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Purpose/Aim: This essay aims to examine what happens to research texts as they evolve 

from a press release that becomes a news story in the newspaper. 

 

Material/Method: The material was collected in two stages and consists of 32 press releases 

together by the news stories generated by the press releases. The press releases concerns 

research that has been done at Uppsala University. In order to answer the essays’ main 

questions, the material was analyzed from a dialogical analysis. The analysis model describes 

the text flow that occurred, and the changes that research texts been through in order to be 

published as a news text. 

 

Main results: The analysis of the text flow showed three different ways that the texts passes 

from being a press release to become a news text; directly to a newspaper, by a news agency 

to one or more newspapers or to a magazine which then spread the news to several 

newspapers in the same group. The analysis of the text changes showed that half of the texts 

were published as short messages in the newspapers and the remaining half was published as 

articles. Many of the news texts were entirely or partially copied from the original press 

release. The news texts tended to focus on the research results while other description of 

scientists' work did not occur. 

 

Keywords: Research text, news text, newspaper, journalist, press release, intertextuality, 

recontextuality, multi-channel publishing.    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 

 

SAMMANFATTNING 

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vad som händer med forskningstexter när de går 

från att vara pressmeddelande till att bli en nyhetsartikel i tidningen. Hur förändras texterna 

och vad beror ändringarna på? Materialet har samlats in i två steg och består av dels 32 

stycken pressmeddelanden som rör forskning från Uppsala universitet och dels av de 60 

nyhetsartiklar som pressmeddelandena genererat. För att besvara undersökningens 

frågeställningar har materialet analyserats utifrån en dialogisk textanalys. Analysmodellen 

syftar till att beskriva det textflöde som skett samt de förändringar forskningstexterna 

genomgått innan den slutgiltiga publicering som nyhetstext.   

  

Analysen av textflödet visade på tre olika vägar som texterna tar från att vara ett 

pressmeddelande till att publiceras som en nyhet i tidningen; (1) direkt till en tidning, (2) 

genom en nyhetsbyrå vidare till en eller flera tidningar eller (3) till en tidning för att sedan 

spridas vidare till flera tidningar inom samma koncern. Analysen av textförändringar visade 

att ungefär hälften av nyhetstexterna blev till notiser i tidningarna och resterande halvan blev 

till längre artiklar. Många av texterna var helt eller delvis kopierade från det ursprungliga 

pressmeddelandet. Nyhetstexterna tenderade att fokusera på resultatet av forskningen och 

övrig beskrivning av forskarnas arbete utgick. 

 

Undersökningen visade även på metoder som journalisterna använder sig av för att visa på 

objektivitet och att det inte förefaller sig som att journalisterna utövar någon större granskning 

av forskningen.             
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

I dagens samhälle flyttas information snabbt från en text till en annan och det dröjer inte länge 

innan ett stycke information har förändrat sin karaktär när det förflyttas och bearbetas mellan 

olika nätverk av texter. Den digitala tekniken är den mest väsentliga faktor som gör detta 

möjligt och har på ett eller annat sätt berört oss alla. Journalister tillhör den grupp vars 

arbetsförhållanden kommit att förändrats markant i och med den digitalisering som skett. 

Konsekvenserna av de nya villkoren journalisterna ställs inför påverkar deras arbetsprocess 

med texter och information, och så även slutprodukten. Kravet på tidseffektiv research och 

produktion ökar ju fler kanaler journalisten ska leverera till och journalisten tvingas söka 

snabba vägar till ett färdigt material.  

 

I det dagliga arbetet hanterar journalisterna flera olika typer av källmaterial. Det kan röra sig 

om samtal, ljudinspelningar, texter och liknande. I denna uppsats kommer jag att intressera 

mig för hur journalisterna arbetar med forskningstexter som underlag och hur de förhåller sig 

till det material som de utnyttjar. Underlaget rör i detta fall pressmeddelanden om forskning 

som gjorts vid Uppsala universitet. Undersökningen intresserar sig för hur journalister arbetar 

med forskningstexterna och vad som händer med texten vid överförandet från 

pressmeddelande till färdig nyhetstext. Tidigare forskning har visat att journalister tenderar att 

endast fokusera på resultatet av forskningen i de publicerade artiklarna. Någon utförligare 

beskrivning av själva forskningsarbetet förekommer sällan. Forskare och journalister tycks 

därmed inte dela samma bild över vad som anses viktigt och intressant.   

   

Även om huvudfokus i denna uppsats kommer ligga på vad som händer i textöverföringen av 

forskningstexter så är jag också intresserad av att se hur journalisterna förhåller sig till 

objektivitet och granskning när det gäller vetenskapsjournalistik. Forskningen och 

journalistiken har ett nära förhållande sedan lång tid tillbaka. Om man blickar tillbaka i 

historien ser man att 1900-talet präglas av en tid då forskare på uppdrag av statsmakten stod 

som granskare för journalistiken (Ekström & Nohrstedt 1996). Därför blir det intressant att i 

denna uppsats även se hur förhållandet ser ut idag. Vad säger journalistiska texter om 

forskningen idag och är det nu journalistiken som hårdgranskar forskningen?  

 

1.2 Problemformulering                                 

Jag det högst intressant att undersöka vad som händer med texter som förflyttas mellan 

medier. I uppsatsen kommer jag därför utreda hur texterna påverkas när de processas genom 

en redaktion som arbetar under de aktuella omständigheter som råder. Hur påverkas de av den 

nya digitala tekniken, de rationaliseringar som sker, den tidspress och de ökade krav 

journalisterna ställs inför? Vad händer i övergången från pressmeddelande till färdig 

nyhetstext i tidningen? Genom att ta stöd i teorier som rör bland annat flerkanalspublicering, 

rationaliseringar inom journalistbranschen, syndikering och intertextualitet hoppas jag även 

kunna förklara varför nyhetstexterna ser ut som det gör.  För att undersöka detta kommer jag 

använda mig utav pressmeddelanden som släppts från Uppsala universitet. 

Pressmeddelandena rör forskning och presenterar de avhandlingar som gjorts på universitet. 
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Jag har intresserat mig för forskning som härstammar från naturvetenskapen samt 

samhällsvetenskap/humaniora. Pressmeddelandena jämförs sedan med de nyhetstexter som 

meddelandena genererat. 

 

Teorierna om syndikering, rationalisering och flerkanalspublicering syftar till att teckna en 

bakgrund som möjligen påverkar journalisternas sätt att arbeta med källtexter (exempelvis 

pressmeddelanden). Arbetsbördan blir så hög att journalisterna inte arbetar på ett självständigt 

sätt med texterna. Frågan är om man i undersökningen ser spår av sådana förhållanden – i ett 

enkelt överläggande av befintligt material. Teorin snabba lösningar för objektivitet beskriver 

andra strategier som journalister använder sig av för att hitta snabba lösningar för att framstå 

som objektiva till sina källmaterial. Teoribakgrunden beskriver en serie aspekter, som 

journalister med en pressad arbetssituation, använder sig av i sitt arbete. Frågan i 

undersökningen är i vad mån man ser spår av sådana förhållanden genom att journalisterna tar 

över information, arbetar med citat, använder TT-material utan att något mer självständigt 

redaktionellt arbete kan spåras i förhållande till utnyttjade källtexter.   

     

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka dels hur texter förändras när det bearbetas genom en 

tidningsredaktion och dels hur journalisterna förhåller sig till objektivitet och granskning av 

texterna. Det finns mycket forskning kring journalistik och texter men det är ovanligare att 

stöta på svensk forskning som rör vetenskapsjournalistik. Här ser jag ett hål som jag hoppas 

går att fylla ut någorlunda i samband med att denna uppsats görs.  

 

1.4 Frågeställning 

Följande frågeställningar kommer att undersökas och diskuteras i denna uppsats: 

 

– Vilken väg tar texterna när de går från att vara pressmeddelande till att bli nyhetstext? 

 

– Vad händer med texten i pressmeddelandet när den bearbetas av en journalist för att   

   slutligen publiceras i tidningen?  

 

– Hur pass granskande och objektiva är journalisterna?   

 

1.5 Avgränsningar  

För att undersökningen ska falla inom ramarna för uppsatsen storlek krävs avgränsningar. Jag 

kommer låta en del av materialet utgöras av pressmeddelanden som rör forskning. Dessa 

avgränsas till att samtliga härstammar från Uppsala universitet. För att materialet ska vara 

jämförbart och hanterligt har sökningarna begränsat sig till pressmeddelanden från det gångna 

året; 2010. Jag väljer dessutom ut lika många, till antalet, från naturvetenskapen som från 

samhällsvetenskapen/humanioran. Efter att ha sökt reda på lämpligt antal pressmeddelanden 

sker nästa steg i materialinsamlingen, nämligen att se hur många artiklar pressmeddelandena 

generar i. Artiklarna som nås genom Mediearkivet har kravet att samtliga ska ha publicerats i 

svensk press; pappersversionerna.    
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1.6 Disposition 

Det första kapitlet avser att ge en bild av studiens syfte, bakgrund och frågeställning. Det 

presenteras också en mindre ordlista som anger innebörden av vissa ord och begrepp som 

används i uppsatsen. Kapitel två kompletterar inledningen genom att presentera tidigare 

forskning som gjorts i ämnet. Tredje kapitlet presenterar utvalda teorier som efterföljs av ett 

fjärde kapitel där uppsatsens materialinsamling och korpus beskrivs. Kapitel fem presenterar 

den metod som undersökningen kommer grunda sig på. Därefter följer studiens resultat i ett 

sjätte kapitel. Avslutningsvis följer en analys av resultaten i det sjunde kapitlet och en 

diskussion avslutar uppsatsen i det åttonde och sista kapitlet.  

