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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -työni tarkastelee Anna Lindhin ja Olof Palmen murhauutisointeja Helsingin Sanomissa uutisten henkilöitymisen näkökulmasta.
Uutisten henkilöityminen nähdään osana journalismin tabloidisaatiota eli viihteellistymistä. Uutisten henkilöitymisen mukaan uutisissa välitetään
laajempia yhteiskunnallisia asioita yksittäisen ihmisen kokemuksen avulla. Samalla yksityisen ja julkisen elämän raja on hämärtynyt. Luvussa 3
esittelen uutisten henkilöitymisestä käytyä keskustelu ja tehtyä tutkimusta. Esittelen lyhyesti myös tabloidisaatiota ja siihen vaikuttanutta
medioiden kaupallistumista, koska ne ovat yhdessä vaikuttaneet uutisten henkilöitymiseen.
Anna Lindhin aineisto kattaa uutiset 11.&#9472;17.9.2003 ja Olof Palmen aineisto 2.3.&#9472;8.3.1986 väliseltä ajalta. Keskeisin
tutkimuskysymykseni on, miten uutisoinnin henkilöityminen näkyy Lindhin ja Palmen aineistoissa ja miten uutisten henkilöityminen on
muuttunut murhien välisenä 17 vuotena. Tarkastelen myös, miten uutisissa esiintyvät kansalaiset, poliitikot, poliisi ja murhien tekijät
henkilöidään sekä Palmen murhauutisissa myös, miten hänen vaimonsa Lisbet Palme henkilöidään. Uutisten henkilöitymiselle on ominaista
tunteet, joten tarkastelen myös, miten kansalaiset ja poliitikot näyttävät tunteitaan.
Tutkimuskysymykset, -asetelman ja -menetelmät esittelen luvussa 2. Menetelminä käytän sisällön erittelyä ja laadullista sisällönanalyysiä.
Analyysini pohjaa yksityinen&#8213;julkinen-luokitteluperiaatteeseen. Sisällönanalyysia varten olen muodostanut oman sovellukseni, joka sopii
tarkastelemaan valittua aineistoa. Muodostamani sovellus pohjaa Tuomen ja Sarajärven (2003) aineistolähtöisen analyysin keinoihin. Tarkemmin
tekemääni analyysia ja menetelmien sovellusta esittelen luvussa 4. Luvussa 5 tulkitsen analyysini tuloksia näkökulmasta käymäni kirjallisuuden
valossa.
Analysoimani uutisten otsikot on lueteltu liitteissä 1 (Lindh) ja 2 (Palme). Liitteissä 3 (Lindh) ja 4 (Palme) on nähtävillä sisällön erittelyn ja
sisällönanalyysin tuloksena muodostamani ryhmät.
Uutisoinnin henkilöityminen on tarkastelun perusteella lisääntynyt: Lindhiä kuvataan enemmän henkilökohtaisten piirteiden ja yksityiselämän
avulla, Palmea saavutusten avulla. Kansalaisia ja heidän mielipiteitään on uutisissa enemmän vuonna 2003 ja he esiintyvät omilla nimillään.
Lisäksi kansalaisten ja poliitikkojen tunteiden näyttäminen on lisääntynyt uutisissa, samoin keskustelu yhteiskunnallisista asioista.
Keskeinen kirjallisuus:
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