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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen lähtökohtana käytetään Schwartzin dynaamista arvoteoriaa. Sen avulla jäsennetään aineistossa esiintyviä arvoja ja niiden suhteita
toisiinsa. Ajattelun apuvälineenä käytettävän retoriikan avulla kyseenalaistetaan Schwartzin ennalta määrittämiä arvotyyppikategorioita ja niiden
suhdetta toisiinsa. Rohanin henkilökohtaisen ja sosiaalisen arvosysteemin avulla täydennetään Schwartzin arvoteoriaa kuvaamalla arvojen
sosiaalista luonnetta.
Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka hyvin Schwartzin dynaaminen arvoteoria kuvaa suomalaisten pakolaisiin liittämiä arvoja ja
niiden dynamiikkaa, ja miltä osin teoria ei riitä aineistossa esiintyvien arvojen kuvaamiseen. Toisaalta tutkimuksessa on testattu Schwartzin
arvoteorian käyttöä laadullisessa tutkimuksessa ja pohdittu, millä ehdoin sitä voidaan käyttää laadullisen tutkimuksen lähtökohtana.
Tutkimuksen aineistona käytetään internetin uutisryhmässä käytyä keskustelua pakolaisista ja ulkomaalaisista Suomessa. Aineisto koostuu
vuoden 2000 ja 2001 aikana lähetetyistä 134 viestistä, joissa otetaan kantaa pakolaisten puolesta ja vastaan. Aineiston analysoimiseksi on
käytetty laadullis-argumentatiivista lähestymistapaa.
Tutkimustulosten mukaan Schwartzin malli kuvaa kohtalaisen hyvin suomalaisten pakolaiskeskusteluun liittämiä arvoja ja niiden suhdetta
toisiinsa. Pakolaisten vastustajat perustelevat asenteitaan turvallisuus- ja valta-arvotyypeillä, kun taas pakolaisten puolustajat perustelevat
mielipiteensä universalismiarvotyyppiin perustuvilla arvoilla, kuten laajakatseisuudella, tasa-arvolla, ja itsenäisyysarvotyyppiin kuuluvalla
vapausarvolla.
Pakolaisia puolustavat ja vastustavat pitivät arvokkaana turvallisuutta, tasa-arvoisuutta, ympäristönsuojelua, avuliaisuutta ja vapautta riippumatta
siitä, mitä asenteita he pakolaisiin liittivät. Voidaan olettaa, että kyseisten arvojen esiintyminen johtuu siitä, että niitä pidetään suomalaisessa
yhteiskunnassa hyväksyttävinä: ne ovat sosiaalisesti yhteisiä.
Schwartzin arvoteoriaa on mahdollista soveltaa myös laadulliseen tutkimukseen. Mitä hienosyisempi tutkimuskohde on kyseessä sitä paremmin
siihen liittyviä arvoja pystytään kuvaamaan, koska silloin puheena olevat arvot liittyvät tarkasti juuri haluttuun kohteeseen. Tutkimuksen
kannalta on kriittistä, että tekstin suhde arvoihin voidaan määrittää mahdollisimman yksiselitteisesti: toistettavuus lisää tutkimuksen
luotettavuutta. Laadullisen tutkimusotteen etuja ovat arvojen merkitysten arvioinnin mahdollisuus ja toisaalta uuden, aikaisempiin teorioihin
soveltumattoman aineksen havaitseminen.
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