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Abstract
Det här är en kvantitativ enkätundersökning som besvarar vilka medier undersökningens
deltagare vänder sig till, vilka krav de ställer på medierna, samt vilka medier som
tillfredsställer deras behov under coronapandemin 2019/2020. När en kris som påverkar hela
samhället inträffar spelar medierna en betydande roll, därför är det nödvändigt att undersöka
hur publiken använder och upplever dem under sådana omständigheter.
Resultatet visar att en majoritet av undersökningens deltagare vänder sig till Sveriges
Television för att ta del av nyhetsrapporteringen under den aktuella krisen. Resultatet visar
också att undersökningens deltagare främst vill tillfredsställa kognitiva behov – att få kunskap
och information. Dessutom visar resultatet att undersökningens deltagare anser att medierna
lever upp till generella krav om snabb, tydlig och tillförlitlig nyhetsrapportering även under
coronapandemin.
Förhoppningen är att denna studie kommer kunna användas i framtida forskning om
medieanvändning under extraordinära omständigheter.
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1. Inledning
I den här studien kommer vi att undersöka de krav publiken ställer på nyhetsrapporteringen
under coronapandemin 2019/2020, samt vilka av publikens behov medierna tillfredsställer.
Det har tidigare gjorts forskning om kriskommunikation ur ett uses and gratificationsperspektiv, som avser att beakta publikens användning och behov av nyhetsrapporteringen.
Här kan man exempelvis nämna ”Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och
myndigheter i det digitala medielandskapet”, som undersöker vilka faktorer som påverkar
människors medievanor under kris (Odén, Johansson, Ghersetti, Djerf-Pierre 2016). En annan
studie som är relevant att lyfta fram är ”Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad
medievärld”, som sammanfattar den moderna användningsforskningen (Andersson 2014).
Den kris som kommer att utgöra en grund för vår undersökning är exceptionell –
coronapandemin och dess konsekvenser har dominerat mediernas innehåll sedan nyheten om
viruset uppdagades, såväl i Sverige som internationellt. Det saknas motstycke i modern tid.
Denna globala pandemi, som redan satt sin prägel på 2020, kommer att vara grunden för vår
studie om publikens medieanvändning under krissituationer.
Vi avser att undersöka vilka medier människor vänder sig till, vilka aspekter publiken anser
vara viktiga i nyhetsrapporteringen under coronapandemin, samt vilka medier som lever upp
till publikens krav och förväntningar på kommunikationen under dessa omständigheter.
Genom att studera publikens relation till medierna under en pågående kris kan man kartlägga
hur publiken upplever att medierna presterar under den aktuella krisen. Detta möjliggör för
medierna att anpassa sitt innehåll efter publikens krav och behov i framtida kriser. Eftersom
coronapandemin pågår just nu saknas forskning om publikens medieanvändning och deras
upplevelser av den – därför är det av högsta relevans att undersöka detta.
I denna undersökning har vi valt att studera en så heterogen grupp som möjligt för att denna
mindre grupp i större utsträckning ska kunna representera den svenska mediepubliken. Med
heterogen grupp menar vi framför allt spridning i ålder och geografisk härkomst.

1.1 Bakgrund
På kvällen den 30 december 2019 uppmärksammades det första fallet av det nya
coronaviruset SARS-CoV-2 i den kinesiska staden Wuhan. Enligt Folkhälsomyndigheten
finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen – de flesta hos olika djurarter
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(Folkhälsomyndigheten 2020). Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 kan smitta människor,
och ger upphov till sjukdomen covid-19 som kan vara livshotande. När vi i denna studie
skriver om coronaviruset eller coronapandemin syftar vi på SARS-CoV-2 eller virusets
konsekvenser för samhället.
Viruset fick snabbt spridning i Sverige liksom övriga Europa. Den 11 mars 2020, efter att
drygt 100 000 människor världen över smittats, meddelade Världshälsoorganisationen (WHO)
att spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. Sedan dess har börsen rasat, länder
satts i karantän, gränser stängts, sport- och kulturevenemang ställts in och skolor stängts.
Vi kommer i denna studie att benämna spridningen av coronaviruset som kris, eller mer
specifikt coronakrisen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär
kris en ”händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner” (MSB 2020).
Begreppet samhällskris kan definieras på olika sätt och brukar delas in i två huvudsakliga
kategorier. Till den första räknas kriser som haft ett tydligt uppsåt – exempelvis terrorattentat,
till den andra oavsiktliga kriser som pandemier och ekonomiska kollapser (Ulmer, Sellnow &
Seeger 2007).
I studier om krisjournalistik har man pekat på hur en kris utlöser ett omedelbart och stort
behov av information hos allmänheten (Seeger, Sellnow & Ulmer 2003; Boin, t’Hart &
McConnell 2009). Därför spelar medierna en extra viktig roll i samhällen under
krissituationer som pandemier, framför allt som förmedlare av information mellan regering,
myndigheter och befolkning (Odén et al. 2016). Befolkningen behöver veta vad som gäller.
Vilka beslut har regeringen fattat, och vilka är myndigheternas rekommendationer? Eftersom
nya beslut tas dagligen behöver befolkningen ständigt hålla sig uppdaterad.
Information om coronaviruset har kommit att fylla svenska medier – ämnet gick snabbt från
att vara en snackis till att bli en allmän angelägenhet. I en artikel på Dagens Nyheter skriver
Haidl och Ewald (2020) att coronaviruset nämnts fler än 114 000 gånger i svenska medier
sedan årsskiftet. Ämnets dominans i svenska nyhetsmedier väckte ett intresse hos oss att
studera publikens nyhetskonsumtion under dessa extraordinära omständigheter.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka vilka nyhetsmedier svenska konsumenter använder
under coronakrisen, samt vilka faktorer som påverkar publiken i deras val av medier under
pandemin. Vi kommer även att undersöka huruvida publiken anser att nyhetsmedierna
tillfredsställer deras behov, samt lever upp till deras krav på nyhetsrapporteringen under
krisen eller inte.
Mot bakgrund av tidigare forskning om hur svenska mediekonsumenter använt medier under
krissituationer vill vi undersöka hur publiken upplever rapporteringen om en särskild kris,
nämligen coronakrisen. Stämmer upplevelserna överens eller är denna kris unik i något
avseende? Har konsumenterna samma behov av, och krav på nyhetsrapporteringen under
denna kris som under andra kriser?
I studien söker vi en förståelse för vilka faktorer som gör att människor använder just de
medier som de gör under en specifik krissituation. Vilka medier tillfredsställer publikens
behov, vilka gör det inte, och vilka konsekvenser får det för medieanvändningen i stort?
Vi gör denna undersökning mitt i coronapandemin. Därför kommer vi inte kunna dra några
slutsatser om hur nyhetsrapporteringen, under den aktuella perioden, påverkar människors
medievanor på sikt. Det vi kan göra är att undersöka nuvarande nyhetskonsumtion och
upplevelser av nyhetsrapporteringen.
Mot bakgrund av detta har vi formulerat följande forskningsfrågor:
● Till vilka medier vänder sig publiken under coronapandemin?
● Upplever publiken att medierna tillfredsställer deras behov under coronapandemin?
● Upplever publiken att medierna lever upp till deras krav på nyhetsrapporteringen
under coronapandemin?

