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Sammandrag:  

Hela mediefältet har under det senaste decenniet i och med digitaliseringen genomgått en stor 
förändring. Mediehusen har tvingats tänka ut nya strategier för att klara sig ekonomiskt och en 
aspekt av detta är känslornas allt starkare frammarsch i speciellt digitala publikationer. Ibland i den 
mån att det blivit svårt att skilja åt fakta från känslor. Syftet med den här avhandling är att ta reda på 
hur affektiviteten syns i kvällstidningen Ilta-Sanomats och dagstidningen Helsingin Sanomats 
webbrapportering om knivdådet i Åbo 2017. 

I studien granskas sammanlagt 84 artiklar publicerade under attackdagen och dagen efter attacken 
18-19.8.2017 med hjälp kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen användes sedan för att välja ut 
tre artiklar från respektive medium, som analyseras med kritisk diskursanalys som metod. Mervi 
Panttis affektivitetsteorier är starkt i fokus i analysen, tillsammans med Tessa Mayes teori om 
Therapy News. 

Studiens resultat visar att tidningarnas rapportering skiljer sig rätt så lite från varandra. Ilta-Sanomat 
publicerade fler korta notiser än Helsingin Sanomat, medan Helsingin Sanomats artiklar är mer 
satsade och ofta aningen mer affektiva helheter. Detta är typiskt för kvälls- respektive 
morgontidningens traditionsenliga karaktär. Analysen visar att starkt affektframkallande ämnen i 
båda medierna är kvinnlighet, invandring och brottets offentliga karaktär, och även nationalismens 
och invandrarfrågornas konflikt skiftar flera av artiklarna i en rätt så emotionell riktning.  

Resultaten tyder på att affektiviteten är en stark och levande del av dagens digitala 
nyhetsjournalistik. Rapporteringen om Åboattacken är i både Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat 
till dels kryddad med känslosamma uttryck och effekter, till dels helt och hållet fokuserad på vad de 
intervjuade känt i samband med händelserna. Civila personer får via sina affektiva citat ofta en 
expertroll, medan politikers uttalanden presenteras med känslorna i fokus. Affektiva element går att 
finna i så rubrik och text som visuella element och det går inte alltid att med säkerhet säga om 
affektiviteten är ett resultat av journalistiska val, källans uttalanden eller yttre faktorer – eller alla på 
samma gång.
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1. Inledning

Fredagen den 18 augusti 2017 klockan 16.02 fick polisen i Åbo larm om att flera

personer knivhuggits på Salutorget i Åbo. Polisen grep gärningsmannen, marockanska

Abderrahman Bouanane klockan 16.05 efter att skjutit honom i benet, men vid det

skedet hade han redan sprungit vidare från Salutorget mot Trätorget och knivhuggit

sammanlagt tio personer. Två personer dog i attacken. Attacken i Åbo var och är på

många sätt unik i Finlands historia: det var första gången som en asylsökande i Finland

misstänktes för ett brott av den här allvarlighetsgraden, och attacken var även den första

att dömas som mord i terroristiskt syfte. Abderrahman Bouanane dömdes den 15 juni

2018 till fängelse för livstid för två mord i terroristiskt syfte och åtta mordförsök i

terroristiskt syfte.

Händelserna och mediernas rapportering kring Åboattacken har med stor sannolikhet en

bestående roll i hur eventuella kommande fall av liknande karaktär kommer att

behandlas i framtiden. Sociologen och kulturforskaren Stuart Hall noterade redan år

1978 att medierna inte enbart reflekterar samhället, utan även skapar attityder (Hall et

al. 1978). Hur medierna tar tag i fall som attacken i Åbo kan alltså ha en betydande roll

för hur vi tolkar samhället runt omkring oss. Brodern till ett av dödsoffren

kommenterade händelserna till MTV Uutiset (Palmén 2017) dagen efter attacken:

"Redan då stora mängder asylsökande började komma till Finland tänkte jag att det

kommer att leda till något ont. Bland dem finns det alltid farliga personer. Och nu hände

det" (fri översättning). I en av Helsingin Sanomats ögonvittnesskildringar från

attackplatsen beskriver en av de intervjuade sin besvikelse över finländarna: "När det

började hända blev jag besviken över att största delen av finländarna grävde fram

kameran och började filma. Många personer som såg ut att ha invandrarbakgrund gjorde

ett stort jobb för att skydda andra" (fri översättning, Tammi & Mäkinen 2017).

Medierna är i dagens läge allt mer benägna att inrama sitt innehåll som emotionella

upplevelser och tilltala medieanvändare via känslor (Koivunen 2008, 7). De klassiska

vem-vad-var-när-varför-frågorna som traditionellt stått som grund till nyheter har fått

sällskap av känsloaspekten: vad människor känner att har hänt, vad reportern känner att

har hänt och vad människor känner angående andra människor känslor om det som hänt
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(Mayes 2000, 30). Om alla medier fylls av gråthistorier och känsloyttringar, och fokuset

alltid ligger på hur parterna involverade i händelserna känner sig, hur ska vi då undvika

att grundinformationen, faktan, drunknar under känslorna och personerna involverade i

fallet inte enbart blir delar av den s.k. terapijournalistiken (Mayes 2000) istället för att

granskas kritiskt?

Hela mediefältet har under det senaste decenniet i och med digitaliseringen genomgått

en stor förändring, och webbnyheter, sociala medier och nya plattformar för

medieanvändning har påverkat mediemarknaden på många sätt. När det i dagens

samhälle talas om dags- eller kvällstidningar betyder det inte automatiskt att det är

frågan om printversionen, utan termerna täcker även de olika digitala publikationerna

(Kivioja 2018, 71). 95 % av Finländarna svarade år 2019 att de tar del av

tidningsinnehåll (dagstidningar eller tidskrifter) minst en gång i veckan, digitalt eller via

pappersversioner (Media Audit Finland 2019). Trots att man lätt tänker att sociala

medier och strömningstjänster blivit människors primära medieinnehåll visar siffrorna

något annat: vi vänder oss fortfarande till traditionella medier då vi vill ha vår

information. År 2016 svarade 11 % av finländarna att deras primära nyhetskälla var en

morgontidning medan 9 % nämnde kvällstidningarna. Som jämförelse svarade 60 % att

deras primära nyhetskälla var Yle (Taloustutkimus 2016). När det frågades om den

primära nyhetskällan på internet såg svaren emellertid annorlunda ut. Den primära

nyhetskällan på nätet visade sig vara Ilta-Sanomat med 23 %. Efter Ilta-Sanomat var

Yles webbnyheter (18 %), Iltalehti på nätet (14 %), Helsingin Sanomats webbnyheter

(11 %) och sociala medier (7 %) de medier som medieanvändarna vände sig till.

Baserat på bland annat de här intressanta skillnaderna mellan nyheter på internet och i

andra format valde jag att granska Ilta-Sanomats och Helsingin Sanomats rapportering

just på nätet. Båda mediehusens webbplatser anses av finländarna höra till de primära

nyhetskällorna, vilket blir intressant då man granskar hur rapporteringen i mediehusen

skiljer sig från varandra. Traditionellt sett har morgontidningarna fått stå för

kvalitetsjournalistiken och kvällstidningarna har klassats mera som populärjournalistik

(Bastos 2018, 1). Morgontidningarna har definierats av en bred och djup

nyhetsbevakning, skrivna i en neutral ton med mindre rubriker, mindre antal bilder och

längre texter (Preston 2004, refererad i Bastos 2018, 2). Kvällspressen i sin tur har
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kännetecknats av populistiska drag, konservativa och sensationella ämnen och en starkt

kommersiell vinkling. Kvällstidningsartiklarna är i allmänhet kortare och har större

fokus på rubrik och bilder än morgontidningstexterna (Rowe 2011, refereras i Bastos

2018, 2). Får finländarna alltså olika vinklar på sina nyheter beroende på vilkendera

webbplats, Ilta-Sanomats eller Helsingin Sanomats, de väljer att gå till för sina nyheter?

Bland annat den frågan hoppas jag få svar på i denna avhandling.
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2. Bakgrund och teori

I det här kapitlet presenteras den mest relevanta tidigare forskningen om knivattacken i

Åbo och tidigare terrordåd i Norden samt de teorier som kan tänkas stödja

avhandlingens syfte och metod.

2.1. Knivattacken i Åbo

Fredagen den 18 augusti 2017 knivhögg en ung man sammanlagt tio personer på och

kring Salutorget i Åbo. Polisen fick larm till platsen kl. 16.02 och den misstänkta greps

av polisen kl. 16.05. Flera av de skadade och knivhuggna hade försökt hjälpa de

attackerade eller ta fast gärningsmannen. Två personer dog och åtta skadades allvarligt i

attacken. En vecka efter attacken misstänktes gärningsmannen för två mord i

terroristiskt syfte och åtta mordförsök i terroristiskt syfte (Heima & Kuukkanen 2017).

Då polisen grep gärningsmannen meddelade han sig vara 18 år gammal och heta

Abderrahman Mechkah, och namnet skrevs ut i de finska medierna i ett tidigt skede.

Den 27.8.2017, nio dagar efter attacken, informerade Centralkriminalpolisen att

gärningsmannens korrekta namn var Abderrahman Bouanane. Det framkom även att

han var född 1994. Dagen efter spred sig informationen i medierna, och Ilta-Sanomat

var först ute med att rapportera om Bouananes riktiga namn och identitet (Manninen

2017). Även några andra personer misstänktes direkt efter dådet för att vara inblandade i

attacken, men brottsmisstankarna släpptes, och polisen ansåg inte att det fanns någon

orsak att misstänka att Bouanane skulle ha handlat som en del av en grupp (STT 2017).

Enligt Centralkriminalpolisen ansåg gärningsmannen sig ha utfört dådet som en av IS

soldater, men trots det meddelade IS aldrig sig stå bakom attacken. I samband med

tidigare terrorattacker hade IS hyllat brotten och meddelat om sin medverkan inom en

kort tid efter attacken. Detta kan bero på att gärningsmannen bara fått inspiration till

dådet från IS eller att IS valt att vara tyst om attacken då Bouanane greps vid liv och

inte dog i samband med attacken (Mäntymaa 2017). Förundersökningen blev klar i

februari 2018.
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Fallets huvudrättegång började i april 2018, och rättegången tog sammanlagt 5 veckor.

Under rättegångsprocessen kom det bl.a. fram att Bouanane med högsta sannolikhet

attackerat kvinnor på måfå och att de män som han attackerade hade försökt hjälpa

offren. De flesta av offrens sår var kring halsen och nacken, och under rättegången sade

Bouanane att hans ursprungliga mål varit att hugga av huvudena på två personer och att

han kände att någon högre makt ledde honom genom attackerna (Jansson 2018a). Redan

under tidigare förhör talade gärningsmannen om att han fått order från himlen att utföra

dådet och att han i sitt huvud hört två olika röster; en som sa att han skulle utföra

attacken och en som ville förhindra den (Jansson 2018b). Motivet till dådet var enligt

gärningsmannens ord under förundersökningen och rättegången att han "ville komma så

långt som möjligt från alla kvinnor" samt att han "ville grunda en islamistisk stat i

Finland" och att han ansåg att "för varje död muslim i världen skulle en västerlänning

dö" (Jansson 2018b; Nuuttila 2018). Under attacken ropade Bouanane "allahu akbar"

(Gud är större) och under rättegången sade han själv att syftet med attacken var att

utföra ett terrordåd (Nuuttila 2018).

Egentliga Finlands tingsrätt gav sin dom i fallet den 15.6.2018. Abderrahman Bouanane

dömdes till fängelse för livstid för två mord i terroristiskt syfte och åtta mordförsök i

terroristiskt syfte. Han dömdes även till att betala kring en halv miljon euro åt offren

och deras anhöriga i skadestånd samt att betala offrens rättegångskostnader. Bouanane

överklagade domen och den nya rättegången skulle börja i februari 2019. Den 29.1.2019

drog Bouanane dock tillbaka sin överklagan och domen vann i och med det laga kraft.

Gärningsmannen Abderrahman Bouanane avtjänar sitt straff i Åbo fängelse och kan

tidigast anhålla om att bli villkorligt frigiven efter tolv år i fängelset. Knivattacken i

Åbo blev det första fallet i Finlands historia att dömas som ett brott i terroristiskt syfte.

Attacken i Åbo samt medierapporteringen kring fallet har redan stått som grund för flera

magisteravhandlingar inom de finska universiteten samt slutarbeten i yrkeshögskolorna.

Större forskningar om händelsen finns det ännu sparsamt av, men mera forskning om

ämnet kan säkerligen förväntas publiceras inom de kommande åren. Haasio m.fl. (2018)

studerar i sin artikel Terrori-isku tiedontarpeiden virittäjänä: Turun puukotusten

aiheuttamat tiedontarpeet hurdana informationsbehoven efter ett plötsligt våldsdåd är,
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och har i sin studie använt sig av Åboattacken som konkret exempel. I studien granskas

Facebook-kommentarer under nyheter delade på Yle Uutisets Facebook-sida efter att

attacken hände och resultaten visar att behovet av information var störst gällande

myndigheters och andra auktoriteters agerande. Den här gruppen av information var

speciellt starkt synlig direkt efter attacken. I fokus inom den här gruppen av

informationsbehov var speciellt de mediekritiska rösterna som ifrågasatte mediehusets

(Yle) val av rapporteringssätt och objektivitet. En annan betydande grupp av

information var informationen gällande gärningsmannen och själva dådet. Haasio m.fl.

(2018) konstaterar att det i alla studerade informationskategorier blir tydligt vilken

betydande roll känslorna har: att vi suktar efter mer information som en följd av de

känslor vi känner i situationen. Informationsbehovet var speciellt känsloladdat då det

kom till den tredje största informationsgruppen: information om världsbildsrelaterade

frågor som religion eller etnisk bakgrund. Studien visar också tydligt att vi genom våra

informationsbehov kommunicerar om förhandsbestämda åsikter och präglas av

fördomar speciellt gällande immigrationsfrågor. Vi har en tendens att försöka förstärka

de åsikter vi har genom den diskussion och det medieinnehåll vi tar del av (Haasio et al.

2018).

2.2. Krisjournalistik i Norden på 2000-talet

I Norden och speciellt Finland är lokala fall av terrorism ännu rätt ovanliga men också i

Norge och Sverige har dödliga attacker skakat länderna under det senaste årtiondet.