 

1.7 Lilla ordlistan   

 

Avhandling –  Den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en 

slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt 

forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan 

också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den 

forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. 

Avhandlingen presenteras och försvaras vid en doktorsdisputation.  

Disputation – Disputationen är när en doktorand offentligt presenterar och 

försvarar sin avhandling.   

Flerkanalspublicering – Ett material som publiceras i flera medier. 

Forskning –  Vetenskaplig verksamhet i syfte att metodiskt leta efter något. 

Intertextualitet – Samspelet mellan texter.  

Journalist – Person som har som jobb att skriva i tidningar.  

Pressmeddelande –  Även kallat pressrelease. Meddelande eller kommuniké som 

företag eller myndighet lämnar för publicering.  

Rationalisering –  Effektivare användning av produktionsmedlen. 

Rekontextualitet –  Ord, begrepp, texter m.m. flyttas från en kontext till en annan. 

Syndikering – Bildandet av koncerner. 
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2 Bakgrund 

2.1 Uppsala universitet 

På universitetets hemsida möts man av orden: kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. 

Universitetet har en lång historia och är idag Nordens äldsta av sin sort. Varje år läser drygt 

40 000 studenter vid universitetet. Uppsala universitet erbjuder utbildningar från grundnivå 

till forskarutbildning inom nio fakulteter. Det finns även möjlighet för yrkesverksamma att 

kompetensutveckla sig. Universitetet bedriver samarbeten med såväl andra universitet som 

med näringsliv och samhälle. Målet är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, 

vara vidsynt och förändringsbenäget, samt ha en aktiv roll i det globala samhället, och på så 

sätt främja innovation och utveckling. Genom sin historia och det kontinuerliga arbetet som 

sker på universitetet ses Uppsala universitet som ett av norra Europas högst rankade lärosäten. 

(Uppsala universitets hemsida)        

Forskningen på universitetet spänner sig över tre områden: (1) natur, miljö och teknik, (2) liv 

och hälsa samt (3) individ och samhälle. Forskningen bedrivs i syftet att förstå samhället, göra 

världen bättre och underlätta livet för människor. Forskningen ska bidra till att ge nya 

perspektiv på vetenskapens grundfrågor och även generera kunskap som bidrar till samhällets 

utveckling, människans hälsa och miljöns hållbarhet. I dagsläget ägnar sig 2000 doktorander 

vid universitetet åt forskning. Deras resultat presenteras i avhandlingar som behandlas och 

försvaras inför publik vid ett disputationstillfälle. (Uppsala universitets hemsida)    

 

2.2 Tidigare forskning 

Som jag tidigare nämnt är det ovanligare att stöta på forskning som rör vetenskapsjournalistik 

än forskning som rör journalistik i allmänhet. Det finns ändå några forskare som kommit fram 

till intressanta idéer vad gäller just journalistikens arbete och rapportering kopplat till 

forskning.    

 

En konsekvens av att journalister idag känner sig stressade och därför söker snabba vägar att 

färdigställa sitt material är att tidningsbranschen tilldelat vissa institutioner en form av 

sanningsprivilegier. Dessa privilegier gäller föreställningar om vad som är riktigt och sant. 

Ekström och Nohrstedt (1996:256) anger vetenskapssamhället som en av de institutioner som 

tillhandahåller detta privilegium.  De förklarar vidare att det finns en spänning i förhållandet 

mellan vetenskapen och journalistiken då båda är samhällsinstitutioner som vill förse 

medborgarna och makthavarna med sanna verklighetsbilder. Det bildas med andra ord 

konkurrens om den indirekta makten.  

 

Hornmoen (i Engström 2008) har gjort en kritisk diskursanalys av vetenskapsjournalistiken i 

USA på 1990-talet. Han kom bland annat fram till att vetenskapsjournalistik i stor grad sker 

enligt en linjär sändar-mottagar-modell.  Journalisterna fungerar som en länk då de 

kommunicerar vetenskapen med utgångspunkt i ett hierarkiskt tänkande, där forskarna 

återfinns i toppen och den oupplysta allmänheten längst ner.       

I avhandlingen Genus och genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, lägger 

Engström (2008) fokus på hur journalistiken kring forsning ser ut ur ett genusperspektiv. 

Även om denna uppsats inte kommer utgå från ett genusperspektiv finns onekligen några 
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intressanta slutsatser att ha i åtanke för vidare läsning av denna uppsats. Enligt Engström 

publiceras forskning ofta i form av empiri och resultat. Journalisten dyker direkt på det 

han/hon anser mest relevant och visar på de resultat som forskningen genererat i. Den fakta 

som presenteras framstår som objektiv, enkel och sann. Dessutom är det mest förekommande 

att forskningen härstammar från samhällsvetenskapliga och medicinska ämnen. Helander har 

även han märkt skillnader när det kommer till vilken forskning som publiceras mest. I boken 

Massmedier och humaniora (1996) förklarar Helander att naturvetenskapliga ämnen sällan 

eller aldrig publiceras på kultursidorna i pressen. 

Språkforskaren Maria Ohlsson (1991) undersökte hur svenska tidningar rapporterade om en 

forskningsrapport som rörde gifter i marken. Undersökningen visade att de delar av 

forskningsrapporten som angavs i tidningen berörde resultatet och möjliga konsekvenser. 

Dagstidningarna tenderade dessutom att dramatisera konsekvenserna. Beskrivningen av 

undersökningen i sig och andra specifika resultat förekom betydligt mindre. Enkelt uttryckt 

kan man säga att det som förekom mest i textform i rapporten gavs det minst utrymme åt i den 

färdiga artikeln tidningen. 
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3 Teori 

3.1 Tidningshus och koncerner 
Att massmediemarknaden alltid påverkats av ökad globalisering, ny teknik och högre grad av 

koncentration och konkurrens är egentligen inget nytt. De faktorer som kommit att förändra, 

för att inte säga revolutionera marknaden, är villkoren den digitala tekniken skapat (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2008). Dessutom styrs tidningsbranschen alltmer, som så många andra 

branscher, av ekonomiska drivkrafter. Hvitfeldt och Nygren (2008) menar att det bland annat 

beror på att mediet mer och mer får en karaktär av storindustri. Att övergå till den nya teknik 

som finns idag kräver stora investeringar, därför söker medieföretagen nya former av 

samarbeten och av kapital. Samtidigt ser andra delar av näringsbranschen medierna som en 

växande och på sikt lönsam bransch. Den tekniska konvergensen och den ekonomiska 

utvecklingen har båda därför inneburit att ägarkoncentrationerna blivit starkare och att det 

ekonomiska trycket i medierna blivit hårdare.  

Konvergens och motsatsen divergens är två nyckelord som samspelar med syndikeringen. I 

dagsläget pågår en konvergens i ägandet och kontrollen över distributionen. Koncentrationer 

som innebär allt färre företagsgrupper och ägare, både inom Sverige och internationellt. I och 

med att medier sammansmälter och gränserna dem emellan suddas ut så får flera olika typer 

av ägare chansen att ta sig in i medierna (Hvitfeldt & Nygren 2008). Divergensen som 

samtidigt råder i den tekniska utvecklingen leder till att det blir en divergens i ägande och 

kontroll. Den nya tekniken gör det lättare och ofta billigare att starta nya medieföretag. De 

nya företagen startas som underleverantörer till de större kanalerna (Hvitfeldt & Nygren 2008, 

Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). 

 

3.1.1 Innehållssyndikering  

Dessa omständigheter som nämns ovan påverkar också journalisternas arbete. Ett 

medieföretag kan producera ett innehåll och sedan sälja det vidare till andra företag. Det 

kallas då för innehållssyndikering. Syndikeringen kan även ske internt om medieföretaget 

väljer att använda innehållet i de egna medieformerna och olika kanalerna. Reuters, TT och 

AP arbetar alla efter modellen att sälja sitt innehåll till flera olika medieföretag. Effekten av 

detta blir att nyhetsinnehållet publiceras i flera olika tidningar utan att nödvändigtvis ändra 

innehåll. Stora delar av antalet notiser som svenska tidningar publicerar härstammar från 

företag som dessa (Westlund 2003). 

 

3.2 Rationaliseringar på redaktionerna 
När arbetsförhållandena och tillika arbetsprocessen på en redaktion förändras medför det 

konsekvenser för hur den slutliga produkten blir. Detta visar Oestreicher (2000) i sin 

avhandling som undersöker nyhetsbearbetningen hos sex svenska dagstidningar. Under senare 

år har antalet granskningsled på många tidningsredaktioner reducerats. Redaktioner som 

tidigare jobbade efter principen tre granskningsled får i dagsläget finna sig i att ha 

blygsammare ett led. Rationaliseringen sker ofta på grund av ekonomiska skäl samt även 

tekniska sådana i och med den digitala revolutionen. Ledningarna, på de tidningar som 

rationaliserat, tror gärna att de kolleger som tar över redigerarnas och korrekturläsarnas 

arbetsuppgifter blir extremt ingreppsaktiva och effektiva medarbetare. Så är inte fallet. 

