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1. Inledning

Sedan slutet av 1990-talet har andelen elektroniska tidskrifter (e-tidskrifter) på svenska
universitets- och högskolebibliotek ökat markant. Samtidigt väljer många bibliotek att
avskriva sina tryckta tidskriftsprenumerationer. Övergången till e-tidskrifter har inneburit
många möjligheter för både biblioteken och deras användare, vad gäller ökad tillgänglighet,
bättre sökmöjligheter och ökad aktualitet. Men e-tidskrifter medför också en del problem. Det
är kostsamt för biblioteken att utveckla och tillhandahålla en elektronisk tidskriftssamling,
prenumerationsavgifterna är ansträngande för bibliotekens budget och hanteringen kräver
både tid och nya kunskaper av personalen.

Många av de problem som biblioteken ställts inför i samband med övergången kanske kan
förklaras med att övergången gick mycket fort och att det i första hand inte var biblioteken
eller deras användare som var drivande. Det var istället förlagen som starkt marknadsförde e-
tidskrifter och skapade efterfrågan hos biblioteken. Inledningsvis fick t.ex. biblioteken
erbjudanden av förlagen som de inte kunde tacka nej till exempelvis: gratis e-version vid köp
av den tryckta tidskriften. Förlagen experimenterade även fram olika prismodeller för att få
biblioteken att köpa den elektroniska versionen. Det var dock genom prenumerationspaketen
som den elektroniska tidskriften blivit allt vanligare än den tryckta. På kort tid har både stora
och mindre högskolebibliotek fått ett stort antal e-tidskrifter som är både kostsamma och
kräver mycket administration. En av de viktigare uppgifterna är att informera, utbilda och
förmedla den nya tjänsten till olika användargrupper. Dels för att biblioteken behöver försvara
de stora och ekonomiskt belastande satsningarna på e-tidskrifter inför huvudmän och
bidragsgivare genom att visa på användarnas intresse och behov av tjänsten men också för att
de elektroniska tidskriftstjänsterna förändras snabbt och därför kräver mycket information till
användarna

Övergången mot e-tidskrifter utgör bara en liten del av den förändringsprocess
biblioteksvärlden har befunnit sig i sedan 90-talet. En rad externa faktorer som global
konkurrens, ökande användarmedvetande, revolutionerande teknisk utveckling och nya
elektroniska produkter är några av orsakerna till denna förändring. Genom olika elektroniska
tjänster blir det möjligt för informationsförmedlare att nå ut direkt till användare utan att de
behöver använda biblioteken som mellanhand vilket också kan ses som ett hot mot
bibliotekens monopolroll som informationsförsörjare till forskning och utbildning.
Bibliotekens traditionella roller håller därmed på att förändras. Flera biblioteksforskare anser
att bibliotekens enda möjlighet att klara av de stora förändringarna med minskade ekonomiska
anslag, ökad konkurrens, snabb teknisk utveckling samtidigt som tjänster och service skall
motsvara kundernas önskemål är en planerad och väl genomförd marknadsföring. En viktig
del av marknadsföring är att man har en god kommunikation med sina kunder. Genom olika
utvärderingsmetoder får man reda på användarnas behov. Genom olika promotionmetoder når
man ut till användare. För att förbättra och justera arbetet med att nå ut till kunden och
tillfredsställa dess behov utvärderas även de promotionmetoder som används.

Vår ambition med den här uppsatsen att studera de promotionmetoder som universitets- och
högskolebiblioteken använder för att nå ut med de e-tidskrifterna till sina forskare, lärare och
studenter och jämföra med vad man anser vara de bästa metoderna i framtiden. Vi vill också
undersöka vilka utvärderingsmetoder som används för att få kännedom om användares behov
och tillfredsställelse och på så vis förbättra den service som erbjuds i samband med e-
tidskrifter och jämföra med vilka metoder de helst vill använda i framtiden. För att ta reda på
detta ska vi genomföra en enkätundersökning och samla in svar från tidskriftsansvarig
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bibliotekarie vid alla svenska universitets- och högskolebibliotek. Resultaten kommer därefter
att analyseras utifrån ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv. Eftersom våra frågor har
använts i en tidigare undersökning kommer våra resultat att relateras till denna studie i
Storbritannien och Nordamerika som genomfördes under 2001 av Linda Ashcroft1, vid
Liverpool Business School, John Moores University, Liverpool.

1.1 Disposition
Inledningen fortsätter med att vi formulerar Syfte och frågeställningar. Därefter presenteras
våra Definitioner där vi förklarar hur vi använder begreppen elektronisk tidskrift,
marknadsföring, promotion och utvärdering och dess synonymer i den här uppsatsen. Efter
detta går vi igenom undersökningens Avgränsningar. I kapitlet Bakgrund kommer vi att gå
igenom utvecklingen av e-tidskrifter bl.a. de aktörer som agerar på marknaden och de
problem biblioteken ställt inför och de lösningar som hjälpt biblioteken. Vi avslutar
inledningen med att presentera Ashcrofts undersökning och hennes resultat från Storbritannien
och Nordamerika som bygger på samma enkätundersökning som vår studie.

I kapitlet Metod redogör vi stegvis för hur vi arbetat med att genomföra denna undersökning.
Vi diskuterar Val av metod och hur vi resonerade oss fram till att använda kvantitativ
enkätmetod. Vi genomförde undersökningen med hjälp av E-postenkät. Justeringar av enkäten
diskuteras under Enkätens utformning. Vi tar upp enkätens Validitet och reliabilitet d.v.s. hur
vi kan vara säkra på att enkäten mäter det vi avser. Vårt Urval eftersträvar i möjligaste mån
att motsvara Ashcrofts undersökning. Vi genomförde en Pilotundersökning för att försäkra
oss om att enkäten fungerar på vårt urval. Slutligen talar vi om hur vårt interna och externa
Bortfall hanteras.

I kapitlet Teori presenterar vi först hur Marknadsföring och bibliotek har kopplats till
varandra och hur begreppet marknadsföring ofta missuppfattats inom biblioteksverksamhet.
Sen förklarar vi Marknadsföringsteorins två huvudinriktningar och de biblioteksforskare som
uppmärksammat dessa. Sedan görs en genomgång av Marknadsföringsprocessen, med stegen
Undersökning, Segmentering, Marknadsföringsplan, Marknadföringsmix, Implementering
och Uppföljning. Särskild uppmärksamhet ges åt de delar som handlar om kommunikation.

Vi presenterar därefter våra Resultat från enkätundersökningen och avslutar med en Analys av
där vi relaterar våra resultat med Storbritannien och Nordamerika och kopplar dessa till
marknadsföringsteori. Avslutningsvis presenteras våra Slutsatser.

                                                
1 Programme Leader for the MA in Information and Library Management. Reader of Information Management
at Liverpool Business School, Liverpool John Moores University, UK. Editor of New Library World.



9

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur universitets- och högskolebibliotek i Sverige
marknadsför sina elektroniska tidskrifter till forskare, lärare och studenter samt att relatera till
en studie i Storbritannien och Nordamerika.

Frågeställningarna vi valt är:

- Hur används promotion i samband med marknadsföring av e-tidskrifter idag och vad
anses effektivt i framtiden?

- Hur används utvärdering i samband med marknadsföring av e-tidskrifter idag och vad
anses effektivt i framtiden?

- Vilka problem kan urskiljas i bibliotekens marknadsföring av e-tidskrifter?
- Vilka likheter och skillnader finns med undersökningen som genomförts i Storbritannien

och Nordamerika?

1.3 Definitioner
I detta kapitel har vi valt att närmare definiera och förklara några av de nyckelbegrepp som
finns i uppsatsen. Vi vill särskilt påpeka risken för begreppsförvirring när det gäller
begreppen marknadsföring, promotion och utvärdering. Marknadsföring skall ses som det
bredare begreppet där promotion och utvärdering är mycket viktiga komponenter i
marknadsföringsprocessen. Vidare vill vi påpeka att begreppet utvärdering får två betydelser i
uppsatsen, dels utvärdering av e-tidskrifter och dels utvärdering av promotion2.

1.3.1 Elektronisk tidskrift
I litteraturen finns en mängd olika definitioner av elektronisk tidskrift e-tidskrift  t.ex. ger
Carol Newton-Smith följande enkla med breda förklaring:

”… any serial produced, published, and distributed via an electronic medium.”3

 medan F.W. Lancaster ger en betydligt snävare definition:

”… an electronic journal is one created for the electronic medium and available only in
this medium.”4

I uppsatsen utgår vi från Newton-Smiths breda definition.

1.3.2 Marknadsföring
Vi använder oss av Philip Kotlers definition av marknadsföring i denna uppsats.  Han
definierar marknadsföring som:

”a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they
need and want through creating and exchanging products and value with others”5

                                                
2 Se vidare i kapitel 3.3
3 1992, s. 31
4 1995, s. 520
5 Kotler 1999b, s. 10
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Kotler beskriver marknadsföringens viktigaste uppgift:

"The societal marketing concept holds that the organisations task is to determine the
needs, wants, and interests of target markets and to deliver the desired satisfaction
more effectively and efficiently than competitors, in a way that preserves or enhances
the customer's and the society's well-being"6

1.3.3. Promotion
Betydelsen av Kotlers begrepp promotion är påverkan. 7 Enligt Kotler syftar promotion eller
påverkan till de kommunikationsaktiviteter t.ex. reklam, säljstöd, PR, försäljare och
direktmarknadsföring som ska informera, övertyga eller påminna den avsedda marknaden om
produktens/tjänstens tillgänglighet och fördelar (1999a, s. 136). Vi kommer att använda oss
av det engelska ordet promotion i uppsatsen.

1.3.4 Utvärdering
Enligt Oxford English Dictionary definieras utvärdering: "to reckon up, to ascertain the
amount of, to express in terms of known". I Webster’s har utvärdering betydelsen "estimation
of worth".

Begreppet hänger samman med vad som benämns som löpande uppföljning, utredningsarbete
och forskning, men kan även syfta till mer vardagliga bedömningar och reflexioner kring om
en verksamhet är bra eller dålig (Zetterlund 1997, s 30).

I denna uppsats använder vi begreppet i förhållande till marknadsföring. Vi stödjer oss på
Kotler som menar att utvärdering fungerar som en kontrollmekanism av de aktiviteter som
ingår i marknadsföringsprocessen. Utvärderingen ska ske regelbundet och mäta hur väl
marknadsföringens resultat förhåller sig till uppställda mål för att kunna vidta åtgärder att
förbättra marknadsföringens resultat. (1999a s. 223).

1.4 Avgränsningar
Vår undersökning omfattar samtliga 38 svenska universitets- och högskolebibliotek. Vi har
valt att endast skicka enkäten till den person som ansvarar för e-tidskrifter vid respektive
institution. Perspektivet i uppsatsen utgår alltså från de e-tidskriftsansvariga bibliotekarierna.

Undersökningen genomfördes i maj 2002. Det är viktigt att poängtera undersökningen
påverkas av att det är en tvärsnittsstudie, eftersom både de metoder som biblioteken använder
sig av i samband med promotion och utvärdering och de elektroniska tidskriftstjänsterna
förändras snabbt över tid. Det är därför sannolikt att svaren skulle varit annorlunda ifall
undersökningen t.ex. skulle genomföras idag.

Vi har valt att inför respondenterna begränsa termen elektronisk tidskrift till att enbart gälla de prenumerationer
som universiteten och högskolorna har. Detta kan gälla prenumerationer tillsammans med den tryckta, eller som
en del i ett prenumerationspaket från förlag/leverantör, eller som en enskild elektronisk titel. Det gäller däremot
inte tidskrifter som det ges fri tillgång till på Internet och som det länkas till från universitetens och högskolornas
webbplats. Det gäller inte heller tjänster som erbjuder innehållsförteckningar och sammanfattningar av artiklar
eller som ger elektronisk tillgång till endast vissa artiklar i en tidskrift, undantaget om hela tidskrifter finns
tillgängliga.

                                                
6 Kotler 1997, s. 27
7 Begreppet skall alltså inte att förväxlas med det svenska begreppet promotion som hör samman med utdelandet
av doktorsgrader.
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1.5 Bakgrund
Tillgången på e-tidskrifter har ökat markant de senaste åren. Sedan 1995 har antalet
vetenskapliga tidskrifter som finns tillgängliga elektroniskt ökat med närmare 1 500 titlar per
år8. Merparten av de e-tidskrifter som existerar idag är knutna till kommersiella förlag och är
exakta kopior eller närliggande versioner av den tryckta upplagan. De stora förlagen har sedan
slutet av 1990-talet erbjudit elektroniska versioner till större delen av det tryckta utbudet och
de har samtidigt introducerat nya prenumerationsmöjligheter. Vanligast är att e-tidskrifterna
samlas i prenumerationspaket som sedan erbjuds till biblioteken. Biblioteken hade
förhoppningar om att en övergång till e-tidskrifter skulle innebära en ekonomisk avlastning
för de vetenskapliga bibliotekens redan hårt ansträngda ekonomi (Okerson 2000 s. 668-679;
Odlyzko 1999, online; Pinfield 2001, online). Det finns dock uppgifter på att e-tidskrifterna
istället ofta blev dyrare. Karolinska Institutets bibliotek jämförde t.ex. prisförändringen på ca.
20 titlar i sitt bestånd mellan 2000 och 2001 med resultatet att priset på enbart de tryckta steg
med 20% i snitt och prenumeration på både de tryckta och elektroniska steg med 63 %
jämfört med de tryckta (Rabow 2001, s 5).