I Norge dog 77 personer i två terrorattacker fredagen den 22 juli 2011. Den första

attacken bestod av en bilbomb som detonerade i regeringskvarteret i Oslo och dödade

åtta personer. Den andra attacken under samma dag riktades mot norska arbetarpartiets

ungdomsförbund Arbeidernes ungdomsfylkings årliga sommarläger, med 560 deltagare,

på ön Utøya. Efter att ha detonerat bomben i Olso, sköt gärningsmannen Anders

Behring Breivik ihjäl 69 ungdomar och unga vuxna på Utøya, med högerextremistiska

motiv. Polisen tog fast honom på ön, och Behring Breivik dömdes den 24.8.2012 till

fängelse för 21 år (norska motsvarigheten till livstidsfängelse) (Hirsimäki 2012).
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Terrorattentatet i Norge den 22 juli 2011 är en av de mest förödande händelserna i

Norges moderna historia och har stått som grund för flera forskningar även inom

kriskommunikationens och -journalistikens område. I rapporten Kriskommunikation,

medier och terrorism: En analys av terrorattackerna i Oslo och på Utøya den 22 juli

2011 behandlar Falkheimer (2014) attackerna i Oslo den 22 juli från ett

kriskommunikativt perspektiv. Rapporten är ett delprojekt inom forskningsprojektet

Gränsöverskridande kriskommunikation som genomfördes under 2011-2014.

Fallstudien i fråga studerar med hjälp av kvalitativ innehållsanalys hur myndigheter,

politiker och media kommunicerade om händelsen. Falkheimer (2014) kommer fram till

att precis som tidigare forskning antytt är traditionella, informativa nyhetsartiklar det

som dominerar kommunikationsfältet i en krissituation. Medierna tenderar att fokusera

på individer och händelser, inte på sociala och kontextuella frågor (Singer och Endreny

1993, refererad i Falkheimer 2014, 20). Falkheimer (2014) lyfter i sin rapport även fram

ursprungskällans roll i hur mediebevakningen i ett fall ser ut, med syftet att förklara

vilken myndighet eller annan källa som starkast får rama in händelsen och ge den sin

egen prägel. Falkheimer (2014) konstaterar att medierna efter attackerna den 22 juli

2011 följde samma mönster som också tidigare forskning visat vanlig: polisen och

räddningspersonalen står i fokus speciellt i terrorfall (Quarantelli 2002, refererad i

Falkheimer 2014, 21). Den norska polisen fick mycket kritik för sitt agerande i samband

med attacken den 22 juli, inte minst för sin kriskommunikation (Roxvall 2012).

Intressant är också att statsminister Jens Stoltenberg och terroristen Anders Behring

Breivik citerades nästan lika många gånger, i kring 5 % av artiklarna. Behring Breiviks

närstående hördes också mera än offrens anhöriga (Falkheimer 2014, 21). Falkheimer

(2014) lyfter fram att trots att sammanhangen där gärningsmannens röst hördes till

mesta dels var negativa, är det ändå hans åsikter som ges medieutrymme. Ofta citerades

exempelvis Behring Breiviks manifest som han skickade ut innan attacken och som

fanns att ladda ner på nätet, vilket gav terroristen chansen att indirekt kommunicera sina

extremistiska åsikter ännu efter attacken (Falkheimer 2014, 21). Övriga källor som

kungligheter, kändisar och kyrkan användes enligt Falkheimer (2014, 22) till att

demonstrera omvärldens empati och stöd.
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I rapporten lyfter Falkheimer (2014) också fram den journalistiska stilen i

rapporteringen efter den 22 juli och huruvida rapporteringen är mer beskrivande eller

tolkande. Speciellt det Falkheimer kallar tolkande journalistik är en synlig del av

rapporteringen och kan anses ha en betydande roll i hur medieanvändare tolkar

händelserna. "Tolkande journalistik går utöver beskrivande och faktabaserad

rapportering och försöker i stället förklara varför en händelse inträffat. Genom att

fokusera på ”varför” förvandlas journalisterna till analytiker snarare än observatörer av

politiska händelser samt direkta förmedlare av vissa värden snarare än av fakta"

(Falkheimer 2014, 22). Rapporten visar att största delen av artiklarna publicerade efter

attacken den 22 juli var av beskrivande karaktär och endast en liten del klassades som

tolkande trots attackens politiska dimensioner (Falkheimer 2014). En annan intressant

aspekt som Falkheimer (2014) diskuterar i sin rapport är inramningen i artiklarna efter

attacken. I rapporten används Iyengars inramningsteorier för att förstå olika

kommunikations- och medieprocesser och artiklarna delas in i episodiska och tematiska

ramar (Falkheimer 2014, 18). "I den tematiska inramningen presenteras frågor och

händelser i ett bredare samhälleligt sammanhang. Den episodiska inramningen

fokuserar på individer och händelsen i sig" (Falkheimer 2014, 18). Av artiklarna efter 22

juli hade 84 % artiklar episodisk inramning och 16 % tematisk inramning. Falkheimer

(2014) ser det som överraskande med tanke på att det var frågan om ett terrorbrott och

ifrågasätter om rapporteringen sett likadan ut om en islamistisk terrorgrupp legat bakom

attackerna. Nu fokuserade rapporteringen på den enskilda gärningsmannen och hans

gärningar sågs mera som en engångsföreteelse.

En annan terrorattack som skakat Norden under de gångna åren var lastbilsattacken i

Stockholm år 2017. Fredagen den 7 april 2017 körde gärningsmannen Rakhmat Akilov

med en lastbil in i folkmassan på Drottninggatan i centrum av Stockholm och dödade

fem personer. Många personer skadades även allvarligt i attacken. Akilov dömdes den

7.7.2018 till livstids fängelse för bl.a. terrorbrott. Utöver livstids fängelse dömdes

Akilov även till utvisning och förbud på livstid att återvända till Sverige. Akilov

överklagade inte domen.

Liksom Åboattacken är lastbilsattacken i Stockholm ännu rätt färsk och mer ingående

forskning om medierapporteringen efter dådet börjar först nu publiceras. Nilsson (2019)
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studerar i sin undersökning An Ethics of (not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism

and Visualizations of a Terror Attack de bilder som spred sig i media och på sociala

medier efter attacken i Stockholm. Nilsson (2019) fokuserar i sin studie speciellt på det

material som samlats in av ögonvittnen på plats och som sedan på ett eller annat sätt

använts av medierna. Nilsson analyserar materialet i de fyra största nationella

tidningarna i Sverige: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.

Precis som Ilta-Sanomat och Helsingin Sanomat som står i fokus i den här avhandlingen

är även Dagens Nyheter och Expressen ägda av samma mediehus, Bonnier AB, liksom

även Svenska Dagbladet och Aftonbladet som ägs av Schibstedt Media Group of

Norway. Också Nilsson (2019) noterar i sin studie de eventuella skillnaderna mellan

kvälls- respektive morgontidningsrapporteringen, men skillnaderna står inte i fokus

(Nilsson 2019, 6). Nilssons (2019) studie visar att de fyra största medierna använde sig

av bild- och videomaterial producerat av civila ögonvittnen i både de digitala och

printversionerna av artiklarna. Kvällstidningarna använde sig av materialet snäppet

oftare, speciellt i de digitala publikationerna. En intressant aspekt som framkommer i

Nilssons (2019) studie är mediernas val att informera om det material de inte

publicerade. Både Expressen och Dagens Nyheter publicerade artiklar som tog ställning

till varför medierna valt att inte publicera vissa bilder eller videor från attackplatsen.

Ingen av medierna tog ställning till det som väl publicerats (Nilsson 2019, 12). Nilssons

(2019) studie bekräftar det som flera studier tidigare (Allan 2014; Hanusch 2012,

refererad i Nilsson 2019, 13)  hänvisat till: att steget att publicera bild- och

videomaterial från attackplatsen i krisläge är lägre då det handlar om någonting som

hänt på nära håll.

En av Finlands mest förödande attacker på 2000-talet var skolskjutningen i Kauhajoki

år 2008. Tisdagen den 22 september 2008 dödade 22-åriga Matti Juhani Saari elva

personer i skolcentret i Kauhajoki. Senare sköt Saari också sig själv. Hemma hos Saari

hittades efter attacken ett meddelande där Saari skrev att hans motiv till attacken varit

människohat och att han planerat attacken sedan år 2002.

Speciellt polisens agerande samt mediebevakningen fick en hel del kritik efter attacken,

och skolskjutningen i Kauhajoki har stått som grund för många forskningar sedan

decennieskiftet (Raittila et al. 2009). I sin rapport Kauhajoen koulusurmat mediassa
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behandlar Raittila m.fl. (2009) medierapporteringen under och efter attacken i

Kauhajoki. Det är frågan om en direkt fortsättning på ett forskningsprojekt som

behandlade skolskjutningen i Jokela i november 2007 och de problem som uppstod

speciellt gällande journalisternas agerande på attackplatsen. Raittila m.fl. (2009)

fortsätter studera mediernas roll på attackplatsen, nu med fokus på

ögonvittnesintervjuernas utförande, men eftersom den här avhandlingen inte direkt

fokuserar på journalistisk praxis utan på själva slutprodukten, är inte den delen av

Raittila m.fl. (2009) studie i fokus i den här avhandlingen. I stället ligger fokuset på

överblicken av publicerade artiklar under attackdagen och sättet medierna valde att

framföra händelserna för publiken. Raittila m.fl. (2009) kommer fram till att de finska

mediernas rapportering direkt efter attacken var ytlig och distant som ett resultat av

avsaknaden av ögonvittnen och ett försiktigare tillvägagångssätt för att undvika samma

misstag som begåtts i Jokela-fallet (Raittila et al. 2009, 111). Studien kommer även fram

till att det var gärningsmannen, och särskilt hans självuppladdade material på nätet, som

stod i fokus i en betydande del av rapporteringen efter Kauhava-attacken (Raittila et al.

2009, 50). Enligt studien var det troligtvis ett resultat av brist på annat

uppseendeväckande material relaterat till fallet (Raittila et al. 2009, 112). Forskningen

visar även att medierna direkt efter attacken började söka förklaringar till händelsen

betydligt snabbare än i Jokela-fallet, troligtvis som en följd av att det var frågan om den

andra skolskjutningen utförd av en ung man inom bara ett år (Raittila et al. 2009, 112).

2.3. Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat i hybridiseringens öga

Mediefältet har varit i förändring redan länge. Nyheterna, informationen och

underhållningen har ständigt rört sig närmare varandra och gränserna mellan dem har

sakta suddats ut mer och mer. Den s.k. hybridiseringen av mediefältet innebär att

balansen i makten över nyhetsflödet subtilt skiftar åt nya håll (Chadwick 2011, 6).

Exempelvis användargenererat innehåll är ett relativt nytt inslag i nyhetsrapporteringen.

Papacharissi (2015, 29) beskriver de nya, onlinebaserade nyhetsplattformarna som

"producerade, hybrida och ambienta platser för berättande" (fri översättning). Samtidigt

som hybridiseringen blivit en bestående del av medieutvecklingen har även

tabloidiseringen varit under luppen allt oftare de senaste årtiondena. Med tabloidisering
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avses både det fysiska tabloidformatet som allt fler dagstidningar, speciellt i Norden

under 2000-talet, övergått till från det tidigare populära broadsheet-formatet, och det

förändrade innehållsformatet där nyheterna blir alltmer lätta och har större fokus på

underhållning än s.k. hårda nyheter (Hellman & Ruohonen 2019, 8). Enligt Nieminen &

Pantti (2012, 89) kan tabloidiseringen tolkas som en kommersiell utveckling på

mediemarknaden, alltså en strävan till att sälja så mycket tidningar som möjligt till en så

bred publik som möjligt. Det är emellertid värt att notera att tabloidiseringen av de

finska kvälls- och dagstidningarna är på en helt annan nivå än tabloidiseringen i

exempelvis Storbritannien, där den år 1930 grundade tidningen Daily Mirror fått

representera den klassiska tabloidtidningen med sina korta artiklar, stora bilder och

sensationssökande rubriker (Nikolainen 2014, 7). I Finland är de klassiska

tabloidtidningarna få och kvällstidningarna kan inte helt problemfritt klassas som

tabloidtidningar, fast de kan anses ha likheter med de brittiska tabloiderna. En av

orsakerna till detta är enligt Nikolainen (2014, 7) att innehållet i kvällstidningarna och

dagstidningar i Finland är rätt lika och att heller språkbruket inte skiljer sig betydligt

mellan tidningarna. Det intressanta är emellertid att kvälls- och dagstidningarna under

2000-talet börjat likna varandra mer och mer, i.o.m. att dagstidningarna utvecklats mer

mot det kvällstidningarna tidigare ensamma representerat (Nikolainen 2014, 8). Det är

enligt Nikolainen (2014, 8) ett resultat av både förändringar i mediemarknaden och

medieanvändarnas vanor: den klassiska kvalitetsjournalistiken livnär inte längre

mediehusen på samma sätt som tidigare, vilket har fått mediehusen att satsa på mer nöje

och lätta nyheter.

I den här avhandlingen studeras artiklar från två av Finlands största medieprodukter:

Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat. Båda medierna ägs av Sanoma Oyj, som är

Finlands största och Nordens näst största mediekoncern. Sanoma Oyj har sitt ursprung i

Helsingin Sanomats föregångare Päivälehti som grundades år 1889. År 1904

registrerades Päivälehtis utgivare Sanoma Osakeyhtiö och istället för Päivälehti

grundades Helsingin Sanomat (Sanoma Oyj 2019). År 1932 grundades Ilta-Sanomat

som en kvällspublikation för Helsingin Sanomat och år 1954 blev Helsingin Sanomat

Finlands största dagstidning, vilket den är fortfarande i dag. Sanoma Oyj äger också
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bl.a. Nelonen Media, flera radiokanaler och den populära Vauva.fi-webbsidan.

Mediebolagets produkter når ut till en en betydande del av finländarna dagligen.

Helsingin Sanomat hade år 2018 en upplaga på 332 717 exemplar (både den tryckta och

e-tidningen), en ökning på 2,4 % från året innan. Helsingin Sanomat var den enda finska

tidningen som lyckades öka sin sammanlagda upplaga från 2017 till 2018. Ser man på

endast e-tidningen var ökningen ännu större: upplagan på Helsingin Sanomats

e-prenumeration steg med 11 % från 2017 till 2018. Det totala antalet prenumerationer

var då 220 507. (Media Audit Finland 2019) Kansallinen mediatutkimus KMT (2020)

visar att Helsingin Sanomats print- och webbproduktion varje dag år 2019 nådde ut till

1,7 miljoner medieanvändare. Att Helsingin Sanomat lyckats öka sin upplaga i en tid då

de kommersiella mediernas betalprodukter i allmänhet varit i kris är intressant.