2. Teoretiskt ramverk
Denna undersökning syftar till att undersöka vilka medier den svenska publiken vänder sig till
under de särskilda omständigheter som uppstått till följd av coronapandemin, vilka aspekter
som blir viktiga i val av medier under dessa omständigheter, samt vilka medier som publiken
anser lever upp till deras krav på nyhetsrapporteringen under krissituationer.
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För att studera mediepubliken och dess relation till och användning av medier är uses and
gratifications (användningsforskningen) den bäst lämpade forskningstraditionen.
Användningsforskningen var fram till 1980-talet den centrala och mest använda teorin i
studier som undersökte mediepubliken (Wadbring & Bergström 2019). Här ligger fokus på
funktioner som medier fyller i samhället och behov de kan tillfredsställa för publiken – vilket
är vad vi intresserar oss för i denna studie.

2.1 Uses and gratifications
Publiken spelar en avgörande roll för journalistiken; utan publik ingen journalistik. Det är
publiken som både betalar för och uppmärksammar journalistiken – därigenom bidrar
publiken till journalistikens existens. På senare tid har medieutvecklingen lett till ett allt större
utbud av medieinnehåll och plattformar. Som följd har konkurrensen om konsumenternas tid,
uppmärksamhet och pengar ökat (Wadbring & Bergström 2019).
Hur mediekonsumtionen ser ut beror på otaliga faktorer. Att till fullo förstå hur människor i
största allmänhet förhåller sig till och förstår medieinnehåll är ett omfattande och
tidskrävande projekt som vi inte har möjlighet att göra i denna studie. Däremot har vi
möjlighet att ställa specifika frågor om medieanvändning, för att kunna förklara vilka
mekanismer som påverkar publikens val av medieinnehåll (Wadbring & Bergström 2019).
Vår förhoppning är att denna undersökning ska kunna fungera som en grund för framtida
studier om publikens förhållande till nyhetsmedier och deras innehåll under särskilda
omständigheter.
Vad får människor ut av att använda medier? Vilka aspekter är viktiga för publiken i val av
medieinnehåll? Med hjälp av den klassiska användningsforskningen kan man kartlägga två
viktiga aspekter av medieanvändningen: vilka medier använder människorna (use), och vad
får de ut av sin mediekonsumtion (gratification). Den här modellen har sin utgångspunkt i
idén om att människor har olika behov av att ta del av medier och medieinnehåll (Wadbring &
Bergström 2019).
Publikforskningen uppstod i samband med masskommunikationens uppkomst i USA på 1940talet. Utgångspunkten för forskningen var att medierna hade direkta effekter på publikens
beteenden – som man ansåg var relevanta att undersöka. Med tiden kom forskare även att
intressera sig för vilka effekter publiken hade för medierna (Rosengren 1974; Rubin 2002;
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Sullivan 2013). På 1970-talet uppkom en modell som förklarar att människors
medieanvändning beror på sociala och psykologiska behov, vilka genererar förväntningar på
medierna (Blumler & Katz 1974).
Ett mediums publik formas ofta utifrån likheter i individuella behov, intressen och smak. När
man talar om individuella behov i medieanvändning syftar man i huvudsak på information,
underhållning, trygghet och att hitta ämnen att prata med andra människor om. Dessa behov
kan sammanfattas i följande fyra underkategorier (Andersson 2014; Sullivan 2013):
● Kognitiva behov: kunskap och information.
● Affektiva och eskapistiska behov: nöje, avkoppling, underhållning.
● Integrativa behov: skapa trygghet, delaktighet, strukturering och status
● Sociala behov: socialisering och social interaktion
Med hjälp av dessa motiv kan man generalisera ett särskilt mediums publik, eller se vilken typ
av publik som föredrar ett visst innehåll framför ett annat. Den centrala frågan inom
användningsforskningen är: varför använder folk medier, och vad använder de medierna till?
(McQuail 2010).
För att på ett djupare plan kunna studera det valda ämnet har vi ställt våra resultat i relation
till tidigare forskning som främst behandlar publikens krav och behov av
nyhetsrapporteringen under kriser. Vi kommer även att ta avstamp i forskning där man
intresserat sig för vilka faktorer som är avgörande för publikens val av nyhetsmedier under
särskilda omständigheter, såsom en samhällskris eller katastrof.
Merparten av de studier som gjorts om kriskommunikation har utgått från ett
organisationsperspektiv, där man tittat på hur exempelvis myndigheter och medier agerat och
organiserat sig under kris (Odén & Ghersetti 2019). Hur publiken upplever och konsumerar
nyhetsmedier under kriser och vilka faktorer som kan ligga bakom olika mediebeteenden är
ett mindre utforskat ämne. Därför finner vi det relevant att undersöka just detta.

2.2 Publikens krav och behov
För att kunna undersöka hur publiken använder medier och varför de använder vissa medium
framför andra, behöver vi ta del av tidigare forskning som undersökt vilka krav människor
ställer på nyhetsrapporteringen, samt vilka behov de vill tillfredsställa genom att konsumera
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nyheter. Människor ställer alltid krav på nyhetsrapporteringen – detta är alltså inte unikt för
krissituationer. Men vad som sker när samhället står inför en kris är att dessa krav och
förväntningar förstärks och blir viktigare för konsumenten (Odén et al. 2016).
Vilka behov medier kan uppfylla hos människor, och vad människorna får ut av att använda
medier är viktiga grundstenar inom användningsforskningen, och något som flertalet forskare
ägnat sig åt att undersöka (Wadbring & Bergström 2019). I en teoretisk modell från 1970-talet
som används inom användningsforskningen beskrivs hur människors medieanvändning beror
på deras sociala och psykologiska behov (Andersson 2014). Behoven ser olika ut för olika
människor, men enligt Andersson formas de av ”det omgivande samhället och dess
mediestruktur, samt av individens personliga egenskaper i form av psykologiska drag och
sociala faktorer som utbildning, inkomst, kön, bostadsort och position i livet” (Andersson
2014, s. 11).
Arkhede och Ohlsson (2015) drog en liknande slutsats i sin analys av den nationella SOMundersökningen 2014, där svenskarnas mediekonsumtion studerades. Studiens resultat
indikerar att människors bakgrund spelar en stor roll för medieanvändningen – faktorer som
utbildningsnivå, kön, social klass och kulturvanor är av betydelse för vilka medier människor
generellt vänder sig till. Resultatet i studien visar att generationstillhörighet är den
bakgrundsfaktor som spelar störst roll i frågan om medieanvändning. Studien visar
exempelvis att yngre personer framförallt använder digitala medier och kvällspress på internet
när de konsumerar nyheter, medan äldre personer främst använder linjära nyhetsmedier.
Resultat från tidigare studier visar att de bakomliggande orsaker som vanligtvis styr
människors medieanvändning till hög grad även styr medieanvändningen under
krissituationer (Ghersetti 2011). Därför kan forskning som rör människors generella
medievanor ligga som grund för studier om hur människor använder medier under särskilda
omständigheter.

