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Ungas nyhetskonsumtion och deras val av nyheter
har påverkats av coronapandemin, visar en ny studie.
Däremot påverkar inte mängden nyheter de unga i
studien konsumerat deras uppfattning om pandemin.
Under året 2020 har coronapandemin präglat både
samhället och mediebevakningen. I medierna har unga
ibland framställts som vårdslösa, oaktsamma och
obrydda när det gäller pandemins allvar och konsekvenser. Detta väckte de frågor som blev grunden till
kandidatuppsatsen ”Den obrydda generationen?”,
skriven av studenter vid Institutionen för journalistik,
medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet. Genom kvalitativa intervjuer med 16 personer
mellan åldrarna 16 och 25 år undersöktes hur eller om
de ungas uppfattning av krisen har påverkats av hur
mycket nyheter de tar del av. Studien undersökte även
hur ungas nyhetsvanor ser ut och om det påverkats
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av pandemin, däribland undersöktes val av nyhetsmedium. Samtliga intervjuer gjordes i början av den
andra vågen av pandemin i Sverige.
Majoriteten av de medverkande i den kvalitativa
studien har börjat använda sig av fler nyhetskällor
och oftare tagit del av nyheter under coronakrisen. De
anser att det är viktigt med korrekt fakta under en kris
som denna och vissa menar dessutom att det är oundvikligt att ta del av nyheter eftersom informationsflödet har blivit så stort under pandemin. De flesta har
även valt att använda sig av andra nyhetskällor än vanligt, eftersom de vill ha säker och snabb information
om pandemins ständiga förändringar.
– I vanliga fall brukar jag ju ändå försöka hänga med
i vad som händer, men i och med pandemin så har det ju
blivit så himla mycket ny information som har kommit
väldigt snabbt, så därför har jag velat hålla mig uppdaterad, säger en av de intervjuade i uppsatsen.
Men resultatet är inte entydigt. Intervjuerna visar
även att tre av sexton personer i studien tvärtom har
börjat ta del av färre nyheter. De anser att nyheterna är
för många och negativa, vilket skapar känslor såsom
oro, ångest och hjälplöshet. Några deltagare i studien
har under perioder dragit ner på sitt nyhetsanvändande av samma anledningar. Majoriteten av studiens
intervjupersoner visar på ett väldigt medvetet sätt att
använda sig av nyheter och resultatet antyder att nyheterna kan påverka de ungas humör och känslor.
– Så jag tror att jag slutade läsa nyheter särskilt
mycket, för att det gjorde mig bara väldigt stressad över
någonting som jag ändå inte kunde påverka riktigt,
säger en annan av de intervjuade i uppsatsen.
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Ett fåtal menar att de inte behöver söka upp nyheter,
speciellt angående pandemin, för de känner att viktiga
personer runt dem kan uppdatera dem då de tar del av
nyheter. De menar att de även pratar mer om nyheter
med vänner och familj än vad de gjorde innan pandemin.
När det kommer till synen på pandemin hos de
intervjuade så är bilden samstämmig. Detta trots att
de intervjuade i studien tar del av olika mycket nyheter. Alla känner oro inför pandemin, men inte för att
de själva ska bli smittade. Den främsta oron är inför
framtiden och de konsekvenser som pandemin kan ha
på den. Flera är oroliga för studier, arbetsmöjligheter
eller de negativa konsekvenserna pandemin har på
deras sociala liv. Alla tar pandemins konsekvenser på
stort allvar och flera menar att det är just nyheterna
som fått dem att inse bredden av pandemin. Denna
gemensamma uppfattning om pandemin tror författarna kan bero på att alla intervjupersoner har blivit
personligt påverkade av coronakrisen, och ofta på liknande sätt. Främst är det studier, arbete och socialt liv
som påverkats av krisen.
Sammanfattningsvis konstaterar författarna att
resultatet av deras studie inte stämmer överens med
den negativa mediebilden av unga under pandemin.
Studien pekar snarare på en medvetenhet om pandemins allvar som påverkar de ungas uppfattning och
nyhetsvanor.
Denna artikel är baserad på kandidatuppsatsen ”Den
obrydda generationen”:
http://hdl.handle.net/2077/67560
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