-programmet). Deras metoder inkluderar ofta våld men inte nöd- 

vändigtvis. Ett liknande resonemang förs om skillnader mellan svar- 
ta och vita pojkar beträffande sambandet mellan den manliga huvud- 
rollens position i programmet och intresset för denna person. 

Undersökningen av pojkar som lämnat high-school (18-19 år) 

(7) visade också ett positivt samband mellan våldsgraden hos de 

fyra favoritprogrammen och ett aggressivitetsmâtt. I detta fall var 

aggressionsmåttet uppbyggt av ungdomarnas egna uppgifter om 
åtta olagliga handlingar. De största skillnaderna - mellan dem 
som hade ”en hel del våldsprogram bland favoriterna och dem 
som nästan inte hade några alls - fann man ifråga om deras eg- 
na slagsmål. Det visade sig att skillnaden helt hänförde sig till 
dem som redan ett år tidigare var mest aggressiva. 

Som förf. framhåller gör detta förhållande inte resultaten mindre 
socialt relevanta. Om mycket aggressiva unga män får jörstärkande 
bekräftelse på sitt aggressiva beteende i de TV-program som de väl- 

jer ut, ger detta all anledning att oroa sig för sådana program. Och 
som Klapper (1963) har slagit fast, så är den vanliga effekten av 
mediavåld att förstärka handlingstendenser antingen dessa är so- 
cialt hälsosamma eller socialt ohälsosamma. Termen förstärka 

betyder i stort sett att ”sannolikheten för att en reaktion kommer 
att upprepas i en liknande situation ökat. Förstärkningen av agg- 
ressiva handlingstendenser får betraktas som socialt ohälsosam, 
oavsett ursprunget. 
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Den longitudinella u.s. (3) erbjuder två olika slag av korrelatio- 
ner mellan tittande/ aggressivitet, nämligen dels mellan varandra 
vid samma tidpunkt, dels vid olika tillfällen. Överraskande nog är 
de senare starkare än de förra. (De starkaste resultaten - sam- 
bandet mellan förhållandena vid olika tillfällen härrör från 8- 
åringarnas tittande - behandlas i nästa avsnitt, eftersom det här 
rör sig om faktiskt tittande och inte om preferenser.) 

Sambanden mellan aggressivitet och angivna preferenser för 
våldsprogram vid en och samma tidpunkt är faktiskt - vid båda mät- 
tillfällena under pojkarnas uppväxt (vid 8 år och 19 år) - svagt nega- 
tiva. 

Viktigt: 

Om vi går till de Iongitudinella sambanden, får man inget samband 
mellan aggressiviteten i 8-årsåldern och preferenserna för vâldspro- 
gram i l 9-ârsåldern, vilket det förmodligen borde ha funnits om det 
var aggressiviteten som låg bakom preferenserna. 

Ganska svaga genomsnittssamband har erhållits i en annan un- 
dersökning som också utgår från uppgiften om favoritprogram 
(4). Denna us bygger på ett stort material och spänner över de 
flesta ungdomsåren. Förekomsten av 5 olika typer av awikande 
beteende” (aggressivitet och olagligheter) låg bara några procent 
högre för dem som hade program med mycket våld som favorit- 
program än för dem som hade uppgivit program med lite våld i 
som sina favoriter. På de två punkter som representerade det all- 
varligaste aggressiva beteendet var skillnaderna 2,5 procent-enhe- 
ter och l,l procent-enheter. När man använde det tillförlitligare 
måttet genomsnittlig våldsnivå för 4 favoritprogram” blev skill- 
naderna i fråga om de två allvarligare aggressionsyttringama mer 
övertygande, nämligen ll,l procent-enheter och 10,2 procent-en- 
heter. Detta berättigar författaren att dra slutsatsen att samban- 
det är positivt även om det är svagt. 

I ytterligare analyser där man statistiskt söker eliminera infly- 
tandet från olika ”sekundärfaktoref” utgår man från den mindre 
pålitliga uppgiften om endast ett favoritprogram. Dessa analyser 
visar genomgående att sambandet mellan programpreferens och 
aggressivitet bara gäller en av deras fyra undergrupper. Bland vita 
flickor och svarta pojkar finns en trend i motsatt riktning och för 
svarta flickor fanns ingen tendens alls. I dessa grupper såg det ut 
som om skillnaderna i aggressivt beteende bäst förklarades av hur 
ungdomarna såg på våldets instrumentella roll (i programmen). 

