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Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin

Sammanfattning

Det finns mer nyheter än vad en människa kan överblicka. Under coronapandemin publicerades
(och publiceras fortfarande) hundratusentals svenska artiklar om coronapandemin. För att sålla i allt
material och lyckas få en överblick behövs hjälpmedel, exempelvis i form av datoriserade metoder.1

Syftet med den här rapporten är därför att:

• analysera hur flera större svenska nyhetssajter samt diverse alternativa nyhetssajter rapporte-
rat om coronapandemin samt var medborgarna sökt information på nätet.

• utveckla och testa metoder för analys av ett betydligt större nyhetsmaterial som sällan låter
sig undersökas för hand av en enskild människa.

Den här rapporten bidrar med omfattande metodutveckling. Genom en ny infrastruktur för au-
tomatisk insamling av nyhetsartiklar på nätet kan vi nu genomföra analyser som tidigare inte var
möjliga. För första gången kan vi också i stor skala kvantifiera uppmärksamheten som vissa ämnen
har givits genom att analysera hur länge artiklarna har funnits på nyhetssajternas förstasidor. Vi
har även möjlighet att automatiskt plocka ut alla namn, platser och organisationer och genomföra
analyser på dessa över tid genom mer eller mindre totalurval från alla insamlade nyhetssajter under
coronapandemin.

De viktigaste resultaten visar att:

• Under mars 2020 handlade ungefär 70 procent av artiklarna på förstasidan på aftonbladet.se,
dn.se och svt.se om coronapandemin

• Ungefär 25 procent av alla artiklarna handlade om coronapandemin under januari 2020 till
april 2021

• USA:s tidigare president Donald Trump är den mest omnämnda personen, både för artiklar
som handlar om corona och de som handlar om något annat

• USA är det mest omnämnda landet och andra länder kontrasteras ofta mot USA
• Antal coronarelaterade Google-sökningar och Wikipedia-visningar var som flest i början av
mars 2020, vilket indikerar att informationsbehovet var som allra störst i början av pandemin

Baserat på analysen av både länder och personnamn kan man, i grova drag, säga att det är politiker,
idrottare och östeuropeiska diktatorer och dissidenter som står i massmediernas blickfång när ögo-
nen riktas mot omvärlden. Det gäller både när artiklarna handlar om corona och när de handlar om
något annat, även om mängden skiljer sig åt. Nyhetsbevakningen kring corona är ur den synvinkeln
inte markant annorlunda jämfört med övrig nyhetsbevakning.

Denna rapport är genomförd av Peter M. Dahlgren vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation
(JMG) vid Göteborgs universitet inom ramen för forskningsprojektet KRISAMS (Kriskommunikation och sam-
hällsförtroende i det multipublika samhället) som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).

Mjukvaran för insamling av nyheter, liksom nyheterna som ligger till grund för rapporten, är öppet tillgänglig för
nedladdning. Se avsnittet Öppen data och licens och dess efterföljande sida.

1 Det finns i dag flera namn för analyser som använder datorer som går utöver den vanliga verktygslådan: datorstödda
analyser, automatisk innehållsanalys, big data analytics, computational social science, data science med flera.
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Nyhetskällor som ingår

19 nyhetssajter och nästan 700 000 artiklar

I figur 1 visas de 19 nyhetssajter som ingår i den här rapporten. Tidsramen sträcker sig från första
januari 2020 till och med 26 april 2021, totalt 16 månader. Under denna period finns artiklar från
Aftonbladet (aftonbladet.se), Dagens Nyheter (dn.se) samt Sveriges Television (svt.se). Lite senare
finns även data för resterande nyhetssajter, där startdatumet för respektive nyhetssajt finns inom
parentes i figuren.

Under den här perioden samlades totalt 677 151 artiklar in som sedermera analyserades i den här
rapporten.
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Figur 1. De 19 nyhetssajter som ingår i denna analys (antal artiklar).
Dock är det endast Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Sveriges Television som sträcker sig under hela pandemin. Startdatumet
för insamling och analys (inom parentes) av de andra källorna är en knapp månad efter att pandemin utropats som en pandemi
av Världshälsorganisationen WHO den 11 mars 2020.

Artiklar insamlade genom att skanna av hemsidorna

Nyheterna och artiklarna samlades in med hjälp av en specialbyggd web scraper för respektive
nyhetssajt som skannade av hemsidorna (förstasidorna) och undersidor i menyn (inrikes, utrikes,
debatt etc.) på respektive nyhetssajt varannan timme.

Varje gång en ny länk till en artikel påträffades sparades länken samt tidpunkten då den påträffades,
samt innehållet i själva artikeln. Om en gammal artikel påträffades sparades även den om texten
innehöll minsta lilla ändring från föregående version.2 Däremot är analysen i den här rapporten
begränsad till den första artikelversionen som är insamlad, vilket innebär att uppdateringar till en
artikel inte nödvändigtvis kommer med.

2 I maj 2020 innehöll databasen ungefär fyra miljoner artiklar, varav tre miljoner är versioner.
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Urvalet är mer eller mindre ett totalurval av alla artiklar efter att dubbletter och dylikt har tagits bort.
Notera dock att definitionen av artiklar är bred. Den inbegriper även webbsidor som innehåller listor
av artiklar (såsom senaste nytt). Däremot är dessa extremt få sett till det totala antalet, och dessa
kommer heller inte med i analyserna av textinnehållet därför att den web scraper som användes bara
kan identifera ingress och brödtext från nyhetssajternas artiklar (men inte nyhetssajternas webbsidor
generellt).

Coronaartiklar identifierades med orden corona och covid19

Omkring 25 procent av de 677 151 artiklarna i det insamlade materialet handlar om corona. Dessa
artiklar har identifierats genom att söka efter olika varianter och stavningar av orden corona och
covid-19 i artiklarnas rubrik, ingress och brödtext.

Analysen inkluderar därmed artiklar som handlar specifikt om corona (exempelvis Covidpatienter på
sjukhuset ökar – fem fler än i fredags)3 liksom mer perifera artiklar som bara nämner corona i relation
till något annat (exempelvis artikeln Osbykyrkans drag i coronatider: Hemkörning av psalmsång).4

Samtidigt finns det en viss undertäckning av artiklar som förvisso handlar om corona men där själva
ordet inte används. Dessa artiklar har lämnats därhän i den här rapporten. Om man framledes vill
identifiera även dessa artiklar kan man koda ett urval av materialet för hand. Alternativt, omman vill
ha hjälp av dator, genom att skapa en klassificeringsmodell (exempelvis byggd på naiv bayes eller
stödvektormaskin) som använder redan identifierade artiklar om corona för att automatiskt upptäc-
ka liknande artiklar i ett snöbollsförfarande. Alla sådana modeller kommer dock med antaganden,
liksom felkällor, utifrån de algoritmer som modellerna bygger på.

