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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Denna pro gradu-avhandling behandlar medias förhållande till etnicitet och invandring. Utgångspunkten är en analys av Hufvudstadsbladets och
Helsingin Sanomats ledare. Det finländska samhället har blivit mångkulturellt, något som syns i massmedia, där områden som etnicitet,
invandring och rasism behandlas i allt större utsträckning. Utöver rollen som nyhetsförmedlare har medierna en opinionsskapande roll.
Avhandlingens huvudsakliga forskningsfråga är hur Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet betraktar den invandringspolitiska situationen i
Finland åren 1999 – 2001, vilka intriger och vilka lösningsmodeller tidningarnas ledare föreslår för de problem som de tar upp. Hur behandlar
ledarna frågor om invandring, minoriteter, rasism och främlingsfientlighet? Av speciellt intresse är hur den problemlösningsorienterade
diskursen ser ut i respektive tidningar, d.v.s. hur ledarnas lösningsmodeller ser ut. Denna undersökning är tänkt att fylla åtminstone en del av den
lucka som har uppstått inom forskningen om etnicitet och invandrare i media. Det har inte tidigare gjorts någon större undersökning som jämför
de finska och finlandssvenska medierna med varandra när det gäller detta område.
Materialet i undersökningen består av ledare från Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat från perioden 1.9.1999 – 31.8.2001. Analysen har
gjorts med hjälp av Greimas aktantmodell, en diskursanalytisk metod med vilken man kan urskilja aktörerna i texterna, och således de intriger
som döljer sig i dem. Intrigerna bildar en lösningsmodell där ledarna föreslår lösningar på problemen som behandlas i texten. Undersökningens
teoretiska referensram har utgjorts av socialkonstruktivismen. Källmaterialet har bland annat utgjorts av tidigare undersökningar inom området,
här kan nämnas Sandlunds (red.) och Raittilas (red.) rapporter samt Pietikäinens, Rekolas och Törrönens forskning.
Då det gäller ledarnas ämnesval samt aktörer som framhävs i texterna visar det sig att inga större skillnader föreligger tidningarna emellan. Båda
poängterar vikten av att motarbeta främlingsfientlighet och vikten av att arbeta för en bra integration av invandrare. I de självständiga intriger
som lyfts fram i undersökningen syns dock klara skillnader i ledarnas förslag till lösningsmodeller. Intressant är att konstatera att Hbl och HS i
stort följer samma linje då det gäller allmänna frågor kring etnicitet och invandrare, men har olika åsikter då det kommer till konkreta åtgärder,
som t.ex. lagändringar.
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