Oestreichers avhandling (2000) visar att färre antal granskningsled leder till färre ingrepp i 
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artiklarna. Ju mer kollegial uppbackning det finns i produktionen desto mer aktiva blir 

granskarna. Den största förändringen vid rationaliseringar på redaktionerna börjar vid 

övergången från tre granskningsled till två. Hos redaktioner som har treledade 

granskningsprocesser ansvarar redigerarna för åtgärder på texten som omfattar undvikning av 

upprepningar och oklara textsammanhang, anpassning av stilvärdet, borttagning av 

förkortningar. De utför även språklig felrättning och kan stryka delar med känsligt innehåll. 

Vid tvåledade granskningsprocesser avtar ingreppen som rör känsligt innehåll och arbetet med 

textbindning samt formuleringar. Istället koncentrerar sig redigeraren på sakingrepp, bilder, 

bildtexter och språklig felrättning. Vid en granskningsprocess som endast består av ett led 

sker i stort sett bara ingrepp som rör stavning, särskrivning, sammanskrivning, information 

och rubriker.        

Rationaliseringen innebär att mer ansvar läggs på den enskilda reportern. Nygren (2008) 

presenterar resultat av en undersökning
1
 som visar att journalister under sin arbetsdag hanterar 

teknik i stor omfattning både vid insamling och vid bearbetning av material. Dessutom har 

alla journalister som arbetar med olika medieformer höga produktionskrav på sig. Den 

tidsvinst den digitala tekniken medför skulle kunna läggas på djupare research och längre 

reportage. Istället ökar redaktionerna produktionsmängden ytterligare, visar undersökningen. 

Många journalister fastslår också att arbetstiden på redaktionen ökar medan möjligheten att 

spendera tid ute på fältet minskar. Vidare menar Nygren (2008) att det, för journalisterna, nya 

arbetssättet medför att de numera kan arbeta under namnet multijournalist. Deras breda 

kompetens gör att de kan utföra fler moment i produktionen av nyheter. Oestreicher (2000) 

åskådliggjorde även hon detta då hennes undersökning visade att det ansågs som praxis på en 

av redaktionerna att reportrarna lämnade rubrikförslag som redigeraren kunde utgå ifrån.             

 

3.3 Flerkanalspublicering 
De traditionella tidningshusen har med åren kommit att förändras. Idag är det inte längre 

självklart att en dagstidning bara ska trycka sitt material. Allt fler tidningar har en 

webbupplaga som innebär möjligheten att kunna uppdatera flera gånger dagligen. Tidningarna 

kan även finnas i mobilen och vissa tidningshus har tagit steget in i tv-världen. Denna 

förändring gör att de forna tidningshusen idag kan kalla sig mediehus. Dagstidningarna verkar 

numera på flera marknader. Texterna som är avsedda för den tryckta tidningen kan ibland 

enkelt föras över till det nya mediet men ibland krävs en omarbetning av texten för att anpassa 

det efter det nya mediets krav; innehållsmässigt, tekniskt osv.  

Hedman (2006) har i en rapport från Göteborgs universitet gjort en fallstudie på Göteborgs-

Postens flerkanalspublicering. En övergripande slutsats hon gör är att journalistens (och 

övriga redaktionsmedlemmars) arbetsförhållanden har förändrats markant sedan den digitala 

revolutionen. Tidigare fanns nästan alltid möjlighet till mindre pauser och gemensamma 

fikaraster exempelvis i väntan på att fotografen var i mörkerrummet och framkallade bilden 

eller att det bara gick till tryck vid midnatt. Dagens digitala möjligheter gör att arbetet kan ske 

nonstop och en text kan när som helst publiceras för nätupplagan. Denna situation kan 

upplevas som mer pressande för journalisten att leverera och påverkar därför utformningen 

och kvaliteten på texten. Hedman (2006:61) menar inte att situationen är ohållbar men att man 

bör se upp med att ständigt jaga nya nyheter som ska publiceras snabbare än hos 

                                                           
1
 En undersökning genomförd vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms 

Universitet 2006-2007. 
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konkurrenterna för att inte skapa just en ohållbar situation. Två lösningar hon ser, är att 

antingen tona ner kravet på ständig och kontinuerlig publicering, eller att öka personalstyrkan 

så att man kan fördela ansvaret och få mer tid till det journalistiska arbetet. En konsekvens av 

journalisternas brist på tid och den komprimerade personalstyrkan är att redaktionerna är i 

behov av lättillgängliga källor såsom TT som kontinuerligt levererar nytt material.     

Fallstudien visade också på att texter tenderar att bli kortare, eller åtminstone med mindre 

bakgrundsförklaringar, i tidningens pappersversion. Detta på grund av det begränsade 

utrymme papperstidningen medför.           

 

3.3.1 Snabba lösningar för objektivitet 

Då journalister ofta har lite tid att sätta sig in i ett ämne de skriver om och reflektera över 

eventuella objektivitetsproblem använder de sig av strategiska ritualer (Tuchman 1972) för att 

göra sig fria från ansvar av det som skrivs. Dessa ritualer kan innebära att journalisten ställer 

två parter mot varandra i texten och låter båda komma till tals. Det kan också innebära att 

journalisten använder sig av pratminus (citat från intervjupersoner) och citationstecken för att 

understryka att det inte är journalisten själv som tar ansvar för sanningshalten i det som sägs. I 

samma veva markerar denne även sin neutralitet. Beträffande sanningshalt och tillförlitlighet 

säger Tuchman (1972) att redaktioner ofta har ett inarbetat system och normer för vilka källor 

som på förhand kan betraktas som tillförlitliga. Då krävs ingen vidare undersökning för att ta 

reda på sanningshalten och objektiviteten bakom uppgifterna.  Informationshämtandet blir på 

detta sätt effektivt och innebär att journalisten kan framstå som objektiv och saklig utan att ha 

fördjupat sig en det aktuella ämnet. Ekström och Nohrstedt (1996: 22) fortsätter på detta spår 

och tillägger att normerna kring tillförlitliga källor tillgodogörs från journalistens egna 

praktiska erfarenheter. Den kunskapen blir exklusiv och av strategisk betydelse för de på 

redaktionen då det medför att arbetet ses som legitimt utan att journalisten måste motivera 

varför vissa uttalanden är rättfärdigade på förhand och varför viss information ses som fakta.       

  

3.4 Nyhetsvärdering 
Redaktionens arbete präglas av olika typer av normer. Nyhetsvärdet av en händelse eller viss 

information är en sak som påverkas av de normer som finns. Ekström och Nohrstedt (1996) 

talar om normer som de förväntningar och kollektiva föreställningar som finns om vad som är 

viktigt i en redaktionsmiljö. Det finns alltså normer för vad som borde bli nyheter och vad 

som inte borde det. De nyheter som anses ha lågprioritet behandlas därefter. Journalisten 

tenderar att inte lägga energi på att söka kompletterande information, undersöka uttalandenas 

saklighet osv. Larsson (2009:275) spinner vidare på just de organisatoriska faktorerna som 

styr valet av nyheter. Om det finns tillgång till bildmaterial och nyheten är lätt och billig att 

samla in och att den dessutom kan presenteras kortfattat är det stor chans att nyheten redigeras 

och slutligen publiceras. Hedman (2006) kommer i sin rapport fram till att lokala nyheter är 

det mest övergripande kriteriet när det kommer till vad som ska produceras av journalisterna 

och bli till en nyhet. Näst därefter anser redaktionen att TT:s material är ett starkt kriterium 

som innefattar ett nyhetsvärde. Materialet därifrån är tacksamt och populärt att använda. Det 

smidiga ligger i att få en färdig nyhet som bara behöver tryckas. Detta hjälper redaktionen i 

konkurrensen om att ständigt kunna publicera det senaste som hänt.  

 



 

 

14 

 

3.5 Intertextualitet 
Texter har tidigare ofta setts som enkelriktade men idag väljer många att se texter som 

dialogiska. Det som kännetecknar intertextualiteten är just samspelet, eller ska jag säga 

relationen mellan texter. Kroon (2007, 2010) menar att texter inte ska ses som isolerade 

enheter. De bygger istället på kunskaper om och kring andra texter. Ofta syftar ordet dialog på 

ett samtal mellan två eller flera personer som diskuterar något. I en diskursanalys ses inte 

dialogen som en samtalsform utan som ett sätt att se på språk och text. Det dialogiska i texter 

sker på ett abstrakt plan där meningsskapandet alltid sker i relation till något annat och att 

språket ses som dynamiskt till sin natur.  När medietexter studeras ser man dessa som repliker 

eller responser i ett pågående samtal.  

För att kunna undersöka en texts mening måste man sätta in den specifika texten i ett 

sammanhang, en kedja av andra texter. Detta för att varje text består av rester från tidigare 

kontexter.  Med andra texter i bakhuvudet kan alltså just den text man läser uppfattas på ett 

visst sett. Tolkningen påverkas med andra ord av betraktarens tidigare kunskaper, 

erfarenheter, intressen och perspektiv.  Det är just detta som gör en text intertextuell. En texts 

mening skapas i förhållande till andra texter, de ingår i en kedja. De ord man använder är 

belastade med historiska innebörder som sedan uttrycks på (ytterligare) ett sätt i den nya 

kontexten. Utifrån detta perspektiv kan en artikel inte förstås endast av vad som berättas om 

verkligheten utan måste studeras utifrån vem som säger det, hur, var, som svar på vad osv. Vi 

bildar oss en uppfattning dels utifrån det institutionella sammanhanget (mediet) och dels 

utifrån vad som sagts tidigare. Vidare menar Kroon (2007, 2010) att innehållet i en artikel 

ingår i en intertextuell kedja där flera små delar som exempelvis rubrik, ingress, bilder och 

uttalanden samspelar med varandra. Artikeln i sin helhet ingår i sin tur i en större kedja av 

texter som sträcker sig över exempelvis ämnesområden, genrer osv. Hössjer (2005) 

exemplifierar den intertextuella kedjan med att beskriva att ett pressmeddelande som bildar 

underlag för en nyhet på den lokala orten vidare kan plockas upp i en rikstidning. På så sätt 

bidrar det till den formuleringsmässiga närhet som kan råda mellan olika texter.  Kedjorna kan 

också bildas då texter bygger vidare på eller flyttar över en samhällssektors språkbruk och 

tankesätt till en annans (Linell1998).  