3 https://sverigesradio.se/artikel/covidpatienter-pa-sjukhuset-okar-fem-fler-fall-an-i-fredags.
4 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/osbykyrkans-drag-i-coronatider-hemkorning-av-psalmsang.
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Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin

Medieinnehåll

Här presenteras resultaten från analysen av innehållet på de 19 nyhetssajterna. Därefter, i avsnittet
om mediekonsumtion, riktar vi in oss på Google och Wikipedia.

70% av artiklarna på förstasidorna handlade om corona

För att genomföra en analys av medieinnehåll krävs tillgång till en databas med nyheter och artiklar.
Dessa analyser utgår ofta från Mediearkivet, en kommersiell databas från Retriever. Mediearkivet
tillåter sökningar med nyckelord och man kan därmed få fram antalet artiklar som innehåller sökor-
den, liksom artiklarna ifråga. Det säger något om omfattningen av ett ämne.

Mediearkivets data säger däremot inget om uppmärksamheten som medierna gett ämnena ifråga, till
exempel var nyheterna har placerats eller hur länge de placerades där. Som illustration, en artikel
som ligger på förstasidan under en månad blir i regel mer uppmärksammad än en artikel som är
djupt begravd inom nyhetssajten trots att det bara handlar om en enda artikel i båda fallen.

Att undersöka vilka artiklar som hamnar på förstasidan på respektive nyhetssajt ger därför en betyd-
ligt bättre överensstämmelse med vad läsarna sannolikt har uppmärksammat. I figur 2 ser vi andelen
av artiklar som handlar om corona på förstasidorna hos Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Sveri-
ges Television per vecka under hela perioden, från januari 2020 och framåt. Inledningsvis, under
januari och februari 2020, ser vi att ungefär 10–20 procent av artiklarna på förstasidorna handlar
om corona. Det är med andra ord en ganska omfattande bevakning sett till utrymmet som frågan
ges, medan det totala antalet artiklar i tidningarnas pappersupplagor och i Rapports 19.30-sändning
under den här perioden är desto färre (Ghersetti & Odén, 2021).
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aftonbladet.se

dn.se

svt.se

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

jan
2020

feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan
2021

feb mar apr    

Figur 2. Artiklar på nyhetssajternas förstasidor som handlar om corona (andelen av alla artiklar per vecka).
Artiklar (n = 132 123) som handlar om corona på förstasidorna hos Sveriges Television (svt.se), Aftonbladet (aftonbladet.se) samt
Dagens Nyheter (dn.se). När Världshälsoorganisationen WHO utropade corona som en pandemi den 11 mars 2020 handlade
omkring 70% av artiklarna på förstasidorna om corona. Notera att det som undersöks är huruvida artiklarna (inte rubrik eller bild
på respektive förstasida) ifråga handlar om corona och när dessa artiklar länkas från förstasidorna.

Men under 11 mars 2020, när Världshälsoorganisationen WHO deklarerade corona som en pande-
mi, handlade omkring 70 procent av artiklarna på förstasidorna om corona och detta höll i sig i flera
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veckor framåt. Därmed kan vi tala om en närmast total dominans av ett enda ämne under en lång
tid. Antal artiklar som skrevs om corona i de svenska massmedierna var då också som högst, med
tusentals artiklar per dag i hela den svenska pressen (Ghersetti & Odén, 2021).

Aftonbladet hade en omfattande bevakning av corona, och i figur 3 ser vi ett exempel på Aftonbla-
dets förstasida under sommaren 2020. Även de kolumnister som dessutom drar ett par roliga vitsar
tar sin utgångspunkt i den mindre roliga coronapandemin.

Figur 3. Skärmdump av Aftonbladets förstasida (aftonbladet.se) den 12 juni 2020.
Alla förekomster av corona och covid19 är markerade i orange/gult. Notera även kolumnisterna till höger i skärmdumpen som
också handlar om corona, exempelvis Lena Mellins Hösten blir också hemsk eller Andreas Hanssons Två roliga vitsar som
motvikt till all skit nu.
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Hur viruset ska hanteras viktigaste ämnet för medierna

I figur 4 framgår de ämnen (eller teman) som har varit dominerande under perioden, vilket till
största del har handlat om hur viruset ska hanteras både politiskt och medicinskt samt mer allmänt
hur medborgarna ska agera. De flesta av ämnena följer dödsfallens olika vågor, i synnerhet hur
viruset ska hindras eller stoppas.
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Figur 4. Hur olika ämnen har omnämnts över tid (antal omnämningar).
De olika ämnena har identifierats med en ordlista där varje ämne representeras av flera ord. Trendlinjen baseras på en lokal
regression. Se metodavsnittet för ordlistan. Figuren inkluderar endast artiklar som handlar om corona (n = 170 116). Alla 19
nyhetssajter ingår i figuren.

När det gäller information om coronaviruset (överst till höger i figuren) så handlar det framför allt
om olika sätt att benämna viruset samt de olika mutationerna.

De flesta ämnen blir allt mer relevanta ju fler dödsfall som rapporteras, vilket indikeras av första
och andra vågen runt april respektive november 2020. Undantaget är frågan om vaccin som främst
börjar omnämnas hösten 2020 och vid årsskiftet 2020/2021 då vi ser en tydlig uppgång i samband
med att vaccin börjar masstillverkas och levereras runtom i världen.

Antal omnämningar av respektive ämne är dessutom högre under den första vågen än under den
andra. Detta kan indikera att vi redan har haft en ganska omfattande bevakning av ämnena ifrå-
ga vid första vågen, och att det därför inte finns ett lika stort behov att diskutera ämnena (dels
hos journalisterna och dels hos medborgarna). Det vill säga, coronapandemin har blivit en del av
vardagen.

Coronaviruset, coronapandemin, covid19 och andra utmärkande ord

I figur 5 framgår utmärkande ord som handlar om corona bland de 19 nyhetssajterna. Vilka ord
som är utmärkande bygger på en så kallad keyness-analys (Bondi & Scott, 2010), vilket innebär hur
pass utmärkande orden är i förhållande till en referenstext. I det här fallet är referenstexterna alla
artiklar som inte handlar om corona. Det är viktigt att påpeka att det här inte enbart är ett mått på
hur vanligt förekommande orden ifråga är, utan det handlar i första hand om hur unika orden är
för artiklar om corona i förhållande till referenstexterna. Statsminister Stefan Löfven är inte med i
ordmolnet, exempelvis, vilket beror på att han ofta omnämns i även andra slags artiklar och därmed
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inte är unik för just coronaartiklar (jämför figur 8). Statsepidemiolog Anders Tegnell, däremot, är
med i ordmolnet just därför att hans namn, liksom titel, främst förekommer i sammanhang som
handlar om corona.

