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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen kohteena ovat yritysten ja yritysjohtajien arvot. Tavoitteena on ollut tarkastella, miten yritysjohtajia on tuotu esille ja
millainen kuva johtajien ja yritysten arvoista välittyy talouslehdessä kymmenen vuoden aikana (1988–1997). Erityisesti huomiota on kiinnitetty
juttujen esitystavan ja arvojen muutoksiin taloudellisten suhdanteiden vaihtuessa. Tutkimus on semioottista tekstianalyysia, jossa menetelmänä ja
tulkinnan apuvälineenä on käytetty A. J. Greimasin generatiivisen kulun mallia.
Tutkimuskohteena on Talouselämä-aikakauslehti. Tutkimusaineistona ovat lehden vuosien 1988, 1992 ja 1997 kansikuvajutut, joissa esiintyi
yksi johtaja. Tutkimusajanjaksoa leimasivat Suomessa valtavat taloudelliset muutokset. Tutkimuksen alussa on esitelty tätä taloudellista
kehitystä tutkimusvuosien aikana.
Tutkimuksen teoriaosassa selvitetään arvojen käsitettä ja esitellään tapoja luokitella arvoja, erityisesti Milton Rokeachin ja Nicholas Rescherin
arvoluokituksia. Arvoja tarkastellaan myös osana yritystä ja sen organisaatiokulttuuria. Teorian yhteydessä esitellään Elinkeinoelämän
valtuuskunnan EVAn ja Keskuskauppakamarin tutkimuksia, joissa on tutkittu yritysten arvoja.
Tutkimus osoitti, että talousjuttujen diskursiiviset rakenteet ovat suurelta osalta yhteneväiset vuodesta toiseen. Juttujen aktorit ovat
yhdenmukainen joukko, ja jutut tapahtuvat tässä ja nyt. Aiheet rakentuvat kahden teeman ympärille: liiketoimintastrategian ja yritysjohtajan.
Asiat nähdään johtajien ja toimittajien yhteisestä näkökulmasta.
Toiminnan tavoitteena on aina yritysten menestys, joka määritellään eri vuosina eri tavalla. Tavoitteen asettavat yritysten taloudellinen
menneisyys ja omistajat. Yritystoiminnan arvot ovat jutuissa näkyvämmin esillä ja vaihtelevat taloudellisten suhdanteiden mukaan enemmän
kuin johtajien arvot. Yritysten arvot korostavat taloudellisia arvoja: kannattavuutta ja kasvua. Niiden rinnalle nousevat eri vuosina esille mm.
uudistuminen, maltillisuus, kansainvälisyys ja suomalaisuus.
Tyypillisin johtajien arvo on kaikkina tutkimusvuosina aikaansaaminen, jota yleisesti arvostetaan suomalaisten ajattelussa vähän. Johtajat
tavoittelevat aikaansaamista lähinnä kyvykkyyden avulla. Johtajien toimintaa ohjaa menestymisen halu – lamavuonna 1992 myös täytyminen.
Työn tuottamasta mielihyvästä tai muista henkilökohtaisista arvoista ei puhuta.
Arvoja esittelevän teoreettisen osuuden tärkeimpiä lähteitä olivat Milton Rokeachin The Nature of Human Values sekä Pertti Suhosen
Suomalaisten arvot ja politiikka. Generatiivisen kulun mallin osalta lähteinä ovat olleet Greimasin omien teosten ohella mm. Ismo Silvon Valta,
kenttä ja kertomus sekä Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen toimittama Semioottisen sosiologian näkökulmia.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
Talouselämä - henkilökuvat
arvot - yritysjohtajat
semiotiikka - arvot - yritykset
generatiivisen kulun malli - sovellukset

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

