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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I min undersökning har jag granskat det svenskspråkiga nyhetsutbudet som Finska notisbyrån producerar. Målsättningen med min undersökning
har varit att undersöka om FNB:s nyhetsprioritering lever upp till de finlandssvenska kundtidningarnas önskemål, dels gällande prioriteringen
men också kvaliteten av nyhetstexterna.
Jag bygger min undersökning på teorier om nyhetsvärdering och gatekeeping men själva undersökningen har en ganska praktisk utgångspunkt.
Jag genomförde undersökningen i två olika delar. Den första delen bestod av att sammanställa frekvenstabeller. Jag förde bok över det
nyhetsmaterial FNB skickat ut och kontrollerade vilka texter de finlandssvenska kundtidningarna publicerade. Metoden var alltså renodlat
kvantitativ. Undersökningsperioden var sju dagar. Den andra delen utgjordes av en enkät som jag skickade till kundtidningarna och som hade en
lite mer kvalitativ utformning.
Resultaten visar att de finlandssvenska kundtidningarna är mycket beroende av FNB. Speciellt de större tidningarna Hufvudstadsbladet,
Vasabladet och Jakobstads Tidning använder ansenliga mängder FNB-texter varje dag.
Vidare kom jag fram till att tidningarna mest av allt använder klassiskt nyhetsmaterial - entydiga och slagkraftiga nyhetsnotiser om exempelvis
brott, straff och olyckor. I de politiska texterna och utrikestexterna används texter om elitpersoner och elitnationer i hög utsträckning.
Texterna med dålig genomslagskraft saknade ofta en klar och tydlig nyhetskrok, det kunde exempelvis handla om analyser eller förhandstexter.
Enkätundersökningen visade att kundtidningarna i stort sett är nöjda med FNB:s nyhetsprioritering och service i största allmänhet. Däremot
klagade tidningarna på FNB:s språk, tidningarna ansåg att språket är för byråkratiskt och styvt.
I teoridelen hade jag stor nytta av Håkan Hvitfelts undersökningar om nyhetsvärdering och Pamela Shoemakers böcker om gatekeeping. Oliver
Boyd-Barrett var min huvudsakliga källa gällande nyhetsbyråverksamhet i största allmänhet och för metoddelen använde jag mig bland annat av
Åsa Nilssons redogörelse för kvantitativ innehållsanalys.
Min främsta materialkälla var frekvenstabellerna som jag sammanställde hösten 2004 och enkätundersökningen som jag genomförde vintern
2005.
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