Figur 5. De hundra mest utmärkande orden från artiklar som handlar om corona (keynessanalys).
Orden är extraherade från materialet genom att kontrastera två textkällor mot varandra: alla artiklar om corona respektive alla
artiklar som handlar om något annat för att identifiera ord som är unika för coronaartiklar (totalt n = 677 151 artiklar). Alla 19
nyhetssajter ingår i figuren.

Omman använder orden från ordmolnet som utgångspunkt för att se hur de har förändrats över tid
i nyhetsrubrikerna,5 så ser vi i figur 6 hur vissa ord framför allt används i inledningen av pandemin
(corona, smittade, döda, sjuka, äldre, karantän) medan andra ord används senare under pandemin (vaccin,
restriktionerna, munskydd ). Med andra ord, det är ett fokus på drabbade i början som över tid övergår
till ett fokus på hur man på bästa sätt ska begränsa eller stoppa smittan.

Det mest använda ordet under en kort intensiv period i mars 2020 är corona, då närmare fyra procent
av artikelrubrikerna innehöll ordet. Det kanske inte låter som om andelen är speciellt omfattande
men det är i själva verket tvärtom: det är väldigt omfattande eftersom flera av orden är ovanliga i
språket.6

5 Att fokusera på just nyhetsrubrikerna, snarare än artiklarna som helhet, är intressant just därför att rubrikerna i regel
är det första nyhetskonsumenter uppmärksammar.

6 Det beror på att ord är Zipffördelade, vilket innebär att det finns några få väldigt vanliga ord (exemeplvis och eller
att) och väldigt många ovanliga ord (som just nämnda Zipffördelade). Det får därmed betraktas som en stor andel när
ett hittills ovanligt ord som corona seglar upp till fyra procent av 677 151 artikelrubriker.
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Figur 6. Hur användningen av vissa utvalda ord har utvecklats över tid (ordens andel av alla artikelrubriker).
De flesta orden är utvalda från ordmolnet i figur 5 medan ett fåtal ord (exempelvis Finland) är tillagda för att komplettera övriga
ord. Orden förekommer i artiklarnas rubriker (n = 677 151). Alla 19 nyhetssajter ingår i figuren.

Ser man till det konkreta språkbruket finns det däremot större skillnader mellan nyhetssajterna.
Det har framför allt att göra med vilket medieslag det handlar om, om det exempelvis är public
service eller kvällspress. I figur 7 visas en korrespondensanalys som är en metod för att reducera
flerdimensionella data till ett fåtal dimensioner som med fördel kan visas i en figur. Här framgår
det att olika medieslag väljer olika slags ord, och då i synnerhet kvällstidningar (Aftonbladet och
Expressen) samt public service (Sveriges Television) som hamnar i egna små kluster.

Nyhetssajten Arbetet hamnar betydligt längre ifrån resten av klungan med nyhetssajter. Det innebär
att språkbruket skiljer sig så pass mycket hos Arbetet, som har ett mer nischat fokus på ett enskilt
ämne, till skillnad från de övriga nyhetssajterna som har en bredare bevakning och därmed också
en bredare palett att hämta ord ifrån.
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Däremot har några nyhetssajter tagits bort från figuren för att göra den mer lättöverskådlig. Om
dessa inkluderades i figuren skulle Sveriges Radio hamna långt ut till vänster och resten av nyhets-
sajterna i en klunga där de inte går att urskilja från varandra. Av det skälet har de tagits bort från
figuren, och analysen gäller därför endast de nyhetssajter som är med i figuren. En av anledningarna
till att Sveriges Radio skiljer sig så pass mycket från resten av nyhetssajterna är att Sveriges Radio (till
skillnad från exempelvis Sveriges Television) skriver i stolpform med korta faktapåståenden, vilket
traditionella nyhetstexter som är mer berättande och målande sällan gör.7

Aftonbladet

Arbetet
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Figur 7. Olika medier har olika språkbruk om corona (korrespondensanalys av nyhetssajternas ord).
De medier som är nära varandra i figuren använder samma ord i högre utsträckning, och de längre ifrån varandra använder
samma ord i lägre utsträckning. Feministiskt Perspektiv, exempelvis, skriver även på engelska och hamnar därför något längre
ifrån övriga. Samtliga artiklar utom outliers ingår i analysen (n = 507 425). Stoppord har tagits bort innan analysen genomfördes.
Outliers (Dagens Arbete, Dagens Industri, Sveriges Radio samt VLT) har också tagits bort för att visa på skillnaden i majoriteten
av nyhetssajterna. När outliers inkluderades i figuren var de så långt ifrån de nuvarande nyhetssajterna att det inte längre
gick att urskilja några detaljer, bortsett från extremer. Av det skälet presenteras de nuvarande nyhetssajterna ensamma för att
kommunicera mer detaljer mellan dem.

7 Jämför exempelvis artiklar från Sveriges Radio (https://sverigesradio.se/artikel/under-2020-dog-var-tredje-man-
och-var-fjarde-kvinna-till-foljd-av-covid-19) respektive Sveriges Television (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/v
iruset-kan-ha-funnits-i-sverige-i-november).
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Donald Trump mest omskrivna personen oavsett ämnesområde

Ett vanligt angreppssätt i medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning är att undersöka vilka
aktörer som kommer till tals. I traditionella manuella innehållsanalyser gör man oftast en lista på
de personer man är intresserad av och kodar ett nyhetsmaterial för hand. När vi nu kan använda
språkteknologisk informationsextraktion (så kallad named-entity recognition) går det att automati-
sera den här processen och få ett närmast totalurval av alla aktörer som förekommit. Analyser av
samtliga aktörer är sällsynta, och av det skälet kommer här väldigt deskriptiva analyser.

USA:s tidigare president Donald Trump är utan tvekan den mest omnämnda personen under hela
perioden på 16 månader (se figur 8). Kort sagt har svenska medier haft en närmast extrem upptagen-
het med allt som kretsar kring amerikansk politik i allmänhet och Donald Trump i synnerhet, vilket
delvis beror på att 2020 var ett valår för USA. Om man däremot begränsar analysen till artiklar om
corona framträder samma bild — om än något mindre — att det även här handlar mest om Donald
Trump. Denna nyhetsbevakning avspeglar sig också hos befolkningen, då omkring 99 procent av
svenskarna har hört talas om Trump (Oleskog Tryggvason, Oscarsson, & Wessman, 2021). Däre-
mot har statsepidemiolog Anders Tegnell också blivit omnämnd i hög utsträckning under samma
period, och då främst relaterat till coronapandemin.

Om corona Om något annat
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Figur 8. Mest omnämnda personerna i artiklar som handlar om corona respektive något annat (antal omnämningar).
Namnen är utplockade automatiskt från artiklarna (n = 677 151) med hjälp av namedentity recognition och språkmodellen
BERT och representerar närmast ett totalurval av alla namn i materialet. Tidningskolumnister, fotografer och skribenter vars
namn återkommer i texterna och rubriker har tagits bort, liksom namn som ej hängde ihop med något förnamn eller efternamn
(exempelvis Olsson och Andersson). Alla 19 nyhetssajter ingår i figuren.