Tidningen genomförde år 2017 en stor strategiutveckling med fokus på satsat

webbinnehåll om aktuella ämnen bakom betalmur, det HS själv kallar "timanttinen

juttu" (Helsingin Sanomat 2017). Enligt Helsingin Sanomat (2017) är utvecklingen ett

sätt att nå ut till och binda under 45-åringar till den digitala produkten med

kvalitetsinnehåll värt att betala för: "HS-diamanten symboliserar inte högt pris och

otillgängligt lyx, utan att diamantartiklarna skapas långsamt och varsamt för bästa

kvalité" (fri översättning, Helsingin Sanomat 2017). Precis som den traditionella

tabloidiseringen varit ett resultat av en medievärld i förändring, har även HS med sin

nya strategi reagerat på den kommersiella och digitalfokuserade utvecklingen. Men till

skillnad från det vi vanligtvis kopplar med tabloidiseringen har fokuset i HS strategi

legat på att binda unga medieanvändare vid en avgiftsbelagd medieprodukt av hög

kvalité. HS diamantartiklar är emellertid ett bra exempel på ett av hybridiseringens

ansikten: artiklarna är ämnade att se bra och lockande ut på webben, speciellt i sociala

medier, där diamantemojin används som kännetecknande symbol. Samtidigt som

artiklarna ska locka läsare på webben ska de även behandla ämnen som är intressanta

för specifikt den under 45-åriga målgrupp som HS vill binda till sina digitala produkter

(Helsingin Sanomat 2017). Här är definitivt lifestyle-relaterade ämnen i fokus vid sidan

om exklusiva artiklar om samhälleligt aktuella, unga personer samt etiska och moraliska

frågor. Med andra ord skapas en stor del av HS satsade, digitala material med en

specifik målgrupp och deras intressen i åtanke.
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Ilta-Sanomat når varje dag ut till 2,4 miljoner människor, alltså når kvällstidningen ut

till hälften av alla finländare varje dag och klassas därmed som Finlands största digitala

media. Tidningen utkommer sex dagar i veckan (måndag till lördag) och webbsidan

www.is.fi uppdateras med de färskaste nyheterna kontinuerligt. IS webbnyheter läses i

dagens läge betydligt mer än papperstidningen (KMT 2020). Papperstidningen lästes år

2019 av 350 000 människor medan webbsidan besöktes av över 2 miljoner personer

dagligen (KMT 2020). Allt Ilta-Sanomats webbmaterial är gratis men artiklarna är helt

åtskilda från det material som publiceras i själva tidningen. IS.fi webbmaterial består

alltså av s.k. snabba nyheter och största delen av artiklarna är rätt så korta och behandlar

endast en vinkel av ett ämne. Strategin är att på webben erbjuda medieanvändare

nyheter i enkelt tillgängligt format blandat med just det individen själv är intresserad av

och på så sätt få medianvändaren att återvända till webbplatsen (Ilta-Sanomat 2019).

Fr.o.m. början av 2019 har Ilta-Sanomat gått inför en personifierad förstasida, som per

automatik justeras enligt medieanvändarens intressen och behov med hjälp av cookies

(Ilta-Sanomat 2019). Den personifierade förstasidan går att stänga av men ifall

medieanvändaren inte själv tar reda på hur och söker sig till inställningen på IS

webbplats är det kanske någonting medieanvändaren inte ens är medveten om att

händer. Enligt Ilta-Sanomat (2019) är första sidan en blandning av toppnyheter valda av

redaktionen och medieanvändarens personifierade flöde. Valet motiveras med att göra

användarupplevelsen bättre för dem som återvänder till sidan flera gånger dagligen

(algoritmerna justerar flödet så innehållet varierar) samtidigt som IS själv uttrycker det:

"det ser till att de som besöker sidan mer sällan med säkerhet får ta del av de viktigaste

och mest intressant nyheterna på förstasidan" (fri översättning, Ilta-Sanomat 2019).

Denna strategiska utveckling är ett bra exempel på Chadwicks (2011) beskrivning på

hur makten i det hybrida nyhetsflödet skiftar åt olika håll: vid sidan om de redaktionella

valen får plötsligt medieanvändarens intressen och värderingar en betydande roll i hur

personens individuella nyhetsintag formas.

2.4. Affektivitet i media

När prinsessan Diana dog i en bilolycka den 31 augusti 1997 följde medierna med

händelserna minut för minut i alla de då existerande medieformerna. Det spekulerades
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redan tidigt att paparazzin som följt efter bilen skulle ha varit en delorsak i olyckan,

vilket säkerligen påverkade medierapporteringens stil kring fallet. Diana var en global

superkändis och hennes död blev speciellt därför en världsomvälvande händelse som

sörjdes världen över. Hennes begravning sändes på tv och kring 2,5 miljarder människor

följde med begravningen live (BBC 1997). Medierapporteringen kring Dianas död har

senare fått stå som en sorts vändpunkt på synen av affektivitet i media (Pantti 2011,

195). Forskningen i hur känslors synlighet i media egentligen förändrats genom

årtiondena är rätt fattig men det blir klart att dramatiska ögonvittnesskildringar och

beskrivningar av kollektiva känslor funnits med i nyhetsrapporteringen redan sedan

början av 1900-talet (Pantti 2011, 196).

Med affekt avses den individuella, subjektiva upplevelsen av en känsla. När vi

exempelvis via journalistiska artiklar får känslor presenterade för oss, upplever vi

känslorna på olika sätt och reagerar på dem precis lika olika (Grusin 2010, refererad i

Papacharissi 2015, 34). Papacharissi (2015, 34) beskriver affektivitet som någonting

som sträcker sig förbi känslorna och som identifieras som en intensiv reaktion som

utlöses genom interaktion: “Vi kan förstå affektiva nyheter som en produkt av hybrida

nyhetsvärden och en ambient, alltid aktiv nyhetsmiljö” (fri översättning, Papacharissi

2015, 34). Enligt Papacharissi blandar affektiva nyheter fakta med åsikter och känslor

till den punkten att det blir väldigt svårt att skilja dem åt. Pantti (2011) menar att

diskussionerna om den ökande emotionaliteten i media haft liknande drag som

diskussionen kring tabloidisering: alltså att den rationaliserade analysen och neutrala

rapporteringen får ge vika åt personifierade fallstudier och human interest-inslag som

vädjar till medieanvändarens känslor (Pantti 2011, 201). Pantti (2011, 199) lyfter även

fram det växande känslofokuset i exempelvis journalisters intervjuer med politiker.

Affektivitetsfrågorna lyfts ofta fram i just samband med diskussionen kring mediernas

tabloidisering och växande fokus på underhållning (Ang 1985; van Zoonen 2005,

refererad i Koivunen 2008, 7). Koivunen (2008, 13) betonar problematiken med en av

de vanliga synvinklarna inom journalistikforskning: att affektivitet och känslor är den

direkta motsatsen till fakta och information. Ett annat relaterat problem är också enligt

Pantti (2011, 202) att affektivitet och underhållning automatiskt kopplas ihop och

förväntas ge en förklaring till den andras existens.
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Tessa Mayes (2000, 30) beskriver den moderna känslojournalistiken som Therapy News

(terapijournalistik), alltså nyheter som domineras av omvärldens – och reporterns –

känslor. De klassiska vem-vad-var-när-varför-frågorna som stått som grund till nyheter

har fått sällskap av känsloaspekten: vad människor känner att har hänt, vad reportern

känner att har hänt och vad människor känner angående andra människors känslor om

det som hänt (Mayes 2000, 30). "Fakta blir åsidosatt, ibland ignorerad eller omformad

så att nyheterna influeras av vad någon känt om en händelse" (fri översättning, Mayes

2000, 30). Som exempel använder Mayes (2000, 31) mordet på 8-åriga, kidnappade

Sarah Payne år 2000. Sarah Paynes föräldrar gavs mycket medieutrymme efter dotterns

försvinnande, och i media kommenterade de t.ex.: "Pedofiler kan inte stoppa sig själva

och föräldrar måste ha rätten att beskydda sina barn" (fri översättning) i samband med

en artikel om kampanjen Sarah's Law, som skulle stoppa pedofiler i landet (Mayes

2000, 32). Föräldrarna var starkt kopplade till kampanjen och tidningen The Mirror

rubricerade artikeln: "Föräldrarna har talat… nu måste vi handla" (fri översättning).

Ändå var föräldrarna inga experter på pedofili utan fick en expertroll endast p.g.a. sin

emotionella koppling till fallet (Mayes 2000, 32). Mayes (2000, 32) menar att affektiva

nyheter blivit en trendig lösning till att skapa nyheter som säljer. Känslor är ett lätt sätt

att engagera medieanvändaren.

Enligt Pantti (2011, 203) kan man närma sig känsloladdade nyheter genom "en

trelänkad kedja": den första länken är själva nyheten, alltså personerna och världen i

den, den andra är redaktörerna, alltså alla de som skapar nyheten, och den tredje länken

bildas av publiken som tar del av innehållet. Pantti menar att känsloyttringarna kan

understrykas, tolkas, avlägsnas och förminskas i varje länk, vilket i sin tur påverkar det

affektiva resultat som nyheten får. "Trots att känsloreaktionerna inte är förutbestämda är

nyheterna ändå på förhand fokuserade att aktivera vissa känsloreaktioner hos

mottagarna" (fri översättning, Pantti 2011, 203).

Affektivitet i media är definitivt något som kan ses ha både för- och nackdelar. Mervi

Pantti (2011, 193) beskriver känslornas frammarsch som ett större fenomen: känslorna

har blivit synligare och mer offentliga även utanför den journalistiska sfären. I dagens

samhälle uttrycker och analyserar också privatpersoner sina egna känslor mer öppet än

tidigare (Pantti 2011, 193). Att känslorna får vara mera synliga i vårt samhälle kan vara
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en rikedom: vi kanske blir mera toleranta till öppna känsloyttringar och även t.ex.

räddningspersonalens och myndigheternas känslor blir mer accepterade. Som Mayes

(2000, 34) presenterar det: att argumentera för mera "hårda" nyheter kan kännas kallt,

inhumant och t.o.m. tråkigt. Men finns det inte också en risk att journalisterna – och

därmed även medieanvändarna - ställer sig mindre kritiska till parterna i en

nyhetshändelse då det terapeutiska får en allt större roll?

16



3. Syfte och metod

Målet med den här avhandlingen är att genom att granska och jämföra Ilta-Sanomats

och Helsingin Sanomats rapportering om knivattacken i Åbo sommaren 2017, få en bild

av känslornas roll i dagens kvälls- och morgontidningsrapportering i en krissituation.

Jag hoppas komma fram till om och i så fall hur affektiviteten skiljer sig mellan

respektive mediehus. Avhandlingen granskar skillnader i exempelvis hur affektiva,

känslofokuserade och spekulativa nyheterna är av sin karaktär. Min forskningsfråga

lyder:

Vad kännetecknar Ilta-Sanomats respektive Helsingin Sanomats rapportering om

knivattacken i Åbo ur en affektteoretisk synvinkel?

Mina stödfrågor för avhandlingen är:

Hur skiljer sig kvällstidningsrapporteringen från morgontidningsrapporteringen

utgående från affektivitetsvinkeln? En hurdan bild av Åboattackens karaktär får

medieanvändaren som tar del av mediernas rapportering?

3.1. Material och datainsamling

Materialet för analysen består av sammanlagt 84 stycken artiklar, 36 artiklar från

Helsingin Sanomats webb och 48 artiklar från Ilta-Sanomats webb. Eftersom det under

materialinsamlingsprocessen snabbt klarnade att mängden publicerade artiklar veckan

efter attacken den 18 augusti 2017 var betydligt större än från början tänkt, blev det

aktuellt att skära ner i mängden dagar som analysen från början skulle gälla. Den

ursprungliga tanken att samla in alla artiklar som publicerats inom sju dagar efter

attacken från Ilta-Sanomats och Helsingin Sanomats webbplatser med hjälp av sökordet

"turun puukotus" blev istället alla artiklar som publicerats under själva attackdagen och

dagen efter, dessutom med varierande sökord.

På Helsingin Sanomats webbplats hade artiklarna som behandlar attacken kategoriserats

i kategorin "turun puukotukset", vilken i stället valdes för att samla in materialet. Från

Helsingin Sanomat består materialet av 36 stycken artiklar under kategorin "turun
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puukotukset" från tiden 18-19.8.2017. Artiklarna publicerade av Ilta-Sanomat hade inte

kategoriserats enligt samma princip som Helsingin Sanomat trots att medierna som hör

till samma koncern använder sig av en relativt likadan webbplattform. Sökorden "turun

puukotukset" gav inte nämnvärt med träffar från samma tidsperiod, så för Ilta-Sanomats

del användes de ursprungligen tänkta sökorden "turun puukotus". Det gav sammanlagt

48 träffar under perioden 18–19.8.2017. Endast artiklar på webben granskades, och

avhandlingen undersöker inte hur fallet behandlas i respektive källas

tidningspublikation. Valet att analysera artiklarna på mediehusens webbplatser baserar

sig på att både IS och HS av finländarna anses höra till de primära nyhetskällorna på

webben (Taloustutkimus 2016), alltså kan de starkt anses skapa och påverka vår syn på

händelserna som rapporteras om som nyheter. Valet baserar sig även på

tillgänglighetsaspekten, alltså att det är lätt att komma åt webbartiklarna, samt att jag är

speciellt intresserad av dagens hybrida mediefält och att granska de snabba nyheterna

som publiceras med tanken att de ska locka till sig klick och läsare även via sociala

medier.