Övergången till e-tidskrifter verkar ha påverkat och förändrat bibliotekens
förhandlingssituation radikalt och man kan se en tendens till ökad konkurrens på marknaden.
Biblioteken har fått fler förhandlingspartners vid köp av tidskrifter. De tryckta tidskrifterna
köps oftast via en agent som fungerar som en länk mellan förlagen och biblioteken. Genom de
elektroniska prenumerationspaketen kan biblioteken förhandla direkt med de olika förlagen
(Kidd & Prior 2000, s. 79-84). Ytterligare förhandlingspartners är vetenskapliga sällskap och
institutioner som på egen hand eller genom olika initiativ och projekt, t.ex. SPARC och Open
archive, har börjat etablera e-tidskriftstjänster (Rabow 2001, s. 52-69). Tidskriftsagenterna
bidrar också till att öka konkurrensen genom att erbjuda ämnesindelade paket innehållande
attraktiva e-tidskrifter från både stora och små förlag (Höiseth 2000, s. 6; Kidd & Prior 2000,
s. 84-89). Alla dessa aktörer på marknaden kan marknadsföra sin produkt direkt till
slutanvändaren t.ex. forskare, lärare och studenter. Detta är ett direkt hot mot bibliotekens roll
som informationsförmedlare, menar Miran & Medeiros. För att kunna möta dessa
förändringar på marknaden är det viktigt att biblioteken är långt framme i utvecklingen och
kan konkurrera (2001, online).

Situationen med flera förhandlingspartners och ökad konkurrens verkar även medföra
komplicerade förhandlingssituationer för biblioteken som ställer särskilda krav på produkten
som leverantörer mer eller mindre är villiga att bemöta. I en förhandling är det särskilt viktigt
för biblioteken att lösa problem om hur man får tillgång till tidskrifterna utan att behöva
lösenord, att säkra arkivtillgången inför framtiden och att få kopieringsrätt vid t.ex.
dokumentleveranser och fjärrlån. Bibliotek och förlag har även ofta olika syn på hur priset på
prenumerationspaketen skall beräknas. Övergången till prenumerationspaket och de
komplicerade prisförhandlingarna har gjort att det blivit allt vanligare att biblioteken går ihop
och bildar konsortier för att gemensamt förhandla fram bättre avtal. Genom att gå samman i
konsortier stärker biblioteken sin förhandlingsposition och kan ställa högre krav på förlagen
(Bjoernshauge 1999, online; Okerson 2000, s. 677-679; Pinfield 2001, online). I Sverige
driver Kungliga bibliotekets (KB) avdelning för nationell samordning och utveckling
(BIBSAM) ett konsortium som sedan 1996 har förhandlat avtal för e-tidskrifter åt svenska
forskningsbibliotek9 (Broms, Bergström Grönvall & Stange 2001, s. 5-8, 14). Dessutom har i

                                                
8 Idag finns över 12 100 enskilda titlar (Okerson & O´Donnell 2002, online).
9 Våren 2002 bestod konsortiet av 38 universitets och högskolebibliotek, 25 specialbibliotek och 8
museibibliotek (KB 2002, online).
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stort sett samtliga stora konsortier runt om i världen anslutit sig till organisationen
International Coalition of Library Consortia (ICOLC) som ger ytterligare en möjlighet att
påverka förlagen att anpassa sina tjänster till bibliotekens och konsortiernas önskemål. Bland
annat arbetar de för en samordning och standardisering av förlagens statistik (ICOLC 2002,
online).

En följd av de höga kostnaderna på prenumerationspaketen är att många bibliotek väljer att
skriva av den tryckta versionerna av de titlar som finns tillgängliga elektroniskt. Under 2001
genomförde BIBSAM en enkät bland sina medlemmar som delvis undersökte i vilken
omfattning biblioteken behöll eller skrev av sina tryckta tidskrifter. Eftersom undersökningen
enbart jämförde situationen med föregående år så visar den inte exakt hur många av
BIBSAM-biblioteken som är i fasen att övergå mot e-tidskrifter, men den visade att 60%
avsåg att i olika omfattning minska sin tryckta tidskriftssamling (Jönsson Adrial 2002, s. 10-
11).

Utvecklingen mot prenumerationspaket, som innehåller hundratals ibland tusentals e-
tidskrifter, och trenden att skriva av den tryckta versionen verkar innebära många möjligheter
för biblioteken och dess användare men kan även få stora administrativa konsekvenser som
enskilda bibliotek måste ta ställning till. Flera undersökningar och beskrivningar av hur
enskilda bibliotek har hanterat denna situation visar att arbetet med att förvärva och utveckla
en e-tidskriftssamling är inte bara kostsamt då det gäller prenumerationsavgifter utan kräver
också stora personalresurser. Vissa arbetsuppgifter minskar t.ex. registrering,
hylluppställning, bindning medan flera andra arbetsuppgifter tillkommer varav vissa ställer
helt nya krav på personalens kunskaper t.ex. licensförhandlingar, kontroll av länkar (URL),
information och promotion via katalogisering, webbsidor, intranät, OPAC och länkar på
webbplatsen (Bjoernshauge 1999, online; Christie och Kristnick 2001, online; Miran &
Medeiros 2001, online; Montgomery 2000). I Sverige har dock användandet av OPAC som
informationskanal varit något förhindrat på grund av man länge var osäker på hur man skulle
hantera elektroniska länkar och hur e-tidskrifter skulle behandlas bibliografiskt i Libris
(Friberg 2002, s. 6-7).

Det är viktigt att biblioteken informerar på så många ställen som möjligt för att kunna nå ut
till så många användare som möjligt med en ny tjänst. Genom meddelanden om nya
tidskrifter via e-post, elektroniska länkar på webbsidor och i OPAC, tryckta listor och anslag
når man ut till användare. Det är extra viktigt att det finns minst en plats där både användare
och personal definitivt kan få information ifall en tidskriftstitel finns elektroniskt eller inte
(Fosmire & Mobely 2001, online). Titlar på förlagens titellistor kan vara tillgängliga ena
dagen men inte den andra, i samband med omförhandlingar eller om förlagen köper eller
säljer titlar med varandra, vilket försvårar för biblioteken att hålla de elektroniska länkarna
uppdaterade (Pinfield 2001, online). Ytterligare ett problem är att det i många
bibliotekssystem inte är möjligt eller alltför komplicerat och tidskrävande att hantera
elektroniska länkar. Det är också svårt att upplysa användare hur de enklast söker efter e-
tidskrifter eftersom layout och navigation är olika i de olika förlagens databaser (Fosmire &
Mobely 2001, online; Pinfield 2001 online). Ovanstående problem har medfört att många
bibliotek valt att enskilt eller i olika projekt utveckla egna program och lösningar, som att
spara hela upplagor av e-tidskrifter lokalt eller att med metasökning och nya länkmetoder
kunna söka bland e-tidskrifter från olika förlag i samma gränssnitt. (Pinfield 2001, online).
Det finns också flera kommersiella alternativ som särskilt utarbetats för att hantera
elektroniska länkar och underlätta för biblioteken och dess användare (t.ex. TDNet,  SFX och
Elin@) (Pinfield 2001, online; Alwerud 2002 s. 43-44). I Sverige undersöker också LIBRIS
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möjligheten för en central databas med bibliografisk information om tillgängliga tidskrifter
vid respektive bibliotek, men också ett söksystem för sökning direkt i de elektroniskt lagrade
tidskriftsartiklarna (Petersen 2002 s. 5).

Övergången till e-tidskrifter innebär att biblioteken får en ny möjlighet att enklare och mer
exakt mäta och utvärdera hur olika tjänster används. Användarstatistiken som biblioteken får
från förlagen har ännu inte standardiserats och det går därför vare sig att göra några
tillförlitliga jämförelser eller dra några egentliga slutsatser av vad statistiken visar. Vissa
förlag ger inte heller ut någon statistik (Luther 2000, online; Pinfield 2001, online). Många av
de program och tekniska lösningar som finns för att förenkla hanteringen av e-tidskrifter har
dock möjlighet att ta ut egen användarstatistik, vilket är en stor fördel för de bibliotek som
kan använder sådana lösningar (Pinfield 2001, online; Alwerud 2002, s. 43-44). ICOLCs
ambition att försöka påverka förlagen att standardisera sin statistik har dock kommit ganska
långt, flera av de största förlagen har enats om en standard COUNTER10 som kommer kunna
implementeras i större skala i början av 2004 (COUNTER 2003, online).

Tekniska högskolan i Köpenhamn har visat hur man lyckats utveckla en bättre och billigare
service när det gäller e-tidskrifter. Detta har skett genomen rad olika ställningstaganden. Man
har medvetet satsat på samarbete i konsortier för att få ner priserna, uteslutande elektroniska
licensavtal som inneburit avskrivning av alla tryckta tidskrifter, personalplanering som
inneburit såväl uppsägning som vidareutbildning av personal och organiserad integrering av
de elektroniska tjänsterna. För användarnas del har detta medfört lättare tillgång till mer
material. Denna utveckling har dessutom medfört nya former av samarbete med förlag och
andra bibliotek i regionen (Bjoernshauge 1999, online).

1.6 Ashcrofts undersökning
Linda Ashcroft, vid Liverpool Business School, John Moores University, Liverpool, har på
uppdrag av ett förlag undersökt marknadsföringen av e-tidskrifter på universitets- och
högskolebibliotek i Storbritannien (UK) och Nordamerika (NA).

Den första studien (undersökning A) genomfördes 1999 och syftade till att ta reda på vilka
problem biblioteken ställs inför i samband med övergången från tryckta till e-tidskrifter. Det
framkom att bibliotekens största hinder såväl i UK som i NA gällde arkivering d.v.s. att inför
framtiden kunna garantera sina användare tillgång till tidigare nummer av tidskriften som man
har betalat för. Även andra problem visade sig i undersökningen t.ex. problem med lösenord
och komplicerade licensavtal (Ashcroft & Langdon 1999; Ashcroft 1999; Ashcroft 2000).

Den andra studien (undersökning B) genomfördes 2001 och fokuserade främst på hur
biblioteken arbetar för att på bästa sätt nå ut med information om e-tidskrifter till användare
och hur biblioteken arbetar för att förbättra sin service till användarna genom att ta reda på
hur de får in information om vad användarna tycker och behöver (Ashcroft & McIvor 2001;;
2002). Undersökning B följer upp resultaten från undersökning A på följande punkter:

- Undersökning A visade att respondenterna i UK och NA föredrar många och olika typer
av promotionmetoder. Resultatet var tydligare i UK än i NA. Därför var det viktigt att i
undersökning B försöka få reda på vilken av metoderna som anses vara den mest effektiva
(2002, s. 174-175).

                                                
10 Counting Online Usage of Networked Electronic Resources
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- Undersökning A visar att få respondenter i UK och NA utvärderar sina e-tidskrifter.
Resultaten ger ingen entydig bild om vilken metod som de anser vara  bäst för utvärdering
i framtiden. Undersökning B vill ta reda på hur man utvärderar e-tidskrifter och vilka
fördelar den nya tekniken har i utvärderingssyfte, om traditionella metoder såsom enkäter
fortfarande används och om marknadsföringsinitiativ som förbättrar hanteringen av e-
tidskrifter tas i bruk (ibid., s. 175).

- Indikationer från undersökning A visar att förlag och leverantör är i position att hjälpa
biblioteken med hantering av e-tidskrifter, inte bara genom användarstatistik, utan även
inom områden som marknadsföring där de har stor kunskap och kan bidra med
promotionmaterial såsom presentationer som användare direkt kan ladda ner.
Undersökning B vill ta reda på vilka fördelar från förlag och leverantörer som biblioteken
vill kunna utnyttja i sin promotion och utvärdering av e-tidskrifter (ibid.).

Resultaten av undersökning B visar att biblioteken har en stark tilltro till användarstatistik
idag såväl som i framtiden för att utvärdera e-tidskrifter. Men användarstatistiken medför
vissa problem t.ex. att alla förlag inte lämnar ut statistik och att den statistik som lämnas från
förlagen inte produceras på ett standardiserat sätt. Den enda kvalitativa metoden som över
hälften i UK och NA använder för att utvärdera e-tidskrifter är informella diskussioner med
akademisk personal och kollegor. Dock finns ingen klar indikation om hur den kvalitativa
utvärderingen av e-tidskrifter kommer att utvecklas i framtiden. Det finns ingen större
entusiasm inför användandet av ny teknik för att få kvalitativ respons från användarna. I UK
är det största hindret tidsbrist för att samla in och analysera data samt att utforma enkäter
(ibid., s. 184-185).

Resultatet från undersökning B visar också att UK anser att det finns fler och större hinder för
att genomföra promotion än vad som upplevs i NA. UK anser att förlagens och
distributörernas produkter är alltför komplicerade för att kunna nå ut till användaren vilket
föder kommunikationsproblem med användarna. NA anser däremot att det största hindret är
bristen på tid för personalen att ägna sig åt promotion. I NA används särskilt elektroniska
metoder som t.ex. länkar från OPAC till förlaget/tidskrifter/leverantören. Bibliotekets
webbsidor används för att på olika sätt lista tidskrifter eller notera ändringar. Ashcroft menar
att det som karakteriserar dessa metoder är att de har alla kapacitet att kommunicera med ett
stort antal användare genom en ganska liten arbetsinsats, vilket gör att man till fullo utnyttjar
det elektroniska mediet. Till och med den mest populära utbildningsmetoden i NA, att
informera lärare och forskare som sedan för det vidare till studenter o.s.v. når ut till mesta
möjliga antal avsedda användare genom minsta möjliga arbetsinsats. I UK föredrar man inte i
lika hög grad elektroniska promotion metoder i dag. Men trots att UK ligger steget efter NA i
de metoder som används idag så är UK väl medveten om vilka metoder som kommer att gälla
i framtiden och som deras användare på bästa sätt kan dra nytta av. Båda länderna har uttryckt
ett stort behov av mjukvara/program som ger ett gemensamt sökgränssnitt för alla
elektroniska titlar. Vare sig i UK eller NA är det idag vanligt med ett sådant program. (ibid., s.
180-181).

Vidare visar undersökning B att en stor majoritet i både UK och NA inte utvärderar effekterna
av sin promotion överhuvudtaget. Ashcroft menar att resultatet indikerar att man saknar ett
formellt förhållningssätt till marknadsföring av de e-tidskrifterna vilket signalerar ett behov
för bibliotekarierna i både UK och NA att utöka sina kunskaper om marknadsföring. (ibid., s.
182-183).
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2. Metod

2.1 Val av metod
Ashcroft genomför sin undersökning i Storbritannien och Nordamerika med både kvantitativ
enkät och uppföljande kvalitativa intervjuer. Eftersom vårt syfte är att genomföra en
undersökning som skall kunna relateras till Ashcrofts resultat anser vi att det mest lämpliga
vore att i största möjliga mån använda samma typ av metod.