Generellt sett är de mest omnämnda kategorierna av individer politiker (Donald Trump, Stefan Löfven,
Jair Bolsonaro), elitidrottare (Zlatan Ibrahimović, Therese Johaug) samt östeuropeiska diktatorer eller dis-
sidenter (Aleksandr Lukasjenko respektive Aleksej Navalnyj). Om man skulle utvidga listan något mer
så skulle även flera amerikanska kändisar hamna bland toppen.

Alla medier, med några få undantag, har ett mycket större fokus på Donald Trump än någon annan
person, inklusive statsminister Stefan Löfven (se figur 9). De flesta större svenska nyhetsmedier
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har också en liknande nyhetsvärdering (jämför Hvitfelt, 1985), vilket figuren till stor del återspeg-
lar.8 Däremot skiljer sig Arbetet, Feministiskt Perspektiv, och VLT i fråga om vilka som är mest
omnämnda. VLT har ett mer utpräglat perspektiv på Sverige (och lokaljournalistik, vilket dock inte
framgår av figuren) medan Arbetet och Feministiskt Perspektiv har en alternativ nyhetsvärdering
jämfört med helheten av nyhetssajter.
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Figur 9. Mest omnämnda personerna om corona hos respektive nyhetssajt (antal omnämningar).
Namnen är utplockade automatiskt med hjälp av namedentity recognition och språkmodellen BERT, och representerar närmast
ett totalurval av alla namn i artiklar om corona (n = 170 116). Tidningskolumnister som har sitt namn i rubriken har plockats bort.
Notera att Dagens Arbete är bortplockad från figuren för att göra figuren symmetrisk (de skrev mest om andra än Trump).

8 Det är en skillnad mellan vad journalister värderar som nyheter och vad de till slut väljer för publicering (Nord &
Strömbäck, 2005). I den här rapporten används nyhetsurvalet som inferens till nyhetsvärderingen.
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Notera även att oppositionspolitiker heller inte är speciellt framträdande i artiklar om corona, ut-
an mest omnämnda är regeringen och dess ministrar. Det beror delvis på att mest artiklar skrevs
under inledningen av pandemin men också för att det rådde en politisk borgfred och oppositions-
politikerna slöt upp bakom regeringen under coronapandemin, åtminstone fram till juni 2020 då en
partiledardebatt i Agenda mer eller mindre bröt borgfreden (Ghersetti & Odén, 2021).

Sett över tid finns det däremot lite större variation kring vilka personer som omnämns (figur 10).
Under mars 2020, exempelvis, blev Anders Tegnell tillfälligt mer omnämnd än Donald Trump när
Folkhälsomyndigheten hade presskonferenser varje dag. Men under det amerikanska presidentvalet
2020 blev det närmast en explosion av artiklar om Trump.

Magdalena Andersson Richard Bergström Stefan Löfven Zlatan Ibrahimovic
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Figur 10. Ett urval av de mest omnämnda personerna om corona över tid (antal omnämningar).
Namnen är utplockade automatiskt med hjälp av namedentity recognition och språkmodellen BERT och representerar närmast
ett totalurval av alla namn i artiklar om corona (n = 170 116). Namnen är valda från figur 8.

Finansminister Magdalena Andersson omnämns kontinuerligt, men något mer under våren 2020
när diskussioner om ekonomin blir aktuella då restauranger och industrier hålls stängda och fler
blir arbetslösa eller permitterade som följd. Idrottsminister Amanda Lind får sedan uttala sig om
huruvida idrottsevenemang kan pågå som vanligt under sommaren, och när fotbollsspelaren Zlatan
Ibrahimović blir smittad av coronaviruset blir även det en stor nyhet, framför allt i kvällspressen, och
på Twitter får Ibrahimovićs inlägg över en miljon gillningar.9 Vaccinsamordnare Richard Bergström
blir mer och mer omnämnd i samband med att vaccin börjar produceras och distribueras under
hösten 2020.

När programledaren Adam Alsing gick bort i covid-19 den 15 april 2020 blev även det en stor
nyhet som täckte flera nyhetssajter och som sannolikt förstärkte allvaret med coronapandemin hos

9 https://twitter.com/ibra_official/status/1309142915210506244.
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medborgarna.10 Men trots en ganska intensiv nyhetsrapportering av Alsings bortgång återspeglas
det dock inte i den här analysen (som främst fokuserar på det mest frekventa), delvis beroende på
att det var en kort nyhetsrapportering utspridd över endast ett par dagar. På Aftonbladets förstasida,
exempelvis, var det knappt tre procent av artiklarna som handlade om Adam Alsing den 15 april
2020, och artiklarna ifråga låg på förstasidan under drygt två veckor framåt för att sedan försvinna.

USA står i nyhetsmediernas blickfång

Pandemin är global och drabbar i stort sett alla länder i varierande utsträckning. Trots det vänder
svenska medier framför allt sina blickar mot vad som händer i USA och till viss del Västeuropa. I
figur 11 ser vi de länder som omnämns i nyhetsartiklar som handlar om corona, vilket inte skiljer sig
speciellt mycket mot hur nyhetsrapporteringen ser ut när det inte pågår en pandemi (då Afrika inte
heller omnämns speciellt mycket). Inledningsvis fanns det dock ett tillfälligt ökat intresse för Kina
och Italien där dels utbrottet skedde i kinesiska Wuhan och där dels många svenskar skidsemestrade
i italienska alperna under de svenska sportloven. Nyhetsrapporteringen av Västeuropa är också myc-
ket mer omfattande än rapporteringen av Östeuropa. Detta följer i mångt och mycket traditionell
nyhetsvärdering där närhet i tid, kultur och geografi är några av de främsta urvalskriterium för vad
journalister betraktar som nyheter (Hvitfelt, 1985).11 Länder i Afrika och Oceanien (bortsett från
Australien) nämns ytterst sällan i jämförelse.

3 000

6 000

9 000

Omnämnanden

Figur 11. Länder i världen som omnämns i artiklar om corona (antal omnämningar).
Notera att USA förmodligen är underskattat med tanke på att landet också benämns på flera andra sätt (exempelvis Amerika).
Totalt ingår 170 116 artiklar om corona i figuren från alla 19 nyhetssajter. Sverige är undantaget från omnämnanden.