I min djupare analys studerar jag med hjälp av kritisk diskursanalys sammanlagt sex

artiklar; tre artiklar från Ilta-Sanomat och tre från Helsingin Sanomat. Jag valde ut att

analysera en kortare notis från respektive medium, en sammanfattningsartikel från både

HS och IS samt en ögonvittnes- eller känsloskildring från båda medierna. För den

djupare analysen använde jag mig av en typ av icke-sannolikhetsurval, baserat på

informationen jag fick från kategoriseringen av artiklarna i det första skedet av

undersökningen. De sex artiklarna valdes alltså ut genom att studera materialet som en

helhet och sedan baserat på det jag personligen är intresserad av att studera. Enligt

Denscombe (2000, 36) är en av de största skillnaderna mellan urvalet i kvantitativ

respektive kvalitativ forskning att urvalet i kvalitativ forskning ofta inte egentligen är ett

representativt urval för det som studeras, utan att urvalet i kvalitativ forskning ofta

inkluderar extremiteter: det mest exceptionella, sämsta, bästa eller ovanliga. Det här ger

forskaren en möjlighet att studera materialet ur ett brett spektrum. Mitt tillvägagångssätt

för att samla in mitt urval av artiklar som ingår i den djupare analysen kan definitivt

anses vara ett exempel på detta. För att välja ut de artiklar som studeras närmare med

hjälp av kritisk diskursanalys använde jag mig av en typ av sekventiellt upptäckande
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(Denscombe 2000, 37), alltså subjektivt urval och valde ut artiklarna utgående från

resultaten av innehållsanalysen på hela materialet, de noteringar om affektivitet jag

upplevde att var intressanta och värda att analyseras mer noggrant och så att analysen

innehåller olika typer av artiklar, baserat på texttyp, visualisering, källor och innehåll.

Orsaken till användningen av ett subjektivt urval, alltså att de artiklar som analyseras

djupare med hjälp av kritisk diskursanalys handplockas ur urvalet artiklar som

inkluderats i tidsperiodens större urval, är en resursfråga: det går inte att på djupet

analysera den mängden artiklar inom ramarna av en magisteravhandling.

Från Helsingin Sanomat har jag som första artikel valt ut: Tämä Turun puukotuksista

tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo:

pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin, en

sammanfattningsartikel som publicerades dagen efter attacken den 19.8.2017 kl. 10.58.

Helsingin-Sanomat uppdaterade också artikeln under dagen och den sista uppdateringen

skedde kl. 17.23. Artikeln innehåller lite bildmaterial, flera mellanrubriker samt

videoklipp, och i den används myndigheter samt andra medier som huvudsakliga källor.

Den andra artikeln jag analyserar från HS är: Turun puukotukset mietityttävät Helsingin

keskustassa liikkuvia naisia – ”Äidiksi tulemisen jälkeen ahdistuneisuus on kasvanut”,

som publicerades 19.8.2017 kl. 18:34. Artikeln är en känsloskildring där civila personer

intervjuas om sina känslor dagen efter attacken. Den kortare notisen som jag analyserar

från HS är Presidentti Sauli Niinistö esitti osanoton Turun puukotusten uhreille: ”Isku

koskettaa syvästi meitä kaikkia”, publicerad under attackdagen 18.8.2017 kl. 17.30. I

notisen är president Sauli Niinistö i fokus.

Från Ilta-Sanomat har jag valt att analysera artikeln: Kuva: Tässä viedään Turun

epäiltyä puukottajaa – tämä kaikki tapahtumista tiedetään nyt, som publicerades på

Ilta-Sanomats webbplats under attackdagen den 18.8.2017 kl. 22.18.

Sammanfattningsartikeln med politiker och myndigheter som källor består av flera

mellanrubriker, bilder, kartor (grafik) och videoklipp. Artikeln har uppdaterats under

natten, den 19.8.2017 kl. 3.39, med mera information om fallet. Artikeln motsvarar

innehållsmässigt den första artikeln från HS. Den andra artikeln jag analyserar från IS är

ögonvittnesskildringen Larisa näki Turun julman hyökkäyksen vierestä – lohdutti

puukotetun naisen pientä lasta som publicerades 19.8.2017 kl. 6:07. Den kortare notisen
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som analyseras från IS är Anssi Kela joutui rajun somehyökkäyksen kohteeksi – poisti

päivityksensä Turun tapahtumista: ”Olen saanut kuulla olevani osasyyllinen”

publicerad 19.8.2017 kl. 16:36. Notisen behandlar Anssi Kelas inlägg på sociala medier.

Ett problem som behöver beaktas gällande materialet är att mediehusen ofta uppdaterar

redan publicerade webbartiklar, speciellt i krisrapporteringslägen. Det både påverkar

mängden insamlade artiklar och innehållet i artiklarna: jag vet inte exakt vad

mediehusen rapporterat genast då informationen kommit, utan ser endast den editerade,

uppdaterade versionen av nyheten. I artiklarna står när de är publicerade och när senast

uppdaterade men båda medierna använde sig av liverapportering under dagen då

attacken skedde. De har alltså uppdaterats längs med dagen och kvällen. En annan

aspekt att beaktas är att jag heller inte kan vara säker på att mina sökord är heltäckande

och inkluderar alla publicerade artiklar i mitt urval. Trots att detta såklart är en brist, tror

jag inte att bortfallet markant skulle påverka mina resultat då det största fokuset ligger

på den kritiska diskursanalysen.

3.2. Analysmetod och -process

3.2.1. Kvalitativ innehållsanalys

Att analysera affektiviteten i text är en rätt så abstrakt process på flera nivåer, och

eftersom de intressantaste noteringarna görs i detaljerna är det omöjligt att i en

magisteravhandling på djupet analysera ett material på 84 artiklar. Därför gjordes först

en kvalitativ innehållsanalys genom att analytiskt koda (Denscombe 2000, 247) in hela

materialet i kategorier samt genom att plocka ut affektteoretiska element och andra för

undersökningen intressanta och relevanta detaljer. Baserat på den information som jag

fick utav materialet valdes sedan de artiklar som analyseras närmare med hjälp av

verktyg kopplade till kritisk diskursanalys.

Innehållsanalys är en metod som lämpar sig väldigt bra för skrivna dokument och texter.

Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på att de enskilda artiklarna som inkluderats i

urvalet bryts ner i mindre delar som sedan studeras (Denscombe 2000, 199). I mitt fall

analyserades hela det insamlade materialet först ytligt, varefter varje text

kategoriserades enligt texttyp, vilka olika visuella element som förekommer i artikeln,
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vilka källor som används, vilket medium det är frågan om (HS eller IS) och

publiceringstid. Dessutom plockades direkt affektiva element ur texterna och eventuella

andra intressanta detaljer relaterade till teorierna lyftes fram. Till innehållsanalysen hör

traditionsenligt ett element av att räkna förekomsten av de olika elementen som

studeras, i mitt fall handlade det främst om att räkna de olika textgenrernas, de citerade

källornas samt visualiseringssättens förekomst. Dessa aspekter av texterna kvantifieras

alltså, i enlighet med innehållsanalysens karaktär.

Efter kategoriseringen utnyttjades resultaten till att besluta vilka av artiklarna som

skulle ingå i den slutliga, diskursiva analysen. För den kvalitativa innehållsanalysen

skapades ett Google-formulär där de olika kategorierna fastställts (se bilaga 1) och ett

eget formulär fylldes i för varje enskild artikel i urvalet. I denna avhandling används

inte innehållsanalysen som huvudmetod, och de bitar som analyseras med hjälp av

metoden är inte utformade helt i enlighet med hur exempelvis Denscombe (2000, 200)

presenterar metoden. För mig är metoden ett steg i urvalsprocessen samt ett steg för att

kunna få en någorlunda täckande helhetsbild av materialet. Enligt Denscombe (2000,

200) är en av den kvalitativa innehållsanalysens största begränsningar att den inte ger

forskaren kunskap om och insikt i de stora helheterna, utan fokuserar på detaljerna.

Detta är en av orsakerna till att jag upplever att den passar bra som en delmetod i en

undersökning och att kritisk diskursanalys fungerar väl som en utveckling på de resultat

som fås med hjälp av innehållsanalys.

3.2.2. Kritisk diskursanalys

Diskursanalysen är en variant av kvalitativ textanalys. McKinlay och McVittie (2010)

definierar kritisk diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) som en metod

som ser på hur diskurser påverkas av ideologier och makt. Fairclough och Wodak

(2013) definierar en diskurs som en typ av social handling (eng. social practice) alltså

en social praktik. Med diskursanalys studerar man exempelvis hur sociala och

samhälleliga ojämlikheter och problem framkommer i språk och uttryck. Fairclough

(1997) definierar en diskurs som något som skapar en betydelse, oftast handlar det om

språkliga uttryck och bilder, men en diskurs kan även vara en bild, ett videoklipp, grafik

samt icke-verbal kommunikation, som gester. Diskurser och sociala förhållanden formar
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varandra, vilket inom kritisk diskursanalys studeras ur en problematiserad vinkel med

tanke på maktförhållanden mellan olika sociala grupper (Fairclough och Wodak 2013).

Enligt forskarna påverkar olika diskurser samhället och samhället i sin tur påverkar

diskurserna. Alltså är det en ömsesidig process som analyseras.

För att i den här magisteravhandlingen analysera materialet och dess effekt och

påverkan på vår samhällssyn, används kritisk diskursanalys som analysmetod. I den här

avhandlingen står Norman Faircloughs syn på diskursanalys som grund, och Ruth

Wodaks och Michael Meyers teorier om kritisk diskursanalys i fokus. En av de

viktigaste poängerna med kritisk diskursanalys är att studera materialet ur ett kritiskt

perspektiv, alltså att ställa sig på de mer utsattas sida (van Dijk 1993). Det är emellertid

genast relevant att konstatera att kritisk diskursanalys inte i sig är en fungerande

analysmetod att tackla materialet med. Kritisk diskursanalys ger en kritisk synvinkel på

exempelvis sociala problem och orättvisor och en av fokuspunkterna är språket som är

en del av den sociala verkligheten och lätt påverkar den verkligheten. Den kritiska

diskursanalysen är alltså mer av ett tankesätt, en princip, än en konkret analysmetod.

Därför gäller det alltid för forskaren att skapa en egen analysmetod, eller alternativt

använda sig av en som av någon forskare tidigare konstaterats fungerande.

Inom kritisk diskursanalys utgår Fairclough (1997) från tre aspekter av kritisk

diskursanalys: text, diskurspraktik och sociokulturell praktik. Dessa tre aspekter

fokuserar på olika sidor av kommunikationssituationen och påverkar vad som

egentligen analyseras. Genom att fokusera på vilken vad det är man vill få fram just då

kan processen bli enklare och klarare att handskas med i praktiken. Analysen av de

sociokulturella praktikerna fokuserar på hur kommunikationssituationerna bygger upp

och formar olika sociala och kulturella praktiker på olika nivåer. (Fairclough 1997). För

mig personligen är textanalysen (lingvistiska analysen) den mest relevanta för att lyckas

studera de aspekter av Åborapporteringen som jag är intresserad av. Med hjälp av

textanalysen kan jag studera de affektiva element som framkommer i texten.

Traditionellt har medierna kallats "den tredje statsmakten". Medierna har en makt att

avslöja orättvisor i samhället samt ge politikers handlingar och beslut synlighet.

Mediernas roll i samhället är att kasta ett kritiskt öga på de beslutande organen. Enligt
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Steven Lukes maktteori (Lukes 2005, 21) består mediernas makt även av att kunna

presentera samhällsfenomen ur olika vinklar och i värsta fall helt tränga undan vissa

vinklar och synsätt på fenomenet. Steven Lukes delar in maktbegreppet i maktens tre

dimensioner (Lukes 2005, 108), där varje dimension bygger på en viss kritik av den

tidigare. Den första dimensionen innefattar den synliga makten, alltså de konkreta

besluten som fattas. Den andra maktdimensionen handlar om makten som det som inte

alls behandlas, det som väljs bort eller som man väljer att stänga ögonen för. Lukes

tredje maktdimension handlar om "makten över tanken" och handlar om att kunna

påverka människor i en viss riktning så att de agerar på ett sätt som egentligen inte alls

ligger i deras eget intresse. (Lukes 2005, 25) Både den andra och tredje dimension kan

starkt kopplas till Max MacCombs och Donald Shaws (1972) samhällsvetenskapliga

teori om agendasättning och agendasättande journalistik. Teorin beskriver hur

nyhetsmedier har förmågan att påverka tematiken på de ämnen som diskuteras genom

hur de filtrerar och skapar verkligheten genom sina skildringar, och hur koncentrationen

på några få ämnen leder till att mediekonsumenter uppfattar dessa ämnen som viktiga.

Här kommer textanalysens vikt in i bilden: det är viktigt att analysera innehållet i

medier för att kunna uppmärksamma en eventuellt vinklad rapportering om ett visst

fenomen. Fairclough (1997) definierar också kritisk diskursanalys som en metod som

granskar två olika aspekter av språkbruk: språket som ett samhälleligt resultat samt

språket som en form av samhälleligt inflytande. Själva analysen går ut på att studera

dessa två aspekters förhållande och inverkan på varandra, vilket är den huvudsakliga

orsaken till att jag valt just kritisk diskursanalys som analysmetod. Sambandet mellan

språkbruk och makt är oklart för många men ser man närmare på det märker man snabbt

att språket är livsviktigt för olika former av maktbruk (Fairclough 1997). Eftersom den

här analysen är kvalitativ och kommer att fokusera på att studera språk och uttryck i

artiklarna är diskursanalys alltså det mest logiska valet av analysmetod. Fokuset och

intresset ligger på att komma fram till hur Åboattacken presenteras i respektive media

för att presentationssätten med stor sannolikhet påverkar människors syn både på

liknande fall i framtiden och den information vi får ut av rapporteringen.
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4. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen först av den kvalitativa

innehållsanalysen av de 84 artiklarna från Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat.

Materialet består av 36 artiklar från Helsingin Sanomat och 48 artiklar från

Ilta-Sanomat. I min djupare djupare analys studerar jag sedan sammanlagt sex artiklar;

tre artiklar från Ilta-Sanomat och tre från Helsingin Sanomat, som presenteras i kapitlet

3.1. Material och datainsamling. Artiklarna valdes ut baserat på resultaten i den

kvalitativa innehållsanalysen och de intressanta och mest kännetecknande element som

förekommer i materialet.

De sex artiklarna analyseras utgående från Faircloughs (1997) lingvistiska diskursiva

praktik och jag använder mig av Panttis (2011) trelänkade affektivitetskedja och Lukes

(1990) tre dimensioner av makt som stöd i analysen. Genom att studera vilka länkar i

Panttis affektiviteskedja som förekommer i artikeln går det att tolka vad affektivitetens

ursprung är: alltså ifall de affektiva valen i första hand tas av journalisterna, om hela

nyheten i sig är affektiv eller ifall den affektiva tolkningen ligger hos publiken.