2.3 Publikens krav och behov under kris
Det är viktigt att reflektera över är att människan inte är en homogen grupp. En generalisering
av människors krav på nyhetsrapporteringen kan aldrig visa en exakt bild av verkligheten
(Odén et al. 2016). Synen och kraven på nyhetsrapporteringen skiljer sig åt människor
emellan beroende på faktorer som bland annat bakgrund och klasstillhörighet. Under
samhällskriser eller katastrofer blir dessa skillnader extra tydliga (Odén et al. 2016). Detta kan
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bero på att människor i olika samhällsgrupper påverkas av samma kris på olika sätt och i olika
grader – detta beroende på vilken typ av kris som inträffar samt var den inträffar.
Ju närmare människor befinner sig en aktuell kris, desto större krav ställer man på
rapporteringen om den. Därav går det inte att förutsätta att alla människor fungerar och
resonerar likadant i förhållande till en särskild kris. Det går däremot att lokalisera ett antal
etablerade krav som publiken generellt tycks ställa på nyhetsrapporteringen (Odén et al.
2016). Dessa generella krav kan sammanfattas i faktorer som snabbhet, tydlighet och
tillförlitlighet. Dessa är krav som alltid ställs på nyhetsrapporteringen, men som spetsas till
och får större betydelse under krissituationer (Odén et al. 2016).
Under samhällskriser blir nyhetsmediernas roll som informationsförmedlare mellan regering,
myndigheter och allmänhet särskilt viktig för allmänheten. Under kriser krävs det att
kommunikationen är snabb, så att allmänheten kan få den information de behöver i rätt tid
(Odén et al. 2016). Det kan exempelvis handla om viktiga beslut eller dokument från
myndigheter som direkt eller indirekt berör individen. Att informationen är tydlig, så att
människor på ett enkelt sätt kan ta till sig informationen som nyhetsmedierna förmedlar, är
också av stor relevans. Dessutom blir tillförlitlighet extra viktigt under krissituationer –
människor har behov av sanningsenlig nyhetsrapportering för att kunna bilda sig en korrekt
uppfattning av situationen utan att vilseledas (Odén et al. 2016). Dessa krav är inte alltid
enkla för nyhetsmedierna att leva upp till – vid varje ny kris står de inför nya utmaningar. Alla
kriser ser olika ut, vilket gör att det inte finns en given mall för nyhetsmedierna att arbeta
efter.
En problematik som kan uppstå när det kommer till snabbhet och tydlighet inom
nyhetsförmedlingen under krissituationer är att kommunikatörerna på myndigheterna inte
alltid kan leverera den mängd information, i den takt som nyhetsmedierna önskar (Odén et al.
2016). En konsekvens av detta är att nyhetskonsumenten inte upplever att medierna lever upp
till deras krav och förväntningar. I stället upplevs rapporteringen som bristfällig. Problemen
som kan uppstå vad gäller tillförlitlighet handlar först och främst om att olika
samhällsgrupper har olika preferenser för hur rapporteringen av krisen ska förmedlas. Vissa
grupper (mer specifikt de grupper som är direkt berörda av krisen) brukar hävda att medierna
bör ”avhålla sig från dramaturgiska överdrifter” (Odén et al. 2016, s. 244). Medieföretagen å
deras sida kan använda dramaturgi som ett verktyg för att nå ut till och locka in den breda
publiken.
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I den nationella SOM-undersökningen 2010 undersöktes hur människor förväntas använda
massmedier under olika typer av krissituationer. I resultatet framkom att människor generellt
tycks ha ett större behov av att ta del av nyheter och information i samband med kriser än
under normala omständigheter (Ghersetti 2011). Ghersetti menar att människors behov tycks
se olika ut under olika typer av kriser, men sammanfattningsvis är behovet och efterfrågan av
snabba och aktuella nyheter större ju mer akut krisen i fråga är (Ghersetti 2011). Hot som
ligger nära och kan vara direkt skadliga för människor gör att behovet av information är
livsviktig. Ghersetti lyfter som exempel fram ett gasutsläpp, som enligt henne skapar ett akut
behov av snabb information för personer som befinner sig i närheten (Ghersetti 2011).
Andra typer av kriser som inte inträffar i vår direkta närhet, men som ändå kan vara viktiga
för människor att få snabb information om är exempelvis terrorattacker i grannländer. Under
sådana omständigheter är det viktigt för allmänheten att kunna ta del av nyhetsrapporteringen,
eftersom situationen drastiskt kan förändras i takt med att hotet förflyttas närmare geografiskt
(Ghersetti 2011).
Det finns ytterligare exempel på kriser som är allvarliga, även om dessa inte är lika direkta
eller plötsliga – exempelvis ett miljöproblem eller en epidemi. Ghersetti menar att
informationen i dessa lägen inte måste vara lika snabb, men desto viktigare blir korrektheten
(Ghersetti 2011). Mot bakgrund av detta konstateras att människors behov av nyheter under
krissituationer ser olika ut beroende på vilken typ av kris det rör sig om, och att deras
medieanvändning ställs i relation till dessa behov. Vad som kan konstateras är att medier,
oavsett typ av krissituation, spelar en stor roll, då de är den viktigaste länken mellan
myndigheter och medborgare (Falkheimer, Heide & Larsson 2009).

3. Metod
Enkätundersökningar är vanliga som metod inom den samhällsvetenskapliga
forskningsgrenen och är lämplig när man vill studera en större grupp människors attityder och
beteenden (Johansson & Karlsson 2019). Metoden är väl etablerad, inte minst inom
medieforskningen där den ofta används för att kartlägga och förstå människors medievanor
(Larsen, Knapskog, Helland & Østbye 2004).
Då denna undersökning syftar till att studera människors beteenden, krav och behov i fråga
om medieval under coronapandemin, anser vi att en kvantitativ enkätundersökning är den
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metod som är mest lämplig. Hade vi i denna studie istället intresserat oss för mer djupgående
svar från en mindre grupp människor hade en kvalitativ intervjumetod varit ett lämpligare val
(Ekström & Larsson 2019). Men då vi i denna studie snarare vill undersöka den breda
massans medievanor under coronapandemin anser vi att en kvantitativ enkätundersökning
fungerar bäst för vårt ändamål. Metoden tillåter en relativt liten grupp att representera en
större population, vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan få en bild av situationen i stort
(Johansson & Karlsson 2019). Coronapandemin berör inte enbart en specifik samhällsgrupp –
därför har vi valt att fokusera på att undersöka en bred grupps beteenden, krav och behov.
Även om vår studie är för liten för att kunna spegla verkligheten, så kan den ge oss en
indikation om hur resultatet i en större undersökning skulle kunna se ut.