10 Se exempelvis https://www.expressen.se/nyheter/adam-alsing-ar-dod/.
11 Vid analys av artikelrubrikerna framgick dessutom att ord som ny, nya och nytt återkom ofta och i stor utsträckning
under perioden.
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Genom att använda data för dödsfallen i corona i världen går det även att undersöka mediernas över-
och underrapportering. Det vill säga, vilka länder som omnämns mer jämfört med antal dödsfall
och vilka länder som omnämns mindre jämfört med antal dödsfall. Den här typen av analys är ett
grovt mått på över- och underrapportering som dock ignorerar varför länderna omnämns. Men då
syftet är att få just en överblick är det själva poängen. Under en pandemi som drabbar hela världen
på ett liknande sätt kan dessutom ett antagande om homogenitet i nyhetsrapporteringen (som att
journalister jämför eller rapporterar om antal dödsfall i olika länder) vara mer lämpligt än annars.

Mätt på detta vis framkommer det att Mexiko, Indien och i synnerhet Brasilien är kraftigt under-
rapporterade (figur 12). Däremot är det en överrapportering av Kina samt Västeuropa och våra
nordiska grannländer. Att grannländerna, och då främst Norge och Danmark, är överrepresentera-
de i bevakningen jämfört med dödsfallen hänger med största sannolikhet ihop med att dessa länder
har lyckats pressa ned smittan betydligt bättre än Sverige. En kontinuerlig jämförelse mellan grann-
ländernas hantering av coronapandemin är därför naturlig när länderna avviker från varandra.
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underrapportering (−)

Figur 12. Över och underrapportering i förhållande till antal dödsfall i covid19 (zvärden).
Rött indikerar överrapportering och blått underrapportering (grått = data saknas), med Sverige undantaget. Måttet för överrap
portering och underrapportering är konstruerat genom att subtrahera zvärdena för antal artiklar från antal dödsfall. Artiklar om
corona (n = 170 116) från alla 19 nyhetssajter ingår i figuren (data för dödsfall t.o.m. maj 2021 från Max Roser & Hasell, 2020).

En kontinuerlig jämförelse med Norge återspeglas även i den svenska pressen där Frode Forland
på norska Folkehelseinstituttet upprepade gånger inte namngavs i rubriker, utan i stället beskrevs
som “Norges Tegnell” för att jämföras med den svenska motsvarigheten, statsepidemiolog Anders
Tegnell.12

Trots att Sverige har en närmast extrem överrepresentation i bevakningen av USA normalt sett
(det vill säga innan pandemin bröt ut) blir landet ändå inte mycket överrepresenterat med tanke på

12 Se exempelvis https://www.expressen.se/tv/nyheter/dina-fragor/norges-tegnell-darfor-klarade-vi-pandemin-
battre/.

19

https://www.expressen.se/tv/nyheter/dina-fragor/norges-tegnell-darfor-klarade-vi-pandemin-battre/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/dina-fragor/norges-tegnell-darfor-klarade-vi-pandemin-battre/


Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin

att USA har väldigt många dödsfall i covid-19, sett till resten av världen, med över en halv miljon
rapporterade dödsfall under maj 2021 (Max Roser & Hasell, 2020).

Andra länder kontrasteras mot USA

Om vi i stället fokuserar på vilka länder (liksom platser) som omnämns mest så kan vi i figur 13
se att det är flera av G7-länderna som omnämns allra mest, det vill säga rika och industrialiserade
länder. Dessutom omnämns andra länder ofta i förhållande till USA. Det vill säga, svenska medier
talar om Sverige och USA, Kina och USA liksom Europa och USA. USA blir med andra ord en sorts
världens mittpunkt dit alla frågor kan kontrasteras. Samtidigt omskrivs våra nordiska grannländer
ofta tillsammans, och då i synnerhet med Norge som jämförelsepunkt.
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Figur 13. Platser som omnämns allra mest (nätverksanalys).
Ju större bubbla, desto fler gånger omnämns platserna. Ju tjockare streck mellan två bubblor, desto fler gånger omnämns
båda platserna tillsammans. Avståndet mellan bubblorna saknar betydelse, utan bubblorna är endast placerade för att göra
figuren så lätt att tyda som möjligt. Platserna är utplockade från artiklarna automatiskt med hjälp av namedentity recognition
och språkmodellen BERT, och representerar närmast ett totalurval av alla platser i materialet. Artiklar om corona (n = 170 116)
från alla 19 nyhetssajter ingår i figuren.

Om public service (Sveriges Radio och Sveriges Television) exkluderas skulle en hel del mindre
svenska städer och regioner (såsomMalmöhus och Kristianstad) inte kommamed i figuren. Detta är
delvis en konsekvens av urvalet av nyhetsmedier som inkluderar nationella eller Stockholmsbaserade
medier (såsomDagens Nyheter), men också för att public service har en omfattande lokalbevakning
av Sverige som andra nyhetssajter saknar.
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Mediekonsumtion

Medieinnehåll ger oss en fingervisning om vad medborgarna kan uppmärksamma. Panelstudier där
medborgarna får svara på samma frågor flera gånger ger oss en fingervisning om vad medborgarna
har uppmärksammat under en specifik period under coronapandemin (se Ghersetti & Odén, 2021).
För att komplettera dessa metoder kan vi också studera de öppna datakällor som finns tillgängliga
på nätet hos exempelvis Google och Wikipedia. Medan en panelstudie kräver att deltagarna aktivt
svarar på frågor är datakällorna på nätet däremot passiva eftersom datan samlas in och tillgängliggörs
automatiskt från människors beteende (Johansson m.fl., 2018). Detta kan ytterligare komplettera
bilden av vilket medieinnehåll som har konsumerats och efterfrågats av medborgarna.

Flest coronasökningar på Google den 11 mars

Den 11mars 2020 var det sommest sökningar på ordet corona (figur 14). Här kan vi tala om en kraftig
dagordningseffekt (McCombs & Shaw, 1972). Det vill säga, när nyhetssajternas förstasidor mer eller
mindre domineras av att corona blivit en pandemi får det också effekter på vad medborgarna söker
efter. Under november 2020 syns även en topp i sökstatistiken när den andra vågen av smittspridning
och dödsfall slår till, men den är tillnärmelsevis inte lika kraftig som den första vid 11 mars.
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Figur 14. Sökningar om corona på svenska Google över tid (relativ sökvolym).
Relativ sökvolym är ett normaliserat mått från 0 till 100 där 100 representerar när sökordet användes som mest under den givna
perioden och platsen (samt i relation till de övriga sökorden). Google offentliggör däremot inte hur många sökningar som gjorts.

Däremot säger denna statistik inget om antalet sökningar eftersom Google inte offentliggör den
typen av uppgifter kring ett specifikt sökord genom Google Trends, deras primära verktyg för att
analysera trender i sökningar.13 Men Google är hur som helst ett viktigt verktyg för att söka efter
information och används av runt 96 procent av svenskarna, åtminstone någon gång, och av runt 61
procent av svenskarna varje dag (Davidsson, Palm, & Melin Mandre, 2019).