 

 

3.6 Rekontextualitet 
Något som är högst väsentligt för texter i medier är rekontextualisering. Med det menas att 

ord, begrepp, texter, delar av en text, uttalande och liknande flyttas från en kontext till en 

annan. Detta händer exempelvis när en persons uttalanden i radio återges i tidningen eller 

under nyhetssändningarna på tv. Det kan också gälla när orden återges av en annan person 

som har andra syften, perspektiv och kunskaper om det som sägs. På detta sätt är det troligt att 

innebörden mer eller mindre ändras när texten förflyttas mellan olika medier (Kroon 2007). 

De förändringar som sker när en text rekontextualiseras kan röra sig om andra ordval, 

begrepp, textinslag, faktabeskrivningar m.m. På samma sätt kan delar strykas eller läggas till. 

Det är den nya kontexten som motiverar textens förändring (Hössjer 2005).   

Linell (1998) pekar på några negativa konsekvenser rekontextualiseringen medför, eller 

snarare de personer som genomför den. Kvällspressen har en förmåga att gärna koppla 

undersökningar till orden ”forskning”, ”forskarrapport” eller ”forskare” för leda 

associationerna till fakta för att på så sätt få slagkraft i deras löpsedlar och artiklar. Men i 

övrigt bortser då journalisten från forskningens speciella kontext och skalar bort de 
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reservationer och inskränkningar forskaren gjort när det gäller giltighetsanspråken. Detta gör 

att det som står i tidningen kan vara missvisande eller långt ifrån den ”riktiga” forskningen 

som redovisats i en annan kontext. På samma sätt kan vissa ord få olika betydelser beroende 

på i vilken kontext de återfinns. ”Naturligt” för en biolog kan få annan mening om man 

transponerar ordet till att gälla mänskliga individers sociala liv. När budskap flyttas från ett 

sammanhang till ett annat kan man då säga att det så gott som alltid är en fråga om selektiv 

återgivning på ett nytt sätt. Rekontextualiseringen innebär också att det tillförs nya perspektiv. 

Något som tidigare legat som bakgrund kan komma att få huvudfokus och vice versa. 
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4 Material 

4.1 Material 
En viktig del av undersökningen är att få fram ett hanterbart och relevant material. Samtliga 

delar av det insamlade materialet härstammar från Internet. Materialsökandet kan beskrivas 

som att det skedde i två steg. Första steget innefattade att söka reda på de pressmeddelanden, 

som rörde avhandlingar, som Uppsala universitet publicerat på deras hemsida. Dessa framtogs 

genom att gå in i universitetets arkiv för pressmeddelanden. Jag använde ordet ”avhandling” 

som sökord för att få fram meddelanden av relevans för min undersökning nämligen 

pressmeddelanden inom naturvetenskapen och samhällsvetenskapen/humanioran. Det andra 

steget i materialsökandet utgjordes av att söka upp artiklar som pressmeddelandena genererat. 

Jag hade inga större avgränsningar angående vilka tidningar som publicerat artiklarna. Det 

enda kravet var att det skulle vara publiceringar från svensk press. Detta för att jag anser att 

alla olika tidningskontexter finner sig intressanta för den färdiga textens resultat. Det kan 

alltså röra sig om dagspress, lokala tidningar, branschtidningar m fl.     

 

4.1.1 Mediearkivet 

Sökandet av artiklar skedde i Mediearkivet som drivs av Retriever Sverige AB. De anser sig 

vara Nordens ledande leverantör av mediebevakning.  

”Retriever tillhandahåller marknadens mest omfattande utbud av nyhetsarkiv 
för nyhetssök, faktagranskning och research. Som kund kan du söka i svenska 

och internationella källor med material från tryckt press, webbtidningar, bloggar 
och etermedia.” 
  

     Retriever Sverige AB:s hemsida, 2010.
2
 

 

Jag fick tillgång till arkivet genom Uppsala universitetsbibliotek. Mediearkivet tillhandahåller 

artiklar från såväl dagspress som till landsortspress och tidsskrifter. Artiklarna går att läsa 

precis som de såg ut i pappersoriginalet med bild, grafik och sammanhang.  

    

4.2 Urval 
För att få fram ett relevant material som svarade mot undersökningens syfte krävdes det att 

jag gjorde vissa urval. Dessa presenteras under två rubriker nedan. 

 

4.2.1 Pressmeddelanden 

Det var från början inte bestämt hur många pressmeddelanden jag skulle utgå från vid mitt 

sökande efter analysmaterial. Det enda kravet jag hade var att pressmeddelandena skulle vara 

lika många i antalet från den naturvetenskapliga sidan som från den 

samhällsvetenskapliga/humanioran. Antalet pressmeddelanden skulle istället styras av hur 

många artiklar de genererade. Jag fann det lämpligt, i förhållande till uppsatsens omfång, att 

låta 50-60 st artiklar utgöra material för min undersökning. Jag provade med att söka upp 30 

                                                           
2
 http://www.retriever.se/ Hämtat 2010-12-11 

http://www.retriever.se/
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st pressmeddelanden (15 st per vetenskap) för att skapa mig en bild av omfånget av det 

utgångsmaterialet. Det visade sig ligga nära det antal jag eftersökte. 32 st pressmeddelanden 

visade sig slutligen generera i 60 st artiklar. Att jag valde att söka pressmeddelanden utifrån 

två olika vetenskaper beror på att jag var intresserad av att se om det fanns några större 

skillnader för hur texter från de olika vetenskaperna behandlades.   

 

4.2.2 Artiklar 

Artiklarna söktes, som jag tidigare nämnt, i Mediearkivet. Sökordet kunde komma att variera 

beroende på om det gick att få fram någon träff eller om det rent ut av blev för många träffar. 

Det första sökorden jag provade i samtliga fall kom att bli namnet på författaren till 

avhandlingen eftersom denne nämndes i pressmeddelandet; exempelvis ”Maria Åkerlund”, 

som är ett fingerat namn. Om jag fick för många träffar för att namnet var vanligt eller om jag 

inte fick någon passande träff överhuvudtaget kunde jag specificera sökningen genom att 

lägga till ordet avhandling; exempelvis ”Maria Åkerlund avhandling”. Ett annat alternativ var 

att jag fick lägga till ett nyckelord som rörde den aktuella avhandlingen och 

pressmeddelandet; exempelvis ”Maria Åkerlund kärnkraft”. Därefter samlade jag in de 

artiklar som hade anknytning till pressmeddelandet.  

       

4. 3 Korpus 

Resultatet av sökandet efter pressmeddelanden och tillhörande artiklar sammanställs i tabell 

4.1 nedanför: 

Vetenskap Natur Samhäll/humaniora Totalt 
Pressmeddelanden  16 16 32 

Antal texter  26 34 60 

Texter i dagspress 18 27 45 

Texter i branschtidning 3 3 6 

Text i annan tidningstyp 5 4 9 

Tabell 4.1 Samtliga värden anges i stycken (st). 

Den korpus undersökningen har utgått från kan urskiljas från tabellen ovan. Artikelsökningen 

grundades på totalt 32 st utvalda pressmeddelanden, varav 16 st tillhörde varje vetenskap. De 

pressmeddelanden som härstammade från naturvetenskapen genererade i 26 st texter. Texter 

från samhällsvetenskapen/humanioran resulterade i något fler till antalet; närmare bestämt 34 

st. Totalt sett genererade de 32 st pressmeddelandena i 60 st texter. 

Tabellen visar även hur stor del av artikelmaterialet som återfanns i en viss tidningstyp, grovt 

indelat. Vanligast var det att artiklarna publicerats i dagspress då 45 st återfanns i denna 

tidningstyp. Branschtidningar hade publicerat totalt 6 st artiklar. De artiklar som publicerats i 

en annan tidningstyp var 9 st till antalet.  

Med dagspress menar jag tidningar som utkommer minst tre gånger i veckan exempelvis 

Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning. Branschtidningar avser de tidningar som skrivs 

för en målgrupp inom en viss bransch, exempelvis tidningen Vårdfokus som skrivs för 

personal inom sjukvården.  De texter som återges i en annan tidningstyp än de två nyss 
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nämnda är grovt indelade och kan vara många olika sorter. Kategorin rymmer alltifrån 

veckotidning till tidskrift som utkommer med några få nummer per år. Exempel på dessa är 

Aktuell teknik och Miljöaktuellt. 
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5 Metod 

5.1 Textanalys 

Texter kan analyseras på flera olika vis. Det kan utföras såväl kvantitativa som kvalitativa 

studier och metoderna kan variera mellan alltifrån en kritisk diskursanalys, retorisk analys, 

bildanalys, dialogisk analys, samtalsanalys m.m. Att det finns så många metoder beror på att 

text är ett begrepp som kan utvidgas och därför innefatta mer än bara tecken på exempelvis ett 

papper eller en datorskärm. Texter kan även syfta till flera sorters teckenbärande yttranden 

som skapar mening som texter; bilder, musik och liknande. (Ledin & Moberg 2010) 

Att utföra en textanalys innebär att man som undersökare är förhållandevis öppen och närmar 

sig texten förutsättningslöst. Analysmodellen kan utformas efter vad man hittar och efter de 

frågor som väcks vartefter undersökningen fortlöper. Ledin och Moberg (2010) förklarar att 

det inte bara finns en modell för textanalys just på grund av att texter är för olika varandra. 