Känslor i fråga om (verkligt) våld så som dessa kommer till ut- 
tryck i de ungas accepterande av vuxnas våldsbeteende, tonåring- 
ars våldsbeteende och polisens våldsbeteende utvisar alla positiva 
men svaga samband med att ha ett våldsprogram som favorit (4). 
Men återigen visar det sig att när materialet bryts ner efter ras” 
och kön så försvinner sambandet för alla utom för vita pojkar. 

Inte i någon analys erhålls något samband mellan antalet begång- 
na våldsbrott och preferens för vâldsprogram. 
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Viktigt:

Den röda tråden i alla undersökningarna och analyserna är att sam-

bandet mellan preferens för våldsprogram och ungdomarnas egen

aggressivitet endast gäller vita manliga ungdomar. Detta år den do-

minerande slutsatsen av den enda undersökning som omfattar stora

grupper av båda könen och av olika ras (4).
Man har varit inne på en ganska enkel förklaring till detta specifi-

ka mönster. En överväldigande del av de våldshandlingar som före-
kommer i serieprogrammen på kvällstid i TV begås av vita män. Om

programpreferenserna i viss mån påverkas av sökandet efter vuxna

roll-modeller (8), blir det alltså i första hand de aggressiva vita poj-
karna som skulle dras till program som ofta avbildar våld.

Korrelationer med faktiskt tittande på våldsprogram

Kommentar:

Det är dessa undersökningar som ger klara resultat (K. E.)

Fyra undersökningar presenterar nya resultat om hur olika mått

på exponering för våldsbetonat TV-innehåll hänger samman med

olika uttryck för aggressivitet (2; 3; 5; 6).
I en liten undersökning av pojkar i l4-årsåldern kan resultaten

på sin höjd beskrivas som blandade. Dessa pojkar som beteckna-

des som ”aggressiva” av skolpersonalen, uppgav själva att de till-

bringade mera tid med att titta på TV än vad andra barn uppgav
om sig själva. Listan över deras tio i topp-program skiljer sig för
de båda grupperna genom att de aggressivas lista upptar ett

våldsprogram mer än de andras plus betydligt färre s. k. familje-
komedier. Om man byter ut skolans bedömning av barnens agg-
ressivitet mot deras egna uppgifter om sitt beteende försvinner

skillnaderna i tio-i t0pp-1istans sammansättning.
I undersökningen av pojkar och flickor i IO-IZ-årsåldem (6) be-

står måttet på det faktiska våldstittandet av antalet våldsprogram
av 20 listade sådana som man sett under en vecka (Greenberg och

Gordon 1971). Eftersom alla jämförelser gjorts mellan barn som

både är socio-ekonomiskt likställda (genom statistisk konstant-

hållning) och likställda i fråga om föräldrarnas inställning till

våld, så sönderföll analysen i själva verket i åtta undergrupper av

barn med olika sammansättning beträffande SES och föräldraattity-
der.

Beträffande villigheten att gripa till våld, erhölls säkerställda posi-
tiva samband med antalet våldsprogram för båda könen - i tre av 4

pojkgrupper och i alla 4 flickgrupperna. Beträffande förslag till våldi

tänkta konfliktsituationer är sambandet med antalet våldsprogram
säkerställt och positivt för de 4 flickgrupperna. För pojkarnas del

finns detta samband endast i två grupper och utan att vara säker-

ställt. Det ser ut att samtidigt vara uttryck för SES och föräldrarnas
attityder.
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Beträffande uppfattningen om våld som något effektivt får man
starka och rena samband med våldstittandet för båda könen (ut-
om i en undergrupp).

Det fjärde aggressivitetsmåttet - accepterande/ gillande av våld - 
år inte alls kopplat till tittandet på våldsprogram.

Viktigt:

I den undersökning som omfattar de flesta måtten på aggressivitet
och studerar det flesta antalet undergrupper, blir nästan alla sam-
band med det faktiska våldsprogram-tittandet klart säkerställda och
positiva.

Sambanden med ett genomsnittsindex för självrapporterade agg-
ressionshandlingar är klart säkerställda i två helt olika typer av sam-
häl/en.

Var och en av de fyra delkomponenterna (som tillsammans utgör
aggressivitetsindexet) får positiva samband med våldstittandet i alla
åtta undergrupperna, varav sju är säkerställda.

Vid nedbrytning på 38 undergrupper efter kön och ålder, blir sam»
bandet positivt i 35 fall, varav 12 signifikanta. Av de tre negativa
sambanden kommer inget i närheten av signifikans. Allt som allt
kan dessa resultat betraktas som ett imponerande uppbåd av bevis,
särskilt med tanke på att grupperna är så små (vilket kräver stora
skillnader för att ge si gntfikans). (K. E.)