Emellertid är länken om publikens affektiva tolkning svår att analysera i en studie som

denna då det endast går att gissa sig fram till vilka känslor som artiklarna faktiskt

framkallar hos medieanvändarna. Därför är det lättare att fokusera på själva elementen

som finns i artiklarna med syfte att skapa känslor. I analysen tar jag även stöd av Tessa

Mayes (2000) tankar om terapijournalistik, som delvis lyfter fram samma aspekter som

Panttis (2011) affektivitetskedja. Genom att studera artiklarna med Mayes (2000, 30)

exempelfrågor i fokus: vad känner människorna som intervjuas att har hänt, vad känner

reportern att har hänt och vad medieanvändaren eventuellt känner angående andra

människors känslor om det som hänt, kan analysen ge en bild av affektivitetens

ursprung och till hur stor affektens roll i artiklarna egentligen är.

Genom att hålla Lukes (1990) maktteori i åtanke genom analysen granskas mediernas

makt i samhället och de affektiva elementen i relation till varandra. Hur påverkar

känslorna som lyfts fram i artiklarna den bild som medieanvändarna får av Åboattacken

och hur kan deras attityd till fallet ändra som resultat av det medieinnehåll de tagit del

av? Eftersom det är frågan om en kritisk diskursanalys är det relevant att hela tiden hålla
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i åtanke den samhälleliga påverkan som affektiviteten i artiklarna kan ha och att ställa

sig kritiskt till den roll som känslorna får representera. Genom att studera språket och

det visuella i artiklarna med fokus på makt och affekt hoppas jag få svar på min

forskningsfråga: Vad kännetecknar Ilta-Sanomats respektive Helsingin Sanomats

rapportering om knivattacken i Åbo ur en affektteoretisk synvinkel? samt stödfrågorna

som nämns i kapitel 3. Med hjälp av kritisk diskursanalys behandlas artiklarnas

rubriker, ingresser, visualisering och texternas fokuspunkter separat för att sedan i

slutdiskussionen jämföra resultaten i sin helhet.

4.1. Åboattacken presenterad i HS och IS

Den kvalitativa innehållsanalysen av artiklarna visar att lite över hälften av alla artiklar

(53 %) under de första dagarna efter attacken är korta notiser med fokus på specifikt en

detalj (t.ex. relaterat till gärningsmannens identitet, någon kändis eller politikers

uttalande eller offersiffrorna) relaterad till attacken. IS publiceringstakt var alltså

märkbart snabbare än HS. Notisernas längd varierar från några enstaka meningar till 1-2

mellanrubriker och intervjuobjekten är få eller inga alls. Mängden notiser varierar en del

mellan medierna: av HS artiklar är 42 % (15) notiser medan antalet för IS är 63 % (30).

Figur 1. Texttyper (n=84)

Den näst vanligaste texttypen under de första dygnen efter attacken i respektive medium

är sammanfattningar, av HS artiklar klassas 17 % (6) som sammanfattningar och av IS
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artiklar är motsvarande andel 15 % (7). Sammanfattningarna inkluderar alla artiklar där

attacken behandlas från ett bredare perspektiv och attackdagens händelser granskas som

en helhet. I huvudsak är det frågan om "det här vet vi nu"-artiklar samt

sammanställningar av andra mediers utlåtanden, exempelvis från utlandet. Av båda

mediernas artiklar är 8 % liverapporteringar. Mitt resultat korrelerar också med

Falkheimers (2014) och annan tidigare forsknings resultat: att traditionella, informativa

nyhetsartiklar är det som dominerar kommunikationsfältet i en krissituation. Även efter

Åbodådet fokuserade både HS och IS på individer och händelser, och precis som

Falkheimer (2014) kom fram till, är sociala och kontextuella frågor inte synliga i

rapporteringen i ett så tidigt skede.

Både HS och IS var snabba med att publicera känslo- och ögonvittnesskildringar (ofta

anonyma) med rätt så rått och ocensurerat material, t.ex. videor och bilder från

brottsplatsen och starkt färgat språk. I båda medierna är just skildringar det första som

får medieutrymme vid sidan om liverapporteringen kring dådet. 11 % (4) av HS och 6

% (3) av IS artiklar är ögonvittnesskildringar, vilket visar att andelen artiklar är mindre

för IS del. Nära besläktade med ögonvittnesskildringarna är känsloskildringarna, som i

min avhandling representerar artiklar där civila personer intervjuas specifikt om sina

känslor relaterat till fallet. Av HS artiklar är 11 % (4) känsloskildringar, för IS del är

andelen bara 4 % (2). HS första publicerade artikel Turun puukotuksia tutkitaan myös

terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

publicerades kl. 16.36 under attackdagen, alltså en halv timme efter attacken. Artikeln

har emellertid uppdaterats flera gånger under kvällens och lördagens lopp, sista gången

dagen efter attacken kl. 10.58. Artikeln är en sammanfattningsartikel om dådet men det

är såklart omöjligt att säga hur den sett ut från början innan uppdateringarna. Båda

medierna publicerade även två analyser var. Dessutom kategoriseras två av HS artiklar

som hjältehistorier, alltså artiklar där någon som agerat på brottsplatsen för att hjälpa

offren intervjuas.

Trots att HS och IS användning av källor skiljer sig en del från varandra syns ändå i

båda medierna samma mönster som Falkheimer (2014) lyfter fram i sin studie om

medierapporteringen kring terrorattackerna i Norge 2011: polisen och

räddningspersonalen står i fokus i rapporteringen speciellt i terrorfall. Av de källor som
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framkommer i HS artiklar är de flesta, 42 % (15) myndigheter (t.ex. räddningspersonal,

sjukvårdspersonal, polis). Samma gäller källorna i IS artiklar, 58 % (28) av källorna är

myndigheter. Politiker (t.ex. statsministern, presidenten och inrikesministern) hörs i 28

% (10) av HS artiklar och i 25 % (12) av IS artiklar. Ett överraskande fenomen är hur

ofta andra, och särskilt utländska medier citeras och med vilket syfte. Andra medier

citerades i 17 % (6) av HS och i 19 % (9) av IS artiklar. Exempelvis IS artikel Turun

puukotus nousi otsikoihin maailmalla – CNN:n pääuutinen är en sammanställning av

utländska mediers rapportering om Åboattacken. Artikelns nyhetsvärde förblir aningen

oklart, men ett möjligt syfte kan vara att skapa ramar för attackens allvar: det är frågan

om ett så tragiskt fall att det uppmärksammas t.o.m. utomlands. I en del artiklar nämns

också lastbilsattacken i Barcelona i Spanien dagen före Åbodådet och det spekuleras

kring eventuella kopplingar. Det kan också vara en orsak till att attacken fick så mycket

publicitet utomlands. Övriga källor som är allmänt kända (t.ex. biskopen, musiker och

idrottare) klassas som kändisar och de får uttala sig i 8 % av respektive mediums

artiklar och precis som Falkheimers (2014) studie visade, är deras roll i artiklarna att

demonstrera omvärldens sympati och stöd.

Ögonvittnena (t.ex. personer som vittnat själva attacken eller reporter på plats) används

också aktivt som källa i respektive medium. HS använder ögonvittneskällor i 19 % (7)

av artiklarna och IS i 17 % (8) av artiklarna. Utöver dessa använder sig Helsingin

Sanomat också av civila personer som källor i sex av artiklarna och IS i två stycken

artiklar. Till civila personer klassas Åbobor, vanligt folk på gatan och andra

utomstående personer som inte vittnat attacken eller har någon direkt koppling till den.

Gärningsmannen citeras eller hörs inte i en enda artikel i någondera medium.

Ögonvittnens roll i rapporteringen är ofta bekräftande och känsloframkallande, de civila

personernas oftast endast känsloframkallande. Det verkar också som att

ögonvittnesskildringar används i brist på uttalanden från myndigheterna, både för att få

information om det som hänt och för att få något nytt att skriva om. I artiklarna kort

efter attacken är även de flesta ögonvittnen som intervjuas anonyma. Största delen av

HS artikel Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse

sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen består av en omskrivning av

svenska Expressens artikel om offret Hassan Zubiers hjältedåd då han själv blev
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knivhuggen när han försökte hjälpa ett av offren. Ögonvittnet används sedan i en

bekräftande roll, liksom för att förstärka pålitligheten i Zubiers uttalande. I HS artikel

Kynttilämeri valaisi pimenevää Turkua, kun kaupunkilaiset kokoontuivat muistamaan

puukotusiskun uhreja – ”Tunnelma on epätodellinen” intervjuas utomstående Åbobor

direkt om sina känslor kring det som hänt. Ett av intervjuobjekten, Abdulla-Raq, citeras

i artikeln: "Jag kom precis nu från Pansios flyktingförläggning hit till Åbo där jag bor.

Det här är en verkligt sorglig dag för oss alla här" (fri översättning). Reportern har även

valt att lyfta fram i artikeln att intervjuobjektet "får ta del av rop mitt i intervjun" men

att han även får stöd från en finsk pensionärsman som uppmanar dem som ropat att bete

sig respektfullt. Här känns det som att reportern aktivt försöker aktivera vissa känslor

hos läsaren: försöker väcka positiva associationer till asylsökanden, trots att

gärningsmannen även har liknande bakgrund, samt väcka känsla av medmänsklighet

och mellan raderna påminna om att hat inte är ett bra sätt att agera i en sådan situation.

Syftet känns alltså gott men samtidigt känns texten väldigt starkt präglad av reporterns

egen åsikt i frågan. Ett bra exempel på agendasättning där nyhetsmediet filtrerar och

skapar verkligheten genom sina skildringar.

Mot mina förväntningar citerades gärningsmannen inte över huvud taget bland

artiklarna. Orsaken blev emellertid snabbt tydlig då jag studerade materialet närmare:

gärningsmannen talade inte till myndigheterna under de första dagarna och liksom

Haasio m.fl. (2018) i sin studie konstaterar, verkar det största informationsbehovet

direkt efter ett terrorattentat vara myndigheters och andra auktoriteters agerande.

Världsbilds- och bakgrundsrelaterade frågor får en starkare roll först i ett senare skede.

Med stort sannolikhet skulle gärningsmannen ha varit mer synlig i materialet ifall

urvalet bestått av artiklar från en senare tidpunkt.

De visuella elementen i HS och IS artiklar består till största delen av bild- och

videomaterial. Bilder används i t.o.m. 95 % (34) av HS 36 artiklar och 60 % (29) av IS

48 artiklar. Det är tydligt att HS framför allt visuellt sett är ett bildbaserat medium. I

endast två av urvalets artiklar från HS är videomaterial det enda visuella element och

alla HS 36 artiklar har något visuellt element (video, bilder och/eller kartor/grafer). IS

använder videomaterial i betydligt större utsträckning än HS, i nästan hälften (23) av de

48 artiklarna. Grafer eller kartor används också aktivt av IS, i 23 % (11) av artiklarna,
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men det är värt att notera att samma karta i videoformat över gärningsmannens rörelser i

Åbo används i nästan alla artiklar där kartor förekommer. Videokartan i fråga

kategoriseras enbart som karta eller graf, inte video. HS använder kartor eller grafer i en

betydligt mindre utsträckning, i endast två av de 36 artiklarna.

Både HS och IS använder som visualisering i flera av artiklarna en och samma video,

filmad av ett ögonvittne till attacken. Videon är filmad från en bil precis då polisen tagit

fast gärningsmannen och håller ner honom på marken. IS har valt att visualisera en

betydande del av sina artiklar med samma video. Medierna publicerade även

exempelvis en ögonvittnesnärbild på gärningsmannen liggandes i en ambulans direkt

efter att han blivit gripen. Nilssons (2019) studie om medierapporteringen kring

lastbilsattacken i Stockholm 2017 visar att alla de fyra största medierna i Sverige

använde sig av bild- och videomaterial producerat av civila ögonvittnen i både print-

och digitala versionerna av artiklarna. Urvalet i den här avhandlingen talar för samma

fenomen: att ögonvittnesmaterial används flitigt och att IS använder ögonvittnesmaterial

mer än HS. Även Nilsson (2019) kom fram till att kvällstidningarna använde sig av

ögonvittnesmaterial snäppet oftare är morgontidningarna, speciellt i de digitala

publikationerna.

Speciellt under attackdagens kväll publicerades en del bilder från Salutorget i Åbo där

ett av de döda offren syns på bild, dock täckt med ett vitt skydd. Varken i samband med

bilderna i fråga eller den tidigare nämnda videon, motiveras valet att publicera så starkt

visuellt material. Inga motiveringar om varför något material inte skulle ha publicerats

p.g.a. materialets karaktär, finns heller i artiklarna. Baserat på urvalet kan det

konstateras att Nilssons (2019) slutsater om att steget att publicera bild- och

videomaterial från attackplatsen i krisläge är lägre då det handlar om någonting som

hänt på nära håll kan stämma även i Åbofallet.

Direkt affektivt bildmaterial används t.ex. i HS artikel Krp: Turun puukottaja valikoi

uhreikseen naisia – loukkaantuneet Suomen, Italian, Ruotsin ja Britannian kansalaisia.

Det är frågan om en sammanfattningsartikel om allt det som under

publiceringstidpunken var klart gällande fallet, med fokus på den nya informationen om

att Centralkriminalpolisen bekräftat att gärningsmannen specifikt valt ut kvinnor till
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offer. Sammanfattningsartikeln har bildsatts med ett fotografi på en kantelespelande

ensam kvinna på Salutorget i Åbo. Varför har en sådan bild valts? Är det på grund av

melankolin i bilden, eller kanske för att symbolisera medlidande för de kvinnor som

blivit offer för våld? Bilden kan också väcka en känsla av fara och oro, att den ensamma

kvinnan också kunde bli offer för våld när som helst. Även HS artikel Turun

puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan

sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla innehåller starkt och direkt affektivt bildmaterial i

form av ocensurerade bilder från brottsplatsen. Det förblir oklart om bilderna är tagna

av ett ögonvittne eller en pressfotograf men kvaliteten på bilderna är låg och motiven är

exempelvis det döda offret på Salutorget täckt med ett vitt skyddstäcke samt en stor

blodfläck på nära håll. En bild på tre poliser som står i en klunga precis intill det

övertäckta offret och pekar och tittar surt mot fotografen skapar en känsla av att

fotografen gör något hen inte borde göra.

