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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena oli kuvata nykyajan arvoja. Tarkasteltavaksi otettiin kysymys, ovatko yhteiskuntatieteellisessä
kirjallisuudessa esitetyt väitteet arvomuutoksista, joita on kuvattu postmateriaalistumiskehityksenä sekä individualismin ja autenttisuuden
leviämisenä, havaittavissa käytännössä. Tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys siitä, että pitkän aikavälin arvomuutoksia on mahdollista
tarkastella valitsemalla tutkimuksen kohteeksi ryhmä, jonka voidaan olettaa olevan tärkeässä asemassa arvomuutoksen toteutumisessa.
Tällaiseksi ryhmäksi oletettiin uusi keskiluokka tai tarkemmin sanottuna sellainen uuden keskiluokan osaryhmä, johon kuuluu nuorehkoja
kaupungeissa asuvia tietotyöläisiä.
Tutkimus oli empiirinen ja vertaileva. Tutkimusjoukko koostui sekä uuden keskiluokan että uuden työväenluokan jäsenistä. Uusi työväenluokka
oli vertailuryhmänä. Uutta keskiluokkaa edustivat Akavan Erityisalojen Keskusliiton (AEK) ja uutta työväenluokkaa Kunta-alan ammattiliiton
(KTV) jäsenet. Tutkimus perustui kolmeen aineistoon: Ensimmäinen aineisto kerättiin vuonna 1991 postikyselynä uuden keskiluokan (N=345)
jäseniltä. Toinen postikyselyaineisto kerättiin vuosien 1994 ja 1995 vaihteessa sekä uuden keskiluokan (N=383) että uuden työväenluokan
jäsenten (N=301) joukosta. Osalle (N=17) luokkien jäsenistä tehtiin teemahaastatteluja vuonna 1996.
Oletettu arvomuutossuunta operationalisoitiin materialismia ja yhteisökeskeisyyttä painottavan perinteisen (traditionaalisen) arvo-orientaation ja
postmaterialismia ja yksilökeskeisyyttä painottavan uudenaikaisen (ei-traditionaalisen) arvo-orientaation erillisyydeksi. Tutkimuksen aineistot
tukivat pitkälti esitettyjä väitteitä orientaatioiden olemassaolosta ja erillisyydestä. Uusi keskiluokka osoittautui edelläkävijäksi arvomuutoksessa:
se oli ei-traditionaalisen arvo-orientaation kannattamisessa johdonmukaisempi kuin uusi työväenluokka. Uuden keskiluokan sisällä oli vaihtelua
kyseisen orientaation kannatuksessa. Käytännössä traditionaaliset ja modernit arvot esiintyivät kolmena suppeampana
arvo-orientaatioulottuvuutena. Nämä ovat 1) ulkoisesti ohjautuminen – sisäisesti ohjautuminen, 2) uuskonservatiivisuus – punavihreys ja 3)
perinteinen uskonnollisuus – sekulaarisuus.
Erilaisin aineistoin ja mittarein saatu kuva nykyajan arvoista vaihteli. Laadullisen aineiston mukaan modernisuus vaati tietoista arvopohdintaa.
Erilaiset aineistot osoittivat myös, että perinteisyyttä ja uudenaikaisuutta esiintyy ajassamme rinnan – modernisuus on huokoista. Lisäksi
tutkimuksessa paljastui, että arvot voivat olla kaksimerkityksisiä: niillä voi olla sekä perinteinen että uudenaikainen tarkoite. Arvojen
kannatuksessa oli vaihtelua taloudellisten suhdanteiden mukaan.
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