Kommentar:

Det bör observeras att dessa tydliga resultat gäller något yngre barn än
flera av de andra undersökningarna. En del resultat tyder på att de sam-
band som vi studerar framträder klarare ju yngre barnen är, medan det
ännu finns utrymme för påverkan innan alla mönster stabiliserats,
vävts ihop och försvårar mätningar. (K. E.)

De självrapporterade aggressivitetsyttringama uppvisar också
ett visst samband med hur mycket barnen tittar på TV, mätt i tid
(5 a). Man jämförde därför barn som tittade lika mycket på TV
(kontroll av tidsaspekten) för att se om det var denna faktor som
låg bakom olikhetema i aggressivitet. Men så var det inte. I 34
av 38 studerade undergrupper var det fortfarande mängden av vålds-
program - och inte det totala tittandet - som var avgörande för agg-
ressiviteten. De starkaste sambanden ger den aggressivitetskompo-
nent som består av hur mycket våld som enligt barnens uppfattning
bör tillgripas i tänkta konfliktsituationer. (Dock är det kanske värt
att notera att detta inte gäller de yngre pojkarna, vilket stämmer
med resultaten från u.s. av 9-11 -åringarna.)

Bortsett från denna punkt är könsdifferensema obetydliga, till
skillnad från i tidigare refererade undersökningar. Å andra sidan
samverkar kön och ålder, som båda ger sig till känna genom att
totalsammanbandet mellan våldstittande och aggressivitet är star-
kare för flickor i IZ-årsåldem än för pojkari IS-årsåldern (5 a).
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l Det framgår inte om 
analyserna endast gjorts 
av dessa grupper eller 
om resultaten är giltiga 
för dessa grupper men 
inte för äldre flickor och 
yngre pojkar. (K. E.) 
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Dessa kön/ ålder-samband liksom den överväldigande positiva 
trenden i huvudsambandet (våldstittande/ aggressivitet) håller väl, 
även vid jämförelser inom undergrupper som är lika i fråga om 

socio-ekonomisk standard och skolbetyg (vilket betyder att de er- 

hållna sambanden inte beror på de senare faktorerna). (K. E.) 

Mängden TV-tittande är kopplad till självrapporterade vålds- 

yttringar. Men när det kommer till kritan - genom att studera oli- 

ka programformer var för sig - beror detta på att mycket tittande 

automatiskt ger mycket tittande på våldsprogram. Endast expo- 

nering för kriminal-deckar-äventyrs- och drama-program samt 

Iördagarnas morgonprogram ger rena samband med aggressivitet. 
Det finns ett antal faktorer, som i tillägg till vâldstittandet ökar 

sannolikheten för självrapporterad aggressivitet, nämligen hur myc- 
ket barnen tycker att de lär sig av aggressivt beteende på TV samt 

irritabilitet. 
Om man endast jämför barn som är lika i dessa avseenden men 

skiljer sig i fråga om mängden våldsprogram, ger denna mängd in- 

te fullt så starka utslag i aggressivitet som i den osorterade barn- 

gruppen, men sambandet förblir säkerställt” (vilket betyder att 

mängden av våldsprograrn ger egna effekter, som inte bortför- 

klaras av de två ovan nämnda förstärkande faktorerna. K. E.) 
En sambandsreducerande faktor av ett helt annat slag (därför 

att den inte själv ger utan motverkar aggressivitet/ K. E.) är om 

föräldrarna betonar betydelsen av icke-aggressivt beteende. Men 

även om man bara jämför barn som har sådana föräldrar och där- 

med en motvikt till TV-programmen, kvarstår inom denna homo- 

gena grupp ett säkerställt samband mellan våldsprogram-tittande 
och aggressivt beteende. 

De nyss behandlade faktorerna bör utredas i fråga om deras 

roll för sambandet mellan tittande och aggressivitet. Irritabilitet 

förefaller att vara en förstärkande omständighet, kanske en som 

ökar sannolikheten för att det konsumerade våldet skall utlösa 

aggression. I motsats härtill ingår att lära sig av aggressivitet på 
TV som ett led i själva den hypotetiska process varigenom TV-våld 

översätts till aggressivitet. Föräldrarnas betoning av icke-aggressivt 
beteende är slutligen en form av social kontroll som används för att 

modifiera de icke önskvärda effekterna av våldstittandet. Den sena- 

re punkten behandlas längre fram. 
I de undersökningar där aggressivitetsmåttet bygger på uppgif- 

ter från andra än barnen själva blir resultaten svagare, men de är 

fortfarande positiva (utom i samband med mödrarnas uppgifter) 
och signifikanta i samband med det mått som bygger på hopväg- 
da uppgifter från flera källor (kamrater, skolpersonal, mödrar) 