Ejlertsson menar att fördelen med att använda intervju är att man har möjlighet att ställa fler,
mer komplicerade och djupgående frågor. Respondenten har i sin tur möjlighet att ställa
frågor till intervjuaren om oklarheter. Intervjumetod ger möjlighet att kontrollera bortfallet
som därmed ofta blir lågt. Enkätens fördel däremot ligger i att undersökningen kan göras på
ett större urval och i ett större geografiskt område. Kostnaden i tid och pengar är relativt låg.
Respondenten får tid på sig att besvara frågorna och alla respondenter får samma fråga vilket
underlättar tolkningen av resultatet. Om svaren hanteras med anonymitet kan även ”känsliga”
frågor besvaras av respondenter. Ejlertsson konstaterar att den som skall genomföra en
enkätundersökning många gånger kan utnyttja frågor som konstruerats av och använts av
andra. Fördelen är förutom arbetsbesparande, att ha ett material att jämföra med då man
analyserar sina svar (1996, s. 8-12).

Vi har valt att uteslutande använda oss av kvantitativ enkät dock med inslag av kvalitativ
karaktär. Vi valde att inte använda intervju p.g.a. tidsbrist, men även av den anledningen att
Ashcrofts publicerade resultat baseras till största delen på enkäten. I det avseendet ansågs
intervjuer därmed överflödigt, även om vi erkänner att vi missade möjligheten att få en massa
intressant information.

2.1.1 E-post enkät
Ashcroft distribuerade enkäten till respondenterna i UK och NA med e-post. Fördelen med att
använda e-post framför att skicka enkäten med vanlig post är att det möjliggör en snabbare
kommunikation mellan undersökaren och respondenterna. E-post möjliggör även en
direktkontakt med respondenten jämfört med om enkäten skulle läggas upp på en webbsida,
vilket underlättar om frågor uppstår som behöver besvaras. Man upptäcker lätt om man har
felaktig adress då e-post kommer tillbaka vid felaktig adress. En nackdel med e-postenkät var
att det tog lång tid att finna de rätta kontaktpersonerna och deras e-postadress, särskilt i
Nordamerika. E-post enkät kan upplevas som tröttsamt för respondenterna om de får massor
med e-post och den riskerar att glömmas bort. Ashcroft framhåller också att det då var
experimentellt att använda e-postenkät och att ny kunskap om metoden kunde vinnas genom
att använda den.

Vi fick snabbt tag på adresser till alla våra kontaktpersoner och förberedde ett e-postutskick.
Under tiden skickade BIBSAM ut ett brev till alla kontaktpersoner och bad dem svara på vår
enkät. Vi valde att distribuera enkäten i Word-format eftersom det är ett program som nästan
alla datorer har.

2.1.2 Enkätens utformning
Till en början funderade vi på att skicka ut den engelskspråkiga enkäten till kontaktpersonerna
vid universiteten- och högskolorna med tanken att de hade tillräckligt goda kunskaper i
engelska. Även om så med all säkerhet är fallet valde vi för enkelhetens skull ändå att
översätta den till svenska. Vi försökte hålla oss så nära originalets formuleringar som möjligt.
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I samband med att enkäten skickas ut bör också ett missivbrev medfölja. Detta skall förklara
syftet med undersökningen, vilka som valts ut till undersökningen etc (Ejlertsson, s. 34). I vårt
missivbrev presenterade vi oss och vårt syfte med undersökningen. Eftersom vi skickade
undersökningen som bifogad fil var det viktigt att ge respondenterna instruktioner om olika
sätt att fylla i och skicka tillbaka enkäten. Den var utformad så att det var möjligt att skriva ut
den för ifyllande och sedan skicka tillbaka den med vanlig post.

Vi utformade även ett försättsblad till enkäten där vi definierade termer som ”elektronisk
tidskrift” och ”databas”. Där påpekade vi även att vi önskade att svaren skulle omfatta hela
universitetet/högskolan och vi lovade anonymitet till samtliga respondenter.

Enkäten består totalt av 24 frågor och beräknades ta ca. 20 minuter att fylla i. Frågorna var
medvetet utformade på ett varierat sätt för att upplevelsen av enkäten skulle bli mer intressant
för respondenterna.

Enkätens inledande del består av 6 bakgrundsfrågor. Dessa är relaterade till personen som
fyller i enkäten och om högskolan/universitetet han/hon företräder. Därefter ställer vi 7 frågor
som handlar om hanteringen av e-tidskrifter och övergången från tryckta till e-tidskrifter i
allmänhet på universiteten och högskolorna. Vissa av frågorna kräver att respondenten själv
fyller i sitt svar. Andra frågor är uppbyggda så att respondenten kryssar ett av följande
alternativ. Vissa frågor medger också flera svarsalternativ.

I enkätens andra del ställer vi 9 frågor som handlar om respondentens attityd till promotion
och utvärdering av e-tidskrifter. Frågorna är av varierande slag. Vissa handlar om att
respondenten skall värdera/gradera sin upplevelse av ett påstående på en skala 0-3 och med
möjlighet att ge egna kommentarer. Andra frågor är formulerade med flera möjliga
svarsalternativ också här med möjlighet till egna kommentarer.

Vi avslutar enkäten med att fråga om respondenterna är villiga att ställa upp på intervju och vi
ger även tillfälle för dem att lämna sina egna synpunkter.

2.2 Validitet och reliabilitet
När man väljer att genomföra en enkätundersökning hamnar man oundvikligen i diskussionen
kring frågornas validitet och reliabilitet. Hur vet vi att vår enkät mäter det vi tror att den mäter
och med vilken tillförlitlighet gör den detta?

En frågas validitet avgör frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. Hög validitet
innebär ett litet eller inget systematiskt fel. Frågans reliabilitet avgör huruvida upprepade
mätningar ger samma resultat. Hög reliabilitet ger ett litet slumpmässigt fel. Dåliga
formuleringar gör att det blir en stor slumpmässig variation i svaren (Ejlertsson 1996, s. 86-
87).

Fördelen med att använda en redan beprövad enkät såsom vi gör är att frågorna om validitet
och reliabilitet redan är fastställd i tidigare gjorda och  publicerade undersökningar. Vi
kommer dock inte helt och hållet ifrån problematiken. I följande avsnitt kommer vi att beröra
hur vi har arbetat för att eliminera problemen med validitet och reliabilitet i samband med att
vi vill jämföra våra resultat med Ashcrofts undersökning.
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2.2.1 Urval
Urvalet inom kvantitativ metod visar hur pass representativa resultaten är, d.v.s. i vilken
utsträckning som resultaten ger en riktig bild av förhållandena i den grupp vi undersöker
(Ejlertsson 1996, s. 155).

Ashcroft motiverar sitt val av att studera populationen högskole- och universitetsbibliotek i
med att de är de största konsumenterna av e-tidskrifter och därmed har störst erfarenhet av att
hantera och marknadsföra e-tidskrifter. Vårt urvalet har baserats på gemensamma grunder
som undersökningen i UK och NA.

Vår population överensstämde till stor del med BIBSAMs lista11 över vilka bibliotek som
ingår centrala avtal för e-tidskrifter. Vid undersökningstillfället (maj 2002) bestod listan av 38
stycken universitets- och högskolebibliotek. Därutöver innehåller listan även 25 stycken
övriga forskningsbibliotek som består av bibliotek inom statliga institutioner och verk och 8
stycken museibibliotek. Efter kontakt med BIBSAM erhöll vi en lista med kontaktpersoner
vid dessa 38 universitets- och högskolebibliotek12.

Eftersom Sverige är ett relativt litet land med få universitet- och högskolor hade vi möjlighet
att genomföra en totalundersökning vilket innebar att alla 38 enheter i populationen kunde
studeras. Detta ger oss mycket goda möjligheter att ge en representativ bild av urvalet.

Ashcroft genomförde en totalundersökning i UK vilket omfattade 120 akademiska bibliotek.
Detta var dock inte möjligt i NA p.g.a. svårigheter att överblicka alla universitets- och
högskolebibliotek, än värre att söka reda på rätt kontaktpersoners e-postadresser. Istället
gjordes ett representativt urval  som baserades på de bibliotek som är medlemmar i American
Research Libraries (ARL). Urvalet omfattade 121 bibliotek

2.2.2 Pilotundersökning
En fördel med att använda redan utarbetade frågor är att de redan är kvalitetstestade d.v.s. att
frågornas validitet och reliabilitet tidigare har fastställts i publicerade undersökningar. Det är
dock viktigt att inte ta för givet att en fråga är bra, enbart för att den har använts tidigare. Det
är viktigt att genomföra en pilotundersökning. (Ejlertsson 1996, s. 11).

Ashcrofts undersökning hade noga pilottestats innan undersökningen genomfördes. Frågorna
hade testats med särskild hänsyn till geografisk spridning, universitetens- och högskolornas
storlek och pilotstudierna genomfördes samtidigt i UK och NA för att förhindra eventuella
skillnader som utvecklats över tid. Mot bakgrund av att enkätens frågor tidigare hade testats i
två länder som på många sätt skiljer sig från Sverige (och även från varandra) t.ex. antal
studenter, antal e-tidskrifter, hur länge man haft e-tidskrifter, samarbete med konsortier o.s.v.
ansåg vi det nödvändigt med en egen pilotundersökning. Det hade dessutom passerat ett helt
år sedan frågorna användes i Ashcrofts undersökning vilket är en motiverande faktor i sig att
testa frågorna på nytt.

Syftet med en pilotundersökning är att få reda på om respondenterna tolkar frågorna och
svaren på samma sätt som frågekonstruktören, eller om de lägger en annan innebörd i dem.
Dessutom kan man få reda på om något svarsalternativ saknas i någon fråga så att frågan blir

                                                
11 Listan finns på online KBs webbsida med länk till BIBSAM och BIBSAM-biblioteken.
12 Se bilaga 1.
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omöjlig att svara på för vissa deltagare. Även frågans validitet, d.v.s. om frågan verkligen
mäter det den avser att mäta kan studeras i pilotundersökningen (Ejlertsson 1996, s. 33).

Ejlertsson menar att en första provundersökning skall genomföras på den näst intill slutliga
versionen av frågeformuläret. Frågorna kan här behöva ändras grundligt efter att ha
konfronterats med utomstående (1996, s. 32-33). En sådan första provundersökning gjordes
och den inriktades främst på språklig översättning och förståelse.

Därefter följer den egentliga pilotundersökningen som skall göras bland personer som ligger
så nära den blivande undersökningsgruppen som möjligt. Ejlertsson påpekar att aldrig låta
någon i urvalet även ingå i pilotstudien. Mest information erhålls genom att låta deltagarna
fylla i formuläret medan man själv är närvarande, då kommentarer ges direkt (1996, s. 33).

Eftersom vi genomförde en totalundersökning valde vi att låta en enhet i denna population
utgöra vår pilotundersökning, med effekten att denna uteslöts ur vår undersökning.
Pilotstudien kunde genomfördes så att vi var närvarande och tog emot kommentarer på plats.

2.2.3 Bortfall
Ejlertsson påpekar problemet med att få bra gensvar på frågorna i en enkätundersökningar.
Den största kontrollen har man om man är med vid ifyllandet av enkäten (1996, s. 33). Vi
hade inte möjlighet att närvara vid ifyllandet av enkäten eftersom den skickades med e-post.
Ejlertsson menar att då en person i urvalet vägrar eller inte har möjlighet att delta i
undersökningen talar man om externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland dem som för
övrigt besvarat enkäten benämns som internt bortfall. Det finns också en tredje typ av bortfall
som beror på missöden t.ex. att enkätformulär förkommer. Stora bortfall kan leda till felaktiga
generaliseringar av målgruppen (ibid., s. 22-23).

Ashcrofts undersökning i UK medförde ett externt bortfall på ca. 40%. I NA var bortfallet ca.
55%. För att motverka stort externt bortfall skickade vi två påminnelser. Samtidigt passade vi
på att utöka antalet kontaktpersoner i listan från BIBSAM. Vårt externa bortfall blev slutligen
16% (2003a, Föreläsning)

Det förekom även interna bortfall på vissa frågor. Vi redovisar det interna bortfallet genom att
notera detta i resultatredovisningen.
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3. Teoretisk referensram

3.1 Marknadsföring och bibliotek
Redan i slutet av 80-talet påpekade Savard att det inte funnits någon medvetenhet om
marknadsföringens användbarhet inom biblioteksverksamhet. Han förespråkade att
marknadsföring skulle integreras på alla nivåer inom en organisation. Alla medarbetare i en
organisation måste få en medvetenhet om marknadsföringens betydelse. Undervisning i
marknadsföring är en central aspekt i att skapa denna medvetenhet samt för att motverka allt
eventuellt motstånd som kan finnas i en organisation mot nytänkande i detta avseende (1988,
s. 77).

Savard har också genomfört en studie i syfte att undersöka hur pass inriktade bibliotekschefer
är på marknadsföring. Undersökningen visar att chefernas förståelse för, och deras
organisationers användning av, marknadsföring var missriktad. De likställde till stora delar
marknadsföring med promotion i form av annonsering och försäljning. Men promotion utgör
bara en liten del av vad marknadsföring egentligen innebär. Bibliotekscheferna saknade t.ex.
kunskaper om att marknadsföring till stor del består av undersöka olika kundgrupper, att
planera sin verksamhet för att uppnå de mål organisationen har och att anpassa sina tjänster
efter de olika kundernas behov. Dessutom var det inte många som var medvetna om att en
förutsättning för att förbättra en organisations marknadsföring är att det måste det pågå
regelbunden uppföljning och utvärdering av resultatet (1996, s. 39-42). Kinnel & MacDougall
har i en annan undersökning tittat på hur bibliotek använder marknadsföring. Deras resultat
visar också att biblioteken saknar kunskaper i hur marknadsföring fungerar som helhet och att
de marknadsföringsaktiviteter som genomförts egentligen enbart bestod av promotion (Kinnel
& MacDougall 1991, s. 155-160).