3.1 Population och urval
I denna undersökning har vi valt att undersöka en bred målgrupp. Vi hade kunnat begränsa
urvalet till exempelvis studenter, människor i en viss ålder eller människor som bor på en
specifik geografisk plats – men då vårt primära syfte är att undersöka hur svenskarna generellt
använder nyhetsmedier under coronapandemin beslutade vi oss för att studera människor av
olika kön, ålder, bakgrund och yrkesgrupper.
Eftersom vi i denna undersökning endast har möjlighet att studera en liten del av populationen
behöver vi reflektera över om urvalet är representativt för den grupp vi har som mål att
undersöka (Johansson & Karlsson 2019). Vi kom fram till att vi tillsammans, med hjälp av
sociala medier skulle kunna nå ut med enkäten till en relativt bred målgrupp. Vi är medvetna
om att våra deltagare inte kommer att kunna ge oss en exakt uppfattning om hur den generella
mediepubliken använder nyhetsmedier under coronapandemin – däremot kan vår
undersökning ge oss en indikation på hur resultatet i en mer omfattande studie skulle kunna se
ut (Johansson & Karlsson 2019).
Vi har i denna studie använt oss av ett bekvämlighetsurval eftersom vi valt de personer som är
lättast för oss att nå, i detta fall genom vårt kontaktnät (Trost 2012).

3.2 Operationalisering och genomförande
Vår studie syftar till att undersöka vilka nyhetsmedier svenskarna vänder sig till, samt vilka
krav och behov de ställer på rapportering under coronapandemin. Frågorna i enkäten är
utformade för att kunna besvara dessa forskningsfrågor.
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Vi gjorde vår enkätundersökning i form av en webbenkät via Google Formulär. Vi är
medvetna om att det kan finnas brister i Googles hantering av data. Därför var vi i enkäten
transparenta med hur vi skulle hantera den insamlade datan. Vi infogade även en länk till
Googles egna information om hur de hanterar datainsamling, så att deltagarna själva kunde ta
ställning till huruvida de ville medverka eller inte.
Valet föll på en digital enkät eftersom det är den mest effektiva formen. Med denna metod
kan deltagarna svara på våra frågor när det passar dem. Hade vi i stället gjort undersökningen
via telefon hade vi behövt anpassa vårt arbete efter andras tid – det är även rimligt att anta att
bortfallet hade blivit större med detta tillvägagångssätt. Dessutom kan vi genom en digital
enkät snabbt och enkelt sammanställa datan, utan att behöva registrera svaren manuellt.
Genom en webbenkät kan vi också snabbt och enkelt nå ut till en stor mängd människor
genom att dela länken på sociala medier, så att människor i sin tur kan dela den vidare i sina
nätverk. Enkätformuläret i sin helhet finns bifogad som bilaga.
Eftersom man i en enkätundersökning tar tid från människor är det viktigt att man som
forskare utformar enkäten på ett sådant sätt att den inte tar för lång tid att besvara (Johansson
& Karlsson 2019). När vi utformade frågorna till vår enkät hade vi detta i åtanke, och vi fann
det viktigt att formulera få men relevanta frågor som kunde besvara våra frågeställningar.
Något som också är av största vikt för att få relevanta svar i enkäter är att frågorna är
begripliga för deltagarna (Johansson & Karlsson 2019). Vi valde därför att inte använda för
komplicerade eller akademiska ord i våra frågor, vi försökte i stället genomgående i enkäten
att använda ett vardagligt, lättbegripligt språk.
I den första enkätfrågan: ”Mina primära nyhetskällor under coronapandemin är:” behövde vi
göra en avgränsning i svarsalternativen, eftersom alla potentiella nyhetskällor inte skulle
rymmas. Vi gjorde en avgränsning till de nyhetsmedier vi uppfattar vara de vanligaste bland
allmänheten. Här gjorde vi ett aktivt val att inkludera Folkhälsomyndighetens hemsida som
ett svarsalternativ, trots att detta inte är ett traditionellt medium. Vi gjorde detta val eftersom
vi upplever att Folkhälsomyndigheten har varit särskilt synliga under denna kris. Därför ville
vi undersöka om deltagarna i denna enkät vänder sig direkt till Folkhälsomyndigheten i stället
för att ta del av deras information via traditionella nyhetsmedier. Dessutom inkluderade vi
sociala medier som ett svarsalternativ, trots att det snarare är en plattform där innehåll från
olika nyhetsmedier delas. Detta val gjordes eftersom vi ville nå ut till personer som inte aktivt
söker sig till traditionella medier, men som ändå exponeras för deras innehåll.
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Om deltagarna upplevde att de saknade något alternativ, kunde de själva fylla i ett svar under
alternativet ”annat”. Vi upprepade denna strategi genomgående i enkäten och lade till
alternativet ”annat” som svarsalternativ på flertalet av frågorna.
En av frågorna syftar alltså till att undersöka vilka medier deltagarna konsumerar under
coronapandemin. Resterande frågor syftar till att undersöka varför deltagarna väljer just de
medier de gör – här undersöks exempelvis vilka behov man önskar få tillfredsställda när man
konsumerar nyhetsmedier under coronapandemin, samt vilka medier man upplever lyckas
med detta. Dessa frågor undersöker även vad mediepubliken anser vara viktigast i
nyhetsrapporteringen under coronapandemin, samt om de generellt upplever att medierna
missat något i sin rapportering under denna aktuella kris. I den sista enkätfrågan undersöks
deltagarnas ålder. Vi valde att placera denna fråga sist i enkäten eftersom människor ibland
anser att denna information är känslig. Frågan kan också uppfattas som ointressant – hade vi
placerat denna fråga i början av enkäten hade människor eventuellt tappat motivationen att
fortsätta svara (Johansson & Karlsson 2019).
När vi ansåg att den första versionen av vår enkät var färdigställd genomförde vi en pilotenkät
för att se hur väl våra frågor och svar fungerade enligt deltagarna. Vi lät 25 personer i vår
närhet svara på denna. Dessa lämnade ett antal kommentarer och synpunkter, som vi sedan
tog hänsyn till i utformningen av enkäten. Somliga ansåg att vissa frågor kunde förtydligas
och att svarsalternativ kunde adderas. Vi bestämde oss för att spetsa enkäten ytterligare för att
den skulle bli så relevant som möjligt i relation till vårt syfte – detta genom att lägga till
frågor om vilka behov publiken vill tillfredsställa, samt en fråga om huruvida publiken
generellt upplever att nyhetsmedierna tillfredsställer dessa eller inte. När vi var tillfreds med
vår andra version av enkäten skickade vi ut den till ett fåtal personer i vår närhet för att få
ytterligare feedback och kommentarer. Efter det utvecklade vi frågor och svarsalternativ
ytterligare – vi adderade en fråga om vilket innehåll publiken efterfrågar av nyhetsmedierna
under coronapandemin.
Slutligen, när enkäten var färdig (27 april 2020), delade vi länken på olika kanaler såsom
Facebook och Instagram. Vi bad också människor att dela länken vidare till deras kontaktnät
– detta för att få så stor spridning som möjligt. Enkäten var aktiv under två veckor innan vi
sammanställde datan.
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3.3 Bortfall
Vår målsättning var att få 250 svar på enkäten – eftersom vi fick in fler svar än så kan vi inte
tala om något externt bortfall. Däremot kan vi redovisa ett internt bortfall, det vill säga
deltagare som inte svarade på alla frågor i enkäten. I dessa typer av interna bortfall är det inte
självklart om man bör ta med personens övriga svar i analysen eller inte (Johansson &
Karlsson 2019). Då vi endast hade ett fåtal bortfall valde vi att inkludera dessa personers
övriga svar i studien – detta eftersom vi ansåg dessa vara intressanta för vår studie samtidigt
som det inte fanns anledning att misstänka att dessa skulle orsaka ett skevt resultat. Vi fann
inget systematiskt avbrott när vi sammanställde resultatet.