(5 b). Detta låga med säkerstållda positiva samband, som är giltigt 
för båda könen och för alla åldrar, kan ses som en separat bekräf- 

telse av de tidigare behandlade resultaten. 
Det håller också vid nedbrytning på undergmpper som är lika i 

fråga om den totala TV-konsumtionen, SES och skolbetyg - dock 

endast för yngre flickor (12 år) och äldre pojkar (l 5 år). 
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Det bästa indexet på aggressivitet är kanske den tunga kombina-
tionen av självrapporterad aggressivitet tillsammans med uppgifterna
från kamrater; lärare och mammor. Detta mått har ett säkerställt
samband med våldstittande även efter samtidig eliminering av den
aggressivitet som eventuellt härrör från irritabilitet, vad man lärt av
våld på TV samt föräldrarnas tillgivenhet och bestra/fningsmetoder
(5 b).

Kommentar:

Då har man verkligen gjort sitt yttersta för att hitta andra förklaringar
än själva váldstittandet. Man har till och med fört åt sidan det som kan-
ske är kärnan i inlärningsprocessen, nämligen att barnen själva upplever
sig ta efter aggressiviteten på TV. (K. E.)

”Resultaten från den longitudinella u.s. erbjuder den mest impone-
rande bevislänken mellan våldstittande och aggressivitet. Föräldrar-
nas uppgifter om barnens faktiska våldstittande när de är 8 år gamla
korrelerar signifikant med barnens aggressivitet i samma ålder och
ännu starkare med pojkarnas aggresivitet i 19-årsåldern (3). I flick-
materialet finns inte dessa samband.

Sambandet mellan förhållanden som är uppmätta med l 0 års mel-
lanrum och som går i riktning från tittande till aggressivitet är desto
mer imponerande som det är starkare än sambandet mellan aggres-
siviteten vid 8 års respektive 19 års ålder.

Föräldrarnas uppgifter om det tidiga våldstittandet korrelerar
också med pojkarnas egna uppgifter om antisocialt beteende och de-
ras ”psykopatologf” tio år senare. Författaren drar slutsatsen att
exponering för en diet av vålds-TV som barn är en trolig orsak
till uttryck för aggressivitet i de sena tonåren, för pojkar. Proble-
men med att fastställa orsaksammanhang behandlas mera ingående
sid. x.

Det finns också andra tecken på att våldstittandet i de tidiga bar-
naåren är närmare kopplat till aggressivitet än deras tittande som
tonåringar. Tillbakablickande självrapporterade uppgifter om
våldstittandet som yngre korrelerar något starkare än det senare
tittandet (vid u.s.-tillfället både med egna aggressivitetsuppgifter
(5 b) och - ännu starkare - med en kombination av egna och and-
ras aggresivitetsuppgifter).

Del-sammanfattning

För att sammanfatta resultaten av detta nyckelavsnitt, har vi i föl-
jande tabell satt upp och jämfört de olika undergruppema i de ak-
tuella u.s. som sätter våldstittande i relation till aggressivitet. Poj-
kar och flickor har behandlats var för sig, och undergruppema har
ordnats i åldersföljd.
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För pojkarna finner vi positiva samband i fem av sex grupper plus
det positiva sambandet från den longitudinella u.s. (3). För flickorna
är det bara den longitudinella u.s. som inte ger något samband. Mön-

stret med starkare samband för yngre flickor och äldre pojkar kan

också utläsas ur tabellerna.
För varje grupp anses förekomst av positivt (+) eller noll- (O)

samband mellan den mängd av våldsprogram som den unge själv
lämnat uppgift om och ett aggressivitetsindex som bygger på den

typ av underlag som anges i tabell-huvudet. Starkare och mer ge-

nomgående konsekventa samband har markerats med två kryss

(xx). Det rör sig om mycket approximativa uppskattningar av re-

sultatens beviskraft (kraft att bevisa att sambandet inte är noll).
För varje grupp anges positivt (+ ), negativt (-) eller noll (0) sam-

band mellan graden av våld i de program som barnen uppgivit
som favoriter och ett aggressivitetsindex som utgår från den typ
av uppgifter som anges i tabellhuvudet. Asterisk (*) utmärker se-

nare analyser som inte ingår i rapporten men i Chaffee och McLo-

ed (1971). 
För jämförelsens skull summerar tabell 2 på liknande sätt sam-

banden mellan egna uppgifter om preferens för våldsprogram och

aggressivitet. Eftersom ganska få sådana analyser ingår i materi-

alet inkluderar tab. 2 också resultaten från en senare u.s. (Chaffee
och McLoed (1971) som dock bygger på data från rapportens un-

dersökning (5).
I pojkmaterialet rapporteras O-sambandfrån fyra av åtta grupper.