Även Bryson och de Saez har observerat att marknadsföring ofta misstas för promotion.
De Saez menar att anledningen till att bibliotekarier är så förtrogna med promotion är att det
är den del av marknadsföringen som de haft mest erfarenhet av. Samtidigt påpekar hon dock
att det också krävs mer och bättre marknadsföringskunskaper för att biblioteken skall kunna
utveckla och effektivisera sin marknadsföring. Biblioteken misslyckas ofta med promotion
p.g.a. att planeringen har skett utan närmare hänsyn till användarnas behov och inte utvärderat
hur man har genomfört marknadsföringen. Det är viktigt att komma ihåg att även
jämförelsevis enkla promotionaktiviteter kostar personalenergi och tid, samt det förlorade
arbete som personalen i normala fall skulle ha utfört (2002, s. 70). Bryson menar att
skillnaden mellan marknadsföring och promotion är att marknadsföring är mer kopplat till
planering inom alla delar inom organisationen, vilket inkluderar hänsynstagande till
promotion, medan promotion mer specifikt handlar om de sätt på vilka man når ut med
servicen till kunden. Genom att ha en ordentligt planerad marknadsföring kan biblioteken
skapa en bättre service för kunden och därigenom konkurrera med andra
informationsförmedlare (Bryson 1997, s. 376).

I Sverige har Greta Renborg sedan 60-talet försökt införa marknadsföring och PR i
biblioteksadministratörernas medvetande. Hon kunde tidigt konstatera att graden av
marknadsföringen av en bibliotekstjänst hade betydelse för ut nyttjandet av tjänsten (1993, s.
23). Renborg är starkt influerad av Philip Kotlers marknadsföringsidéer och hävdar att oklara
mål samt avsaknad av struktur och strategi för marknadsföring inom bibliotekets olika
verksamhetsområden försämrar dess service och relation till användare. Hon menar att det är
meningslöst att mäta bibliotekets service (d.v.s. utvärdera) utan att först ha marknadsfört
biblioteket eller servicen ifråga (1990, s. 294; 1994, s. 64). Utvärderingen måste ses som en
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långsiktig fortlevnadsprocess med intervaller på ca. 1 år. Utgångspunkten, menar Renborg i
likhet med Kotler, måste vara att utvärderingen ska ses som ett styrinstrument att söka
förbättra bibliotekets verksamhet och service (1977, s. 130; 1990, s. 294).

Darlene Weingand kallar de senaste årens genomgripande förändringar inom
biblioteksvärlden för ett paradigmskifte. Hon hävdar också starkt vikten av
marknadsföringens roll i denna nya paradigm, vilket ställer nya krav på bibliotekspersonal
och ledning att anpassa sina bibliotek efter det nya paradigmets sätt att se på biblioteket för att
effektivt kunna möta de nya utmaningarna. Weingand beskriver paradigmskiftet på
biblioteken enligt följande:

- Från att se biblioteket som en fast byggnad, dit besökare måste ta sig fysiskt för att ta del
av bibliotekets tjänster,  till att se biblioteket som en helhet, d.v.s. summan av alla tjänster.
Fortfarande tillgängligt fysiskt men också via olika elektroniska tjänster.

- Från en organisation som inte kan komma ifrån gamla traditioner och arbetssätt och som
tänker på personalens bästa före kunden, till en organisation som fokuserar på
användarnas behov och bekvämlighet.

- Från antagandet att biblioteket i framtiden kommer att få det stöd från sina uppdragsgivare
och finansiärer som man alltid fått, till ett erkännande att stöd inte kommer gratis eller kan
förväntas, utan måste förtjänas (2002, s. 8-9).

Weingand menar att biblioteken måste ha en mer aktiv roll i tider då man lider av minskade
ekonomiska anslag och behöver leta nya vägar för att få stöd. I detta sammanhang är det
viktigt att man kan visa att det är kvalitet på bibliotekets service och att den motsvarar
användarnas önskemål. En annan stor förändring är att biblioteken idag har konkurrens, t.ex.
så kan de flesta av bibliotekens elektroniska tjänster erhållas från annat håll. Detta behöver
dock inte vara negativt, menar Weingand, eftersom konkurrens också kan vara en sporre till
en förändrad och förbättrad service och därmed fler tillfredsställda kunder. Nya tjänster och
utveckling av gamla tjänster kan också kan också förändra kundernas önskemål och krav.
Därför är det viktigt att ta reda på kundernas önskemål och vad kunderna känner till om
bibliotekets tjänster och vad tycker de om bibliotekets service. Det är viktigt att biblioteken
har en dialog och lyssnar på sina kunder. Vidare så har den senaste tidens snabba tekniska
utveckling haft konsekvenser för biblioteken som har inneburit att många nya och effektiva
tjänster har kunnat erbjudas till kunderna. Bibliotekspersonalens tekniska kunskaper måste
därför vara på en hög nivå. Det är viktigt med vidareutbildning så att de följer med i
utvecklingen av nya produkter och elektroniska tjänster (2002, s. 11-12).

3.2 Marknadsföringsteori
Länge ansågs marknadsföring vara något som endast tillhör vinstinriktade företag.
Organisationer som inte drivs i vinstsyfte t.ex. bibliotek, museer och skolor var negativt
inställda och menade att marknadsföring inte hade någon funktion hos dem. Under de senaste
25 åren har attityden gradvis förändrats och marknadsföring är nu accepterad av de flesta
inom icke vinstinriktade organisationer (Kotler & Andreasen 1996, s. 2-3).

Inom marknadsföringteori märker man främst två inriktningar. Den mest utbredda är den
traditionella marknadsföringen eller transaktionsmarknadföring vars främsta förespråkare är
Philip Kotler vid Kellogg Graduate School of Marketing, University of North Carolina. Sedan
80-talet har en ny inriktning växt fram som kallas relationsmarknadsföring eller
tjänstemarknadsföring. I norden företräds denna inriktning av Evert Gummesson vid
Stockholms universitet och Christian Grönroos vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
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Den traditionella marknadsföringen är inriktad på utbytet av varor eller tjänster. Avsikten med
marknadsföringen är att påverka och locka kunder till enskilda köp s.k. transaktioner av en
vara eller tjänst. Det viktigaste med den traditionella marknadsföringen är anskaffning av nya
kunder. Kritikerna menar att den traditionella synen på marknadsföring är kortsiktig och
enkelspårig. Istället för att fokusera på utbytet av varor bör det centrala vara relationerna
mellan de parter som utbytet sker. Relationsmarknadsföring ska ses som en process vars syfte
är att etablera, upprätthålla och befrämja kundrelationer (Grönroos 1996, s. 10; Gummesson
1998, s. 29-30).

De flesta biblioteksforskare som vi har mött i litteraturen (bl.a. Bryson, de Saez, Renborg,
Weingand) verkar stödja sig på den traditionella marknadsföringen och främst Kotler. Detta
betyder inte att alla biblioteksforskare ser okritiskt på denna typ av marknadsföringstänkande.
Besant och Sharp kritiserar den bl.a. för att fokusera på kvantitet istället för kvalitet och på
produkten snarare än kunden. De menar att man inom biblioteksvärlden har koncentrerat sig
alltför mycket på att räkna antal lån, antal sökningar, antal besökare m.m. De menar att ett
mer gynnsamt perspektiv att anlägga vid marknadsföring av bibliotek är att flytta fokus från
transaktion till relation (2000, online). Relationsmarknadsföringen, som Besant och Sharp
syftar på, bygger vidare på och delar i stort sett den traditionella marknadsföringens grunder
men har vidareutvecklat tanken på att kunden ska bli nöjd och komma tillbaka. Det är inte
bara relationen med kunden som är viktig för att marknadsföringen skall fungera bra utan lika
viktiga för biblioteket är relationen med t.ex. leverantörer, agenter, förlag, universitetet- och
högskolor, konsortier och andra bibliotek. Vi anser att de båda synsätten har mer gemensamt
än vad som skiljer dem åt, men väljer att förklara Kotlers syn på marknadsföring närmare i
nästa kapitel.

3.3 Marknadsföringsprocessen
Kotler ser marknadsföring som en styr- och kontrollprocess som handlar om att identifiera
och tillfredsställa användarnas behov bättre än vad konkurrenterna klarar av på ett för
organisationen lönsamt sätt. Kortfattat förklarar han denna process steg för steg.  Orden som
används är företagsrelaterade, men kan i princip översättas till att gälla icke-vinstdrivande
organisationer t.ex. bibliotek.

1. Marknadsundersökning
2. Segmentering, målgruppsinriktning (eng. targeting), positionering
3. Marknadsmix
4. Implementering
5. Utvärdering (kontroll)

Effektiv marknadsföring börjar med marknadsundersökning som kommer att avslöja
marknadens olika segment, bestående av köpare med olika behov. Företaget väljer att
positionera sina erbjudanden så att segmenten skiljer dem från konkurrenternas. Detta kallas
för företagets strategiska marknadsföringstänkande. Företaget utvecklar nu sin taktiska
marknadsmix bestående av 4P vilket är en blandning av produkt-, pris-, plats- och
påverkansbeslut. Företaget implementerar sedan sin mix. Slutligen använder företaget
uppföljningsåtgärder för att övervaka och utvärdera resultatet och förbättra sin strategi och
taktik (Kotler 1999a, s. 46-47). Processen förklaras närmare i underrubrikerna nedan.

Strategisk marknadsföring syftar alltså på det förberedande arbete som ledningen gör för att
välja ut en eller flera målgrupper och att rikta erbjudandet om tjänsten så att det passar just
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den enskilda gruppen (Kotler 1999a, s. 201-202). För bibliotekens del kan det t.ex. handla om
att övertyga forskare, lärare och studenter om att biblioteket kan tillhandahålla den
information som respektive grupp behöver på ett snabbare och enklare sätt än om de skulle
beställa materialet själva.

Taktisk marknadsföring syftar istället till det stöd man ger tjänsten för att kunna uppnå vad
man lovar i erbjudandet till kunden. Den speciella produkten/tjänsten får ett pris och görs
tillgänglig på en plats, därefter ska kunderna informeras och övertygas att köpa eller använda
tjänsten genom väl valda promotionmetoder. Tillsammans skapar dessa aktiviteter en taktisk
marknadsföringsmix (4P) (ibid).

Taktisk kommunikationsmix syftar till valet av promotionmetoder. Det är viktigt att dessa
metoder är effektiva, d.v.s. kommunicerar med så många av den avsedda kundgruppen som
möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Det är viktigt att anpassa promotionmetoderna efter
kundens kunskaper om produkten och hur man vill påverka kunden (ibid).

Weingand har utvecklat Kotlers 4P (marknadsmixen) till 6P, med Prelude och Postlude. Med
Prelude avser hon de delar av marknadsföringsprocessen som genomförs innan
marknadsmixen utformas, d.v.s. undersökningen, segmentering och planering. Med Postlude,
avser hon den delen i processen som handlar om utvärdering d.v.s. att ta reda på om man har
nått sina mål med marknadsföringsaktiviteterna och ta reda på om kunderna är nöjda. Denna
utvärdering ska användas som grund till när processen startar om igen (2002, s. 15-17).

3.3.1 Undersökning
Undersökningen är marknadsföringens startpunkt. Utan undersökning är företag blinda när de
kommer in på marknaden. En viktig del av detta skede är att identifiera marknadsmöjligheter,
d.v.s. att erbjuda någonting som det råder brist på, att erbjuda en produkt eller tjänst på ett
överlägset sätt eller att erbjuda en ny produkt eller tjänst. För att kunna identifiera problem
och möjligheter med organisationens tjänster bör det som första led genomföras en
marknadsundersökning. Detta innebär en systematisk genomgång av organisationens
marknadsmiljö, mål, strategier och aktiviteter för att man skall få en inblick i den nuvarande
situationen och därmed kunna genomföra förbättringar (Kotler 1999b, s. 111).

Weingand menar att arbetet med undersökning (inkl. segmentering, se nedan) utgör grunden
för en lyckad marknadsföringsstrategi, eftersom det är här man har chans att forma
bibliotekets tjänster och serviceinriktning efter kundernas behov och önskemål. Weingand
menar att om man inte genomför prelude så baseras de följande marknadsföringsaktiviteterna
på antaganden och blir därmed mindre effektiva. Många begår ofta misstaget att enbart välja
ut personer inom den egna organisationen för att genomföra undersökningen, man riskerar då
att marknadsundersökningen blir formad efter dessa personers redan befintliga uppfattningar
om biblioteket. En bättre lösning är att gruppen som genomför undersökningen består av
personer både från den egna organisationen och utomstående, t.ex. representanter från
bibliotekets olika målgrupper (1999, s. 1-20; 2002, s. 11-12).

3.3.2 Segmentering
Eftersom det är troligt att marknadsundersökningen identifierar olika segment, d.v.s. olika
kundgrupper eller delmarknader, måste ledningen bestämma vilket eller vilka man ska inrikta
sig på. Man bör välja ut de målgrupper som man kan erbjuda mest. Därefter måste företaget
positionera sina erbjudanden så att de kunder man inriktar sig på vet vilka fördelar som finns
med erbjudandet. Att positionera sig är att inpränta erbjudandets fördelar och nackdelar i
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kundens sinne. Den fullständiga positioneringen skall svara på frågan varför man ska köpa
eller använda produkten/tjänsten (Kotler 1999a, s. 48-49).

De Saez  menar att indelning av tjänster och kundgrupper bör vara baserat på användarnas
behov och önskemål, för att lyckas med sin strategi måste biblioteken regelbundet ställa
följande frågor: Vilka kundgrupper skall tjänas? Vilka kundbehov skall bli tillfredsställda?
Vilken teknologi skall användas för att tillfredsställa dessa behov? Vilka andra resurser
behöver vi? (2002, s. 30).