Google låter oss även ta ut information om var de flesta sökningarna har genomförts geografiskt
(om än bara relativ sökvolym). Om vi utgår från veckan runt den 11 mars 2020 kan vi se att det
framför allt var i Halland och Stockholmsområdet som flest sökningar skedde, men generellt sett
också i de andra storstadsområdena kring Göteborg ochMalmö (figur 15). Varför så många sökning-
ar genomfördes i Halland vid tillfället är svårt att svara på med blott denna data, men de hade sitt

13Man kan förvisso använda annonseringsverktyget Google Ads för att få reda på ungefärligt antal sökningar som görs
kring ett sökord i allmänhet och just nu, men då får man dock inga trender över tid.
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första positiva provsvar av covid-19 den 8 mars, vilket säkert kan ha påverkat nyhetsrapporteringen
och därmed även medborgarnas sökningar.14 Norrbotten och Västerbotten har också en stor del
av sökvolymen jämfört med mellersta Sverige, även om sökvolymen generellt sett är väldigt hög i
Sverige under perioden.

Det är dock viktigt att påpeka att geografin för sökningarna är ungefärlig och baseras på var Google
identifierar att sökningarna görs ifrån. En person som sitter i Göteborg, men exempelvis surfar via
ett företagsnätverk i Stockholm, kommer med största sannolikhet att uppfattas som Stockholm av
Google.15
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Relativ
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Figur 15. Sökningar om corona på svenska Google under pandemiveckan (relativ sökvolym).
Avser veckan som Världshälsoorganisationen WHO deklarerade corona som en pandemi (9–15 mars 2020). Relativ sökvolym
är ett normaliserat mått från 0 till 100 där 100 representerar när sökordet användes som mest under den givna perioden och
platsen. Google offentliggör däremot inte hur många sökningar som gjorts.

Omman sökte på corona, vad möttes man av för slags sökresultat? Under tidig sommar 2020 möttes
man av omfattande samhällsinformation om coronaviruset. I figur 16 är informationen om corona
rödmarkerad, där vi bland annat kan se statistik över smittspridning, information från myndigheter,
hänvisning till officiella myndighetskonton på sociala medier, symptom och behandling för covid-19
samt länkar till vidare information hos Folkhälsomyndigheten samt den myndighetsgemensamma
sajten Krisinformation.se.

Trots många farhågor om att människor skulle riskera bli helt isolerade från viktig samhällsinforma-
tion genom sitt internetanvändande och personaliseringsalgoritmer som sorterar bort sådant som
inte intresserar individer (se Dahlgren, 2021), verkar det snarare te sig tvärtom: det har generellt
sett varit svårt att undvika samhällsinformation om pandemin även genom sökmotorer. Liknande
myndighetsinformation har även presenterats på Facebook och Twitter vid sökningar på corona.

14 Se sammanställning för Halland i mars 2020 på https://norrahalland.se/coronalaget-i-halland/.
15 Såvida man inte är inloggad genom sitt konto där man sedan tidigare identifierats som Göteborg.
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Figur 16. Sökresultat efter sökning på corona på Google 27 maj 2020.
Officiell myndighetsinformation angående corona och covid19 visas med röda rektanglar. Sökningen är genomförd genom en
anonymiseringsproxy i Västra Götaland och i webbläsarens Inkognitoläge där cookies och dylikt är raderade från webbläsaren
för att minimera att tidigare sökningar påverkar sökresultatet.

Människor sökte dock inte bara efter corona. Google tillhandahåller även relaterade sökord, det vill
säga sökord som ofta förekommer tillsammansmed andra sökord under den tiden som en användare
gör flera olika sökningar (se figur 17). Utifrån dessa sökord kan vi därför identifiera tre typer av
Google-sökningar som användarna huvudsakligen gjorde:
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• allmänt informationsökande om viruset och dess smittspridning (sverige corona, corona i sverige,
corona statistik) med specifika hänvisningar till större massmedier (corona aftonbladet, corona svt).

• vilka symptomen är och hur man testar sig (covid symptom, covid test, test covid 19).
• samt information om skydd genom vaccination (vaccination, vaccin covid ).
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Figur 17. Coronasökord som användes tillsammans med andra sökord (relativ sökvolym).
Relativ sökvolym är ett normaliserat mått från 0 till 100 där 100 representerar när sökordet användes som mest under den givna
perioden och platsen (samt i relation till de övriga sökorden). Google offentliggör däremot inte hur många sökningar som gjorts.

Wikipedia mest besökt i början av pandemin

Encyklopedier som Wikipedia används främst för kunskapsinhämtning och utgör därmed en bra
indikator på informationssökande och kunskapstörst. Under 2019, exempelvis, använde omkring
83 procent av befolkningen Wikipedia någon gång, medan drygt 10 procent använde det dagligen
(Davidsson m.fl., 2019).

Omman ser till några utvalda Wikipedia-artiklar och hur många sidvisningar de haft under perioden
för coronapandemin framgår det att de flesta artiklar blev som mest besökta under mars 2020
(figur 18). Här kan vi exempelvis se att Wikipedia-artikeln Pandemi hade tiotusentals sidvisningar
samma dag som Världshälsoorgansationen WHO deklarerade coronaviruset som en pandemi den
11 mars 2020.

Intressant nog hade artikeln Coronavirus flest sidvisningar i slutet av januari 2020, när medierna
försiktigt började skriva om det nya viruset som spreds i Kina, innan pandemin bröt ut en dryg
månad senare. Detsamma kan sägas om Wikipedia-artikeln MERS−CoV som även den besöktes i
högre utsträckning i slutet av januari än under mars.
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Figur 18. Utvecklingen över tid bland utvalda svenska Wikipediaartiklar (antal artikelvisningar).
Respektive artikelnamn kommer från webbadressen, exempelvis Anders_Tegnell från https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_T
egnell. Notera särskilt hur Coronavirus och MERSCoV hade fler visningar i februari 2020, en dryg månad innan Världshälso
organisationen WHO deklarerade corona som en pandemi den 11 mars 2020 (grå streckad vertikal linje i figuren). Outbreak i
farozonen är en film om ett virusutbrott som också blev populär kortvarigt under perioden. Data från Wikipedia.

Trenden över tid när man ser flera källor på en gång

Fördelen med datoriserade metoder är att de kan ge en överblick över ett stort material som en
enskild människa aldrig kan få. För att spinna vidare på den idén presenteras här flera olika källor
med vitt skilda innehåll sida-vid-sida (eller rättare sagt staplade på varandra), men där trenden över
tid enkelt kan utläsas trots källornas olikheter.

Vid en första anblick av figur 19 är det uppenbart att informationsbehovet är som allra störst i
början av pandemin. Människor googlar och söker på Wikipedia som allra mest under februari
och främst mars 2020. Under hösten 2020 är det däremot inte speciellt stor ökning av Google-
sökningar trots den andra vågen med dödsfall. Detta indikerar att informationsbehovet exempelvis
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är tillfredsställt bland en stor del av befolkningen, eller att befolkningen inte längre är intresserade
av mer information på grund av informationströtthet.