De andra fyra är positiva men låga (det högsta sambandet är 0,13).

Inget positivt samband har erhållits för de fem flickgrupperna.

Tabell l. Översikt över korrelationer mellan tittande på valdsprogram och

aggressivitet

Under- Plats Ålder Antal Egna upp- Andras upp-
sökning gifter om gifter om

aggressivt aggressivt
beteende beteende

Pojkar

(3) New York 8-19 år 211 xx
(6) Michigan 10-1 1-12 434 xx

(5) Wisconsin 12-13 38 x x
(5) Maryland 13 122 x 0
(2) Maryland 14-15 80 0
(5) Wisconsin 15-16 43 x xx
(5) Maryland 16 107 xx xx

Flickor

(3) New York 8-19 216 O
(6) Michigan 10-1 1-12 404 xxx
(5) Wisconsin 12-13 30 xx xx
(5) Maryland 14 108 xx xx
(5) Wisconsin 15-16 40 x xx
(5) Maryland 16 136 x x
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Tabell 2. Översikt över korrelationer mellan aggressivitet och
preferenser för váldsprogram

Under- Plats Ålder Antal Egna upp- Andras upp-
sökning ras gifter om gifter om

aggressivt aggressivt
beteende beteende

Pojkar

(5)* Maryland 13 122 x 
(2) Maryland 14-17-18 80 x 0x
(4) Maryland 13-18-19 857 0x

(white)
(4) Maryland 13-18-19 125 0

(black)
(5)* Maryland 16 107 0
(7) Nationwide 18-19 1351 x

(white)
(7) Nationwide 18-19 167 0

(black)
(3) New York 19 21 1 0
Flickor

(5)* Maryland 13 108 0
(4) Maryland 13-18-19 963 0

(white)
(4) Maryland 13-18-19 159 O 

(black)
(5)* Maryland 16 136 0-
(3) New York 19 216 O

Samtidigt som man tvekar att uttala sig generellt, eftersom fler-
talet grupper kommer från samma delstat (Maryland och
Washington DC), förefaller sambandet att speciellt gälla för vita
pojkar i yngre åldrar.

Totalt sett utgör tab. 2 - om preferenser - en markant kontrast till
tab. 1 - om faktiskt tittande -, där sambanden var starkare och inte
begränsade till nâgondera könet eller till någon särskild åldersgrupp
(Ras ingick inte i tab. 1). 

Det är uppenbart att tab. 1 överförenklar en mängd komplexa
resultat och döljer en hel del av intressanta olikheter. Om vi emel-
lertid utgår från att vi redan behandlat dessa aspekter tillräckligt,
kan vi på detta stadium rikta vår uppmärksamhet mot det som är
centralt i tab. 1. 

Det finns en klar övervikt i dessa u.s. av resultat som stöder slut-
satsen att tittande på våldsprogram och ungdomars aggressivitet är
statistiskt kopplade till varandra. Detta samband är mycket mer im-
ponerande och övertygande än de svaga och begränsade samband
mellan uttryckta preferenser för våldsprogram och aggressivitet som
demonstreras i tab. 2. Efter eliminering av andra tänkbara aggressi-
vitetsskapande faktorer tenderade sambanden i tab. 2 att försvinna,
medan detta inte är fallet i undersökningen i tab. 1.



536 Bilaga I SOU 1981:16 

Allt som allt, ser det således ut att finnas ett starkt samband mel-

lan våldstittande och aggressivitet som inte kan bortförklaras med

att det skulle kunna bero på en bakomliggande preferens för vålds-

program.

Kommentar:

Detta starka och klara uttalande av försiktigt och vetenskapligt resone-

rande forskare bör jämföras med själva SG-kommitténs försiktiga for-

muleringar. I följande avsnitt resonerar Chaffee fram och tillbaka om

det berättigade i att tala om kausala sammanhang och pekar på alla

blottor i undersökningamas uppläggning och bristande överensstämmel-

se mellan de mått som använts vid olika tillfällen men som i analyserna
behandlats som om de vore identiska. Sådana kommentarer kan ligga
bakom kommitténs försiktighet. Det följande avsnittet är ännu mer te-

oretiskt och tekniskt än de föregående. Jag har därför endast valt ut någ-
ra av de mest centrala punkterna för översättning. Dessa är dock läs-

bara. (K. E.)

