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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus käsittelee työmarkkinajohtajien ja –toimittajien välistä vuorovaikutusta ja sen merkitystä valtakunnallisten medioiden
työmarkkinakirjoittelussa. Työssä ei keskitytä valmiisiin juttuihin, vaan niiden taustalla oleviin tekijöihin. Työmarkkinajärjestöjen, median ja
kansalaisten muodostama yhteiskunnallisen toiminnan kolmio on työssä oleellinen.
Toimittajien ja heidän lähteidensä välistä suhdetta on tutkittu muun muassa vuorovaikutus- ja valtateorioiden sekä journalismin hierarkista
vuorovaikutussuhdetta kuvaavien mallien kautta. Organisaatioiden näkökulmasta vuorovaikutussuhteita on kuvattu julkisuuden hallinnan kautta.
Tutkimusaineistona ovat olleet kuuden työmarkkinatoimittajan ja viiden etujärjestöjohtajan puolistrukturoidut teemahaastattelut.
Tutkimus on laadullista ja menetelmänä on ollut grounded theory. Gt:ssä teorian luominen ja tutkimuksen tekeminen ovat osa samaa prosessia.
Gt:ssä ei tyydytä etsimään vahvistusta jollekin yhteiskunnallista toimintaa kuvaavalle teorialle, vaan teoria pyritään muodostamaan itse
tutkimuskohteen ja aineiston asettamista lähtökohdista. Menetelmässä aineisto pilkotaan osiin ja järjestellään uudelleen kolmivaiheisen
koodauksen avulla. Vaiheet ovat avoin, aksiaalinen ja selektiivinen koodaus. Viimeisessä koodausvaiheessa rakentuu kehyskertomus ja
ydinkategoria, jonka ympärille tutkimuksen tulokset keskittyvät.
Aksiaalinen koodaus tuotti neljä koodia, jotka ovat: järjestön ja sen johtajan profiili, työmarkkinatoimittajien profiili, työmarkkinajohtajien ja
–toimittajien vuorovaikutus sekä kansalaisnäkökulma. Näiden neljän pääteeman tarkastelu nosti keskeiseksi tekijäksi luottamuksen, ja sitä kautta
tutkimuksen ydinkategoriaksi nousi kulttuurinen yhteisymmärrys. Tutkimus paljasti, että työmarkkinajohtajat ja –toimittajat elävät yhteisessä
kulttuurissa, jonka lainalaisuudet molemmat tuntevat. Kansalaisille tämä kulttuuri on kuitenkin melko tuntematon, jonka takia aitoa kiinnostusta
työmarkkinauutisointiin ei välttämättä synny.
Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat: Mancini, P. (1993): Between trust and suspicion: How political journalist solve the dilemma. Moring, I.
(1998): Tee se itse –teoria. Grounded theory mediatutkijan työkaluna. Mörä, T. (1999): EU-journalismin anatomia. Mediasisältöjä muokanneet
tekijät ennen kansanäänestystä 1994.
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