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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avsikten med avhandlingen är att ringa in begreppet mediekritik och undersöka i vilken skepnad mediekritik förekommer i fyra finländska
dagstidningar. Arbetet består av en litteraturöversikt och två analyser av dagstidningars mediekritik.
Litteraturöversikten presenterar begreppet mediekritik och behovet av mediekritik. I ett skilt kapitel diskuteras mediernas mediebevakning.
I undersökningen analyseras dagstidningstexter. Undersökningssamplet består av tidningarna Aamulehti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet
och Vasabladet från vecka 37 år 2000. I en kvantitativ innehållsanalys gallras tidningarnas mediekritik ut och i en kvalitativ analys undersöks
sedan vilka ämnen som dryftades i mediekritiken den veckan. I den kvalitativa analysen undersöks tidningstexterna ur nio olika synvinklar som
behandlats i avhandlingens litteraturöversikt.
Resultatet från den kvantitativa analysen visar att mediekritiken främst tar sig uttryck i tre former: a) puffar om kommande program i närheten av
tidningarnas TV-tablåer, b) spalter, kåserier och kolumner och c) så kallad spontan kritik, som uppstår som en reaktion på att vissa händelser
blivit strängt medialt bevakade. Den spontana kritiken uppstod vecka 37 främst som ett led i att två finländska pantfångar hållits gisslan på den
filippinska ön Jolo. Allmänt taget kan man säga att mediekritiken i dagstidningarna oftast förekom i genrer för åsiktsjournalistik, som underströk
att skribenten förmedlade sina egna ställningstaganden.
Mediekritiken innehöll kritik av bland annat mediernas benägenhet att koncentrera sig på substanslöshet och trivialiteter, hur journalister bemöter
olycksoffer, nya mediala fenomen, ämnesval för bevakningen samt tillvägagångssätt för densamma.
Den viktigaste källan för avhandlingen är Heikki Luostarinens texter om mediekritik. Andra källor är bland annat texter av Taisto Hujanen, Dan
Josefsson, Michael Schudson och John McManus. En viktig källa är också C-kasettinspelningar från förlaget Ordfronts medietribunal på
Göteborgs Bokmässa år 2000. På tribunalen uttalade sig bland annat Arne Ruth.
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