”Möjliga slutsatser om kausala samband - teoretiska

resonemang och ”slutliga” slutsatser

Korrelationen mellan preferens för våldsprogram 1 ö-arsaruei u

och aggressivt beteende 10 år senare ligger på +0,3l och är det

starkaste av de fyra sambanden mellan programpreferenser och

aggression.
En annan statistisk analys, som förf. inte använt sig av skulle

vara Bohrnstedts (1969) formel som kombinerar samband över ti-

den med elirninering av andra påverkingsfaktorer än själva prefe-
rensen. En sådan tackling skulle ge ett samband på + 0,35 (slump-
sannolikheten endast l på l 000). Detta värde skulle ge ännu star-

kare underlag för kausala slutsatser.
Men statistiska modeller ger inte mer hållbara resultat än håll-

barheten hos vart och ett av de antaganden som den utgår från.

Och i fråga om alla sambanden mellan data som härrör från olika

tidpunkter (longitudinella studier) är ett grundantagande tveksamt,

nämligen att vad som kallas för och behandlas som en och samma

faktor verkligen är densamma vid båda mätti/Uällena.

Kommentar:

Här följer en mängd - icke refererade - exempel på att faktorerna inte

är identiska. (K. E.)

Chaffec fortsätter därefter:
Dessa mätproblcm kan inte skyllas på forskarna. Deras försök

att samla in likvärdiga uppgifter från olika tidpunkter kan knap-
past förbättras. Felct” tycks i stället vara ”inbyggt i longitudi-
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nella undersökningar som skär tvärs genom barnets och den unges 
olika utvecklingsstadier, då intervjufrågor och aggressivitetsut- 
tryck har helt olika psykologiska och sociala innebörder. Detta 
har de som rekommenderat longitudinella studier, bl. a. Schramm 
1961 sid. 186-188, inte uppmärksammat. 

Även om ett enkelt och direkt orsakssamband tittande - agg- 
ressivitet inte kan anses bevisat i detta ords strängaste mening, 
kan det inte heller betraktas som motbevisat. Förmodligen stäm- 
mer det också med den vanligaste folk-hypotesen om våld på 
TV. 

På nuvarande stadium av forskningen kring våld på TV framstår 
de erhållna longitudinella resultaten (sedda i samband med en 

mängd experimentella och fält-studier som pekar i samma riktning) 
som det starkaste beviset till förmån för huvudhypotesen att tittande 

på TV-våld ökar benägenheten för aggressivitet. 
Varje utmaning mot den hypotesen måste komma från en alter- 

nativ förklaring som stämmer bättre med resultaten. En möjlighet 
är en tredje faktor som opererar parallellt - en faktor som på- 
verkar programpreferenserna i 8-årsåldern och som skulle påverka 
aggressiviteten först i 19-årsåldem. 

Kommentar: ,

Chaffee skisserar därefter en, som han själv skriver, spekulativ modell 
för en sådan förklaring - för att visa att det är teoretiskt möjligt att fun- 
dera ut sådana. Då denna modell aldrig testats vill jag inte röra till be- 

greppen genom att referera den. Chaffee skisserar vidare några riktlinjer 
för den fortsatta forskningen och slutar därefter med följande: (K. E.) 

Om valet stod mellan två möjliga förklaringsmodeller med två fak- 
torer, föreligger här helt klart mera stöd för att tittande ger aggressi- 
vitet än för den motsatta modellen. De resultat som stöder denna 
slutsats har överlevt ett antal försök att skjuta in en annan tänkbar 

förklaringsfaktor, men givetvis finns en potentiellt oändlig lista över 

_ faktorer som teoretiskt sett skulle kunna svara för de samband man 
har funnit. 

Tänkbara modeller för social kontroll 

Kommentar: 

Detta sista avsnitt har sitt främsta intresse i en kritik av ett av Fesh- 

bachs och Singers försök att manipulera fram s. k. katharsiseffekter. Jag 
har brutit ut dessa partier. (K. E.) 

