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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I pro gradu avhandlingen undersöktes hur det lokala materialet i Hufvudstadsbladet och Radio Vega Mellannyland skiljer sig från det lokala
materialet i Helsingin Sanomat och Ylen Aikainen. Syftet var att granska huruvida det finns tydliga skillnader i de två språkgruppernas
rapportering och om man i de svenskspråkiga medierna kan urskilja artiklar och inslag som tydligt riktar sig till en finlandssvensk publik. I
avhandlingen diskuteras finlandssvensk identitet och mediers betydelse för identitetsskapande. Diskussionen stöder sig både på klassiska
identietsforskare och forskare som har undersökt den finlandssvenska identiteten. Särskild vikt läggs vid de tvåspråkigas identitet och hur
identiteten uttrycks i en språkligt splittrad omgivning som huvudstadsregionen. Mediekonsumtion på svenska antas ha en stor betydelse för den
finlandssvenska identiteten.
Som undersökningsperiod valdes åtta dagar i januari 2003. Allt redaktionellt material om huvudstadsregionen granskades i Huvudstadsbladet och
Helsingin Sanomat. För radions del analyserades sändningarna under två timmar på morgonen. Analysen var både kvantitativ och kvalitativ.
Som metod för den kvantitativa delen användes klassisk innehållsanalys. Utgående från det analyserades skillnader och likheter mellan medierna
kvalitativt. Det material som ansågs rikta sig särskilt till en finlandssvensk publik granskades noggrannare.
Det visade sig att de fyra medierna var mycket olika till sitt innehåll. Skillnader fanns både beroende på medietyp och på att man rapporterar för
olika språkgrupper. Hufvudstadsbladet och Radio Vega Mellannyland rapporterade mer om kultur och skolfrågor, medan Helsingin Sanomat
hade en större andel kommunalpolitik. En femtedel av innehållet i de svenskspråkiga medierna behandlade finlandssvenska angelägenheter.
Hufvudstadsbladet och Radio Vega Mellannyland verkar i första hand rapportera om det de anser mest relevant – inte det som handlar om
finlandssvenskar. Därför kan man inte anse att de finlandssvenska medierna fungerar endast som ett komplement till de finskspråkiga. Men flera
språkligt-kulturellt sett neutrala ämnen har en finlandssvensk aspekt.
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