IS artikel Turun puukottajan silmitön juoksu kesti 3 minuuttia – tätä reittiä epäilty

hyökkääjä kulki som publicerades dryga 3 timmar efter attacken, illustreras med en

karta som beskriver gärningsmannens rörelsemönster i Åbo, och på den finns även hans

exakta attackplatser utmärkta. Kartan baserar sig på ögonvittnens beskrivningar över

gärningsmannens rörelser. Kartan som artikeln visualiseras med är gjord med hjälp av

Google Earth, inte som en vanlig platt kartillustration. Den fotografiska satellitmiljön

med bekanta platser från Åbo påminner medieanvändaren om att "här kunde jag ha

varit" och "det här är de där ställena jag känner igen" och skapar en känsla av fallet är

nära oss alla.

4.2. Rubriken skapar ramen för affektiviteten

Redan en första blick på artiklarna som ingår i den djupare analysen visar, att rubrikerna

har flera intressanta, affektiva element. De två sammanfattningsartiklarnas rubriker

fokuserar exempelvis på olika saker: Ilta-Sanomat lyfter i sin rubrik till artikeln Kuva:

Tässä viedään Turun epäiltyä puukottajaa – tämä kaikki tapahtumista tiedetään nyt

fram den klassiska kvällstidningsvinkeln: bilden vi aldrig sett tidigare, dessutom av

gärningsmannen, som i det skedet som artikeln publicerades inte ännu var känd eller

bekant för publiken. IS rubrik är även aktiv, alltså antyder dden att vi på bilden får se
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något uppseendeväckande hända. Meningen "Tässä viedään Turun epäiltyä puukottajaa"

ger en känsla av att vi kommer att få se poliser släpa med sig gärningsmannen. Att

kombinera den första delen med andra delen av rubriken, alltså "det här vet vi nu om

händelserna" lägger IS fokus på gärningsmannen och hans utseende och identitet och

menar att det är det viktigaste att veta om fallet just nu. Helsingin Sanomats rubrik till

artikeln Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden

marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen

terrorismiin är väldigt lång och fokuserar på myndigheterna, i detta fall Skyddspolisen,

och deras utlåtande. Genom att använda sig av en myndighet i rubriken ger man

medieanvändaren bilden av att informationen är korrekt och pålitlig. HS lyfter, precis

som IS, fram gärningsmannens identitet som det viktigaste att veta om fallet just nu och

understryker då speciellt att han misstänks ha agerat enligt terroristiska syften och ha

radikal-islamistiska kopplingar. Dessutom lyfts gärningsmannens ursprung (Marocko)

fram och det nämns också att den misstänkta skulle ha agerat som en del av en större

grupp. De båda artiklarnas fokus rubrikmässigt ligger på gärningsmannen, hans

ursprung och ideologi.

IS ögonvittnesartikel bär rubriken Larisa näki Turun julman hyökkäyksen vierestä –

lohdutti puukotetun naisen pientä lasta och fokuserar starkt på att väcka känslor i

läsaren. I rubrikens första del talas det om ögonvittnet med bara förnamn som ger en

bild av att vittnet kunde vara en rätt så ung kvinna. Det räcker inte heller att bara skriva

att hon såg attacken på nära håll utan redaktören har valt att lägga in ordet "julma"

(grym). I andra delen av den tudelade rubriken lyfts det fram att ögonvittnet också

tröstade den knivhuggna kvinnans lilla barn. Hela rubriken är fokuserad på att aktivera

känslor av förfäran och medlidande, här understryks alltså artikelns känsloladdning i

varje del av Panttis (2011) trelänkade kedja. HS känsloskildring har i sin tur rubriken

Turun puukotukset mietityttävät Helsingin keskustassa liikkuvia naisia – ”Äidiksi

tulemisen jälkeen ahdistuneisuus on kasvanut” och rubriken fokuserar starkt på

kvinnornas roll i attacken. Hur känns det att vara kvinna nu när någon galning precis

attackerat kvinnor? Redan baserat på rubriken kan man dra slutsatsen att artikeln är en

artikel om kvinnor för kvinnor, och att den handlar om totalt utomstående kvinnors
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känslor. Dessutom behandlar det i rubriken framlyfta citatet moderskap, alltså kanske

det mest stereotypt - och mest känsloframkallande – kvinnliga som finns.

De två notiserna som analyseras behandlar två totalt olika ämnen relaterade till

Åbodådet: Sauli Niinistös uttalande precis efter attacken och Anssi Kelas someinlägg

som väckt mycket uppmärksamhet. HS notis Presidentti Sauli Niinistö esitti osanoton

Turun puukotusten uhreille: ”Isku koskettaa syvästi meitä kaikkia” lyfter fram president

Niinistös citat "attacken berör oss alla djupt". "Oss alla" kan tolkas syfta till alla

finländare och hans ord uttalas som en självklarhet att alla känner sig berörda av dådet.

Rubriken är ett exempel på vilken roll samhörigheten får i krissituationer: att en attack

mot civila invånare automatiskt verkar få prägeln att vara en attack mot hela landet,

något vi gemensamt ska kämpa emot. IS notis Anssi Kela joutui rajun somehyökkäyksen

kohteeksi – poisti päivityksensä Turun tapahtumista: ”Olen saanut kuulla olevani

osasyyllinen” behandlar musiker Anssi Kelas someinlägg som fick stor uppmärksamhet

i.o.m. att han bl.a. beskylldes för att vara en medbrottsling då han efter Åbodådet visat

sitt understöd för organisationer som kämpar mot rasism. I rubriken lyfts ett citat från

hans Facebook-inlägg fram: "Jag har fått höra att jag är en medbrottsling". Citatet är

känsloväckande och starkt, och även aningen missvisande: att lyfta fram citatet får

läsaren att tänka att Anssi Kela faktiskt skulle ha någonting med själva brottet att göra

i.o.m. att den inte ger ett direkt svar på vad Kela skrivit i sitt inlägg. Rubriken är ett

exempel på då redaktören understryker affektiviteten i en artikel med sina journalistiska

val.

Rubriken är ofta det första vi ser av en artikel och därmed även det som sätter

stämningen för det vi kommer att få ta del av när vi läser artikeln. Det analyserade

materialet i samband med Åbodådet visar att rubrikerna även sätter den affektiva ramen

för artikeln i fråga: förväntningar och känslor uppstår ofta redan innan medieanvändaren

ens öppnat själva artikeln. I det analyserade materialet är gärningsmannens identitet och

handlingar starkt i fokus, liksom det att han valde ut kvinnor till offer. Båda medierna

har långa och rätt så komplicerade rubriker med många olika fokuspunkter, liksom även

utrymme för misstolkning och förväntningar som inte fylls i texten.
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4.5. Bild och video understryker känslorna

Det nästa man möts av när man öppnar artiklarna är huvudbilden/videoklippet. IS har is

sin artikel Kuva: Tässä viedään Turun epäiltyä puukottajaa – tämä kaikki tapahtumista

tiedetään nyt valt att använda även även tidigare nämnda videoklippet filmat av ett

utomstående ögonvittne istället för huvudbild för artikeln. Klippet är filmat från

passagerarsätet i en personbil parkerad precis intill var poliserna griper

gärningsmannen. På videon håller poliserna fast gärningsmannen på marken och visar

utomstående personer ur vägen. Videon i fråga är inte speciellt informativ, utan dess

värde ligger betydligt mer i sensationen som den framkallar. Även HS valde att i sin

sammanfattningsartikel Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta

epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa

radikaali-islamistiseen terrorismiin istället för huvudbild använda sig av en video, om

än en mer informativ och mindre sensationell sådan. HS video är en informativ samling

av olika videoklipp med textning från brottsplatsen, bilder från brottsplatsen samt

videoklipp från Skyddspolisen presskonferens. Skillnaderna i visualiseringen av två

relativt liknande sammanfattningsartiklar är intressanta och kan tolkas ha ett samband

med skillnaderna mellan kvälls- och morgontidningarnas karaktär och sätt att utnyttja

ögonvittnesmaterial (Nilsson 2019). Den övriga bildsättningen i artiklarna varierar

också. IS har valt att fokusera på bilden som de även rubricerar stort om, alltså en bild

tagen på gärningsmannen som ligger inne i en ambulans i blodiga byxor och med öppen

skjorta. Hans ansikte är censurerat, men vi ser exempelvis att hans hudfärg är aningen

mörkare. Bilden är talande och liknande är ovanliga i finsk media, eftersom

gärningsmännens och offrens identiteter brukar skyddas rätt så noga. Enligt

Journalistreglerna (Opinionsnämnden för massmedier 2014) bör behandling av

uppgifter som leder till identifiering göras försiktigt så länge det gäller misstanke om

brott eller åtal. I Journalistreglerna (Opinionsnämnden för massmedier 2014) står även

att "uppgifter om gärningsmän, åtalade eller misstänkta bör i allmänhet inte publiceras

om de avslöjar offret för ett särskilt känsligt brott". Här ser vi förvånansvärt mycket av

den person som just precis har mördat flera personer. Bilden kan tolkas vara ett exempel

kopplat till Nilssons (2019) slutsater om att steget att publicera bild- och videomaterial

från attackplatsen i krisläge är lägre då det handlar om någonting som hänt på nära håll.
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Som även tidigare konstaterat i resultatkapitlet kan detta stämma även i Åbofallet. HS

fokuserar i sin artikel på videoklipp men har även med några bilder i artikeln. Båda är

tagna från Salutorget i Åbo och på bilderna böjer sig unga kvinnor ner på marken för att

tända ljus vid brottsplatsen. På den andra syns tre polisers ryggar framför kameran då de

övervakar torget och det som händer där. Det känns som att bilderna försöker förmedla

en känsla av trygghet skapad av myndigheterna, i detta fall poliserna. Unga kvinnor,

som kunde ha varit gärningsmannens offer eftersom han redan vid den tidpunkten

misstänktes ha fokuserat på kvinnor, står rätt så ensamma på torget, men sen i en annan

bild får vi se att polisen faktiskt övervakar allt som händer på samma torg. De tornar

upp framför kameran i sina uniformer med "poliisi" skrivet stort på ryggen och står med

händerna stadigt på höften.

HS har valt att bildsätta sin känsloskildringsartikeln Turun puukotukset mietityttävät

Helsingin keskustassa liikkuvia naisia – ”Äidiksi tulemisen jälkeen ahdistuneisuus on

kasvanut” med bilder på de intervjuade, personporträtt från Helsingfors centrum den

regniga lördagen dagen efter attacken. Intervjuobjekten är seriösa och bilderna har

mörkare vinjett som för att symbolisera instängdhet och mörkret som omringar dem.

Även här syns artikelns syfte tydligt: det har satts direkt fokus på att understryka

känslorna i artikeln samt att skapa en så stark stämning som möjligt. IS

ögonvittnesartikel Larisa näki Turun julman hyökkäyksen vierestä – lohdutti puukotetun

naisen pientä lasta har som huvudbild ett kollage med två olika, ihopediterade bilder.

Huvudbilden är en bild på utryckningsfordon och räddningspersonal från det av

myndigheterna efter attacken avstängda Salutorget i Åbo, och en bild på ögonvittnet

Larisa Kosner har lagts till på bilden. Att ha med en bild på det nämnda ögonvittnet

känns naturligt och skapar även en viss tillit till personen som uttalar sig. När man får

ett namn och ett ansikte till personen som berättar om såpass berörande och starka

upplevelser känner man som läsare sig mer investerad i händelserna och ögonvittnets

känslor. Artikelns visuella material är annars rätt knappt, med den tidigare i

resultatkapitlet nämnda kartgrafiken i videoformat samt en liten bild på

utryckningsfordon och räddningspersonal från torget.

Båda de kortare notiserna, HS Presidentti Sauli Niinistö esitti osanoton Turun

puukotusten uhreille: ”Isku koskettaa syvästi meitä kaikkia” och IS Anssi Kela joutui
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rajun somehyökkäyksen kohteeksi – poisti päivityksensä Turun tapahtumista: ”Olen

saanut kuulla olevani osasyyllinen”, har en bild på huvudkällan som huvudbild. HS har

som det enda visuella elementet valt en bild på president Sauli Niinistö fotograferad

under presstillfället under attackdagens kväll. På bilden talar en seriös Niinistö in i två

små mikrofoner, stående vid en talarstol. Bakom Niinistö hänger Finlands flagga.

Niinistö är klädd i kostym med en blåvitrandig slips. Bilden talar, precis som rubriken,

för samhörighet i Finland, att vi är mitt i allt det svåra tillsammans, som ett land.

Samtidigt som bilden symboliserar styrkan i folket kan nationsfokuset även skapa en

känsla av främlingsfientlighet: något skrämmande och okänt från utlandet har attackerat

oss finländare och vi måste nu tillsammans kämpa mot hotet. IS artikel om Anssi Kelas

someinlägg är bildsatt med Kelas seriösa ansikte som blickar långt bort i horisonten.

Bakgrunden är svart. Bilderna är med stor sannolikhet pressbilder, eftersom Kela på den

andra bilden i artikeln bär en svart elgitarr. Bilderna är tagna från samma situation, de är

stylade och troligtvis fotade i en studio. På den andra bilden där Anssi Kela bär en

elgitarr i handen med nedsatt blick, är bildtexten: "Anssi Kela har fått dödshot efter sina

inlägg". Bilden förstärker budskapet med sina mörka färger, sitt allvar och det att Kela

ser sorgsen ut, nästan lite skyldig.

Visualiseringen av de analyserade artiklarna visar att steget att publicera bilder och

videor från attackplatsen är rätt lågt då det handlar om något som hänt på en allmän

plats i Finland. Kvinnorna är i starkt fokus även visuellt och porträtteras i flera bilder

genom oro, mörker och rädsla. Det är också tydligt att videomaterial helt strategiskt är

något som mediehusen i sin elektroniska rapportering satsar på, emellertid verkade

resurser att producera videomaterial vara rätt små då videomaterial återanvändes i

många artiklar och ögonvinttnesmaterial utan desto mer editering var rätt vanligt. Som

det framkom i resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen använder sig IS av

videomaterial i nästan hälften av alla sina artiklar, HS lite mer sällan.