3.3.3 Marknadsföringsplan
Kotler menar att planeringsprocessen är av allra största vikt för att nå ett gott resultat med
marknadsföringen. Ledningen behöver tid att tänka. De måste titta på vad som har hänt, vad
som händer och vad som kan komma att hända. De måste ställa upp mål och skapa
överenskommelser. Målen måste spridas till alla. Mål- och delmålsuppfyllelse måste planeras
så att de skall kunna mätas med olika metoder. Korrigerade insatser måste kunna vidtas när
man inte når upp till målet (1999a, s. 202).

Marknadsföringsplanen bör innehålla en situationsanalys och en objektiv bedömning av
produktens situation i dagsläget t.ex. en analys av produktens svaga och starka sidor och en
beskrivning av företagets huvudsakliga frågeställningar och antaganden om framtiden. Planen
bör även innehålla två typer av mål, dels ett övergripande långsiktigt mål och dels olika
mätbara kortsiktiga mål. Ledningen bör lägga upp strategier som skall beskriva valda
segment, positionering, pris, det totala erbjudandet, distribution och kommunikation. Därefter
måste planen översätta mål och strategier till konkreta insatser som äger rum bestämda datum
under året. Slutligen måste planen innehålla mekanismer som hjälper företaget att följa upp
om planens åtgärder uppnår planens mål (ibid., s. 204-212).

De Saez menar att biblioteket bör utgå från målen för bibliotekets service eller den enskilda
informationsservicen och även fastställa interna och externa beslut inför planeringen av
marknadsmixen. Mot bakgrund av marknadsundersökningen och segmenteringen  bestäms de
mest effektiva metoderna att kommunicera. I planeringsstadiet är det även viktigt att ta
hänsyn till och bygga in de utvärderingsmetoder som skall mäta hur väl målen uppfylls. Det
är viktigt att förbereda aktiviteterna väl och planera in när och hur mycket tid olika aktiviteter
få ta i anspråk. (2002, s. 71).

3.3.4 Marknadsföringsmixen
Redan på 1950-talet identifierades ett antal aktiviteter i ett företag som kan påverka köparen.
Dessa aktiviteter utgör en marknadsmix och bör planeras i balans med varandra för att få
maximal genomslagskraft. Företag bör jämföra olika alternativ för marknadsmix och använda
den mest fördelaktiga marknadsmixen (Kotler 1999a, s. 121). Marknadsföringsmixen ska ses
som ett företags taktiska verktyg för att förstärka sin position på marknaden och därmed
uppnå sina marknadsföringsmål.
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Här presenterar vi Kotlers 4P eller marknadsföringsmix såsom den ser ut idag:

Produkt innebär de  varor och tjänster som kan erbjudas på en marknad och som
tillfredsställer marknadens behov.13

Pris är det belopp pengar som tas för en produkt eller service eller det värde som
konsumenten utbyter för att erhålla fördelarna av att ha eller använda
produkten/tjänsten.14

Plats är alla organisationens aktiviteter som gör det möjligt för varan eller tjänsten att
vara tillgänglig för målgrupperna.15

Påverkan är den aktivitet som förmedlar produkten eller servicen och deras förtjänster till
målgrupperna och övertalar dem att köpa/använda varorna/tjänsterna.16 (1999a
s. 49; 1999b s. 105-115).

I ett globalt marknadsföringsperspektiv har Kotler övervägt att lägga till två Pn, Politik och
Public opinion. Detta för att dessa båda punkter starkt kan påverka försäljningen av produkten
genom t.ex. nya lagar eller att attityder och intressen kan förändras snabbt hos allmänheten
(1999a, s. 122-123).

Det finns, menar Kotler, en berättigad kritik som hävdar att 4P-tanken representerar säljarens
syn på marknaden, inte köparens. En köpare som överväger ett erbjudande uppfattar inte
situationen på samma sätt som försäljaren. Var och en av 4P kan ur kundens perspektiv bättre
beskrivas som de fyra kundpunkterna:
4P                  4 kundpunkter
Produkt Värde för kunden
Pris Kostnad för kunden
Plats Tillgänglighet
Påverkan Kommunikation

Kunden ser på erbjudandet ur ett annat perspektiv än företaget. Kunden köper ett värde eller
en lösning på ett problem när de köper en vara eller tjänst. De är intresserade av mer än bara
priset, de är intresserade av den totala kostnaden för att införskaffa, använda och göra sig av
med en produkt. Kunden vill att produkten och servicen skall vara så lättillgänglig som
möjligt. Slutligen vill kunder inte bli påverkade, de vill ha en tvåvägskommunikation. Kotler
menar att marknadsförare skulle lyckas bra om de först gick igenom de 4 kundpunkterna och
sedan bygger sina 4P med utgångspunkt från denna plattform. (Kotler, 1999sve, s 123-124)

De Saez uppmärksammar relationen mellan 4p och fyra kundpunkterna. Hon menar att
produkter och tjänster som erbjuds vid biblioteket även måste förmedla ett högt värde för
kunden. Det förutsätter att en kundundersökning genomförts tidigare. Ifall bibliotekets tjänster
inte motsvarar kundernas behov och önskemål så leder det till låg och minskad användning.
Platsen eller de distributionskanaler genom vilka produkten förmedlas sätts i relation till
användarens bekvämlighet. Då tillgängligheten till produkten eller tjänsten ökar så ökar även
användningen av den. Detta märks särskilt tydligt för digitala resurser eftersom dessa kan nås
genom flera olika kanaler, vilket gör det ännu viktigare att synliggöra dessa platser. Pris,
menar de Saez, betyder inte nödvändigtvis pengar. Marknadsföring är en utbytesprocess,

                                                
13 Begreppet produkt innefattar produktvariation, kvalitet, utförande/design, kännetecken, varumärke,
förpackning, storlekar, service, garantier, returrätt
14 Pris innefattar listpris, rabatter, avdrag, betalningsperiod, kreditvillkor
15 Plats innefattar kanaler, täckning, sortiment, positionering, lager, transporter
16 Påverkan innefattar säljstöd, annonser, försäljare, PR, direktförsäljning
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därför kan t.ex. pris även innebära den tid som spenderats för att göra en tjänst tillgäng och
den ambitionsnivå som man bestämt för arbetet. Tiden det tar för en användare att få fram en
artikel eller bok räknas också hit. Kostnaden blir därmed länkat till produkt och pris och
motsvarande kundpunkter. Förmedlas en produkt på ett dåligt eller för användaren
tidskrävande sätt så leder det till missnöje och mindre användning i längden. Det fjärde av 4P,
påverkan, handlar om kommunikationen mellan de som förmedlar produkten, d.v.s.
bibliotekets personal och de som använder den (2002, s. 53-78).

Bibliotekarier har ofta ett särskilt mål med en specifik promotion eller PR-aktivitet, såväl som
ett övergripande mål som tar hänsyn till att bygga upp och behålla föreställningen av en
kvalitetsbaserad serviceorganisation. Den eftersökta responsen från kunden kan vanligtvis
delas in tre kategorier: kunskapsmässig, känslomässig och beteendemässig.
Kommunikationsmixen för en promotionmetod bör inriktas på att göra kunden medveten,
eller förändra kundens föreställningar, eller att uppmuntra kunden till att faktiskt göra
någonting. De Saez använder AIDA-modellen för att illustrera den eftersökta responsen hos
kunden:

Awareness – att göra kunden medveten om den service som biblioteket erbjuder.
Interest – att stimulera kundens intresse för vad biblioteket erbjuder och varför.
Desire – att möta kunder som vill få reda på mer och attrahera nya kunder att börja använda
bibliotekets service.
Action – att få den avsedda kunden att faktiskt använda servicen eller känna en positiv
inställning till servicen (2002, s. 83-86).

Tiden det tar att flytta varje utvalt segment av användare eller potentiella användare genom de
olika stegen skiljer sig beroende på målen i marknadsplanen. En kommunikationsmix kan
t.ex. ta sikte på att nå de kunskapsmässiga eller känslomässiga stegen relativt fort för att sedan
gradvis bearbeta betendemässiga stadiet. Ett mer direkt förhållningssätt vore att snabbt rikta
in sig på handling. Det kräver noggrann planering att hålla sig inom en tidsram (de Saez 2002,
s. 84).

Det kan vara förödande att uppmuntra till handling på ett alltför tidigt stadium t.ex. genom att
skapa behov för informationsservicen utan att servicen är fullt ut användbar, att det inte finns
tillräckligt med material ännu för att möta användarnas krav eller att det inte finns tillräckligt
med personal för att sköta servicen. Detta kan leda till frustration och kan få dåliga
återverkningar för biblioteket. Det är alltför vanligt förekommande att lägga ut en webbsida
utan adekvat underhåll och tillräckligt med personal för det servicebehov som skapats. Det är
svårare att hantera en långvarig prestigeförlust än att planera och genomföra promotion av ett
nytt initiativ (de Saez, 2002, s. 84).

Bryson menar att man kan öka behållningen av sina marknadsföringsinvesteringar av en
service. Man kan t.ex. lägga till annan information till originalinformationen, ompaketera
informationen för att möta användarnas behov eller göra informationen mer tillgänglig för
användarens behov (1997, s. 338).

I samband med Internets framväxt har bibliotekens tjänster i allt högre grad blivit
digitaliserade vilket i sin tur har komplicerat marknadsföringsmixen något, menar Ashcroft,
eftersom de digitala metoder som används för att påverka användaren även själva kan vara
produkter/tjänster. Ett exempel på detta är bibliotekets webbplats som i regel används för att
informera användare om bibliotekets olika produkter/tjänster. Webbplatsen är både ett



26

verktyg för promotion och en produkt/tjänst i sig som kräver sin egen marknadsföring,
segmentering, planering och mix. Ashcroft kallar detta för dubbel marknadsföring (Ashcroft
& Hoey 2001, s. 69; Ashcroft 2002, s. 178).

3.3.5 Implementering
Företaget som är engagerat i strategisk och taktisk planering, måste nu tillverka den bestämda
produkten, prissätta den, distribuera den och göra reklam för den. Alla avdelningar inom
företaget bör vara engagerade, Forskning och utveckling (FoU), inköp, tillverkning,
marknadsföring och försäljning personalavdelningen, logistik, ekonomi och redovisning.
Implementeringen är det mest kritiska stadiet i marknadsföringsprocessen där i princip allt
kan gå fel. Om kunderna t.ex. inte får den upplevelsen av produkten eller tjänsten som
marknadsföringen gav löfte om beror det på att marknadsavdelningen inte har lyckats påverka
företagets grundläggande processer, som tillverkning och utbud, hantering av ekonomiska
tillgångar o.s.v. (Kotler 1999a, s 50).

3.3.6 Uppföljning
Det sista steget i marknadsföringsprocessen är uppföljning. Det bygger på tanken att företaget
ska lära av sina misstag. De samlar in information från marknaden, går igenom den och
utvärderar resultatet och gör justeringar för att förbättra deras utförande. Ett företag som
misslyckats med att nå upp till sin målsättning kan få reda på  att bristen ligger i något av
elementen under marknadsmixen, eller är mer grundläggande och ligger i segmenteringen,
inriktningen eller positioneringen (ibid., s. 51).

Kotler ser framförallt två processer som särskilt viktiga när det gäller att utveckla och
applicera sunda marknadsutvärderingar och kontrollprocesser. Det första är att utvärdera och
tolka aktuella resultat och vidta åtgärder för att förbättra dem. Det andra är att revidera
marknadsföringens effektivitet och utveckla en plan för att förbättra svaga men viktiga
komponenter (ibid., s. 223).

För att kunna utvärdera och tolka resultaten, menar Kotler, att det är viktigt att sätta upp mål
utifrån vilka företaget sedan kan samla in resultat och sedan kontrollera hur nära det uppsatta
målet de kommer. Till sin hjälp använder företaget sig av följande tre kriterier: Ett som mäter
resultaträkningen i ekonomiska termer av kostnad och förlust. Ett annat som mäter antal
kunder, kundlojalitet, kundtillfredsställelse, kundens upplevelse av service och kvalitet. Ett
tredje som tar hänsyn till andra intressenter som det också är viktigt för företaget att
tillfredsställa t.ex. sina anställda, leverantörer, distributörer och återförsäljare. Dessa tre
kriterier hjälper företaget att bedöma sina aktiviteter och förbereda nya planer för att
vidmakthålla och förbättra sina framtida aktiviteter (ibid., s. 224-230).

För att förbättra sina prestationer måste företaget med jämna mellanrum se över sina
huvudfunktioner t.ex. marknadsföring, ekonomi, inköp och FoU för att se till så att varje
funktion är lämpligt organiserad för föränderliga tider. Varje funktion bör revideras på ett
metodiskt sätt med regelbundna mellanrum och omorganiseras om det är befogat (ibid., s.
230).
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Utvärderingen är det steg i processen som gör det möjligt att lära av och korrigera sina
misstag för att göra processen så effektiv som möjligt och anpassa till eventuella förändringar.
Weingand formulerar vikten av utvärdering:

”Evaluation is the ”glue” that holds the marketing / planning process together” 17

I litteraturen verkar särskilt tre skäl framföras till varför man utvärderar en biblioteksservice.
Det första skälet är att ta reda på hur servicen fungerar, det andra är hur servicen används och
det tredje är hur servicen tillfredsställer användarens behov. Brophy & Coulling menar att det
är viktigt att skilja på servicen i sig och på servicens användande. Det är viktigt att leverera
produkten rätt, men att fördjupa kunskapen genom att undersöka hur produkten faktiskt
används är lika viktigt för att bättre möta användarens behov och även för att identifiera nya
marknader eller användargrupper (1997, s. 58).

En typ av prestationsmätning är att mäta kostnadseffektiviteten. För en service som ger
elektronisk tillgång till tidskrifter genom databaser kan man räkna ut produktiviteten av
servicen t.ex. kostnad per artikel genom att mäta antal artiklar per anställdas arbetstimmar
eller dollar (Tenopir & King 2000, s.109). Dock är det viktigt att påpeka, menar Garrod &
Kinnel, att en indikation på användandet inte är detsamma som en indikation på hur nöjd
användaren är av användandet. Datan säger inget om användarens erfarenheter och om de
kommer att använda igen, det är ändå denna information som är avgörande för om de kommer
att använda i framtiden (1997, s. 103).