3.4 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp inom den kvantitativa forskningen, där
reliabiliteten kan stå för tillförlitlighet och validiteten för giltighet (Ekström & Johansson
2019).
För att en undersökning ska vara tillförlitlig krävs att datainsamlingen är giltig. I kvantitativa
studier är validiteten ofta relativt hög eftersom det finns goda möjligheter att generalisera
populationen med modern teknik som kan hjälpa till att slumpa urvalet (Johansson &
Karlsson 2019). När vi ser till de frågor vi ställt i enkätundersökningen är det också rimligt att
säga att validiteten är hög. Detta antagande kan vi göra då vi anser att våra frågor mäter det de
är avsedda att mäta. Datainsamlingen är relevant i relation till våra forskningsfrågor, vilket
gör att det insamlade materialet är giltigt (Johansson & Karlsson 2019). Det som kan
ifrågasättas i denna studie när det kommer till validitet är representation. Det går att diskutera
huruvida vi har ett tillräckligt stort deltagarantal och en tillräcklig spridning för att urvalet ska
kunna representera populationen i hela landet eller inte.
För att en studie ska ha hög reliabilitet måste resultatet kunna reproduceras, därför är det
nödvändigt att frågorna är tydliga och enkla att besvara så att inga missförstånd uppstår
(Heale & Twycross 2015). Det är rimligt att anta att reliabiliteten i denna studie är relativt
hög. Frågorna i enkäten utformades med hänsyn till forskning om enkätundersökningar. Vårt
antagande är att deltagarna förstod frågorna och därmed kunde svara korrekt utifrån sig själva.
Vi fick inga kommentarer om att frågorna var otydliga eller svåra att förstå, vilket stärker vår
tes.
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Framtida forskare kan utforma enkäter med liknade frågor som våra. Däremot kommer
framtida enkäter nå ut till andra personer under andra omständigheter, vilket innebär att
resultaten kommer att skilja sig från vårt. Ett problem med enkätundersökningar är just att
resultatet aldrig kan reproduceras, som det kan i exempelvis kvantitativa innehållsanalyser.
Detta eftersom forskare aldrig kan påverka vilka som medverkar i en enkätundersökning eller
om dessa svarar ärligt utifrån sina egna erfarenheter (Johansson & Karlsson 2019).
Sammanfattningsvis kan man säga att reliabiliteten i vår studie bör vara hög. Vi har följt
operationella regler för en kvantitativ enkätundersökning så att studien är standardiserad och
reproducerbar. Dessutom räknar vi med en hög validitet då datainsamlingen är relevant i
förhållande till våra forskningsfrågor.

3.5 Metodproblem
Det första och mest centrala problemet vi kom i kontakt med handlar om representation och
generalisering. Vårt mål var att undersöka en så bred målgrupp som möjligt, men då vi inte
hade möjlighet att göra en totalundersökning fick vi göra ett urval. Frågan som kan ställas är
hur väl vår urvalsram täcker populationen i stort. Det är rimligt att anta att vi fått en
undertäckning i vår studie, då vi inte har kunna nå hela den grupp vi ämnar undersöka
(Johansson & Karlsson 2019).
Figur 0: Deltagarnas ålder (n=259 deltagare)
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Figur 0 visar enkätdeltagarnas ålder. Vi frågade om deltagarnas ålder för att få en uppfattning
om vilken målgrupp vi slutligen nådde. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna var
mellan 25–34 år. Vi fick alltså en överrepresentation av en yngre målgrupp än den vi
hoppades nå. Mot bakgrund av detta kan vi säga att vårt resultat inte är representativt för hela
populationen. Däremot ger det oss en indikation om hur ett resultat i en mer omfattande
undersökning skulle kunna se ut. Vi kan därför, med den data vi samlat in, inte dra några
slutsatser om hela populationen, utan endast för den begränsade grupp vi studerat.
Ett annat metodproblem rör en av frågorna i enkäten, nämligen: ”Jag vill främst tillfredsställa
detta behov när jag konsumerar nyheter under coronapandemin:”. I denna fråga hade vi fyra
alternativ – ”Att få information och kunskap”, ”Att få underhållning och avkoppling”, ”Att
känna trygghet och delaktighet”, ”Att hitta ämnen att prata med andra människor om” – men
inget alternativ där deltagarna kunde svara ”vet ej” eller ”annat”. Vi gjorde detta val aktivt,
eftersom det annars uppstår en risk att deltagaren svarar ”vet ej” av bekvämlighetsskäl, för att
slippa ta ställning (Johansson & Karlsson 2019). Problemet som i stället uppstod var att
deltagarna tvingades att välja ett av våra alternativ, och vi kan alltså inte med säkerhet veta
om deltagarna svarat vad de verkligen tycker, eller om de valt ett slumpmässigt alternativ.
Två personer avstod helt från att svara på denna fråga. Vi beslutade oss för att inte stryka
svaren från de personer som hoppade över en eller flera av frågorna i enkäten eftersom vi inte
tror att det kommer att påverka resultatet då bortfallet endast utgjordes av ett fåtal deltagare
per fråga.
I vissa frågor kunde deltagarna kryssa i flera alternativ. Exempelvis i frågan om vilka
nyhetsmedier man primärt vänder sig till under coronapandemin. Här uppstod ytterligare ett
metodproblem – vi blev tvungna att manuellt gå igenom datan för att undersöka vilka
deltagare som hade svarat ett särskilt nyhetsmedium. Detta för att kunna jämföra de olika
deltagarnas svar i denna fråga med svaren i andra frågor. Efter att ha gjort det kunde vi hitta
samband och dra slutsatser.