4.6. Ingressen sätter stilen

IS ingress till artikeln Kuva: Tässä viedään Turun epäiltyä puukottajaa – tämä kaikki

tapahtumista tiedetään nyt lyder: Kaksi kuoli ja kahdeksan loukkaantui Turussa

perjantaina tapahtuneessa puukotustapauksessa. Myös jalkaan ammuttu epäilty on
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sairaalahoidossa och är en informativ sammanfattning om läget. Antalet döda och

skadade, när fallet hände och var, samt vad läget med den misstänkta gärningsmannen

är just då artikeln publicerades. HS ingress till artikeln Tämä Turun puukotuksista

tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo:

pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin lyder: Krp:n mukaan

näyttää siltä, että teko on kohdistunut ennen kaikkea naisiin. Suojelupoliisin mukaan

epäillyn profiili on samanlainen kuin monissa Euroopan viimeaikaisissa

radikaali-islamistisissa terroriteoissa. HS fokus är på myndigheterna (i detta fall

Centralkriminalpolisen) och gärningsmannen (här motivet). HS lyfter även fram

Skyddspolisens utlåtande om att fallet verkar likna övriga radikal-islamistiska

terrorbrott i Europa. Ingressen ger en bild av att läsaren i artikeln kommer få en inblick i

gärningsmannens profil och få veta mera om hans identitet, den spelar alltså på läsarens

nyfikenhet och informationsbehov om brottets karaktär och motiv, som ett resultat av

skräck och oro. Precis som Haasio m.fl. (2018) konstaterar i sin studie kring

Åboattacken: det blir tydligt i en hur betydande roll känslorna är: att vi längtar efter mer

information som en följd av de känslor vi känner i situationen. HS artikel publicerades

ett antal timmar efter IS och fokuset ligger troligtvis på myndigheternas utlåtanden

eftersom de haft presskonferenser under morgonen.

I HS artikel Turun puukotukset mietityttävät Helsingin keskustassa liikkuvia naisia –

”Äidiksi tulemisen jälkeen ahdistuneisuus on kasvanut” lyder ingressen: Kampin

kauppakeskuksessa liikkuneiden naisten mielestä poliisin näkyminen tuo turvallisuuden

tunnetta, vaikka järeät aseet tuntuvatkin oudolta Suomen katukuvassa. Ingressen

sammanfattar vad vi i artikeln kommer att få ta del av: känslor av kvinnor som rört sig i

Kampens köpcentrum. Kampens köpcentrum känns lite lösryckt då platsen inte på något

sätt känns kopplad till Åbodådet. En annan stad, ett köpcentrum istället för ett torg.

Ingressen är ett till element i artikeln som får det att kännas som att artikeln är skriven

endast med känslorna i åtanke, för att sälja med hjälp av rädsla precis som Mayes (2000,

32) konstaterar. Känslor är ett lätt sätt att engagera medieanvändaren. IS

ögonvittnesskildring Larisa näki Turun julman hyökkäyksen vierestä – lohdutti

puukotetun naisen pientä lasta har ingressen: Turun Kauppatorilla kirppismyyjänä ollut

Larisa Kosner joutui todistamaan murhenäytelmää muutaman kymmenen metrin päästä
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och i den ligger tyngdpunkten på tvånget. Ögonvittnet har varit på torget för att uträtta

ett ärende (sälja på lopptorg), som vi ser som allmännyttigt (återanvändning, kämpa mot

slit-och-släng-kulturen), och tvingats vittna "tragedin" bara ett tjugotal meter ifrån (på

väldigt nära håll). Orsaken till hennes närvaro känns befogad och Larisa får därmed en

mer positiv stämpel då hon inte t.ex. stått och filmat attacken utan hamnat där mot sin

vilja. Samtidigt ger informationen om att Larisa varit väldigt nära attacken en bild av att

hon säkert har en djup inblick i händelserna och kan ge läsaren information de inte fått

någon annanstans ifrån.

HS kortare notis Presidentti Sauli Niinistö esitti osanoton Turun puukotusten uhreille:

”Isku koskettaa syvästi meitä kaikkia” har ingressen Niinistö kutsuu iskua järkyttäväksi

ja raukkamaiseksi teoksi. I sin korthet är ingressen starkt känsloladdad: Presidenten

beskriver fallet "fegt och fruktansvärt". Ordvalet "feg" är speciellt intressant.

"Fruktansvärt" är något som alla som inte sympatiserar med gärningsmannens ideologi

troligtvis känner men "fegt" är inte direkt någonting som kopplas med en knivattack.

Har presidenten med sitt ordval velat ta ställning till att våld aldrig är en modig lösning

till en situation? Användningen av "feg" som beskrivning för ett allvarligt knivdåd

förstärker även den stämpel som ordet har: att vara modig är alltid bra, medan feghet

klassas som någonting ytterst icke-önskvärt – t.o.m. så dåligt att det kan kopplas ihop

med ordet "fruktansvärt" och en knivattack mot civila personer. Ingressen till IS artikel

Anssi Kela joutui rajun somehyökkäyksen kohteeksi – poisti päivityksensä Turun

tapahtumista: ”Olen saanut kuulla olevani osasyyllinen” lyder: Muusikko Anssi Kela

ihmettelee some-kommentoijien vihanlietsontaa ja toivoo kunnioitusta kaikkia kohtaan

och fokuset ligger på Kelas känslor om att bli bemött med hat på sociala medier.

Ingressen fortsätter på samma mystiska spår som rubriken och ger inte en kontext till

alla de känslor som framställs i rubriken och ingressen. Vad har Kela skrivit och på

vilket sätt är han "en medbrottsling" enligt de personer som hotat honom? Precis som

rubriken, fokuserar även ingressen alltså på de känslor som vaknat både hos musikern

och folket som reagerat på inlägget, istället för att nyheten skulle handla om det Anssi

Kela skrivit. Det är alltså baserat på rubrik, visualisering och ingress frågan om en nyhet

om själva känslorna.
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Ingresserna i alla analyserade artiklar var starkt affektiva och attitydskapande. Redan i

ingressen får flera intervjuobjekt en viss roll och agenda. I flera av artiklarna verkar

ingressens syfte specifikt vara att väcka känslor hos medieanvändaren, och jag undrar

vilken bild som formas i medieanvändarens huvud ifall hen endast ser rubriken,

huvudvisualiseringen och läser ingressen. Med stor sannolikhet är den rätt så färgad av

de affektiva element som journalisten i fråga valt att lyfta fram i artikelns inledande

element.

4.7. Kvinnovåld och rasism i affektivt fokus

Jag detta kapitel analyserar jag texterna utgående från fokuspunkter i artikeln: i början, i

eventuella mellanrubriker samt i citat. IS artikel Kuva: Tässä viedään Turun epäiltyä

puukottajaa – tämä kaikki tapahtumista tiedetään nyt börjar med att gå igenom

händelseförloppet sammanfattat: vad har hänt, när och var. Speciellt omgivningen är här

i fokus och det betonas att brottet skett på Salutorget i Åbo och att gärningsmannen

"rörde sig från Salutgorget via Kauppiaskatu mot Trädtorget" och att gärningsmannen

togs fast på Brahegatan. Bland det första som lyfts fram i artikeln är även: "Under

presstillfället bekräftade polisen att civila personer försökt skydda offren och jagade

efter den misstänkta gärningsmannen" (fri översättning). De allra viktigaste ämnena

relaterade till brottet är alltså enligt IS gärningsmannens handlingar under attacken samt

att civila personer agerade för att stoppa gärningsmannen. De civila personernas

agerande är en direkt affektiv del av innehållet: det tidigare nämnda "fega" brottet

kämpades med mod och folkets handlingar för att självständigt kämpa mot terrorismen

är, vid sidan om polisens handlande, i fokus redan i de första artiklarna publicerade efter

attacken. IS artikel är indelad i 6 mellanrubriker: händelserna, offren, misstänkta,

utredningen, reaktioner från statsledningen och krishjälp. Ordningen som ämnena

behandlas kan tolkas vara IS prioritering i fallet. HS börjar sin sammanfattningsartikel

Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen

ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin med

terrorismen. Den första meningen efter ingressen är: "Knivattacken i Åbo utreds som

terrorbrott". Stycket fortsätter med att konstatera att det vore det första terrorfallet i

Finlands historia och att en grupp på 6 marockanska män misstänks för brottet. Hur
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relevant är informationen om de misstänktas ursprung i det här skedet? Speciellt då

fallet är väldigt färskt och informationen endast handlar om misstankar. Fokuset ligger

på brottets typ, alltså att polisen misstänker ett planerat dåd med eventuella kopplingar

till terrordåd i Europa: "Enligt Centralkriminalpolisen är det inte någon enstaka

misstanke som pekar på terrorism utan flera olika detaljer. Det finns orsaker att

misstänkta att det är frågan om ett planerat dåd" (fri översättning). Konstaterandet är rätt

så abstrakt och säger inte mycket om bevis eller vad som egentligen får polisen att

misstänka terrorism. Ändå är det vad Centralkriminalpolisen valt att presentera i en

presskonferens morgonen efter attacken och därmed det HS valt att fokusera på i sin

artikel. HS har också starkt fokus på den misstänkta gärningsmannen, hans identitet och

bakgrund (underrubrik 1), samt att attacken troligtvis var riktad mot kvinnor

(underrubrik 2). Den tredje underrubriken fokuserar i sin tur på att Säkerhetspolisen

bedömer att hotnivån i Finland efter attacken inte stigit. Att rapportera om hotnivån kan

tolkas ha ett direkt samband med att försöka minska känslor av oro och rädsla.

HS känsloskildring Turun puukotukset mietityttävät Helsingin keskustassa liikkuvia

naisia – ”Äidiksi tulemisen jälkeen ahdistuneisuus on kasvanut” är helt och hållet

uppbyggd kring de intervjuade kvinnornas känslor. HS redaktör har frågat runt bland

kvinnor i Kampens köpcentrum om deras känslor efter knivattacken. Första meningen i

artikeln efter ingressen är: "Kampens köpcentrums kunder hade knivhuggningarna i

Åbo i tankarna under lördagen" (fri översättning) och redan här skapar redaktören en

stämning: knivhuggningen är något människorna tänker på i dag, det är något som

väcker oro. Sanningen är emellertid att det inte alls är självklart att de intervjuade tänkte

på dådet innan de blev tillfrågade. HS känsloskildring saknar nyhetsvärde: det är inte en

nyhet att kvinnor som dagen efter en knivattack blir tillfrågade om det säger att

gärningsmannen är en "väldigt, väldigt sjuk människa" eller att "när man tänker på

händelserna börjar man fundera på om man vill delta i stora evenemang längre" utan det

känns relativt självklart att de uttalar sig om negativa känslor. Samtidigt vet vi inte

heller hur många personer som uttalat sig om att de inte bryr sig eller känner oro, i.o.m.

att journalisten har makten att välja att inte ta med de delarna av svaren utan måla upp

den bild av verkligheten hen anser bäst passa in i syftet av artikeln. I artikeln

förekommer även ett exempel på det fenomen Mayes (2000) diskuterar: att någon i
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artikeln får en expertroll endast p.g.a. sin emotionella koppling till fallet (Mayes 2000,

32). I HS artikel är det intervjuobjektet, en av de civila kvinnorna i Kampens

köpcentrum, Satu Hurme som i rollen av "utsatt kvinna i Finland" uttalar sig om att

säkerhetsläget i hela världen har förändrats. Hon citeras: "Det globala läget i världen

speglar sig i Finland. Det känns dåligt och obehagligt men man ska inte ge för mycket

plats åt skräcken" (fri översättning). Hurme säger också att "det här läget har utvecklats

långsamt", som om hon skulle ha en djupare insikt i fallet. I IS ögonvittnesskildring

Larisa näki Turun julman hyökkäyksen vierestä – lohdutti puukotetun naisen pientä

lasta är de två ögonvittnena, Larisa Kosner och Riikka Hagman, i fullständigt fokus

genom artikeln. Ögonvittnena går igenom händelserna på Salutorget i Åbo från sina

synvinklar från att de hörde skrik på torget och såg gärningsmannen knivhugga en

kvinna, till att Kosner berättar hur hon tog hand om en av de knivhuggna kvinnornas

baby och väntade på att pappan skulle komma till platsen. Hagman beskriver

händelserna: "Jag hörde skrik och såg folk springa och funderade om någon där månne

hade ett vapen. Jag gestikulerade åt potatishandlaren att förflytta sig i säkerhet bakom

sin paketbil. Ja hörde ingen ropa några lovprisningar till någon gud" (fri översättning).

Det känns intressant att ögonvittnet tar upp att hon inte hörde någon lovprisning - är det

på eget initiativ eller för att redaktören frågat? Att ta upp gudsfrågan i artikeln skapar

automatiskt en känsla av att frågan är relevant, trots att polisen då artikeln i fråga

publicerades inte ännu bekräftat att det troligtvis var frågan om ett terrordåd. Tas frågan

upp p.g.a. ögonvittnets eller redaktörens egna misstankar eller kanske för att vi fått höra

att den misstänkta har utländsk bakgrund? Senare i artikeln behandlas ögonvittnenas

agerande i situationen och Hagman berättar att hon betraktade situationen längre ifrån

eftersom "många personer var redan på plats för att hjälpa den knivhuggna kvinnan".

Citatet känns som ett klassiskt sätt att försöka motivera till sig själv och utåt varför man

inte agerat mera proaktivt i en jobbig situation, trots att ingen direkt ifrågasatt. Kosner

igen säger sig ha tagit hand om offrets baby och försökt få tag på babyns pappa med

offrets telefon, vilket gör henne till lite av en hjälte i situationen. Hon säger också: "Det

hade gått en kvart och mamman fick hjälp där hon låg på marken. Jag tycker att det tog

för länge för ambulansen att komma. Hennes hjärta verkade stanna och någon började

återuppliva henne" (fri översättning). Kosners citat flyttar delvis över skulden från

gärningsmannen till räddningspersonalen (hjälpen kom för långsamt) och dessutom
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porträtteras hon via sitt känslostarka uttalande som en expert inom hälsovård och

räddningsoperationer.

"Jag vill på alla finländares vägnar framföra mitt djupaste deltagande i sorgen till offren,

deras anhöriga och närstående. Motiven och bakgrunden för det gränslöst våldsamma

dådet är ännu oklara. Att dådet berör oss alla är emellertid klart" (fri översättning)

citeras president Sauli Niinistö i HS notis Presidentti Sauli Niinistö esitti osanoton

Turun puukotusten uhreille: ”Isku koskettaa syvästi meitä kaikkia”. Niinistös citat och

hela artikeln kan tolkas ha som syfte att skapa en känsla av trygghet och samhörighet:

vi, alla finländare, är i detta tillsammans och tillsammans ska vi kämpa mot denna

ondska som invaderat vårt land. I artikeln är det i första hand den första länken i Panttis

(2011) affektivitetskedja, alltså att själva nyheten - Niinistös uttalande - i sig vill

förmedla känslor. Artikeln är till en stor del ett referat av presidentens pressmeddelande.