Brophy & Coulling menar att en bra bekräftelse på att användarens behov har tillfredsställts är
om t.ex. en användare har fått tag i den artikeln som hon ville ha och kan dra nytta av (1997,
s. 58-59). Studier som ger en indikation om kunderna är nöjda med servicen som ges kan av
biblioteken användas som argument att få mer ekonomiskt stöd. Om förväntningarna på
servicen är högre än vad som ger kan man utöka stödet till servicen för att förbättra den
(Bryson 1997, s. 368).

                                                
17 Weingand, 2002, s. 15
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4. Enkätundersökning

4.1 Undersökningens omfattning
Vi skickade enkäten till kontaktpersoner med ansvar för e-tidskrifter vid sammanlagt 37
universitets- och högskolebibliotek. Vi fick svar från 31 bibliotek, vilket gav en svarsrespons
på 84%.

Vi bad våra respondenter att fylla i om deras svar omfattade hela universitetet/högskolan
(inklusive avdelnings-/institutionsbibliotek etc.), en grupp av bibliotek inom
universitetet/högskolan, ett enskilt bibliotek på universitetet/högskolan (om där finns fler än
ett bibliotek). 29 respondenter svarade för hela universitetet/högskolan. Svarar man för en
grupp eller ett enskilt bibliotek så riktar sig frågor i enkäten till motsvarande del av
universitetet/högskolan. En respondent uppgav att den svarade för en grupp av bibliotek på
högskolan/universitetet med noteringen att det gällde: ”Hela universitetet/högskolan exklusive
avdelnings-/institutionsbibliotek etc.”. En annan respondent uppgav att den svarade för ett enskilt
bibliotek inom högskolan/universitetet, då där finns fler än ett. Vi valde att behandla dessa
båda respondenters svar som en del av helheten med hänvisning till att de båda
prenumererade på lika många e-tidskrifter som övriga bibliotek i genomsnitt gjorde. Vi kunde
heller inte urskilja några särskilda tendenser som på annat sätt skiljer sig från svaren från de
som svarar för hela universitet/högskolan.

För att få en bild av spridningen av våra respondenter på universiteten och högskolorna
frågade vi hur många helårsstudenter deras universitet/högskola har. Antal helårsstudenter
används som mått av Högskoleverket18  för att bestämma storleken på ett
universitet/högskola. Diagrammet nedan visar antalet studenter vid högskolorna/
universiteten.

Diagram 1. Antal helårsstudenter

Den stora majoriteten av respondenterna eller 77% svarade att universitetet/högskolan hade
under 10 000 studenter. Endast 3% av respondenterna hade fler än 25 000 studenter.

4.2 E-tidskrifter på biblioteken
För att vara säkra på att alla universitet- och högskolebibliotek i vår undersökning gör sina e-
tidskrifter tillgängliga för sina användare frågade vi respondenterna om de gör det. Detta var
                                                
18 Se vidare Högskoleverket (2002) för närmare definition.
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en filterfråga som hänvisade de respondenter som svarade nej, att ange anledningen till detta
och sedan fortsätta till fråga 22. På så vis uteslöts de respondenter som inte gör sin e-
tidskrifter tillgängliga från den fortsatta undersökningen. En av respondenterna svarade att
biblioteket inte gjorde e-tidskrifterna tillgängliga för användarna och ger följande förklaring:

”Detta bibliotek skötes av 1 person på 75%. Biblioteket har inga e-tidskrifter, ingen
som helst efterfrågan har förekommit. Arbetsläget är sådant att mycket hårda
prioriteringar måste göras. E-tidskrifter är ingen högprioriterad fråga här. De flesta av
enkätens frågor saknar relevans här och lämnas därför obesvarade.”

I och med att en respondent nu uteslutits kommer fortsättningsvis antalet respondenter vara 30
stycken.

4.2.1 Antal
Vi bad respondenterna att ange hur många elektroniska tidskriftstitlar som biblioteken
prenumererar. Resultatet presenteras i sin helhet i diagrammet nedan.

Diagram 2. Antal e-tidskriftstitlar på universitets- och högskolebibliotek

En stor majoritet av högskolorna och universiteten har en relativt stor mängd e-tidskrifter.
Ca.. 87% av biblioteken har över 3000 titlar. Ca. 7% av respondenterna har mellan 50 och 500
titlar. Ytterligare 3% av respondenterna har mellan 1000 och 2000 och lika många har mellan
2000 och 3000 titlar.

Det skulle kunna vara ett rimligt antagande att de bibliotek som har färre elektroniska titlar är
mindre benägna att marknadsföra. Det visade sig dock att dessa bibliotek inte svarat på annat
sätt än de övriga vad det gäller problem och hinder som finns eller vilka metoder man
använder idag och framtiden. Vi har därför valt att inte separera dessa bibliotek i
resultatredovisningen.

4.2.2 Policy
För att få en överblick av universitets- och högskolebibliotekens planer för de tryckta och
elektroniska prenumerationerna inför framtiden ställde vi frågan om de har någon särskild
policy gällande om de tänkt övergå helt till e-tidskrifter och huruvida de tänkt säga upp den
tryckta eller ej. Frågan gav respondenten möjlighet att svara med egna ord, dock ville vi ha en
markering om policyn var beslutad eller om respondenten kunde iakttaga någon tendens på
biblioteket.
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70% av respondenterna (19 stycken) anger att de har en beslutad policy angående e-
tidskrifter. Av dessa har alla, utom två respondenter, svarat att de har en beslutad policy att
övergå till elektroniskt och att i möjligaste mån säga upp de tryckta prenumerationerna. Flera
respondenter anger villkor för övergången t.ex. garanterad arkivtillgång. Ett par av
respondenterna har ett datum för när övergången skall vara klar. Här presenteras ett urval av
de svar som respondenterna gav:

”Att övergå helt till e-tidskrifter”

”Gå över till e-tidskrifter om arkivfunktionen garanteras.”

”Framgent kommer biblioteket beträffande tidskrifter att prioritera den elektroniska
utgivningen framför den tryckta. (ur Biblioteksnämndens protokoll 01-04-04)”

”Tidskrifter i BIBSAM-avtal, som garanteras arkivtillgång etc., säger vi upp den
tryckta utgåvan, av kostnads- och utrymmesskäl.”

”Vi har fr o m 2002 övergått nästan helt till e-tidskrifter om tidskriften ingår i någon av
de centralt upphandlade tidskriftsdatabaserna, dock ej om de ingår in en aggregator-
databas, dvs. Ebsco eller ABI/Inform.”

”Beslut i Biblioteksrådet år 2001 att upphöra med pappersversion från år 2003”

De två respondenter som uppger att de har en beslutad policy att behålla den tryckta
prenumerationen med motiveringen:

”Vi behåller de tryckta. Arkivfrågan känns inte löst och inom vår organisation finns
inte Internet som standard
på arbetsrummen. Dvs folk vill ha de tryckta att bläddra i.”

”Vi behåller de tryckta framför allt för att arkivfrågorna inte är lösta.”

Resultatet ovan som visar att de flesta bibliotek har fattat beslut om att övergå till elektroniskt
och säga upp den tryckta prenumerationen förstärks ytterligare av att fyra respondenter hävdar
att de ser en tendens till att biblioteken övergår till elektroniskt och säger upp tryckt.

Fyra respondenter har vare sig angivit om de har en beslutad policy eller om de ser en
tendens. Vi presenterar deras svar för att visa hur de resonerar:

”Enhetlig policy saknas. Många lärare är positiva till e-tidskrifter. Många hävdar även
att de tryckta måste finnas kvar.”

”Någon beslutad policy finns inte men ambitionen är att gå mot mer elektroniskt utan
att för den skull säga upp allt tryckt. Om de tryckta varianten är billigare väljs den
oftast. Konsultationer med användarna används också vid valet.”

”Frågan har inte diskuterats grundligt och för närvarande finns ingen uttrycklig
ambition att helt övergå till e-tidskrifter. Anledningen är bl.a. att biblioteket inte har
resurser för att delta i BIBSAMs stora avtal för e-tidskrifter från olika förlag och de
flesta e-tidskrifter vi har är sådana som fås på köpet vid prenumeration på
pappersupplagan.”
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”Olika fakulteter gör olika: medicinska fakulteten har en uttalad policy att övergå till
e-tidskrifter alltid där så är möjligt. Övriga fakulteter övergår långsamt från tryckt,
även där e-version köps för centrala medel.”

Bortfallet på frågan var tre enheter. Sammantaget kan man utläsa av svaren som lämnats att 23 av 27
respondenter (85%) är på väg att övergå till e-tidskrifter.

4.2.3 Samarbete vid anskaffning
Eftersom alla våra tillfrågade bibliotek har möjlighet att delta i BIBSAMs konsortier så valde
vi att fråga efter alla samarbeten som biblioteken deltar i förutom BIBSAM vid köp av e-
tidskrifter. Resultatet visar att 70% av respondenterna (21 stycken) samarbetar med annan
part än BIBSAM.

De samarbetar främst med agenter t.ex. Swets-Blackwell, Ebsco, PrioInfo, Prenax och BTJ,
men även till stor del med andra universitets- och högskolebibliotek t.ex. IHM Nordic och
SUTL som är benämningen på de tekniska bibliotekens samarbete. De samarbetar även direkt
med förlag t.ex. Institute of Physics. En respondent uppgav att biblioteket ingår i en EU-
upphandling för sina e-tidskrifter och beskriver:

”Vi håller just nu på med en EU-upphandling av våra tidskrifter, och den tilltänkta
leverantören kommer naturligtvis att spela en mycket viktig roll i det här
sammanhanget – ex. genom att ge en bättre och effektivare service så fort en av våra
befintliga tidskrifter i tryckt format finns tillgänglig elektroniskt – var, kostnad etc. Vår
nuvarande leverantör klarar inte dessa frågor på ett tillfredsställande sätt.”

30% av respondenterna uppgav att de inte deltog i något annat samarbete utanför BIBSAMs
avtal. För övrigt hade vi inget bortfall på denna fråga.

4.2.4 Tjänstebenämning
Vi var intresserade av att se om något av de nya arbetsuppgifterna och den nya kompetensen
som övergången till e-tidskrifter medfört och krävt har återspeglats i tjänstebenämningen.
Därför bad vi respondenterna uppge vad den person/tjänst vars huvudsakliga arbetsuppgift är
att hantera och organisera e-tidskrifter kallas. 23 respondenter svarade. Frågan har ett bortfall
på 7 enheter.

Resultatet visar att 80% av respondenterna kallar den person med ansvar för e-tidskrifter för
bibliotekarie, högskolebibliotekarie, eventuellt bibliotekarie med ansvar för e-tidskrifter eller
bibliotekschef. En stor del av de tillfrågade svarade inte på denna fråga överhuvudtaget,
bortfallet var hela 7 enheter. Kanske beror det stora bortfallet på att respondenterna inte
upplever att någon särskild person/tjänst ansvarar för e-tidskrifterna. En respondent som
svarat ”bibliotekarie” beskriver så här:

”E-tidskrifterna sköts av tidskriftsavdelningen och är en stor del av verksamheten. Det
finns dock ingen som enbart sysslar med e-tidskrifter.”

En annan respondent ger sin synpunkt:

”Hantering och organisering av e-tidskrifter är spridd på flera personer. Det uppgår
inte till mer än 25% av någon bibliotekaries tjänst.”

Ca. 20% av respondenterna kallade e-tidskriftsansvarige för annat än bibliotekarie t.ex. IT-
bibliotekarie, webbansvarig, samordnare för e-tidskrifter, funktionsansvarig för periodica och
tidskriftskoordinator.
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4.2.5 Hinder att övergå till e-tidskrifter
Biblioteken har idag en god erfarenhet av e-tidskrifter och är i full gång med att övergå över
helt till elektroniskt. Dock vill vi ta reda på om det fortfarande existerar några stora hinder för
biblioteken att övergå till elektroniskt. Vi redovisar alla svar i tabellen nedan, liksom de
kommentarer som respondenterna gavs möjlighet att ge.

Tabell 1. Hinder för att övergå till e-tidskrifter

Antal
svar

Antal i
%

Leverantörer som drar tillbaka/lägger till titlar 26 87

Arkiveringen 24 80

Leverantörer samlar titlar i prenumerationspaket 20 67

Komplicerade licensavtal 12 40

Copyright frågor 11 37

Komplicerade prisförhandlingar 11 37

Marknaden för e-tidskrifter förändras snabbt 9 30

Kostnaden per titel 5 17

Den elektroniska versionen av en artikel är olik den tryckta versionen. 5 17

Spridning av lösenord 4 13

Anpassad infrastruktur saknas (datorer, program/mjukvara, system,
nätverk)

3 10

Motstånd från universitetets/högskolans forskare och lärare 0 0

Respondenterna svarar att de främst ser tre stora hinder. Det största problemet, anser 87% av
respondenterna, beror på att leverantörerna drar tillbaka eller lägger till titlar i
prenumerationspaketen. Det näst största problemet, anser 80% av respondenterna, är
problemet med arkiveringen. Tredje största problemet, anser 67% av respondenterna, handlar
om leverantörer som samlar titlar i prenumerationspaket.

Problemet med att dra tillbaka eller lägga till titlar i prenumerationspaketen betyder för
biblioteken en hel del extra arbete för att hålla sina tidskriftslistor uppdaterade. Det råder
fortfarande stor osäkerhet kring arkivering av titlar utanför BIBSAM-avtalen. Osäkerheten
gäller om prenumerationen upphör, vid omförhandling av avtalet (ca. vart tredje år), om
förlaget går i konkurs eller om förlaget köps upp. Problemet med leverantörer som samlar
titlar i prenumerationspaket innebär för biblioteken ett stort överskott av "gratis" tidskrifter
som de får på köpet och som kräver tid och hantering.

