
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2006-521

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Sosiologian laitos

Tekijä-Författare-Author
af Heurlin, Heidi Margaretha
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Något behov av att bli helfinsk har hon inte : en studie om toleransbefrämjande tidningsjournalistik och representationen
av muslimska invandrarkvinnor

Oppiaine-Läroämne-Subject
Yleinen sosiologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2006-10-30

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
81 s.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med denna pro gradu-avhandling är att diskutera och problematisera den toleransbefrämjande tidningsrapporteringen i finländska
dagstidningar. Genom en fallstudie där elva stycken artiklar av muslimska invandrarkvinnor inom denna genre i en finlandssvensk dagstidning,
Hufvudstadsbladet (Hbl), analyseras, strävar detta arbete efter att klargöra vad som kännetecknar toleransbefrämjande dagstidningsjournalistik
och hur den muslimska invandrarkvinnan positioneras inom denna genre.
Min huvudsakliga frågeställning handlar därmed om hur den muslimska invandrarkvinnan representeras i toleransbefrämjande
tidningsjournalistik. Som stöd för den empiriska ansatsen använder jag mig av mer generella teorier kring kön, genus och etnicitet.
Jag har gjort min analys med hjälp av diskursanalys, för detta ändamål har den holländska dískursanalytikern Teun A. van Dijks verk varit
betydelsefulla. För min teoretiska referensram har min största inspirationskälla varit den svenska massmedieforskaren Ylva Brunes produktion.
Även den palestinska författaren Edward Saids verk ”Orientalism (1978)” har varit en central källa för min studie.
Pro gradu-avhandlingens resultat bekräftar till stora delar tidigare forskning som gjorts om bilden av invandrarkvinnor i media (se exempelvis
Ylva Brune, Elisabeth Eide och Tine Ustad-Figenshou). Jag syftar här bland annat på fenomenet att representera invandrarkvinnan som så "lik"
oss som möjligt, det vill säga hon ofarliggörs. Överraskande resultat var den starkt förmyndaraktiga diskurs som fanns närvarande i många av
artiklarna samt den "tystnad" kring problemorienterade faktorer som man ofta kopplar till diskursen kring muslimska invandrare. Jag syftar här
på kvinnlig omskärelse, hedersmord, ojämlikhet mellan könen och diskussion om beslöjning. Det vill säga det är förståeligt att den
problemorienterade diskursen inte finns närvarande i samma utsträckning i toleransbefrämjande journalistik som i ”vanlig” journalistik. Men den
absoluta tystnaden förvånade mig.
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