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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten kännykän käyttöä ja suhtautumista kännykkään sekä uuteen teknologiaan.
Tarkoituksena on selvittää, miten kännykkä kiinnittyy nuoren aikuisen arkeen ja mitä se heille merkitsee. Tutkimuksessa on mukana kännykkää
suppeamassa roolissa myös Internet sekä sen käyttö kohderyhmämme keskuudessa. Pohdimme myös hieman mediakonvergenssin kautta sitä,
mikä voisi olla näiden uusien medioiden rooli tulevaisuudessa nuorten aikuisten arjessa.
Tutkimus aloitettiin helmikuussa 2001, ja se on tehty toimeksiantona ohjelmistotalo Malibu Telecom Oy:lle. Tarkoituksena on ollut tuottaa
ennen kaikkea perustutkimusta kännykän käytöstä. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen teemahaastattelu. Kohderyhmämme muodostui sekä
kännykkää että Internetiä säännöllisesti käyttävistä nuorista 22-31 –vuotiaista aikuisista. Teimme kaksikymmentä teemahaastattelua, jotka
litteroimme ja analysoimme käyttäen hieman muunneltua versiota Kvalen esittelemästä merkityksen tiivistämisestä (meaning condensation).
Aineisto jaettiin analyysivaiheen tuloksena kuuteen eri teemaan, joista kolme on empiirisiä käytännön asioihin keskittyviä teemoja ja kolme
teoreettisempaa pohdintaa sisältäviä teemoja. Tulokset esitellään tämän mukaisesti kahdessa eri osiossa; käytännön tuloksissa ja teoreettisissa
tuloksissa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä ovat lähinnä Zygmunt Baumanin ajatukset nomadismista ja Marshall McLuhanin pohdinnat
viestinnästä ja uudesta teknologiasta. Keskeisen roolin saavat myös sosiaaliset verkostot.
Keskeisiä tutkimustuloksiamme ovat, että kännykkä on kohderyhmällemme ennen kaikkea välttämätön arjen hallinnan väline, ja sitä käytetään
yhteydenpitoon sosiaalisen verkoston kanssa. Kännykkä on selkeästi vaikuttanut kohderyhmämme viestintätapoihin ja muuttanut heidän
elämäänsä hetkellisemmäksi. Kännykkä herätti kohderyhmämme keskuudessa yllättävän ristiriitaisia tunteita: toisaalta se ilmeni vapautta
lisäävänä, toisaalta kahlitsevana välineenä. Internet on kohderyhmällemme ensisijaisesti tiedonhakukanava. Tutkimuksessamme haastattelemat
henkilöt olivat epävarmoja tulevaisuuden teknisestä kehityksestä, mutta suhtautuvat siihen ja medioiden konvergenssiin varovaisen positiivisesti.
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