Resultatet visar också att många av de tidigare hindren faktiskt ännu inte är helt lösta, t.ex. har
40% av respondenterna fortfarande problem med komplicerade licensavtal, 37% har
fortfarande problem med copyrightfrågor och lika många tycker att prisförhandlingar är
komplicerade. 30% tycker att marknaden för e-tidskrifter ändras för fort och att det därför är
osäkert att satsa på e-tidskrifter.
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Eventuellt tidigare motstånd mot e-tidskrifter från forskare och lärare verkar inte existera
längre, då inte en enda respondent uppgav att detta är ett problem. Likaså verkar problemet
med att inte ha tillräcklig infrastruktur i form av datorer, program/mjukvara, system, nätverk
som gör det möjligt att övergå till e-tidskrifter ha löst sig för de flesta bibliotek.

Bland kommentarerna syns främst den ökande kostnaden av e-tidskrifter samt den ökande
arbetsbelastningen:

”Framförallt  den ökande kostnaden!”

”Kostnaden – det är för dyrt för en liten högskola. Pris per artikel blir ibland högre än
vad det kostar att beställa enstaka artiklar.”

"De väsentligaste invändningarna (det finns många fördelar också) mot e-tidskrifter
idag är: 1.Kostnaderna för de nationella konsortiumavtalen börjar växa oss över
huvudet. 2.Arbetsbelastningen för katalogändringar och databasunderhåll är
betydande p.g.a. av ständiga ändringar i beståndet."

Följande citat ger en respondents bild av problemet och en möjlig lösning:

"För vårt bibliotek är frågan om e-tidskrifter framför allt en generell resursfråga. Som
en litet bibliotek är det mycket krävande att kunna stå för alla dessa komplicerade och
mångfacetterade problem som e-tidskrifterna innebär. Någon form av mer utvecklad
nationell samordning borde etableras för de bibliotek som är offentligt finansierade."

En respondent valde att kommentera hur man tvingar prioritera mellan tryckt och elektroniskt:

”Inom humaniora/teologi finns ett motstånd mot e-tidskrifter, om man tvingas välja
mellan tryckt version eller e-tidskrift. Man vill ha både och.”

En annan respondent ger sin synpunkt på problemet i sin organisation:

”När det gäller e-tidskrifter så är vi nog inte särskilt representativa. Vi saknar resurser
(personella) vilket gör att inget utvecklingsarbete kan ske. Dessutom saknas efterfrågan
här. I alla fall uppfattar personalen det så. Vi arbetar för att lärarna ska bli mer
medvetna om e-utbudet för först då får det nog genomslag i praktiken. Ett annat
problem är vår organisation; Internet finns inte överallt […].”

En respondent kommenterar problemet med embargoperioder, d.v.s. den fördröjning som sker
mellan det att en artikel publiceras och till dess den blir tillgänglig i databasen som biblioteket
prenumerar på. Det kan ta upp till ett år.

En respondent kommenterar att ett: ”Enhetligt sökgränssnitt saknas.” och en annan påpekar
problemet med:  ”Aktivering av accesser till enskilda titlar.”

4.2.6 Initiativ och lösningar för hanteringen
För att få en inblick i vilka typer av initiativ, projekt och lösningar som biblioteken känner till
och använder för att underlätta hanteringen av e-tidskrifterna ställde vi en tredelad fråga. Först
ville vi att respondenterna skulle ange vilka lösningar de använder. Därefter skulle de ange
vilka lösningar som de skulle vilja använda. Slutligen fick de som inte undersökt några sådana
lösningar ange det.
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Resultatet visade att 46% av alla respondenter har en egen databaslösning, typ Access,
Filemaker, SQL eller Cold Fusion. Två respondenter har en kommersiell lösning typ ELIN@
och TdNet (på prov). En respondent förklarar sin lösning:

”Vi har en filemaker databas som innehåller samtliga e-tidskrifter och de tryckta
utländska tidskrifterna. Vid sökning i basen ger svarsbilden: Titel (klickbar), E-
bestånd, tryckt bestånd och placering.”

En respondent lämnar följande synpunkt:

”Vi har inte funnit något gränssnitt som i dag skulle lösa hela marknadsföringen av e-
tidskrifter.”

68% (19 respondenter) svarade att de ville se en lösning av något slag i biblioteket. Knappt
hälften (9 respondenter) var intresserade av att köpa in en kommersiell lösning och de nämner
tre olika program: ELIN@, Metalib och SFX. Nästan lika många (7 respondenter) är
intresserade av se en nationell lösning och nämner BIBSAMs initiativ till gemensam databas
för elektroniska resurser i Libris. En respondent väntar en sådan lösning inom kort och
förklarar:

”Vi väntar på att en central lösning från LIBRIS, med hantering av åtminstone de
konsortieupphandlade e-tidskrifterna, skall bli klar. Vi är mycket angelägna om en
sådan lösning och jag har varit med i LIBRIS referensgrupp för e-tidskrifter och tryckt
mycket på denna fråga.”

Vi fick även svar från en respondent som helst skulle vilja se: ”Integrering eller samsökning
med OPAC” som en lösning, och en annan respondent skulle vilja se en:

”Proxyserver – för kontrollerad distansaccess. Heltäckande elektronisk
tidskriftsförteckning med länk till respektive databas/fulltext.”

Slutligen kan vi konstatera att 4 respondenter (14%) svarade att de inte undersökt några
sådana initiativ eller lösningar.

Bortfallet på frågan var 2 enheter.

4.3 Promotion av e-tidskrifter

4.3.1 Hinder för att genomföra promotion
Först och främst vill vi få reda på vilka möjliga hinder det finns för biblioteken som försvårar
kommunikationen av e-tidskrifter till användaren. Vi frågade respondenterna vilka hinder de
upplever för att kunna genomföra en effektiv promotion av e-tidskrifter till studenter, forskare
och lärare. Vi bad dem att specificera svaren efter skalan: inget hinder, litet hinder, medelstort
hinder och stort hinder. I tabell 2. redovisar vi endast det sammanräknade antalet som ansett
svarsalternativet vara antingen medelstort- eller stort hinder. Respondenterna hade även
möjlighet att kommentera ytterligare litet, medelstort eller stort hinder. Dessa kommentarer
presenterar vi också i sin helhet.
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Tabell 2. Hinder för effektiv promotion av e-tidskrifter
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Det finns inte tillräckligt med tid att genomföra promotion aktiviteter (t.ex.
seminarier, promotion till forskare och lärare, design av webbsidor)

23 82 2

Ändringar i leverantörernas e-tidskriftslistor över tillgängliga titlar gör det svårt
hålla användarna informerade om den aktuella situationen

23 77 0

Bristen på standardisering mellan leverantörer/förlag (t.ex. olika typer av
gränssnitt/sökfunktioner) resulterar i att sökprocessen försvåras för användarna

21 72 1

Det finns inte tillräckligt med tid att ge enkel support (t.ex. lägga in detaljer om
e-tidskrifter i bibliotekets OPAC, underhålla/uppdatera alfabetiska titellistor och
ämneslistor)

18 62 1

Förlagens/leverantörernas olika typer av databaser har gjort
informationssökningen mer komplicerad för användaren vilket i sin tur har
försvårat promotion av e-tidskrifter

16 55 1

Den snabba utvecklingstakten på marknaden gör promotion av  e-tidskrifter
svårt att integrera i en sammanhängande plan

7 26 3

Det finns inte tillräckligt med resurser för att biblioteket skall kunna köpa in
program/mjukvara  (t.ex. en ny plattform/gränssnitt) som skulle förenkla
promotion av e-tidskrifter

7 25 2

Spridning av lösenord hindrar kommunikationen med slutanvändarna 4 15 4

Det finns inte tillräckligt med resurser för att locka till sig bibliotekarier med
lämpliga kvalifikationer för att hantera och organisera e-tidskrifter

4 14 2

Det råder brist på bibliotekarier med lämpliga kvalifikationer som kan tillsätta
lediga tjänster för att hantera och organisera e-tidskrifter

4 14 2

Det finns inte tillräckligt med resurser för att utföra promotion med tryckt
material, t.ex. planscher, anslag, användarguider

4 14 2

De allra flesta respondenter uppger tidsbrist vara det största hindret för att genomföra
promotion. 82% av respondenterna anser att det råder tidsbrist för att genomföra olika
promotionaktiviteter t.ex. seminarier, promotion till forskare och lärare, utforma webbsidor.
62% av respondenterna anser inte heller att det finns tillräckligt med tid för att ge enkel
support, t.ex. lägga in detaljer om e-tidskrifter i bibliotekets OPAC, underhålla och uppdatera
alfabetiska titellistor och ämneslistor på webbplatsen.

Många respondenter upplever även ett stort hinder vara kontakten med förlagen och
leverantörerna. 77% av respondenterna tycker att ändringar i leverantörernas e-tidskriftslistor
över tillgängliga titlar gör det svårt att hålla användarna informerade om den aktuella
situationen. 72% anser att bristen på standardisering mellan leverantörer/förlag, t.ex. olika
typer av gränssnitt/sökfunktioner,  resulterar i att sökprocessen försvåras för användarna
tycker av respondenterna. 55% av respondenterna svarade att de upplevde att
förlagens/leverantörernas olika typer av databaser har gjort informationssökningen mer
komplicerad för användaren vilket i sin tur har försvårat promotion av e-tidskrifter.

Få respondenter anser att det råder resursbrist att t.ex. köpa in program/mjukvara, att locka till
sig bibliotekarier med lämpliga kvalifikationer, att utföra promotion med tryckt material.
Dessutom anser få respondenter att det råder brist på bibliotekarier med lämpliga
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kvalifikationer som kan tillsätta lediga tjänster för att hantera och organisera e-tidskrifter eller
att spridning av lösenord hindrar kommunikationen med slutanvändarna. Spridning av
lösenord innebär att användarna måste använda lösenord för att kunna läsa e-tidskriften, vilket
kan medföra en stor mängd lösenord att hålla reda på.

Så här har respondenterna kommenterat vad de anser vara ytterligare stora eller medelstora
problem:

”Generellt problem att nå ut till våra användare som inte enbart gäller
marknadsföringen av elektroniskt material.”

”Det råder brist på bibliotekarier m lämpliga kval. För att informera om o hjälpa
användarna m e-tidskrifter (informations- o referensbibliotekarier saknar kunskaper
om e-tidskrifter).”

”Den stora mängden – att informera på titelnivå är svårt. Blir på databasnivå och
ibland på titelnivå.”

4.3.2 Promotionmetoder som används idag
Den här frågan är uppdelad i två delar. Vi önskar få reda på vilka promotionmetoder som
respondenterna använder sig av och om de anser att dessa metoder är framgångsrika.
Observera dock att vi presenterar svaren i två separata tabeller. Vi presenterar också samtliga
kommentarer.

Bland de elektroniska metoderna använder flest eller 86% av respondenter nyheter om
utveckling av e-tidskriftstjänster som meddelas på bibliotekets webbplats. Därefter kommer
alfabetisk titellista med länkar som 79% använder och länkar till e-tidskrifter från bibliotekets
OPAC som 41%  använder. 39% av respondenterna har ämnesindelade listor med länkar på
bibliotekets webbplats och 33% har angivit att de använder program/mjukvara där
bibliotekets e-tidskrifter kan sökas i ett gemensamt gränssnitt. Vidare har 31% allmän
information och vägledning online på bibliotekets eller högskolan/universitetets webbplats
och 30% meddelar respondenterna om nya e-tidskriftstjänster med nyhetsbrev via e-post.
Slutligen så ger 23% anmärkning om e-tidskrifters existens i bibliotekets OPAC och lika
många har användarguider till databaser online.

En respondent lämnar följande synpunkt gällande alternativ 15 i tabell 3.: ”På våra
tidskriftslistor finns möjlighet till ordsökning i samtliga våra tidskriftstitlar.”

En annan respondent kommenterar angående elektroniska metoder att de använder:

”Länkning från bibliografiska databaser till e-tidskrifter i fulltext på artikelnivå.”
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Tabell 3. Promotionmetoder som används idag

Antal
svar

Antal
i %

Internt
bortfall

Nyheter om utveckling och tjänster meddelas på bibliotekets webbplats 25 86 1

Promotion av e-tidskrifter till forskare och lärare (för deras egen skull och
för att de skall informera vidare till studenter)

23 79 1

Alfabetisk titellista på bibliotekets eller universitetets/högskolans
webbplats med länkar till tidskrifter/förlag/leverantörer

22 79 2

Seminarier för studenter om e-tidskrifter (introduktionskurser etc.) 22 81 3

Elektroniska länkar från bibliotekets OPAC till
tidskrifterna/förlagen/leverantörerna (samtliga titlar eller ett urval)

12 41 1

Ämnesindelade listor av e-tidskrifter på
bibliotekets/universitetets/högskolans webbplats med länkar till
tidskrifterna/förlagen/leverantörerna

11 39 2

Reklam och inslag i bibliotekets eller universitetets/högskolans tryckta
nyhetsbrev

10 33 0

Program/mjukvara som gör bibliotekets samtliga e-tidskriftstitlar sökbara
i ett gemensamt gränssnitt

10 33 0

Nyhetsbrev via e-post  för nya/förändrade e-tidskriftstjänster 9 30 0

Allmän online vägledning/information på
bibliotekets/universitetets/högskolans webbplats (t.ex. introduktion till
olika typer av e-tidskriftstjänster och information om hur de används)

9 31 1

E-tidskrifter ges en anmärkning i bibliotekets OPAC (samtliga titlar eller
ett urval)

7 23 0

Användarguider online till databaser 7 23 0

Affischer och anslag 4 13 0

Tryckta användarguider till databaser 4 13 0

Tryckta informationsbroschyrer 3 10 0

Muntliga promotionmetoder använder en stor majoritet av respondenterna. Seminarier till
studenter använder 81% och promotion direkt till forskare och lärare med syfte att de ska föra
informationen vidare till studenter använder 79%. En respondent kommenterar:

”Information om e-tiskrifter ingår som moment i bibliotekets användarundervisning för
studenterna.”
”Det individuella bemötandet vid informationsdisken.”