Dessutom menar de att även om man i textanalys ofta närmar sig texterna förutsättningslöst 

kan man ändå ha en idé vid analysens början. Analysen börjar ofta i det övergripande för att 

sedan gå djupare ner och söka efter specifika detaljer.  

 

5.2 Dialogisk analys  
För den här uppsatsen som handlar om hur journalister använder sig av olika underlagstexter 

och vad som händer med underlagen när de rör sig från ett textsammanhang till ett annat kan 

en så kallad dialogisk analys vara användbar. En dialogisk analys används enligt Kroon 

(2010) när man vill undersöka relationen mellan olika utsagor inom och mellan texter. Dessa 

utsagor kan vara exempelvis ord och yttranden. Analystypen kan också användas när man ser 

till relationen mellan texter. Enligt Kroon är dialogteorin en sammansmältning av 

kommunikationsteorier lupna ur studier i mänskligt handlande. Tolkningarna ses som 

beroende av relationer mellan aktörer och till olika kontexter. Analysen kan klargöra hur 

texternas mening skapas i relation till olika sammanhang och datan kan utgöras av konkreta 

medietexter. Texternas meningsskapande sker alltid i samspel med andra och i samspel med 

olika kontexter. Det finns alltså alltid en relation till eller en dialog med någonting annat. 

(Kroon 2010)  

Den dialogiska analysen svarar väl mot min undersöknings syfte och mina frågeställningar. 

Jag ser det därför som passande att utföra en dialogisk analys av mitt material. Jag hoppas att 

genom metoden få en förståelse för artiklarna och det samspelet som finns mellan artiklarna 

och pressmeddelandet samt hur kontexterna påverkar textförändringarna.  Centralt för den 

dialogiska analysen är just kontexten. En kontext är inte statiskt och homogen utan det rör sig 

alltid om flera olika kontexter som bidrar till bildandet av en kontext. De texter jag 

undersöker omges av kontexter och dessa dras in i texterna och i tolkningarna som görs. 

Analysen av materialet i denna uppsats kommer ske i två steg. Först sker en kartläggning över 

texternas väg från pressmeddelandet till publicering sedan görs en mer ingående analys där 

jag studerar vilka textförändringar som skett.       
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5.3 Analysmodell 

5.3.1 Analys av textflöde 

Analysen av textflödet syftar till att kartlägga textens väg från att vara ett pressmeddelande till 

dess slutskede som innebär en publicering som nyhetstext i tidningen. Jag vill skapa mig en 

bild av hur kedjorna ser ut. En makroanalys av detta slag kan bidra till att förstå kontexterna 

och tydliggöra de relationella betydelser som finns dem emellan på ett övergripande plan. 

Kartläggningen sker genom att studera det befintliga materialet. Jag undersöker samtliga 

pressmeddelandena och ser i vilka tidningar artiklar, som har anknytning till 

pressmeddelandet, har publicerats. När denna genomgång är gjord presenterar jag resultaten i 

en figur som översiktligt visar på det textflöde som skett.        

 

5.3.2 Analys av textförändring 

I det andra skedet av analysen vill jag studera materialet närmare; mer i detalj. Jag är 

intresserad av att ta reda på de textförändringar som skett när texten behandlats genom olika 

medier och gått från att vara ett pressmeddelande till att bli en nyhetstext i tidningen. Mina 

förhoppningar är att texternas nya form ska ge en god blick för vad som har hänt då dessa kan 

jämföras med de ursprungliga pressmeddelandena. För att ta reda på detta konkret sett 

kommer jag först undersöka vilken skepnad den nya publicerade texterna har. Med skepnad 

menar jag texten nya form och utseende. Som jag ser det finns det i denna undersökning tre 

möjliga texttyper för den nya texten; notis, artikel eller reportage. Begreppen är värda att 

förklaras närmare för en förståelse av analysens upplägg. Med notis menar jag ett kortare 

meddelande som publiceras i tidningen. Jag har avgränsat det till att gälla upp till 100 ord. 

Notisen står vanligen utan rubrik och saknar bilder. Artikel avser en journalistisk text som 

publicerats i en tidning. Den ska vara så pass lång att man får en god inblick i ämnet.  Det 

tredje begreppet är reportage. Med reportage menar jag en längre artikel som, tillskillnad från 

artikeln, innehåller person- och miljöbeskrivningar. Stilen kan vara personligare och det finns 

ofta med en bild eller illustration. Det är en redovisning som återger en samtida, yttre 

verklighet och som bygger på de iakttagelser och upplevelser reportern gör direkt på platsen 

(Hultén 1990).  

Efter att ha kartlagt texternas nya skepnad kommer jag även undersöka några av de ingrepp 

som gjorts i texterna. Jag kommer, inspirerad av Oestreicher (2000), att undersöka de 

ramingrepp, detaljingrepp, statusingrepp och tekniska ingrepp som utförts i texterna. Nedan 

följer en definiering av de olika ingreppen.  

Ramingrepp – Handlar om skribentens synbara hållning till de uppgifter 

som förmedlas samt huruvida denne självrefererar, är bekant med platser 

och personer eller synliggör egna erfarenheter. 

Detaljingrepp – Hur utförligheten är när olika förhållanden beskrivs. Kan 

vara personidentifiering, huvudnyhet kontra kringinformation, bakgrunder, 

processbeskrivningar m.m.  

Statusingrepp – Förekomsten av textavsnitt med olika kontextuella ram. 

Det kan röra sig om ingresser, pratminus, citat m.m. som påverkar texten. 
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Tekniska ingrepp – Varierande grad av teknicitet. Användningen av 

facktermer gentemot allmänspråkliga motsvarigheter, förkortningar eller 

utskrivna sådana.  

                      Källa: Oestreicher (2000) 

 

Dessa fyra ingreppstyper påverkar texterna på olika sätt. Ram- och detaljingreppen påverkar 

informationen i texterna medan statusingreppen påverkar textens struktur. De tekniska 

ingreppen sker på en formuleringsnivå. Jag är medveten om problem som kan uppstå i 

analysskedet då forskaren gör sin tolkning till en allmän uppfattning. I min analys strävar jag 

efter att förhålla mig objektiv till det som undersöks och presentera det jag faktiskt ser.   

  

5.4 Validitet och reliabilitet   

Validitet handlar om att den teoretiska definitionen ska överensstämma med den operationella 

indikatorn och att det finns en frånvaro av systematiska fel (Esaiasson m fl 2010). Alltså 

mäter jag det jag påstår att jag mäter? Jag anser att mitt val av metod svarar mot de 

undersökningsfrågor jag ställt. Metoden har valts efter hur det material jag samlat in, i strävan 

att besvara mina frågeställningar, sett ut. Uppkomsten av systematiska fel går inte att påverka 

till fullo men genom mitt metodval har jag försökt undvika felen så gott jag förmår. Vidare för 

att uppnå en god reliabilitet kan forskaren undersöka om mätningen av materialet påverkas av 

tiden (Esaiasson m fl 2010). För att undvika osystematiska fel har jag varit noggrann i arbetet, 

arbetat när jag varit utvilad och dessutom gjort stickprover på mitt material genom att söka 

efter det flera gånger men under olika perioder. Jag har arbetat metodiskt och organiserat mitt 

material för att uppnå en tydlig arbetsstruktur i min undersökning. De begrepp jag använt vid 

hanterandet av mitt material och vid analysen har jag definierat för att vara tydlig med vad jag 

avser. Jag är medveten om att jag inte kan uppnå en fullständig reliabilitet men genom att 

utföra undersökningen på ett konsekvent sätt hoppas jag stärka den.    
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6 Resultat 

6.1 Textflöde 

Figur 6.1 ger en övergripande bild av textflödet för de olika pressmeddelandena 

undersökningen ser till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Textflöde 

Av totalt 16 texter från vardera forskningsområdet naturvetenskap och 

samhällsvetenskap/humaniora finns det tre huvudsakliga vägar som forskningsinformationen 

tar. Det första innebär att ett pressmeddelande kommer till TT. Från TT går materialet vidare 

till en tidning. Det rör sig alltså om ett textflöde i tre olika steg; ursprungstext, TT-text och 

tidningstext. Det andra alternativet går ut på att pressmeddelandena plockas upp av en tidning 

och av den produceras en nyhet i en tidning. Därefter används denna tidningstext av en annan 

tidning inom samma koncern. Också här rör det sig om ett flöde i tre steg; ursprungstext, 

tidningstext och tidningstext. Men flödet i detta fall består i att forskningsinformationen i steg 

två och tre rör sig mellan olika tidningar. Det tredje alternativet innebär ett flöde i två steg. 

Pressmeddelandena tas upp av en tidning som gör en nyhet av den men därifrån går denna 

nyhet sedan inte vidare.  

Det visade sig att det tredje alternativet, då flödet bestod av två steg, var mest förekommande 

i mitt material. Därefter skedde vanligen ett textflöde enligt det första alternativet som 

involverar TT. Att en nyhet produceras på en tidning för att sedan skickas vidare ut i en 

koncernen var ovanligt, men förekom. Flödesschemat visar inte på några skillnader för texters 

väg om det kommer från pressmeddelanden som rörde forskning från naturvetenskapen eller 

om det kom från pressmeddelanden som rörde forskning från 

samhällsvetenskapen/humanioran.     

