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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastelen, millaisissa sosiaalisissa rooleissa etnisten vähemmistöjen edustajat kuvataan ruotsinkielisissä tv-uutisissa
(TV-nytt) ja millä tavalla nuo roolit rakentuvat uutisraporteissa. Aineistoni koostuu 146:sta TV-nytt:in uutisraportista, jotka on lähetetty ajalla
1.9.2000-31.12.2000. Uutisten tekstiaineiston osalta tutkin, missä määrin etnisten vähemmistöjen edustajat esitetään aktiivisina subjekteina ja
vastaavasti muiden tahojen toiminnan kohteina. Kuvamateriaalin osalta tarkastelen lähinnä valtaväestön ja etnisten vähemmistöjen edustajien
kuvausten eroja.
Rasismiin ja etnisyyteen liittyvän teoriapohjan osalta tärkein lähteeni on Stephen Cornellin ja Douglas Hartmannin Ethnicity and Race (1998) ja
tarkasteltaessa lähemmin etnisyyden ja rasismin käsittelyä tv:ssä Birgitta Löwanderin Racism och antiracism på dagordningen - studier av
nyhetsrapportering i början av 1990-talet (1997).
Uutisten tekstisisältöjen analysoinnissa olen käyttänyt tutkimusmenetelmänä A.J. Greimasin kehittämää aktanttimallia. Aktanttimalli on
semioottinen peruskaava, jonka avulla tekstin merkitysulottuvuuksia voidaan käsitteellistää. Sen avulla voidaan selventää tekstissä esiintyvien
toimijoiden välisiä sosiaalisia suhteita ja heidän arvopäämääriään. Tärkein lähteeni tässä yhteydessä on Inkeri Korhosen ja Katja Oksasen
artikkeli Kertomuksen semiotiikkaa (1997).
Kuva-aineiston etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välille konstruoimia sosiaalisia suhteita tarkastelen lähinnä Günther Kressin ja Theo van
Leeuwenin teoksessa Reading Images (1996) esittelemien visuaalisten analyysimenetelmien pohjalta. Tällöin tutkin pääasiassa sitä, kuvataanko
etnisten vähemmistöjen edustajat uutisraporteissa samalla tavalla valtaväestöön kuuluvien henkilöiden kanssa, ja mikäli näin ei ole, millä tavalla
näiden ryhmien kuvaukset eroavat toisistaan (ts. voidaanko etniset vähemmistöt tulkita kuvattavan alempiarvoisina tai marginaalisempina kuin
valtaväestö).
Tutkimukseni tulokset ovat pääosin samansuuntaisia aiempien etnisyyteen ja rasismiin keskittyneiden mediatutkimusten kanssa: etniset
vähemmistöt kuvataan useimmiten erilaisten konfliktien ja uhkakuvien yhteydessä; heidät esitetään keskimäärin marginaalisempina kuin
valtaväestöön kuuluvat henkilöt ja tavallisesti heidät esitetään joko uhkana, uhreina tai toisten henkilöiden tai organisaatioiden toiminnan
kohteina. Etnisten vähemmistöjen kuvaukset ovat kuitenkin hyvin kontekstisidonnaisia ja paikoin ambivalenttejakin.
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