4. Resultat
I detta avsnitt kommer resultatet från vår enkätundersökning att presenteras. Här kommer vi
att redovisa hur våra 259 deltagare svarat på de olika frågorna i enkäten. Resultaten kommer
att redovisas i såväl text som diagram då vi tror att det kommer att öka tydligheten.
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4.1 Nyhetskonsumtion
Figur 1: Nyhetskonsumtion (n=259 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Jag tar del av nyhetsrapporteringen under
coronapandemin:”
Figur 1 visar hur ofta respondenterna tar del av nyhetsrapporteringen under coronapandemin.
Resultatet visar att en majoritet – drygt 64 procent av deltagarna – tar del av
nyhetsrapporteringen flera gånger om dagen. Knappt 17 procent tar del av
nyhetsrapporteringen en gång om dagen, och endast 0,4 procent (en person) tar aldrig del av
nyhetsrapporteringen under coronapandemin.
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Figur 2: Val av nyhetskälla (n=259 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Mina primära nyhetskällor under coronapandemin är:”
Figur 2 visar vilka nyhetsmedier deltagarna primärt använder under coronapandemin. I denna
fråga kunde respondenterna kryssa i flera alternativ, samt skriva egna alternativ under
”annat”. Resultatet visar att knappt 58 procent använder SVT som en primär nyhetskälla.
Knappt 40 procent tar del av rapporteringen som Folkhälsomyndigheten tillgodoser på sin
hemsida. Drygt 36 procent använder sociala medier som en av sina främsta källor. En lika stor
andel tar del av TV4:s nyhetsrapportering. Ett fåtal personer angav egna svar som primära
nyhetskälla under coronapandemin, däribland utländska medier, och plattformar som
coronakartan.se. Bland de egna svaren redovisas endast Omni, som knappt 3 procent av
deltagarna angivit som en av deras primära källor – detta resultat bör inte jämföras med
resultatet från de givna svarsalternativen då flera personer klickat i ett redan befintligt
svarsalternativ än lagt till ett eget. Resterande individuella svarsalternativ inkluderas i
kategorin ”Övriga”, eftersom alla dessa var unika.
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4.2 Publikens behov
Figur 3: Publikens behov (n=257 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Jag vill främst tillfredsställa detta behov när jag
konsumerar nyheter under coronapandemin:”
Figur 3 visar att knappt 89 procent av deltagarna svarade att behovet ”Att få information och
kunskap” är det behov de främst vill tillfredsställa när de konsumerar nyheter under
coronapandemin. Drygt 7 procent svarade att de vill känna trygghet och delaktighet, drygt 4
procent av deltagarna vill främst tillfredsställa behovet ”Att få underhållning och
avkoppling”. Knappt 1 procent svarade att de vill hitta ämnen att prata med andra människor
om.
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Figur 4: Medier som tillfredsställer behov (n=257 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Jag anser att dessa mediers nyhetsrapportering
tillfredsställer mina behov under coronapandemin:”
Figur 4 visar vilka nyhetsmedier respondenterna anser tillfredsställer deras behov under
coronapandemin. Deltagarna kunde här kryssa i flera alternativ. Drygt 59 procent svarade att
SVT tillfredsställer deras behov, drygt 50 procent svarade folkhalsomyndigheten.se, och
knappt 35 procent svarade TV4. Endast knappt 7 procent av deltagarna svarade lokaltidning
och drygt 8 procent svarade Expressen.
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Figur 5: Medier som inte tillfredsställer behov (n=233 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Jag anser INTE att dessa mediers nyhetsrapportering
tillfredsställer mina behov under coronapandemin:”
Figur 5 visar vilka medier respondenterna inte anser tillfredsställer deras behov under
coronapandemin. Här svarade 70 procent att sociala medier inte tillfredsställer deras behov,
knappt 43 procent svarade Aftonbladet. Endast knappt 6 procent svarade
folkhalsomyndigheten.se och 6 procent svarade SR.
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4.3 Generella upplevelser
Figur 6: Upplevelser av nyhetsrapporteringen (n=254 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Jag upplever att nyhetsrapporteringen under
coronapandemin är:”
Figur 6 visar hur deltagarna generellt upplevt nyhetsrapporteringen under coronapandemin i
fråga om snabbhet, tillförlitlighet och tydlighet. Här har deltagarna fått svara på varje kategori
på en skala 1 till 5, där 1 betyder inte alls (snabb, tillförlitlig, tydlig) och 5 betyder mycket
(snabb, tillförlitlig, tydlig).
I snitt upplever deltagarna att nyhetsrapporteringen under coronakrisen varit:
Snabb: 3,9 på en skala 1–5.
Tillförlitlig: 3,09 på en skala 1–5.
Tydlig: 3,04 på en skala 1–5.
Resultatet visar att publiken generellt upplever att nyhetsrapporteringen är snabb, tillförlitlig
och tydlig under coronapandemin. Det som sticker ut är att en majoritet av deltagarna
upplever att nyhetsrapporteringen under coronapandemin är snabb eller mycket snabb.
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Figur 7: Efterfrågat innehåll (n=257 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Det är viktigt för mig att de nyhetsmedier jag konsumerar
under coronapandemin rapporterar om (välj max tre punkter):”
Figur 7 visar att drygt 61 procent av deltagarna svarade att de anser det vara viktigt att de
nyhetsmedier de tar del av under coronakrisen rapporterar om forskning om coronaviruset.
Nästan lika många, drygt 60 procent, svarade Folkhälsomyndighetens presskonferens och
drygt 52 procent svarade data och statistik för Sverige (antal smittade och antal dödsfall).
Knappt 7 procent anser att det är viktigt att nyhetsmedierna rapporterar om personliga
upplevelser av covid-19. Drygt 12 procent anser att det är viktigt att det rapporteras om
innehåll som inte rör coronapandemin.
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Figur 8: Uteblivet innehåll (n=226 deltagare)

Frågeställning i enkätformulär: ”Jag anser att nyhetsmedier generellt under
coronapandemin rapporterar för lite om (välj tre punkter):”
Figur 8 visar vad deltagarna anser att nyhetsmedierna generellt rapporterat för lite om under
coronapandemin. Knappt 47 procent svarade att de anser att det rapporteras för lite om
forskning som rör coronaviruset. Drygt 30 procent svarade innehåll som inte rör
coronaviruset, och en nästan lika stor andel svarade smittade personers upplevelser av covid19. Endast ett fåtal personer formulerade ett eget svar under alternativet ”annat”. Drygt 8
procent har svarat att det inte rapporteras för lite om Folkhälsomyndighetens presskonferens.
Drygt 10 procent svarade att det inte rapporteras för lite om data och statistik för Sverige
(antal smittade och antal dödsfall).