Pressmeddelande 
32 st 

 
 Naturvetenskap             Samhällsvetenskap/humaniora 

          16 st                16 st  

 

 
 

             TT     Koncern          Tidning                    TT             Koncern               Tidning 
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6.2 Textförändring 

6.2.1 Texttyper 

Tabell 6.1 visar en sammanställning av vilka texttyper som förekommer i artikelmaterialet.  

Tabell 6.2 gör detsamma men anger istället värdena i procent (%).  

   

Vetenskap Natur Samhäll/humaniora Totalt 

Notis 12  16 28 

Artikel 14 17 31 

Reportage - 1 1 

Totalt 26 34 60 

Tabell 6.1 Samtliga värden anges i stycken (st). 

 

Vetenskap Natur Samhäll/humaniora 

Notis 46 47 

Artikel 54 50 

Reportage 0 3 

Totalt  100 100 

Tabell 6.2 Samtliga värden anges i procent (%).  

Som tabellerna visar är det ett relativt jämnt antal publicerade texter i notisform om man 

jämför de båda vetenskaperna. Av de texter som kommer från naturvetenskapen utgör 46 % 

notiser och notiserna från samhällsvetenskapen/humanioran utgör 47% av dess texter. 

Procentuellt sett är det alltså bara en procentenhet som skiljer dessa åt till antalet. När det 

kommer till artiklar är resultaten liknande. Inom de naturvetenskapliga texterna är 54 % 

publicerade i artikelform. 50 % av de samhällsvetenskapliga/humanistiska texterna är tryckt 

som en artikel. Något som visade sig vara mycket ovanligt är att det gjordes reportage om 

forskningen. Bara 3 % av de samhällsvetenskapliga/humanistiska texterna var i form av ett 

reportage. I detta fall betyder 3 % ett enda reportage. Inom naturvetenskapliga texterna 

förekom inte ett enda reportage. 

Notisernas övergripande drag innehållsmässigt var att samtliga bestod av korta 

sammanfattningar av forskningens resultat. Den publicerade texten bestod av rader som i 

princip var helt kopierade från det ursprungliga pressmeddelandet och det framkom ingen ny 

information som journalisten kunde tänkas ha sökt upp själv. Vad beträffar artiklarnas 

innehåll kom resultaten att variera något mer. Jag tyckte mig se tre typer av bearbetningar av 

forskningstexten. För det första kunde jag se att ett flertal artiklar bestod, precis som 

notiserna, av rader som tagits rätt av från det ursprungliga pressmeddelandet. Skillnaden 

gentemot notiserna var att det fanns mer utrymme att i artiklarna gå in på detaljer och ge 
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utförligare beskrivningar av den forskning som skett. En annan typ av bearbetning som var 

vanligt förekommande i mitt material var då en del av informationen i den publicerade 

artikeln uppenbart kom från pressmeddelandet. Men artikeln innehåll även ny information 

som hämtats från ytterligare en eller flera andra källor. Ofta var den nya källan avhandlingens 

författare som berättat utförligare och bidragit med ny information via exempelvis en intervju. 

Det tredje men dock mindre förekommande bearbetningsalternativet var att journalisten lagt 

ner mer arbete på artikeln och byggt upp en bakgrund, där forskningens resultat presenterats 

och även ny information som tillkommit utöver pressmeddelandet. Texten var då även skriven 

med journalistens egna ord och formuleringar och den kändes inte bara som ett referat av det 

ursprungliga pressmeddelandet.   

 

6.2.2 Textingrepp 
 

Ramingrepp 

Gemensamt för i stort sett samtliga texter var att journalisten framhölls som osynlig. Texterna 

var istället fokuserade på rapportering av forskningens resultat. Känslan som förmedlas är att 

journalisten inte var särskilt insatt i ämnet och jobbade utefter det material pressmeddelandet 

bistod med. Inte någonstans såg jag spår efter att journalisten exempelvis skulle referera till 

sig själv eller egna erfarenheter. Undantaget finns i materialets enda reportage där journalisten 

får en mer framträdande roll. Det är inget markant framträdande men texten är skriven på det 

viset att man får känslan av en närvarande journalist som sitter i samtal med intervjupersonen. 

Bland annat refererar journalisten med tillägg som ”säger hon” och texten innehåller 

personbeskrivningar som visar att journalisten och intervjupersonen har haft någon form av 

möte. I en annan mindre artikeln som rörde IT-förändringar på företag och även den tillhörde 

samhällsvetenskapen/humanioran höll sig journalisten synlig på så sätt att denne ställde 

direkta frågor till forskaren som i sin tur utgjorde textmassan i artikeln. I övrigt framkom det 

inte några större skillnader mellan texterna från de olika vetenskaperna.  

 

Detaljingrepp  

Mängden detaljingrepp kan tyckas variera beroende på den publicerade textens form. 

Notiserna som har ont om utrymme innehållsmässigt hade inga detaljer som rörde exempelvis 

forskarens bakgrund, ämnesbakgrund, forskningsprocess eller sammanhang. Artiklarna som 

rymmer fler ord hade ofta en kortare beskrivning av forskaren. Resultaten gavs störst 

utrymme men det fanns ofta ingen vidare beskrivning av forskningsprocessen. Det var inte 

heller vanligt att artiklarna innehöll någon kringinformation. Däremot fanns det några fall då 

forskningen fick fungera som kringinformation för artikelns egentliga innehåll. Forskningen 

kunde komplettera eller verka som bakgrund för det ”riktiga” innehållet. Ett exempel på detta 

är ett fall på natursidan som rörde forskning om NQR-teknik som kan hitta landminor av 

plast. Forskningen fick backa upp en nyhet som rörde ny teknik för upptäckten av falska 

medicintabletter. Den nya tekniken byggde på NQR-tekniken som därför fick ett visst 
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utrymme i artikeln. Även en avhandling som fastslog att fysisk aktivitet gör det lättare att leva 

med KOL fick agera kringinformation för en artikel som handlade om information om en 

föreläsningsdag som rörde astma och KOL.  

 

Statusingrepp 

Notiserna var i stort sett fria från såväl pratminus och citat som från andra statusingrepp. 

Däremot var det inte ovanligt att journalisterna använde sig av flera statusingrepp i artiklarna. 

Varenda artikel i mitt material innehåller pratminus och nästan alla artiklar har en rubrik samt 

en ingress. Dessa statusingrepp tycks vara en praxis journalisterna tillämpar för att 

textpassagerna, åtminstone när de författar forskningsartiklar, ska bilda en viss form på 

artikeln. Pratminusen var ofta tagna direkt från pressmeddelandet men ibland innehöll 

pratminusen ny information som inte fanns med i pressmeddelandet vilket betyder att 

journalisten måste ha sökt informationen själv.        

 

Tekniska ingrepp 

I överlag var samtliga artiklar skriva på ett lättförståeligt språk trots att vissa ämnen som det 

rapporterades om för en lekman kan vara komplicerade till sin natur. Svåra ord och begrepp 

har utgått till förmån för enklare ordval som ökar chanserna till att texterna förstås av gemene 

man. Vid några tillfällen hade journalisterna förklarat och förenklat informationen. Detta 

förekom framför allt då det gällde texter som härstammade från pressmeddelande som rörde 

forskning inom naturvetenskapen. En journalist skulle till exempel skriva en artikel om en ny 

teknik som kan känna igen ämnen genom röntgen. Denna teknik var förklarad i ganska 

avancerade termer i pressmeddelandet men journalisten i sin tur jämförde tekniken med ”sin 

släkting magnetkameran” i artikeln. Journalisten antog förmodligen att folk var mer bekanta 

med magnetkameran och angav därför den som en referenspunkt för att underlätta för läsaren. 

Gemensamt för samtliga texttyper var att det inte förkom så mycket förkortningar utan det 

mesta flesta ord var utskrivna i sin fulla längd.          
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7 Analys 

7.1 Textflödet   

Flödesanalysen visade på tre huvudsakliga vägar forskningsinformationen tar. Mest 

förekommande i mitt undersökningsmaterial var att textflödet skedde i två steg; en tidning tar 

upp pressmeddelandet och författar en nyhetstext som sedan publiceras i tidningen. Precis 

som Larsson (2009) säger så ökar chanserna till att en text publiceras om informationen är lätt 

och billig att samla in. Vidare är det bra om texten är enkel att presentera kortfattat. Att 

tidningen låter en av sina journalister leta efter forskningsinformationen, som denne hittar 

gratis, snabbt och redan sammanfattat på Uppsala universitets hemsida, innebär att 

arbetsinsatsen blir just snabb och billig. Journalisten kan göra nyhetstexten direkt från 

skrivbordet och behöver inte ge sig ut på fältet för att undersöka och samla information. Detta 

resonemang kan förklara varför det är vanligt förekommande att forskningsinformationens 

flöde sker i två steg.   

 

Få tidningar arbetade efter tillvägagångssättet som innebär innehållssyndikering inom 

koncernen. Detta alternativ låter fördelaktigt både tids- och kostnadsmässigt. En möjlig 

anledning till varför innehållssyndikering inte sker i någon större utsträckning kan vara att 

tidningarna inom koncernen inte alltid liknar varandra innehållsmässigt och inte heller riktar 

sig till samma målgrupper. Därför är materialet inte heller lämpligt att spridas mellan 

tidningarna, då tidningarna troligen har skilda åsikter om vilka texter som har ett nyhetsvärde 

för just deras läsare. Innehållssyndikering var istället betydligt mer förekommande när det 

kom till material som TT skickade ut. Detta resultat stämmer väl överens med vad Westlund 

(2003) säger om syndikering av innehåll. Han hävdar att stora delar av de notiser som 

publiceras i svenska tidningar härstammar från nyhetsbyråer som TT, Reuters eller AP. 