Även dåvarande statsminister Juha Sipilä, finansminister Petteri Orpo och diverse andra

kända politiker uttalar sig om attacken i artikeln. Både Orpo och president Niinistö

beskriver dådet som en attack "av gränslöst våld" (silmitöntä väkivaltaa). Det är frågan

om ett väldigt starkt laddat, negativt uttryck för att beskriva att graden av våld som skett

i Åbo inte riktigt går att beskriva, som den värsta av allt våld vi kunde utsättas för i vårt

land. Det som även framkommer tydligt i politikernas uttalande direkt efter attacken är

hur myndigheterna och speciellt polisen i landet prisas. Sipiläs citat i artikeln från ett

pressmeddelande: "Jag vill tacka polisen samt andra myndigheter för kvickt agerande.

Gärningsmannen greps väldigt snabbt" (fri översättning). I IS notis Anssi Kela joutui

rajun somehyökkäyksen kohteeksi – poisti päivityksensä Turun tapahtumista: ”Olen

saanut kuulla olevani osasyyllinen” om det hat Anssi Kela tvingats ta emot efter sitt

inlägg på sociala medier förblir det oklart långt in i artikeln vad det exakt är som

musikern har fått ta emot hat för. Fokuset ligger i början på att göra läsaren ännu mera

nyfiken på vad det hela egentligen handlar om: "I sitt inlägg berättade Kela att han av en

slump råkat infinna sig vid Salutorget i Åbo bara en stund efter attacken" (fri

översättning). Det här bygger på den oklarhet som hänger med från rubriken och

ingressen: läsaren tror fortfarande att Anssi Kela på någotvis konkret är inblandad i

dådet. Sanningen är ändå att Kela befunnit sig på torget precis efter attacken och skrev i

inlägget (han raderade Facebook-inlägget, men texten går fortfarande att läsa på
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Instagram via artikeln): "En hemsk händelse. Världen är sjuk, något annat kan inte

sägas" (fri översättning). Kela öppnar i artikeln upp att han fått dödshot och ursinniga

privatmeddelande där han beskylls vara medbrottsling i attacken eftersom han

tillsammans med andra artister deltagit i antirasistiska demonstrationer. Artikeln i sin

helhet är missvisande, sensationell och spelar på känslor och människors nyfikenhet om

hur Anssi Kela är kopplad till fallet. Anssi Kela, tillsammans med t.ex. Mikko Koivu

och biskopen, får i artiklarna samma kändisroll som enligt Falkheimer (2014, 22) i

samband med terrorattacken i Norge 2011 användes för att demonstrera omvärldens

empati och stöd.

Den kvalitativa innehållsanalysen tidigare visar att ögonvittnens roll i rapporteringen

ofta är bekräftande och känsloframkallande och de övriga civila personernas oftast

känsloframkallande. Fenomenet syns väl även i artiklarna som analyseras på ett djupare

plan. Det verkar som att journalistens roll i framkallandet av affekten är väldigt stor då

framställningen av intervjuobjekten ofta i sig själv har en emotionell koppling och

många frågor helt tydligt är ställda på ett visst sätt för att få ett så affektivt och rafflande

svar som möjligt. I många artiklar syns en stark nationalism, men samtidigt även en

aktiv insats att inte stödja rasistiska åsikter eller hat mot folk från andra länder.

Nationalismen får representera samhörighet och styrka som finländarna har tillsammans

i en svår situation. Att försöka hålla sig borta från hatet mot utlänningarna, som lätt

blomstrar upp efter en attack av det här slaget verkar vara något som aktivt har orsakat

affektiva dilemman i journalistiken.

42



6. Diskussion och slutsats

Syftet med denna avhandling är att granska till hur stor del Helsingin Sanomats och

Ilta-Sanomats webbrapportering kring Åboattacken 2017 består av affektiva element

som påverkar den syn medieanvändaren får av händelsen. Föser det Mayes (2000) kallar

terapijournalistik undan den kritiska granskningen i dagens mediesamhälle? Med hjälp

av forskningsfrågan Hur skiljer sig Ilta-Sanomats och Helsingin Sanomats rapportering

om knivattacken i Åbo ur en affektteoretisk synvinkel? samt stödfrågorna Hur skiljer sig

kvällstidningsrapporteringen från morgontidningsrapporteringen utgående från

affektivitetsvinkeln? samt En hurdan bild av Åboattackens karaktär får

medieanvändaren som tar del av mediernas rapportering? ville jag granska skillnaderna

i hur affektiva, känslofokuserade och spekulativa nyheterna i respektive mediehus var

av sin karaktär.

De första dygnens rapportering efter Åboattacken i Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

består av många olika typer av artiklar, från långa sammanfattningsartiklar till

känslofyllda skildringar. Mest består mediernas innehåll ändå av korta notiser och

ögonvittnesskildringar. Myndigheter och politiker hörs ofta och mycket i respektive

medium, och även ögonvittnena får en synlig roll. HS lägger mycket fokus på att tala

med civila personer om deras känslor och tankar kring attacken medan IS aktivt

använder sig av andra mediers rapportering som stöd i det egna arbetet. Speciellt

utländska mediers rapportering om fallet får mycket synlighet i de finska medierna,

möjligen för att understryka tragedin. Precis som Nilssons (2019) studie om den

svenska medierapporteringen om lastbilsattacken i Stockholm 2017 antydde, använder

sig både IS och HS i artiklarna aktivt av bild- och videomaterial producerat av civila

ögonvittnen, och det är också ofta just ögonvittnesskildringarna- och materialet som

skapar starkt känslofokus i artiklarna. Civila personer får också i en del fall en sorts

expertroll på samma vis som Mayes (2000, 32) beskriver att föräldrarna till Sarah Payne

fick år 2000. De civila personerna är i fokus i HS, som använder sig av exempelvis

utomstående Åbobor eller kvinnor på gatan som intervjuobjekt i betydligt fler artiklar

än IS. Ofta känns de civila personernas och ögonvittnens roll som en sorts ersättning till

myndigheternas uttalande – något som är möjligt då attacken hänt på så nära håll. IS
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använder sig oftare och i en bredare grad av uppseendeväckande bild- och

videomaterial, medan HS satsar på att väcka känslor med hjälp av intervjuobjektens

kommentarer.

Granskningen av de första dygnens medierapportering efter Åboattacken i Ilta-Sanomat

och Helsingin Sanomat ger en inblick i affektiviteten som dagens digitala mediefält

bygger på. T.o.m. det rätt så snäva material som i denna avhandling analyseras stödjer

till hög grad det Pantti (2011, 201) talar om: den rationaliserade analysen och neutrala

rapporteringen får ge vika åt personifierade fallstudier och human interest-inslag som

vädjar till medieanvändarens känslor. Alla sex artiklar som analyseras har i sig flera

affektiva element i rubrik, visualisering, ingress och text. Kändiskällor (t.ex. biskopen

och Anssi Kela) används, precis som även Falkheimers (2014) studie visade, för att

demonstrera omvärldens empati och stöd. Speciellt tydligt blir även det som Pantti

(2011, 199) lyfter fram som ett aktuellt fenomen: att känslorna är tydligt synliga även i

politikers uttalanden. Statsminister Sipiläs citat i HS artikel Pääministeri Sipilä ja

sisäministeri Risikko varoittivat koston kierteestä är bra exempel på det: "Jag fördömer

handlingen väldigt starkt. Det som hänt är fruktansvärt och berör oss alla. Vi får inte

stämpla andra utlänningar i Finland utgående från attacken i Åbo. Bland offren och dem

som hjälpte i stunden fanns både finländare och utlänningar" (fri översättning). Att

politikerna fördömer ett allvarligt brott som lett till dödsfall är självklart i sig och det

journalistiska valet att lyfta fram citatet känns som ett sätt att skapa mer affektiv styrka i

artikeln. Å andra sidan är det fråga om rapportering från ett presstillfälle, så det

emotionella kan även anses vara kopplad till den första länken i Panttis (2011)

affektivitetskedja, alltså att själva nyheten och personerna är grunden för de affektiva

valen i artikeln. Här märks hur starkt kopplade de olika länkarna är till varandra, och att

affektiviteten skapas inom och mellan alla olika länkar, av journalisterna och

medieanvändarna. Överlag intervjuas landets ledning, inkluderat president Niinistö,

statsminister Sipilä och inrikesminister Risikko alla i HS i separata artiklar där syftet för

mig själv blir aningen oklart. Varför skriva en artikel enbart för att varje politiker i fråga

ska få beklaga sig och uttrycka sin upprördhet över det som hänt?

I många av artiklarna som granskades lyfts vi-mot-dem -tänket fram gällande Finland

och utlandet. Som för att jämna ut reaktionerna på gärningsmannens utländska
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bakgrund uttalar sig många, både politiker som Sipilä ovan och civila personer, om hur

utlänningar ställde upp och hjälpte då det gällde och hur vi ska akta oss för att samhället

ska bli polariserat efter det som hänt. Intresset att lyfta fram ämnet verkar vara ett

resultat från både intervjuobjektens och journalisternas sida och skapar delvis känslan

av att det i flera artiklar finns en "inte alla utlänningar"-underton. Genom att framhäva

deras roll i att hjälpa i attacksituationen (och jämföra heroismen med finländarna som

bara fotade med sina telefoner) kan delvis vara en åtgärd mot främlingsfientlighet, men

samtidigt även skapa en allt större klyfta bland det finska folket. Samtidigt blir det

tydligt att samhörigheten bland folket i vårt land är en aspekt som starkt lyfts fram från

många olika håll och betonas exempelvis av att lysa upp städer i de finska färgerna. Helt

tydligt finns det alltså i rapporteringen en affektivt betonad underton relaterad till olika

folkgrupper och deras roll i Finland. Det finska folket är även starkt synliga i

bildmaterial från brottsplatsen och hörs i en stor del av artiklarna. Det är just känslorna

som både syns och hörs: att frågorna som ställdes till civila personer och ögonvittnen

gräver efter rädsla, sorg och upprördhet skiner igenom artiklarna trots att de flesta

reaktioner är av det mildare laget. I flera artiklar förblir det oklart ifall

uppseendeväckande citat är ett resultat av att journalisterna frågat ledande frågor eller

om intervjuobjekten faktiskt själva tänkt tankarna och tagit upp dem under intervjun.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skillnaderna mellan HS och IS var relativt

små. Jag förväntade mig att IS skulle ha ett större antal korta notiser, vilket stämmer.

Jag trodde emellertid också att artiklarna av sin karaktär skulle vara mer spekulerande

och att skillnaden till HS skulle vara större. HS och IS innehåll är ändå väldigt lika på

många sätt och starkt affektivt material framkommer i båda medierna i en rätt så bred

grad, men materialet varierar till sin karaktär. Starkt affektframkallande ämnen är

kvinnlighet, invandring och brottets offentliga karaktär. Offentligheten leder fokuset in

på ögonvittnen och hjältehistorier och en stor del av rapporteringen kretsar kring vad

olika individer, oftast helt orelaterade till attacken, känner kring fallet. HS material

känns aningen djupare och artiklarnas affektivitet är byggt kring rubrik,

intervjuobjektens citat och långt uttänkt bildmaterial. IS i sin tur har satsat på snabba

nyheter, lättillgängliga samt uppseendeväckande videor och bilder samt affektiva

rubriker. Fördelningen går hand i hand med kvälls- och morgontidningens
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traditionsenliga karaktärer: kvällstidningarna ska väcka uppmärksamhet och göra

läsaren intresserad snabbt och effektivt genom "se bilderna" -mentaliteten medan

morgontidningarna till en större grad litar på läsarnas lojalitet och tillit till tidningen och

materialet i fråga.

En av de största bristerna med studien i denna avhandling är begränsningarna gällande

materialets storlek p.g.a. resursbrist. Eftersom mängden artiklar var så stor redan de

första några dagarna efter attacken var det för mig omöjligt att granska artiklarna under

en längre period. Eventuellt kunde ett bredare material ge en annan syn på affektiviteten

i artiklarna, speciellt med tanke på resultaten exempelvis Falkheimer (2014) fick i sin

studie om terrorattentaten i Norge 2011: att traditionella, informativa nyhetsartiklar är

det som dominerar kommunikationsfältet i en krissituation. Alltså kunde resultaten vara

betydligt annorlunda ifall de granskade artiklarna var från en senare tidpunkt eller ett

bredare tidsintervall. Det här är definitivt något som kan påverka avhandlingens

pålitlighet. Som tidigare nämnt finns det även vissa öppna frågor i huruvida

materialsökningen fungerat helt problemfritt då det på webben är svårt att välja ut

sökord och -metoder som med säkerhet ger ett heltäckande resultat. Min personliga

utvärdering är att urvalet är representerande för helheten och att jag med de metoder jag

valt fått det bästa möjliga resultat, men det måste ändå konstateras att ett bortfall p.g.a.

det här är möjligt och att det kan påverka studiens trovärdighet. Emellertid tror jag inte

att resultatet märkvärt skulle ha ändrats fast den kvalitativa innehållsanalysen bestått av

ett lite större eller mindre material då resultaten är så talande i sin helhet. Det bör också

noteras att kritisk diskursanalys är en väldigt subjektiv analysmetod som inte ger

särskilt mycket verktyg för själva analysprocessen, utan det konkreta utförandets

karaktär är helt och håller beroende av forskarens personliga preferenser och val. Därför

kunde resultaten också eventuellt se delvis annorlunda ut ifall analysen var utförd av en

annan forskare.

Med tanke på framtida forskning skulle det vara intressant att utöka denna avhandling

till ett innefatta en längre tidsperiod och ett större urval skulle också kunna ge nya

vinklar. Det skulle vara intressant att studera rapporteringen inom exempelvis några

veckor eller direkt efter attacken och direkt efter domen 2018. Är affektiviteten starkast

direkt efter ett brutalt brott eller ökar den ännu mer i ett senare skede, är en fråga jag
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gärna skulle granska i framtiden. Det skulle också vara intressant att jämföra resultaten i

den här avhandlingen med andra mediehus och eventuellt andra tidsperioder, hur

rapporteringen t.ex. sett ut i samband med fall innan millennieskiftet jämfört med nu.

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i hur dessa nyheter påverkar

medieanvändaren, ändrar hens tankar och ställning till fallet i fråga, alltså hur mycket

nyhetskällan påverkar medieanvändarens åsikt om fallet.
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