5. Analys
Syftet med denna studie är att undersöka vilka nyhetsmedier svenskarna vänder sig till under
coronapandemin, samt vilka krav och behov publiken har på nyhetsrapporteringen.
I kommande avsnitt kommer vi att diskutera och analysera resultaten från enkätstudien och
koppla dessa till våra forskningsfrågor. Vi kommer att utgå från användningsforskningens
principer när vi jämför våra resultat med tidigare studier.
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5.1 Olika medier tillfredsställer olika behov
En stor majoritet av deltagarna konsumerar nyheter flera gånger om dagen under
coronapandemin, endast ett fåtal personer konsumerar nyheter mer sällan än så. I den
nationella SOM-undersökningen 2010 undersöktes hur människor förväntas använda
massmedier under krissituationer, och resultatet visade att människor generellt förväntas ta
del av mer nyheter under kriser i förhållande till vad de gör under ”normala omständigheter”
(Ghersetti 2011). I denna studie har vi inte undersökt huruvida människors nyhetskonsumtion
ökat under coronapandemin eller ej, men med stöd av tidigare forskning kan man anta att så
är fallet. Några sådana data kan förvisso inte besvara någon av våra frågeställningar, däremot
kan den ge relevans åt vår studie. De flesta människor konsumerar nyheter frekvent under
coronapandemin. Därför anser vi det vara rimligt att undersöka hur nyhetsrapporteringen
upplevs.

Av resultatet framkommer att sociala medier är en av deltagarnas primära nyhetskällor under
coronapandemin. Samtidigt har 70 procent av deltagarna svarat att sociala medier inte
tillfredsställer deras behov. Det finns således en diskrepans mellan det medium man väljer att
använda och det man anser tillfredsställer ens behov. En tänkbar anledning till att så många
svarat att sociala medier är en av deras primära nyhetskällor kan vara att människor som
använder sociala medier exponeras för nyheter trots att det inte var deras huvudsakliga syfte
med användningen (Jervelycke Belfrage & Bergström 2017). Man bör således reflektera över
om de som svarat att sociala medier är en av deras primära nyhetskällor är medvetna om
vilken som är ursprungskällan till det delade materialet.
Vår undersökning visar att 87 procent av deltagarna främst vill tillfredsställa det kognitiva
behovet: att få information och kunskap. En grundprincip inom användningsforskningen är att
publiken väljer olika typer av medium för att tillfredsställa olika behov, vilket vårt resultat
antyder (McQuail, Golding & de Bens 2005). Publiken konsumerar sociala medier under
coronapandemin för att tillfredsställa andra behov än det primära. Det kan röra sig om
underhållning, trygghet och delaktighet eller att hitta ämnen att prata med andra människor
om.

Om man analyserar vilka medier människor använder som primära nyhetskällor under
coronapandemin i relation till vilken åldersgrupp de tillhör, går det att se mönster. Exempelvis
är 63 procent av de som svarat att de använder sociala medier som en av sina primära
nyhetskällor under coronapandemin 34 år eller yngre, medan knappt 11 procent är 55 år eller
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äldre. I SOM-undersökningen 2016 framkom att sociala medier används mest frekvent som
nyhetskälla bland personer mellan 16 och 29 år och minst bland de mellan 50 och 64 år
(Jervelycke och Bergström). Vår undersökning visar på ett liknande resultat: sociala medier
som nyhetskälla är mer etablerat hos den yngre generationen än den äldre. Det är rimligt att
anta att yngre människor använder sociala medier mer frekvent eftersom den generationen
vuxit upp med sociala medier. Äldre personer har vuxit upp med mer traditionella medier
vilket påverkar deras val av medier.
Vår undersökning visar att SVT är det medium som flest människor anser vara deras primära
nyhetskälla under coronapandemin. Av deltagarna svarade drygt 59 procent att de anser att
SVT tillfredsställer deras behov. Eftersom majoriteten av deltagarna anser det kognitiva
behovet: att få information och kunskap vara det viktigaste att tillfredsställa kan man dra
slutsatsen att publiken generellt anser att SVT lyckas tillfredsställa detta behov. Ett intressant
resultat är att drygt 40 procent av deltagarna har svarat att Folkhälsomyndighetens hemsida är
en av deras primära nyhetskällor. Detta tyder på att man under denna kris är benägen att
vända sig direkt till ursprungskällan för att få information, och alltså inte endast till de
traditionella nyhetsmedierna. Lokaltidningar är ett av de medium som färst av deltagarna har
som sin primära nyhetskälla under coronapandemin, dessutom är det knappt 7 procent av
deltagarna som anser att lokaltidningarna tillfredsställer deras behov. Eftersom en pandemi är
en global kris är det rimligt att anta att lokala medier inte kan ge publiken en tillräckligt
omfattande nyhetsrapportering.

5.2 Medierna lever upp till publikens krav
De generella krav som människor sätter på nyhetsmedier kan sammanfattas med faktorerna:
snabbhet, direkthet och tillförlitlighet (Odén et al. 2016). Dessa är allmänna krav som ställs på
nyhetsrapporteringen och som får extra stor betydelse under krissituationer.
På frågan om hur snabb publiken generellt upplever nyhetsrapporteringen svarade en
majoritet att de anser nyhetsrapporteringen under coronapandemin vara lagom snabb, snabb
eller mycket snabb. Endast drygt 6 procent av deltagarna upplever inte alls att
nyhetsrapporteringen under coronapandemin är snabb.
Tidigare forskning har visat att detta krav är svårt för nyhetsmedier att leva upp till under
krissituationer, eftersom myndigheterna har svårt att leverera information i den takt som
publiken önskar (Odén et al. 2016). Vår undersökning visar emellertid att publiken anser att
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nyhetsmedierna har lyckats leva upp till allmänhetens generella krav under coronapandemin –
särskilt kravet om snabbhet. En anledning till detta kan vara att myndigheterna varit högst
närvarande under coronapandemin – med dagliga presskonferenser och löpande information.
Detta har möjliggjort för en strid ström av nyheter under coronapandemin.
Resultatet från enkäten visar att en majoriteten av respondenterna tycker att
nyhetsrapporteringen under coronapandemin är lagom tillförlitlig och lagom tydlig; varken
sämre eller bättre. Det går att diskutera huruvida det finns ett samband mellan publikens
primära nyhetskällor under coronapandemin och deras upplevelser av nyhetsmediernas
förmåga att leva upp till kravet om tillförlitlig nyhetsrapportering.
Av de som svarat att de använder Aftonbladet som en av sina primära nyhetskällor under
coronapandemin har 22 procent svarat att de generellt upplever nyhetsrapporteringen som
tillförlitlig eller mycket tillförlitlig. Likaså har 37 procent av de som svarat att de använder
SVT som en av sina primära källor också svarat att de anser nyhetsrapporteringen vara
tillförlitlig eller mycket tillförlitlig.
De som svarat att de konsumerar nyheter från SVT anser generellt att rapporteringen är mer
tillförlitlig än vad de som svarat att de konsumerar Aftonbladets nyheter upplever. Det är
därför rimligt att anta att människor väljer att konsumera Aftonbladet för att detta medium i
stället uppfyller andra krav, exempelvis snabb nyhetsrapportering. Detta antagande kan göras
eftersom drygt 72 procent av de som använder Aftonbladet som en av sina primära
nyhetskällor under coronapandemin anser att rapporteringen är snabb eller mycket snabb.