Hedman (2006) i sin tur, visade genom sin undersökning att nyhetsvärdet var högt på material 

som kom från TT, eftersom TT ständigt levererar och att det samtidigt löser eventuella 

personalbrister, som kan råda på redaktionerna.  

   

7.2 Textförändringarna 

Analysen av textförändring hjälper oss att förstå hur informationen från pressmeddelandena 

förändrats i samband med en publicering i en tidning, samt vad dessa förändringar kan bero 

på. Gemensamt för pressmeddelanden från naturvetenskapen och från samhällsvetenskapen/ 

humanioran är att ungefär hälften av texterna bearbetades och publicerades i artikelform. 

Resterande hälften av texter från de båda vetenskaperna publicerades som notiser i 

tidningarna. Endast ett enda reportage förekom i mitt material. Den stora mängden notiser i 

mitt material bekräftar återigen Hedmans (2006) och Westlunds (2003) teorier om 

tidningarnas relationer till TT. Konsekvenserna av det flitiga publicerandet av notiser kan vara 

såväl negativa som positiva. Notisen som texttyp lämnar inte mycket utrymme för några 

ingående beskrivningar av nyheten. Detta medför att det inte krävs någon större insats från 

journalistens sida. Framförallt inte om texten köps in från TT. Följden blir att journalisten inte 

behöver, eller ens känner sig motiverad, till att utöva sitt hantverk. Det i sin tur kan tänkas 

förklarar varför notiserna i materialet alltid kort och koncist repeterar pressmeddelandenas 

huvudresultat. Det positiva, å andra sidan, som notiserna kan bidra till är att det koncentrerade 

innehållet och det lilla utrymmet som notisen tar upp i tidningen leder till att fler 
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forskningstexter kan bli publicerade. Med det menar jag att det kan tänkas vara begränsat med 

utrymme för större artiklar i en tidning. Vilka ämnen som ska behandlas i artiklarna är säkert 

begränsat, i kombination med att tidningen vill variera sitt innehåll. Notiserna har ofta på 

förhand en given plats i tidningarna och där har forskningstexterna förmodligen större chans 

att bli publicerade då det kräver minimalt med arbete för tidningen att publicera dessa. Det 

kan även tänkas att redaktionernas krav på vilken text notisen bär på inte är lika höga som på 

den text en artikel innehåller, då artikeln får större fokus av läsaren. Notiserna fungerar i så 

fall till stor del som utfyllnad mellan tidningens huvudartiklar. Det flitiga användandet av 

forskningstexter i notisform kan även rimligen bero på den flerkanalspublicering som råder. 

Notisernas format gör att de kan lätt flyttas mellan olika medier och passa in utan att någon 

större bearbetning behöver ske. Tidningen spar in på resurser i form av både personal och tid, 

då de får ett material som passar till deras andra kanaler. 

  

Vad anbelangar artiklarna kunde jag urskilja tre huvudsakliga bearbetningar av den färdiga 

nyhetstexten. En vanligt förekommande sort då journalisten, likt som med notiserna, kopierat 

information från pressmeddelandet. En annan, även den, vanligt förekommande typ av 

bearbetning innebar att journalisten uppenbarligen haft pressmeddelandet till grund men även 

sökt och kompletterat med egen information. Den tredje typen av bearbetning som inte 

förekom lika ofta innebar att journalisten agerat just journalist och sökt ny information utöver 

pressmeddelandet, formulerat egna meningar och presenterat någon form av bakgrund till 

forskningen. Med andra ord; gjort en ordentlig omarbetning av information och skapat en 

egen, från pressmeddelandet, fristående text. Ekströms och Nohrstedts (1996) resonemang om 

nyhetsvärdering blir här intressant. Enligt dem påverkas texter av det nyhetsvärde en text 

anses ha. Vi kan fastslå att det faktiskt finns ett nyhetsvärde hos artiklarna i mitt material 

eftersom de har blivit publicerade. Men frågan är hur högt detta värde tycks vara? Ekström 

och Nohrstedt menar att om nyheten har låg prioritet så behandlas texten därefter. 

Journalisterna lägger ingen energi på att söka kompletterande information och uttalandenas 

saklighet undersöks inte. Detta kan förklara varför så många av de publicerade artiklarna till 

stora delar innehöll text som var kopierade från pressmeddelandena. Meningarna kan ha 

flyttas om men var i övrigt desamma som återgavs i pressmeddelandet. Likaså gäller det för 

uttalandena. Det tyder på att forskningstexterna i de fallen inte har något vidare högt 

nyhetsvärde. I de fall då artiklarna visade sig vara helt omarbetade omgavs texterna 

förmodligen av ett högre nyhetsvärde. Ett utmärkande drag för just reportage angav jag 

tidigare i metodkapitlet vara just avsaknaden av textens nyhetsvärde. Som undersökningen 

visade återfanns endast ett reportage i det insamlade materialet. Av detta drar jag slutsatsen att 

forskningstexter i överlag faktiskt anses ha ett nyhetsvärde då det publicerats i textformer som 

kräver ett visst nyhetsvärde. Detta värde kan sedan variera beroende på textens innehåll men 

avsaknaden av reportage tar hål på en eventuell föreställning som säger att forskningstexter 

inte skulle omges av ett nyhetsvärde.        

 

Resultaten av notiserna och artiklarna i denna undersökning pekar, i linje med Nygrens (2008) 

undersökning (se kap 3.2), på ett pressat arbetsklimat med höga produktionskrav. Istället för 

att journalisten fördjupar sig i ämnet och gör reportage så tyder notiserna och stor del av 

artiklar i mitt material, som både till stora delar är kopierade från pressmeddelandet, på en 

snabb produktion som syftar till att producera ett material som passar i fler mediekanaler. Den 

minskning av journalisters arbete ute på fältet, som Nygren nämner, kan speglas i mitt 

material. Det kan vara ytterligare en möjlig förklaring till varför det förekommer mycket 

kopiering av text från pressmeddelandet i den publicerade nyhetstexten. Även Oestreichers 
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(2000) resonemang om rationaliseringen av granskningsled kommer väl till pass här. Tänkbart 

är att många av redaktionerna rationaliserats antalet granskningsled och lagt stort ansvar på 

den enskilde journalisten. Detta kan förklara det låga antalet omarbetade artiklar i mitt 

material. Journalisterna har inte den ultimata uppbackningen på deras producerade texter och 

texten genomgår därför inte några större ändringar från dess ursprungliga form som 

pressmeddelande. Mindre tid läggs på texten för granskning, och annat korrekturarbete, vilket 

resulterar i att texten passerar genom produktionsprocessen förhållandevis orörd.  

     

7.3 Granskning och objektivitet 

Av de strategiska ritualer som Tuchman (1972) säger att journalister utför, för att visa på 

objektivitet, kan några av dessa urskiljas i min undersökning. Analysen av textingrepp visar 

på att samtliga artiklar innehöll uttalanden i form av pratminus eller citat från författaren till 

avhandlingen det rapporterades om. Detta gör förmodligen journalisten för att denne vill 

frigöra sig från ansvar för det som står i artikeln. Detta kan i sin tur vara en konsekvens av 

den pressade arbetssituation journalisten ställs inför. Att journalisterna så ofta ”skriver sig 

fria” från ansvar kan ha att göra med att de inte har mycket tid att sätta sig in i och fördjupa 

sig i ämnet. Det är tryggt att använda sig av den metoden, för att inte befinna sig ute på djupt 

vatten, då journalisten inte kan vidare mycket om det som rapporteras. Däremot förekom det 

inte att journalisten ställde två parter mot varandra. Den forskning som presenterades fick stå 

oemotsagd. Informationen som texten innehöll kom antingen från Uppsala universitet 

(pressmeddelandet) eller från avhandlingens författare. Vidare talade Tuchman om att 

journalister har så kallade säkra källor som de anser tillförlitliga, och som de gärna hämtar sin 

information från. Enligt min undersökning framgår det tydligt att Uppsala universitet kan 

betraktas som en sådan säker källa. Det förekom en relativt flitig rapportering av det material 

som universitetet publicerat på sin hemsida. Det framgår även att journalisterna inte tycks 

känna något behov av att kontrollera dessa uppgifter då de ofta tar informationen rätt av från 

pressmeddelandet. Ekström och Nohrstedt (1996) resonemang och att normerna kring 

tillförlitliga källor tillgodogörs från journalisternas egna praktiska erfarenheter, och att 

kunskapen har en strategisk betydelse för de anställda på redaktionen, stämmer väl överens 

med detta arbetssätt. Universitet är en källa som bidrar med bekvämlighet för journalisten i 

deras arbete. Avsaknaden av journalisternas kritiska granskande av forskningstexterna i mitt 

material kan även förklaras av detta. Universitetets texter ses som fakta som är rättfärdigad i 

den stund informationen lämnar universitetet.          

