Olika sorters tidskrifter och tidningar – en guide
Vetenskaplig tidskrift

Branschtidskrift

Populärvetenskaplig
Tidskrift /Månadsmagasin

Dagstidning

Utseende

Sober framsida. Innehåller sällan
bilder, annonser eller färgtryck.
Framsidorna ser ofta likadana ut.

Omslagsbild, lättsammare
layout, bilder och färgtryck,
branschrelaterade annonser.

Klatschiga omslag och rubriker,
blankt papper, mycket bilder,
blandade annonser.

Sämre papperskvalitet, mycket
bilder, många korta texter,
blandade annonser.

Innehåll

Vetenskapliga artiklar som
redogör för forskning. Artiklarna
har en tydlig struktur och ett
enhetligt utseende, kan innehålla
tabeller och diagram.

Varierat innehåll; korta notiser
blandat med längre artiklar,
produktinformation, nyheter.

Varierat innehåll; korta notiser
blandat med längre artiklar,
reklam.

Varierat innehåll; artiklar,
intervjuer, debatt, insändare
etc.

Artikelförfattare

Forskare eller experter, ofta flera
författare. Peer reviewgranskade artiklar har granskats
av utomstående forskare.

Artiklarna kan vara skrivna av
ämneskunniga journalister eller
av verksamma inom branschen,
ibland av forskare.

Journalister med
specialintresse, i enstaka fall
forskare.

Journalister

Språk

Avancerat vetenskapligt
vokabulär – ofta på engelska

Fackspråk, ej vetenskapligt

Förekomst av fackterminologi,
svåra ord förklaras ofta

Vanligt språk

Nivå

Läsaren förväntas ha mycket
goda kunskaper i ämnet

Läsaren förväntas ha
kunskaper om branschen

Läsaren förväntas ha vissa
förkunskaper

Läsaren kan vara vem som
helst

Målgrupp

Forskare inom ett specifikt
område

Yrkesverksamma inom ett
specifikt område

Intresserad allmänhet

Allmänhet

Referenser

Utförliga referenser i den
löpande texten och långa
källförteckningar på slutet

Referenser anges sällan i den
löpande texten men källor kan
anges

Referenser anges nästan
aldrig, lästips kan förekomma

Referenser anges nästan aldrig

Tillgänglighet

Ofta enbart via bibliotek eller
databaser. Open accesstidskrifter även fritt på internet.

Bibliotek, databaser, internet,
egen prenumeration

Bibliotek, internet, egen
prenumeration, lösnummer i
butik

Bibliotek, internet, egen
prenumeration, lösnummer i
butik

Utgivning

Fåtal nummer per år (ofta 4-6)

Månadsvis eller veckovis

Månadsvis eller veckovis

Dagligen

Exempel på
tidskrifter

Journal of Advanced Nursing

Nursing

Vi Föräldrar

Svenska Dagbladet

Exempel på artikel
med referens
enligt Harvard

Brown, A., Raynor, P., & Lee, M.
(2011). Healthcare
professionals’ and mothers’
perceptions of factors that
influence decisions to breastfeed
or formula feed infants: a
comparative study. Journal of
advanced nursing, 67(9), ss.
1993-2003.

Waltemyer, C. (2008). Take
baby steps to reach
breastfeeding goals. Nursing,
38(9), ss. 21–22.

Stawreberg, A-M. (2012) Dags
att sluta amma?
- så gör ni! Vi Föräldrar, 13, ss.
82- 85.

(Författaren är sjuksköterska.)

(Författaren är journalist.)

Haverdahl, A-L. (2008).
Pekpinnar skapar lätt stress
och osäkerhet. Svenska
Dagbladet, 11 mars.
http://www.svd.se/nyheter/inrike
s/pekpinnar-skapar-latt-stressoch-osakerhet_964045.svd

Databas: Cinahl eller Summon

Databas: Mediearkivet
(Författaren är journalist.)

(Författarna är forskare.)

www.svd.se

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub
med/21507050
Databas: PubMed eller Summon
Hur kan jag
använda denna typ
av artiklar i mitt
arbete?

När du behöver aktuell forskning
för att underbygga dina
argument. För att hitta teorier
och analyser med hög
vetenskaplighet.

När du vill veta vad som händer
i professionen, trender, aktuella
frågor, praktisk information etc.

Bakgrundsfakta, om du
behöver grundläggande
information eller vill se hur ett
ämne framställs i
populärvetenskaplig tappning.

Uppdaterad 2017-01-18, Sara Hellberg
Högskolan i Borås, Verksamhetsstöd, Biblioteket.

licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

För att ge en bakgrund till ditt
ämnesval, om du vill se hur ett
ämne eller en händelse
behandlats i media, analys av
debatter, diskursanalyser etc.