6. Slutsats
Vårt resultat visar att en majoritet använder SVT som sin primära nyhetskälla. Därefter är
publiken jämnt fördelad mellan TV4, folkhalsomyndigheten.se, Aftonbladet, sociala medier,
Dagens Nyheter och SR. Allra minst vänder sig publiken till alternativa medier, lokaltidningar
och Svenska Dagbladet. Vårt resultat visar att nyhetsmedierna generellt lever upp till
publikens allmänna krav på nyhetsrapporteringen. När det kommer till behov visar vår
undersökning att publiken vänder sig till olika medier för att få olika behov tillfredsställda.

Tidigare forskning pekar på att människor har större behov av snabb och aktuell
nyhetsrapportering ju mer akut krisen i fråga är, samt hur personligt påverkad man är av den
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(Ghersetti 2011). Det är rimligt att anta att många svenskar påverkas (direkt eller indirekt) av
coronakrisen, med exempelvis anhöriga som insjuknat eller ekonomiska konsekvenser. Alltså
bör behovet av aktuell nyhetsrapportering vara extra stort under coronapandemin – detta visar
även resultatet från vår undersökning.
Majoriteten av respondenterna har svarat att de tar del av nyhetsrapporteringen flera gånger
om dagen under den aktuella krisen, vilket indikerar att publiken har ett mycket stort behov av
att följa krisens utveckling kontinuerligt.
I tidigare forskning om kriskommunikation framkommer det att nyhetsmedier generellt har
svårt att leva upp till publikens krav (Odén et al. 2016). Resultatet från vår undersökning står i
motsats till detta. Enligt studien upplever publiken att nyhetsrapporteringen under
coronapandemin har levt upp till kraven om snabbhet, tydlighet och tillförlitlighet. Ett
antagande som kan göras mot bakgrund av detta är att coronakrisen skiljer sig från de kriser
som undersökts i tidigare studier. Coronakrisen har dominerat nyhetsmedier globalt på ett sätt
som gör det svårt att jämföra vårt resultat med studier där andra kriser har undersökts.
På grund av det stora internationella intresset för utvecklingen, såväl i Sverige som globalt,
skickar myndigheterna dagligen ut nya pressmeddelanden, samt håller presskonferenser.
Detta gör att nyhetsmedierna ständigt kan hålla sina flöden uppdaterade med ny och relevant
information om krissituationen.
Eftersom coronapandemins konsekvenser saknar motstycke i modern tid finns det inga studier
som undersökt liknande fenomen med liknande förutsättningar. Att resultatet från vår studie
skiljer sig från resultat från tidigare studier är således rimligt. Under framtida pandemier
kommer resultatet från vår undersökning att kunna ställas i relation till ny forskning om hur
publiken upplever nyhetsrapporteringen under globala krissituationer.
Det är lätt att tro att människor primärt vänder sig till det medium de upplever kan
tillfredsställa deras största behov. Resultatet från vår undersökning visar emellertid att
verkligheten är mer komplicerad än så. Det finns tillfällen då människor väljer att konsumera
ett visst medium trots att de inte upplever att detta medium tillfredsställer deras behov – som
vi redan nämnt kan det i fallet med sociala medier bero på att man ofrivilligt exponeras för
nyheter när man använder dessa. Enligt resultatet från denna studie tar en stor del av publiken
del av nyheter från just sociala medier, trots att de inte anser att sociala medier kan
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tillfredsställa deras behov under coronapandemin. Det kan också tyda på att människors
medieval är komplexa, och att man inte alltid konsumerar det man anser vara viktigt. Trots att
bara ett fåtal personer anser det vara viktigt att få behovet underhållning tillfredsställt i sin
nyhetskonsumtion tycks flertalet ändå välja medier som kan uppfylla just detta. Dessutom är
det en stor andel av undersökningens deltagare som svarat att de saknar nyhetsrapportering
om ämnen som inte rör coronapandemin, samtidigt som en försvinnande andel av
respondenterna anser att nyhetsrapportering om ämnen som inte rör coronaviruset inte alls är
viktigt – detta kan bero på att människor redan har fasta rutiner sedan innan coronapandemin,
och att dessa fortfarande påverkar ens val av medier.
Vår huvudsakliga slutsats är att människor väljer att vända sig till olika medier under
coronapandemin för att tillfredsställa olika behov. Ett medium kan inte ge publiken total
tillfredsställelse, däremot kan flera nyhetskällor tillsammans göra det. SVT kan exempelvis ge
publiken information och kunskap, medan sociala medier kan ge publiken avkoppling och
underhållning. Aftonbladet kan ge publiken en snabb nyhetsrapportering, medan Dagens
Nyheter kan ge en tillförlitlig nyhetsrapportering. Dessutom visar vårt resultat att en stor del
av publiken, under coronapandemin, vänder sig direkt till Folkhälsomyndigheten i stället för
att ta del av deras information via traditionella nyhetsmedier.

7. Begränsningar och vidare forskning
Coronapandemin och dess konsekvenser har under våren 2020 kommit att dominera
nyhetsmedier över hela världen. Nyhetsmedier har under denna period ställts inför utmaningar
de aldrig tidigare ställts inför. Det är högst relevant för forskare att fortsätta studera
människors medieanvändning under globala krissituationer.
I framtiden vore det intressant att undersöka hur mediehusen upplevde situationen under
coronapandemin och hur krisen påverkade journalisternas arbete. Detta skulle exempelvis
kunna genomföras med en kvalitativ intervjustudie.
Vi har utfört denna undersökning under coronapandemin och har således kunnat studera hur
människor använder och upplever nyhetsrapporteringen under denna specifika krissituation.
Vi har inte kunnat undersöka huruvida coronapandemin kommit att ändra publikens
medievanor på sikt eller ej. En sådan undersökning kommer att bli genomförbar i framtiden
när pandemin är över, förslagsvis med hjälp av en enkätstudie.
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Det skulle även vara intressant att i framtiden undersöka vilka medier som kom ut ur
coronapandemin som ”vinnare” respektive ”förlorare”. Vilka medier har lyckats locka till sig
en större publik än innan krisen, och vilka har tappat stöd från konsumenterna? Vilka har gått
med ekonomisk vinning och vilka har gått med förlust? En sådan forskning skulle kunna bidra
till en större förståelse för hur stora kriser kan påverka nyhetsmedierna i stort.
Det hade också varit intressant att på ett djupare plan studera publikens förtroende för
medierna, huruvida det förändrats i och med coronakrisen eller inte. Går det att se ett tydligt
”före och efter” coronakrisen? Har coronapandemin påverkat publikens förtroende för
medierna, och i så fall på vilket sätt?
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