        

7.4 Rekontextualitetens betydelse 

En viktig del i denna analys är att ta hänsyn till rekontextualiteten. Med det menar jag att bara 

för att många av texterna i materialet är helt eller delvis kopierade från pressmeddelandet så 

får notiserna och artiklarna ändå inte exakt samma innebörd som pressmeddelandena. De 

publicerade texterna kan alltså, trots att det liknar textinnehållet i pressmeddelandena, bidra 

till att skapa exempelvis ett annat fokus, nya perspektiv eller annan innebörd då texterna gått 

från en kontext till en annan. Precis dessa effekter av rekontextualisering är, som jag nämnt i 

teorikapitlet, Kroon (2007) inne på. I och med att texten publiceras i en specifik tidning, på en 

viss sida, med en viss formgivning får därför texten en ny innebörd. Så vi behöver inte 

misströsta och dra slutsatsen att spridningen av de texter som är kopierade från 

pressmeddelandena inte ger något utöver den information pressmeddelandet ger. För vi vet att 
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rekontextualiseringen innebär att texten utsätts för någon form av förändring i samma stund 

som den byter kontext. Det Linell (1995) säger om att journalister tenderar att använda 

forskningen på ett missvisande sätt, för att få slagkraft i exempelvis löpsedlarna och sälja 

lösnummer, har jag inte märkt av. Detta kan dock ha sin förklaring i att det inte förekom några 

löpsedlar eller artiklar från tabloidpressen i mitt material. Det Linell säger kan alltså vara 

rimligt men det visade sig falla utanför mitt undersökningsmaterial och kan därför varken 

bekräftas eller helt avfärdas i denna undersökning. Det jag däremot märkte av i min 

undersökning, som Linell sagt, var att rekontextualitet kan tillföra nya aspekter där 

huvudfokus i en nyhet kan förändras beroende på i vilken kontext texten återfinns. Denna typ 

av förändring återfanns ett par gånger i de artiklar som min undersökning grundade sig på.       
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8 Diskussion 

I denna uppsats har jag avsett undersöka hur forskningstexter påverkas när de flyttar mellan 

olika medier. Vilken väg tar texterna från att vara ett pressmeddelande till att bli en nyhetstext 

och vilka textändringar sker? Hur pass objektiva och granskande är journalisterna? Genom att 

ha utfört en dialogisk analys av mitt insamlade material anser jag mig ha fått svar på mina 

undersökningsfrågor. Jag tycker mig se att min undersökning och tidigare forskning som 

gjorts i ämnet på många vis känns samstämmig. Engströms (2008) undersökning visar att 

forskning ofta publiceras i form av empiri och resultat. Detta har även min undersökning 

visat. Ett övergripande resultat för samtliga av undersökningsmaterialets olika textformer är 

att störst fokus ligger på rapporteringen av forskningens resultat. I många av nyhetstexterna 

har rapporteringen endast rört resultaten och någon utförligare beskrivning av 

forskningsarbetet finns inte med. Detta stämmer även väl överens med Ohlssons (1991) 

undersökning som slog fast att svenska tidningar gav mycket utrymme för resultaten, men att 

en beskrivning av forskarens arbetsprocess för att nå dessa resultat uteblev. Den 

samstämmighet som råder mellan de resultat uppsatsen nått och den tidigare forskning som 

presenterats inledningsvis stärker denna undersöknings trovärdighet.    

Nyhetstexterna visade sig vara skrivna på ett tydligt och lättförståeligt språk. I några fall hade 

journalisten förenklat svåra tekniska termer och liknat dessa vid något folk troligtvis känner 

till mer. Journalisterna rapporterade om forskningen ganska rätt upp och ner. Den språkliga 

enkelhet som återfanns i texterna kan tänkas bero på att forskningen i många fall kan betraktas 

som ganska avancerad. I och med att det faktiskt är nya upptäckter som har gjorts så vet 

allmänheten ingenting, eller väldigt lite, om det sedan tidigare. Detta styrks av Hornmoens (i 

Engström 2008) undersökning som visade på att vetenskapsjournalistiken sker i en linjär 

sändar-mottagar-modell, där journalisterna fungerar som en länk mellan forskare och den 

oupplyste allmänheten. Att allmänheten i det här fallet betraktas som oupplyst behöver inte 

betyda att människorna inte har några kunskaper alls eller rent ut av är dumma, utan det syftar 

på att människorna inte har kunskap om just den nya forskning som skett.    

I linje med Ekströms och Nohrstedts (1996) idéer om institutioner med särskilda 

sanningsprivilegier så är det uppenbart att Uppsala universitet har blivit tilldelad detta av 

journalisterna. Min undersökning har visat att material som kommer från universitetet inte 

verkar kontrolleras av journalisterna, utan de ser informationen som sanningsenlig och 

korrekt. Däremot ser jag inte något som tydligt pekar på att den spänning Ekström & 

Norhstedt säger råder mellan vetenskapen och journalistiken skulle finnas i mitt material. 

Tvärtom tyder journalisternas rapportering på ett förhållande där journalisterna själva ser 

vetenskapen som en viktig källa, där de kan hämta information för att ha ett underlag till 

vidare rapportering. Alternativt kan jag se att det finns ytterligare ett sätt att se på saken. 

Antingen så finns det inte något förhållande mellan vetenskapen och journalistiken som 

handlar om konkurrens och en tävlan om kunskap och makt som jag först nämnt. Eller så är 

det just så att det finns det och då är det i så fall vetenskapen som tronar över journalistiken, 

eftersom vetenskapen får stå oemotsagd. Jag tycker mig inte kunna dra vidare, eller mer 

ingående, slutsatser om hur förhållandet ser ut med denna undersökning som grund utan inser 

att det måste undersökas vidare i en undersökning med annan utgångspunkt. Vidare har jag 

inte heller, genom min undersökning, funnit några belägg för att journalisterna utövar någon 

större granskning av vetenskapen, som jag inledningsvis undrade över. Rapporteringen i 
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nyhetstexterna ställde inte parter mot varandra och resultaten presenterades utan att bli 

ifrågasatta av vare sig journalisten eller någon annan. Detta tyder på att journalisterna inte ser 

det som första prioritet att vara granskare av vetenskapen.   

Den kunskap som uppsatsen och tidigare forskningen tillsammans genererar gör det uppenbart 

att det råder delade meningar hos forskarna respektive journalisterna om vad som anses 

viktigast i rapporteringen. Är det forskningsprocessen som helhet eller de resultat som 

uppnåtts? Dessa skillnader skulle vara intressant att undersöka vidare för att uppnå en djupare 

förståelse och mer nyanserad bild. Varför ser detta skilda sätt att rapportera om forskning ut 

som det gör? Är det nyhetstextens tänkta publik som endast bryr sig om resultaten? Eller är 

det vad journalisterna tror att publiken vill ha? Min uppsats har undersökt journalistens 

påverkan på texter utifrån dennes arbetsvillkor men har inte berört någon påverkan ur ett 

publikperspektiv, vilket skulle vara intressant att undersöka närmare.     
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Bilaga 1     

  

Pressmeddelanden från Uppsala universitet 

Datumet anger när pressmeddelandet publicerades på Uppsala universitets hemsida. 

 

Naturvetenskapen  

Abstinens från fet mat kan ge ångest och sockersug. 2010-03-31 

Dammtorkningen brister i förskolan. 2010-05-06 

Den ryska gasen kommer inte täcka EU:s efterfrågan. 2010-02-18 

Dödsfall bland nyfödda – osynligt trauma mest utsatta. 2010-09-22 

Elever med högt matematikbetyg har höga medelbetyg. 2010-05-20 

Fler bojar i havsvågorna ger jämnare elproduktion. 2010-03-04 

Fysisk aktivitet gör det lättare att leva med KOL. 2010-04-12 

Kräsna mossor kräver kombination av räddande åtgärder. 2010-04-26 

Magnetkamera förbättrar diagnostiken av fostermissbildningar.2010-05-03  

Med NQR-teknik kan även landminor av plast hittas. 2010-04-26 

Mer bröstmjölk bra för späda nyfödda. 2010-10-19 

Minskad användning av antibiotika hjälper inte mot etablerad resistens. 2010-02-23 

Mjölksyrebakterier kan hjälpa mot tarmsjukdom. 2010-02-26 

Många patienter undernärda efter svår hjärnskada. 2010-03-18 

Patienter har övertro på förebyggande läkemedelsbehandling. 2010-05-19 

Patientsäkerhet på apotek undersöks i ny avhandling. 2010-09-24 

 

Samhällsvetenskapen/humanioran 

Datorsystemen motsvarar sällan användarnas behov. 2010-05-27 

Ditt ansiktsutryck påverkar vad du känner. 2010-09-06 
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Framgång i arbetslivet tack vare andraspråksbakgrund. 2010-09-30 

Från forskning till innovation – en fråga om användning. 2010-09-21 

IT-förändringar måste involvera hela organisationen. 2010-03-25 

Mangaindustrin i Japan analyserad – konsumentens roll viktig. 2010-09-07 

Ny avhandling: Frihet kan ge nyttigare forskning. 2010-09-08 

Ny studie visar på utvecklingsförsening hos för tidigt födda. 2010-10-19 

Nya normer kan bryta gamla mönster inom kristen sexualetik. 2010-10-04 

När lögnare blir lugnare. 2010-06-16 

Otillfredsställande matrutiner kring personer med utvecklingsstörning. 2010-11-08 

Pappas attityder till ätande påverkar döttrarnas. 2010-05-27 

Responstiden avslöjar våra fördomar. 2010-03-01 

Samisk namnbytestrend har vänt. 2010-11-10 

Tuff bostadsmarknad försenar barnafödande. 2010-05-21 

Vem mödrar lyssnade på avgörande för spädbarnens hälsa. 2010-10-04 

 

 