Här kan man också lyfta fram fenomenet news finds me perception (Gil de Zúñiga & Diehl, 2019).
Det är en individs antagande om att viktig information förr eller senare kommer att dyka upp i
individens nyhetsflöde (främst i sociala medier) genom vänner och (avlägsna) bekanta. Därmed kan
den aktiva informationsinhämtningen (som att exempelvis själv söka på Wikipedia) övergå till en
mer passiv informations- och nyhetsinhämtning efterhand (som att följa vad andra säger eller skriver
om pandemin). Med andra ord, bara för att man inte själv söker information aktivt behöver det inte
betyda att man inte nås av viktig information.

Dödsfall covid−19

Wikipedia−artikeln "Corona"
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Figur 19. Utvecklingen över tid bland ett antal utvalda mediekällor.
Genom att låta Yaxeln variera fritt är det möjligt att se trenden över tid trots källornas olikheter. Streckad linje representerar 11
mars 2020 då corona utropades som en pandemi av VärldshälsoorganisationenWHO. Översta linjen visar andelen coronaartiklar
på förstasidan på aftonbladet.se per vecka. Andra linjen visar relativ sökvolym för antalet Googlesökningar på corona per vecka.
Tredje linjen representerar antal sidvisningar på Wikipediaartikeln Corona per dag. Fjärde och nedersta linjen representerar
antalet dödsfall i covid19 per vecka, enligt Socialstyrelsen.

26



Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin

Metod

Syftet med den här rapporten har, förutom att analysera medieinnehåll och mediekonsumtion kring
coronapandemin, också varit att testa och utveckla metoder för datoriserad innehållsanalys inom
medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning. Sådana analyser har vissa fördelar men också
vissa begränsningar.

Fördelar med analyser inspirerade från språkteknologin

Datoriserade analyser är ett kraftfullt komplement till manuella innehållsanalyser där ett par mänsk-
liga ögon går igenom materialet och kodar manuellt.

Metoderna i den här rapporten har hämtas från bland annat korpuslingvistik och datorvetenskapen
(såsom maskininlärning och Natural Language Processing, NLP) med syftet att svara på mer sam-
hällsvetenskapliga frågeställningar. Fördelen med datoriserade metoder är flera. De möjliggör bland
annat att den samhällsvetenskapliga forskningen kan:

• samla in och analysera hela populationen (totalurval) i stället för att göra mindre urval. Då
slipper man dessutom mycket inferentiell statistik.16

• automatisera delar av arbetet som i dagsläget görs manuellt (exempelvis att identifiera aktörer
eller organisationer).

• komplimentera och utvidga befintliga manuella metoder (exempelvis genom att märka upp
data genom enmanuell innehållsanalys, så kallad annotering, som sedan används för att bygga
klassificeringar för maskininlärningsmodeller).

• identifiera latenta mönster som inte kan överblickas med mänskliga ögon.
• peka ut riktningen för var någonstans mer tidskrävande och manuella analyser kan ta sin
början (för exempelvis mer ingående närstudier av texten).

Ordlistor för att identifiera teman och ämnen

Att använda ordlistor är ett väl beprövat sätt att identifiera medieinnehåll på olika sätt, och användes
för att identifiera teman i exempelvis figur 4. Ordlistor går snabbt att skapa och kan skräddarsys
utifrån ett specifikt ämnesområde. I det här fallet användes till en början en amerikansk ordlista
som översattes till svenska och som utökades med ord anpassade för svenska förhållanden. Utifrån
dessa ord kan man sedan automatiskt hitta närbesläktade ord i nyhetstexterna.17 På så vis byggs
ordlistan upp empiriskt och iterativt i nära anslutning till materialet ifråga.

Det finns andra modeller som också är mer automatiska och kan hjälpa till att identifiera ämnen,
exempelvis topic models eller structural topic models (t.ex. Blei, 2012).18 Till skillnad från ordlistor som är
deduktiva (eller a prioriska) så kan topic models hjälpa till att identifiera latenta ämnen i materialet (a
posterioriskt). Om man vill styra modellen något mer kan man använda nyckelordsassisterade topic
models (Eshima, Imai, & Sasaki, 2021) som, likt analyser baserade på ordlistor, kan styra analysen
mot de ämnen man på förhand är intresserad av.

16 Däremot riskerar små men återkommande systematiska fel bli omfattande när de genomförs i stor skala.
17 Det kan ske genom att leta upp ord som ofta förekommer tillsammans i materialet (såsom co-occurrences) eller, om man
ännu inte har samlat in något textmaterial, ord som följer ett annat ord som går att predicera med en språkmodell
som BERT (exempelvis, om man matar in “till syvende och” kommer modellen föreslå “sist” med hög sannolikhet).

18 Dessa modeller valdes bort för den här rapporten bland annat med tanke på tidsåtgången.
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Hitta namn och platser i text

För att identifiera namn och platser i materialet (se exempelvis figur 8 och figur 13) har named-entity
recognition (NER) använts tillsammans med en svensk version av språkmodellen BERT, eller Bidirec-
tional Encoder Representations from Transformers som är det fullständiga namnet (Devlin, Chang, Lee, &
Toutanova, 2019). Denna språkmodell, som ursprungligen är utvecklad av Google, representerar re-
lationerna mellan ord (och ordens avstånd) i språket efter att modellen har tränats på flera gigabyte
eller terabyte med text och därmed “lärt” sig språket. Dessvärre för oss svensktalande är mycket av
detta arbete gjort på engelsk text, men Kungliga Biblioteket har tränat en svensk version av BERT
som de också tillgängliggjort på nätet (Malmsten, Börjeson, & Haffenden, 2020).19 Kungliga Biblio-
teket rapporterar en träffsäkerhet (F-score) på 95,8 samt 96,1 procent för platser respektive personer.
Denna modell har varit oumbärlig för den här rapporten.

Språkmodeller och totalurval i all ära, men det kan också vara värt att nämna den bias som säkert
finns inbyggd i dessa modeller. En språkmodell som BERT är nämligen tränad på befintligt språk.
I den svenska BERT-modellens fall rör det sig om ungefär 20 gigabyte svensk text från svenska
Wikipedia, forum, statliga publikationer med mera (Malmsten m.fl., 2020). BERT är därmed en
empirisk modell som representerar hur språk normalt sett används i dessa källor. Om amerikanska
namn förekommer i stor utsträckning i träningsmaterialet är därför tröskeln för att lära sig kontexten
kring dessa namn sannolikt lägre. Denna eventuella bias undersöks inte i denna rapport, men ska
åtminstone inte glömmas bort när resultaten tolkas.