Försök att minska aggressivitet genom att minimera våldstittan- 

det kan ge bumerangeffekter. Denna slutsats kan dras av ett myc- 
ket omdebatterat fältförsök av Feshbach och Singer (1971). 
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De delade upp 15-åriga pojkar i två grupper på en ungdoms- 
vårdsskola och såg därefter till att pojkarna i den ena såg mycket 
lite våldsprogram på TV och pojkarna i den andra många sådana 
program. Med utgångspunkt från våra kunskaper om pojkars pro- 
gramreferenser kunde man utgå från att de som inte fick se vålds- 
program skulle bli besvikna och därefter aggressiva. Så gick det 
också. Pojkarna i låg-vålds-gruppen tyckte sämre om de pro- 
gram de fick se och visade fler aggressionsyttringar än pojkarna i 

hög-våldsgruppen”. 
Förf. kom - givetvis - med en katharsis-förklaring som gick 

ut på att pojkarna i den grupp som fick se våldsprogrammen ge- 
nom dessa fick mer tillfällen till osynligt utlopp för sina aggressi- 
va känslor än de andra pojkarna. I frånvaro av några tecken på 
existensen av det konstruerade katharsis-begreppet, förblir den- 
na förklaring teoretiskt tänkbar men praktiskt omöjlig (operatio- 
nally moot). Katharsishypotesen går tvärs emot en stor mängd re- 
sultat i de aktuella u.s. som i stället visar att den vanliga effekten av 

exponering för våldsprogram är mer aggressivt beteende och inte 
mindre. 

Sammanfattning 

Vad kan, i ljuset av dessa nya u.s., sägas om den vetenskapliga håll- 
barheten hos påståendet att våldsprogram på TV ökar tendenserna 
till aggressivt beteende hos ungdomar? 

På många sätt har denna ganska luddiga hypotes fått stöd gent- 
emot konkurrerande teorier om förhållandet mellan dessa faktorer. 

Man har funnit flera signifikanta positiva samband än andra sam- 
band och det finns inga samband i motsatt riktning. Det aktuella 
sambandet återkommer konsekvent i olika grupper av olika kön och 
ålder, på olika platser och med tillämpning av olika mått på aggres- 
siviteten. Det står fast även när man försöker föra in andra tänkbara 

förklaringsfaktorer. Och den teoretiskt mest självklara rivalen - 

att aggressiviteten skulle påverka programvalet - har inte alls stått 

sig lika bra. Programpreferenserna är - i motsats till det faktiska tit- 
tandet på våldsprogram - kopplade till aggressivitet endast för vita 

pojkar och dessutom svagt kopplade. Inga av dessa resultat är longi- 
tudinella. Däremot föreligger longitudinella sambandsresultat i 

fråga om tittandets effekter på aggressiviteten och dessa är nästan 
lika starka som samband som gäller förhållandena vid ett och 
samma undersökningstillfälle. 

Dock: 

Inget av detta är kanske överraskande, eftersom man knappast 
kan vänta att erfarenheter som härrör från media inte alls skulle 
ha något inflytande på beteendet hos barn i utveckling. 
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En mindre effekt på ganska få barn kan ge positiva samband och

ingen av de föreliggande u.s. påstår att tittande på våldsprogram i
TV skulle kunna svara för mer än omkring 10 96 i snitt av alla
olikheter mellan ungdomar i fråga om mätbara aggressionsyttringar.
Huruvida mera precisa och pålitliga mätmetoder skulle öka den
siffran återstår för den framtida forskningen att visa.

De föreliggande studierna har också demonstrerat att ungdomars
aggressivitet är kopplad till en mängd andra faktorer som inte har

något med TV att göra. Deras effekter tenderar att bli kvar, när
man statistiskt eliminerar inflytandet från TV, och flera av dessa

faktorer uppvisar starkare samband med aggressiviteten än TV-tit-
tandet. De undersökningar som behandlats här har ganska slutgiltigt
eliminerar hypotesen att TV-våldet skulle vara den enda eller den hu-

vudsakliga orsaken till aggressivitet hos ungdomar. På det hela taget
tycks detta stå för ett mindre bidrag. Och resultaten här kan inte

slutgiltigt utesluta möjligheten att detta bidrag utgör en artefakt

(kvarstående rest) av andra kausala processer som ännu återstår
att upptäcka.

Kommentar:

Den sista meningen ger intryck av en överdrivet teoretisk brasklapp.
(K. E.)

R. M. Lieberts kommentar till Lefkowitz m. flfs

longitudinella studie

l resultatsammanställningen i SGR 2 för R. M. Liebert följande klargö-
rande resonemang om Lefkowitz m. flfs longitudinella studie, som utgör
kärnan i Chaffeäs bevisföring på de närmast föregående sidorna.

”Genom att använda en sofistikerad metod som brukar kallas a

cross-lagged panel design”, visade Lefkowitz m. fl. att deras re-

sultat erbjuder starkare bevis för orsakssamband än man vanligt-
vis brukar kunna få i sambandsstudier.

