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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med denna pro gradu -avhandling var att undersöka hurudan bild en finländsk och en amerikansk såpopera, dvs. Dolda liv och De vackra
och de djärva, ger om öppenhet i parförhållanden. Den teoretiska referensramen utgjordes av en litteraturöversikt som behandlar öppenhet i
interpersonella förhållanden. Med den teoretiska referensramen strävade jag till att svara på följande fråga. Vad har hävdats i litteraturen om
öppenhet i parförhållanden?
Undersökningen gjordes huvudsakligen med en kvalitativ undersökningsmetod, och materialet analyserades ur interaktionssynvinkeln. Vilken
bild såpoperorna ger om öppenhet i parförhållanden undersöktes med hjälp av följande frågor. Är kvinnorna eller männen öppnare? Vad berättar
personerna i serierna med hjälp av öppenheten? Vilka funktioner för öppenheten förekommer det? Är öppenheten ömsesidig? Hur bemöts
öppenheten, positivt eller negativt? Vilken betydelse har hemligheterna för parförhållandet? Den finländska serien jämfördes också med den
amerikanska.
Den ytligaste nivån av öppenheten visade sig vara den vanligaste öppenhetsnivån i båda serierna och samtalen var färre och längre i De vackra
och de djärva än i Dolda liv. Det förekom betydligt mera öppenhet i den först nämnda serien: 626 öppenhetsbudskap mot 370. Dolda liv gav en
modernare bild av mannen än De vackra och de djärva vad beträffar öppenhet: i Dolda liv var männen öppnare än kvinnorna. I De vackra och de
djärva var det tvärtom. Det var vanligast i båda serierna att med hjälp av öppenheten berätta om sina tankar om den andra parten och
parförhållandet och den allmännaste öppenhetens funktion utgjordes av att framföra sina tankar. Öppenheten var ömsesidig i 92,7 % av
episoderna av den amerikanska serien och 42,8 % av episoderna av den finländska serien. Det var vanligare att bemöta sin partners öppenhet
positivt i De vackra och de djärva än i Dolda liv. I den först nämnda serien mötte kvinnan eller mannen sin partners öppenhet enbart positivt i
82,9% av episoderna. I Dolda liv gjordes motsvarande i 50 % av episoderna. Hemligheterna visade sig vara vanligare och mer betydelsefulla för
parförhållandet i Dolda liv än I De vackra och de djärva.
De viktigaste källorna utgjordes av Hargie et al. (1995), Hinde (1997) och Dindia & Allen (1992).
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