Hur Sverige bör underlätta datoriserade analyser

Även om det är frestande att se datoriserade metoder som en ersättning till manuella innehållsana-
lyser är det förvånansvärt många gånger precis tvärtom: Det är tack vare manuella innehållsanalyser
som kodat (annoterat) stora textmaterial som gör det möjligt för maskiner att automatiskt extra-
hera information som samhällsvetenskapliga forskare är intresserade av. Det innebär att bra och
högkvalitativa manuella innehållsanalyser är viktigare nu än vad de någonsin varit tidigare! Om en manuell in-
nehållsanalys ligger till grund för fortsatta automatiserade analyser innebär det att en lågkvalitativ
manuell innehållsanalys därmed skapar en lika lågkvalitativ datoriserad modell, och därmed att den
låga kvaliteten fortplantar sig systematiskt och i värsta fall också i stor skala när modellen tillämpas
på exempelvis totalurval. Det vill säga, principen skit in, skit ut gäller fortfarande.

Inom forskningen talar man ibland om kumulativitet, det vill säga att ny forskning bygger vidare på
tidigare forskning. I det här fallet, i den här rapporten vad gäller metoden, är det sannerligen så
eftersom varje steg onekligen bygger vidare på all den teknik som språkforskare, lingvistiker och
systemvetare har tagit fram. Detta skiljer sig väsentligt från den manuella innehållsanalysen som of-
ta förekommer inom medievetenskaplig forskning där varje forskare mer eller mindre självständigt
producerar en analys från scratch. Sådana analyser leder sällan till kumulativitet, utan varje forska-
re tenderar att uppfinna hjulet för varje ny innehållsanalys (bortsett från eventuella kodscheman).
Generellt sett har det inte funnits en tradition att dela vare sig data eller material bland forskare
(Zhu, 2020). Det skapar också svårigheter att utveckla standardiserade instrument, även om det
såklart finns mer eller mindre explicita överenskommelser om hur forskare bör gå tillväga baserat
på tidigare forskning.

För att förbättra kumulativiteten, och inte börja om från noll varje gång en datoriserad analys ska
genomföras, bör det därför ske några systematiska och institutionella förändringar. Om Sverige,

19 https://github.com/Kungbib/swedish-bert-models.
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universiteten och kanske i synnerhet den medie- och kommunikationsvetenskapliga disciplinen vill
satsa på dessa typer av analyser bör därför följande starkt beaktas:

1. Det bör finnas infrastruktur för insamling av text- och nyhetsmaterial. Alla datoriserade analyser kräver
någon slags rådata som sitt grundmaterial, och denna data måste samlas in på ett sätt som
är strukturerat, det vill säga där texten, publiceringskanal, publiceringsdatum samt annan me-
tadata är väl separerade från varandra, och är av hög kvalitet. Det mest omfattande arbetet
består därför i att bygga upp en infrastruktur för automatisk insamling av nyhetskällor, men
den måste också underhållas över tid. Kommersiella aktörer har förvisso liknande tjänster
för sina kunder, som Retrievers databas Mediearkivet, men dessa kommersiella tjänster (lik-
som deras kunder) är sällan intresserade av de frågor som samhällsforskare är intresserade av.
Detta kräver i synnerhet tid och tekniska resurser.

2. Manuella innehållsanalyser liksom mediedata bör långtidsarkiveras. När data väl är insamlad måste
den lagras på ett framtidsbeständigt sätt. Dessvärre är det svårt att hitta både kodböcker och
mediedata från tidigare forskning, då dessa antingen slängs eller ligger i någon byrålåda (me-
taforisk eller verklig) och sällan når andra forskares ögon. Det gäller både själva kodschemat
och det som kodschemat refererar till, det vill säga nyhetstextens innehåll. Innehållet bör (ock-
så) sparas i öppna format som kan läsas in i framtiden utan krav på proprietär programvara.
Även om text är vanligast bör även bilder, ljud och video sparas digitalt för långtidslagring om
framtida analyser ska kunna använda detta. Detta ställer särskilda krav på infrastruktur och
upphovsrätt för forskning. Det kräver också ett förändrat förhållningssätt bland forskare att
faktiskt vilja dela data och material med varandra.

3. Manuella innehållsanalyser av mediedata bör vara standardiserade och maskinläsbara. Ett kodschema lik-
som dess färdiga datafil med kodat material är alltid en form av strukturerade data. Däremot
är det inte säkert att dessa kanmaskinläsas, vilket försvåras av något så enkelt som att kodsche-
mat är ett textdokument eller att det är skrivet på fysiskt papper. Kodschema och datafiler bör
följa de metadatastandarder som utvecklats för att enkelt tillgängliggöras och konsumeras och
även bli sökbara. Här krävs därför ökad standardisering för att man lättare ska kunna utbyta
data med varandra, både vad gäller kodningsinstrument och de slutliga datafilerna som ligger
till grund för analyserna, i synnerhet över språkgränserna där annars engelska och kinesiska
är de dominerande språken (åtminstone sett till stora delar av datavetenskapen). Detta kräver
att forskare kommer överens om att använda standardiserad metadata och dokumentation,
eller uppfinner sådan vid behov.

Öppen data och licens

Nyhetsartiklarna som ligger till grund för rapporten är tillgängliga via Svensk nationell datatjänst
(SND) på https://doi.org/10.5878/d18f-q220. Fulltexten kan däremot inte offentliggöras på grund
av upphovsrätt. I stället tillgängliggörs en så kallad document-term matrix (DTM) där frekvensen av alla
ord för respektive artikel förekommer (med andra ord en bag-of-words-modell). En DTM är möjlig
att dela eftersom den inte kan användas för att återskapa nyhetstexterna. Dessvärre innebär det att
några av analyserna inte kan reproduceras.

Rapporten är licensierad med Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell
(CC BY-ND 4.0).
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Datakällor och bibliotek som användes

Datakällor:

• Svensk Text för länder, stoppord, ordlistor kring pandemin samt känsloord på svenska (Dahl-
gren, 2018).20

• Our World in Data för statistik om dödsfall i covid-19 i olika länder (Max Roser & Hasell,
2020).

• Socialstyrelsen för statistik om dödsfall i covid-19 i Sverige sammanställd av AdamAltmejd.21

Bibliotek/paket för R och Python:

• Mechanical News för insamling av svenska nyhetsartiklar online.22
• quanteda för korrespondensanalys, tokenisering, keyness m.m. (Benoit m.fl., 2018).
• tidytext för tokenisering (Silge & Robinson, 2016).
• ggraph för nätverksvisualisering (Pedersen, 2021).
• tidyverse för allmän databearbetning (Wickham m.fl., 2019).
• Swedish BERT för den svenska BERT-språkmodellen från Kungliga biblioteket (Malmsten
m.fl., 2020).23

20 https://github.com/peterdalle/svensktext.
21 https://github.com/adamaltmejd/covid.
22 https://github.com/peterdalle/mechanicalnews.
23 https://github.com/Kungbib/swedish-bert-models.
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