För att förstå den grundläggande logiken bakom denna metod,
skall vi påminna om den tidigare behandlade möjligheten att man
kan få ett samband mellan öppet aggressivt beteende och prefe-
renser för aggressionsprogram av det enkla skälet att de personer
som är mest benägna att själva ta till våld också är mest benägna
att se andra utöva våld i TV-program. Detta är en viktig rivalise-
rande hypotes till uppfattningen att det är tittandet på aggressiva
TV-program som orsakar aggressivt beteende.

Om rival-hypotesen” vore riktig, skulle preferenser för vålds-

program i l9-årsåldern i Lefkowitzs u.s. gå samman med öppet

aggressivt beteende i 8-årsåldern lika mycket som preferenser för

våldsprogram i 8-årsåldern går samman med aggressivt beteende i

l 9-årsåldem.

Bilaga 1 539



540 Bilaga 1

SGR 2 1972 R. M. 
Liebert. Overview sid. 
18-19. 

SOU 1981:16 

Med andra ord, om sambandet skulle bero på en tredje, bak- 

omliggande faktor (preferens för våldsprogram), skulle denna ge 
utslag i båda tidsriktningama. 

Om det däremot är själva TV-aggressionen som orsakar det se- 
nare (vid 19 år) aggressiva beteendet, skulle man vänta sig en 

koppling mellan vad barnen ser på TV som små och deras beteen- 
de som tonåringar men inte tvärtom. Detta är precis vad Lefko- 
witzs resultat visade. 8-åringarnas preferenser för aggressiva TV- 

program uppvisade samband med senare aggressivt beteende, 
men 19-åringamas programpreferenser hade inget som helst sam- 
band med deras aggressionsbeteende i 8-årsåldern. 

Därför är det rimligt att instämma med forskarnas tolkning av 
sina egna resultat: att (för pojkar). .. med utgångspunkt från 
samband mellan olika tidpunkter den troligaste förklaringen (till 
sambandet mellan tittande på vålds-TV och aggressivt beteende) 
blir att det tidiga tittandet på vålds-TV (8-årsåldern) leder till och 
utvecklar aggressiva vanor, och . . . att en ansenlig del av aggres- 
sionsbeteendet i alla de tre undersökta åldrarna (8, 12 och 19 år) - 

och en särskilt hög andel i fråga om l9-åringama - bättre kan för- 

utsägas på grundval av hur mycket vålds-TV de tittade på som 8- 

åringar än av någon annan studerad faktor som kunde misstänkas 

”ligga bakom sambandet. Detta förhållande ger stöd för det 
omtvistade påståendet att det finns ett orsak -› verkan-förhållan- 
de mellan televisionens innehåll av våld och öppet aggressivt be- 

n] teende . 
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Statens offentliga utredningar 1981 

Kronologisk förteckning 

1. HS 90: Hälsorisker. S. 
2. HS 90: Ohälsa och vårdutnyttjande. S. 
3. HS 90: Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv. S. 
4. HS 90: utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta 

arbetet. S. 
5. Ny arbetstidslag. A. 
6. Översyn av lagen om församlingsstyrelse. Kn. 
7. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. S. 
8. Översyn av sjölagen 1. Ju. 
9. Enhetligt huvudmennaskap för högskolan. U. 

10. Datateknik i verkstadsindustrin. I. 
11. Datateknik i processindustrin. I. 
12. Inrikesflyget under 1980-talet. K. 
13. Närradio. U. 
14. Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m. m. Kn. 
15. Grundlagsfrågor. Ju 
16. Film och TV i barnens värld. U. 



Statens offentliga utredningar 1981

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Översynav siölagen1. [8]
Grundlagsfrågor.[15]

Socialdepartementet
Hälso-ochsjukvårdinfÖrSO-talet.1.Hälsorisker.[1]2.Ohälsaoch
vårdutnyttjande.[2] 3. Hålso- och sjukvård i internationellt
perspektiv.[3] 4. Utgångspunktenoch riktlinjerför det fortsatta
arbetet.[4]
Lagom vård av missbrukarei vissafall. [7]

Kommunikationsdepartementet
Inrikesflygetunder 1980-talet.[12]

Utbildningsdepartementet
Enhatligthuvudmannaskapför högskolan.[9]
Närradio.[13]
FilmochTV i barnensvärld. [16]

Arbetsmarknadsdepartementet
Ny arbetstidslag.[5]

Industridepertementet
Deta-och elektronikkommittén.1. Datatekniki Verkstadsindu-
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