”Undervisning i informationssökning.”
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”Användarundervisning på alla nivåer från studenter till forskare mycket viktig.”

Samtliga av de skriftliga/tryckta promotionmetoderna används av få respondenter. 33%
använder reklam och inslag i bibliotekets eller högskolans tryckta nyhetsbrev. 13% använder
affischer och anslag och lika många har tryckta användarguider till databaser. 10% använder
tryckta broschyrer med information om e-tidskrifter.

En respondent kommenterar att:

”De första åren (99-00) ansträngde vi oss med marknadsföring av e-tidskrifter – nu
behövs det inte längre. De är oerhört uppskattade av våra användare – vi märker det
på att de hör av sig när det inte fungerar. Inför hotet att säga upp Elsevier har vi fått
fantastiskt starka reaktioner, vilket inte hade varit fallet (tror jag) om det gällt de
tryckta tidskrifterna enbart.”

En annan respondent lämnar följande synpunkt gällande marknadsföring av e-tidskrifter:

”När det gäller marknadsföringsinsatser så har det gått så snabbt senaste året att för
efterfrågan på nya tidskrifter idag är det mycket angeläget att de finns tillgängliga i
elektronisk form.”

Två respondenter kommenterar skillnaden mellan olika ämnesområden:

”Inom naturvetenskap/teknik och medicin/farmaci fungerar våra tidskriftslistor bra,
medan man inom humaniora och samhällsvetenskap önskar sig e-tidskrifterna sökbara
i OPAC. ”

”Marknadsföring av e-tidskrifter prioriteras inte lika mycket inom bibliotekets alla
ämnesområden.”

Frågan angående vilka promotionmetoder som respondenterna anser som framgångsrika gav
följande svar. 80% av de som använder program/mjukvara, där bibliotekets e-tidskrifter kan
sökas i ett gemensamt gränssnitt, anser att det är en framgångsrik metod. 55% av de som
använder alfabetisk titellista med länkar på bibliotekets eller högskolans webbplats och
seminarier för studenter om e-tidskrifter anser att dessa metoder är framgångsrika.

Bland de övriga metoderna har färre än hälften av de som använder metoderna angivit dem
som framgångsrika. Ämnesindelade listor med länkar på bibliotekets/högskolans webbplats
(36%), promotion av e-tidskrifter till forskare och lärare som de sen för vidare till studenter
(35%), nyhetsbrev via e-post om nya och förändrade e-tidskriftstjänster (22%), online
information på bibliotekets/högskolans webbplats (22%), elektroniska länkar från bibliotekets
OPAC (16%) samt nyheter om utveckling och tjänster på bibliotekets webbplats (8%).
Resterande metoder har inte angivits som framgångsrik av någon av respondenterna.
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Tabell 4. Promotionmetoder som används och anses framgångsrika

  
 A
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Program/mjukvara som gör bibliotekets samtliga e-tidskriftstitlar
sökbara i ett gemensamt gränssnitt

80

Alfabetisk titellista på bibliotekets eller universitetets/högskolans
webbplats med länkar till tidskrifter/förlag/leverantörer

55

Seminarier för studenter om e-tidskrifter (introduktionskurser etc.) 55

Ämnesindelade listor av e-tidskrifter på
bibliotekets/universitetets/högskolans webbplats med länkar till
tidskrifterna/förlagen/leverantörerna

36

Promotion av e-tidskrifter till forskare och lärare (för deras egen skull
och för att de skall informera vidare till studenter)

35

Nyhetsbrev via e-post  för nya/förändrade e-tidskriftstjänster 22

Allmän online vägledning/information på
bibliotekets/universitetets/högskolans webbplats (t.ex. introduktion till
olika typer av e-tidskriftstjänster och information om hur de används)

22

Elektroniska länkar från bibliotekets OPAC till
tidskrifterna/förlagen/leverantörerna (samtliga titlar eller ett urval)

16

Nyheter om utveckling och tjänster meddelas på bibliotekets
webbplats

8

Reklam och inslag i bibliotekets eller universitetets/högskolans tryckta
nyhetsbrev

0

E-tidskrifter ges en anmärkning i bibliotekets OPAC (samtliga titlar
eller ett urval)

0

Användarguider online till databaser 0

Affischer och anslag 0

Tryckta användarguider till databaser 0

Tryckta informationsbroschyrer 0

4.3.3 Promotionmetoder som anses effektiva i framtiden
När det gäller vilka metoder som respondenterna tror vara mest effektiva i framtiden så tror en
övervägande majoritet (93%) att program/mjukvara där bibliotekets e-tidskrifter kan sökas i
ett gemensamt gränssnitt kommer vara den metod som används.

En respondent kommenterar att:

”det viktigaste är att det finns ett gemensamt gränssnitt till samtliga tidskrifter, även de
tryckta naturligtvis, som gör att det är lätt att lokalisera tidskrifterna. Att man sedan

                                                
19 Kolumnen anger hur många procent av de respondenter som använder metoden som även angivit att de anser
den vara framgångsrik.
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släpps iväg till förlagens egenutvecklade databastjänster ser jag absolut inte som ett
problem idag. Användarna är överlag mycket vana att snabbt förflytta sig mellan
webbplatser; det viktigaste är att vår information är enhetlig, överskådlig och lätt att
begripa.”

Tabell 5. Promotionmetoder som anses effektiva i framtiden

Antal
svar

Antal i
%

Program/mjukvara som gör bibliotekets samtliga e-tidskriftstitlar sökbara i ett
gemensamt gränssnitt

28 93

Promotion av e-tidskrifter till forskare och lärare (för deras egen skull och för att
de skall informera vidare till studenter)

22 73

Seminarier för studenter om e-tidskrifter (introduktionskurser etc.) 22 73

Alfabetisk e-titellista på bibliotekets/universitetets/högskolans webbplats med
länkar till tidskrifterna/förlagen/leverantörerna

20 67

Elektroniska länkar från bibliotekets OPAC till
tidskrifterna/förlagen/leverantörerna (samtliga titlar eller ett urval)

19 63

Ämnesindelade listor av e-tidskrifter på bibliotekets/universitetets/högskolans
webbplats med länkar till tidskrifterna/förlagen/leverantörerna

19 63

Nyheter om utveckling och tjänster meddelas på bibliotekets webbplats 11 37

Nyhetsbrev via e-post för nya/förändrade e-tidskriftstjänster 10 33

Användarguider online till databaser 10 33

Allmän online vägledning/information på bibliotekets/universitetets/högskolans
webbplats (t.ex. introduktion till olika typer av e-tidskriftstjänster och
information om hur de används)

7 23

E-tidskrifter ges en anmärkning i bibliotekets OPAC (samtliga titlar eller ett urval) 5 17

Reklam och inslag i bibliotekets/universitetets/högskolans tryckta nyhetsbrev 5 17

Tryckta användarguider till databaser 1 3

Affischer och anslag 0 0

Tryckta informationsbroschyrer 0 0

De näst viktigaste metoderna i framtiden tror respondenterna bli muntlig promotion. 73% av
respondenterna tror på att promotion av e-tidskrifter till forskare och lärare som för
informationen vidare till studenter och lika många tror på seminarier för studenter om e-
tidskrifter t.ex. introduktionskurser som den mest effektiva promotionmetoden i framtiden.

En stor del av respondenterna tror att elektroniska promotionmetoder kommer att vara
effektivt i framtiden. 63% tror på elektroniska länkar direkt från OPAC, lika många tror på
ämnesindelade listor med länkar från bibliotekets/högskolans webbplats. 37% tror på metoden
att nyheter om utveckling och tjänster presenteras på webbplatsen och 33% att nyhetsbrev via
e-post om nya och förändrade e-tidskriftstjänster och lika många att användarguider online till
databaser kommer att vara effektiva metoder i framtiden. 23% tror på online information av e-
tidskriftstjänster på bibliotekets, högskolans eller universitetets webbplats.

En minoritet av respondenterna tror på tryckta promotionmetoder i framtiden. Reklam i
bibliotekets/universitetets/högskolans tryckta nyhetsbrev 17%. Tryckta användarguider till
databaser 3% Affischer och anslag samt tryckta informationsbroschyrer tror ingen av
respondenterna i vår undersökning på.
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4.3.4 Utvärdering av promotion
För att få reda på hur biblioteken arbetar för att förbättra sin förmåga att nå ut till sina
användare ställde vi frågan om de utvärderar sin promotion. I tabell 6. presenterar vi
respondenternas svar i sin helhet. Frågan lämnade även utrymme för egna kommentarer.

När det gäller utvärdering av promotion så svarar 62% av respondenterna att de inte har någon
särskild utvärdering av effekterna av promotionverksamheterna. 14% svarar att de genomför
oregelbundna kontroller av användarstatistiken i samband med promotionverksamhet. Lika
många svarar att de får gensvar via oregelbundet genomförda kvalitativa utvärderingsmetoder
såsom användarundersökningar, målgruppsundersökningar och möten. 10% genomför
regelbundna kontroller av användarstatistiken i samband med promotionverksamhet. 3%
svarar att de får gensvar via oregelbundet genomförda kvalitativa utvärderingsmetoder såsom
användarundersökningar, målgruppsundersökningar och möten.

Tabell 6. Utvärdering av promotion

Antal
svar

Antal i
%20

Ingen särskild utvärdering av effekterna av promotionaktiviteterna 18 62
Oregelbundna kontroller av användarstatistiken i samband med
promotionaktiviteter

4 14

Gensvar via oregelbundet genomförda kvalitativa utvärderingsmetoder
(undersökningar, målgruppsundersökningar, möten etc)

4 14

Regelbundna kontroller av användarstatistiken i samband med
promotionaktiviteter

3 10

Gensvar via regelbundet genomförda kvalitativa utvärderingsmetoder
(undersökningar, målgruppsundersökningar, möten etc)

1 3

En respondent kommenterar:

”Ingår i vår statistik över databaser och e-tidskrifter, som utgör grund för beslut om ev.
förlängningar av avtalen.”

En annan respondent kommenterar:

”Vi har haft e-tidskrifter i stor skala sedan 1998. Nu är de helt inarbetade, och säljer
sig själva. E-tidskrifter Är den tjänst som uppskattas allra mest av våra användare,
framför allt forskare, lärare, doktorander.”

Vi avslutar med en synpunkt från en respondent som menar att:

”När det gäller marknadsföringsinsatser så har det gått så snabbt senaste året att för
studenter och en mycket stor del av personalen vid högskolan så är det e-tidskrifterna
som gäller. Vid efterfrågan på nya tidskrifter idag är det mycket angeläget att de finns
tillgängliga i elektronisk form.”

                                                
20 En respondent föll bort genom internt bortfall på denna fråga, procentuträkningarna är uträknade efter totalt 29
bibliotek.
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4.4 Utvärdering av e-tidskrifter

4.4.1 Hinder för att utvärdera
Vi inleder med att presentera de hinder för utvärdering som respondenterna uppger. Liksom
på frågan om hinder för promotion gav vi möjlighet för respondenten att gradera sitt svar som
inget, litet, medelstort eller stort hinder. I tabell 7. redovisas det sammanräknade antalet och
procentantalet som ansett svarsalternativet vara antingen medelstort- eller stort hinder. Frågan
gav möjlighet till egna kommentarer och dessa redovisas också i sin helhet.

Resultatet visar att statistik som produceras av förlag eller leverantör utgör ett stort hinder för
utvärdering. 90% av respondenterna anser att avsaknaden av standardiserad statistik från
förlagen och leverantörer är ett hinder för utvärdering eftersom det försvårar jämförelser av
materialet. 67% anser att det är ett problem att inte alla leverantörer och förlag lämnar ut
statistik. 66% anser att statistiken inte är tillräckligt detaljerad för att användas vid
utvärdering. Flera respondenter kommenterar statistiken från förlagen:

” Att den statistik som förlagen tillhandahåller ej är standardiserad.”

”Svårigheter med förlagens statistik: 1. Tillförlitligheten – osäkerhet om IP-
nummerregistreringen är rätt. 2. Svårigheter att samla in och bearbeta statistik från
mängder av olika leverantörer.”

”Det saknas internationella standarder för statistik och utvärdering.”

Tabell 7. Hinder för att utvärdera e-tidskrifter

Antal
svar

Antal i
%

Internt
bortfall

Den användarstatistik som leverantören/förlagen lämnar är inte producerad
på ett standardiserat sätt som tillåter jämförelser mellan titlar från olika
leverantörer

27 90 0

Det finns inte tillräckligt med tid för att samla in data och/eller analysera
resultat

23 77 0

Det finns inte tillräckligt med tid för att planera och utforma enkäter,
undersökningar etc

23 77 0

Den användarstatistik som leverantören/förlagen lämnar är inte tillräckligt
detaljerad

19 66 1

Alla leverantörer/förlag lämnar inte ut användarstatistik 18 67 3

Bibliotekets nuvarande program/mjukvara kan inte samla in användarstatistik
för e-tidskrifter

14 56 5

Fortfarande förändras e-tidskriftsmarknaden alldeles för fort för att det skall
vara värt besväret att sätta igång med utvärderingsprocedurer

4 15 3

De enda tillgängliga e-tidskrifter är de som kommer med på köpet av den
tryckta prenumerationen, därför anses e-tidskrifter vara oväsentliga jämfört
med tryckta tidskrifter

2 7 6

Det visar sig också att tidsbrist är ett stort problem när det gäller utvärdering. 77% av
respondenterna tycker att det inte finns tillräckligt med tid dels för att samla in data och
analysera resultat och dels för att planera och utforma enkäter och undersökningar mm.
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56% av respondenterna anser att det är ett hinder att det egna bibliotekets mjukvara/program
inte kan samla in statistik över e-tidskrifter. Noteras bör det höga bortfallet. 15% anser att
marknaden förändras för fort så det inte är någon mening med att utvärdera. 7% anser att de
enda tillgängliga e-tidskrifter är de som kommer med på köpet av den tryckta
prenumerationen, därför anses e-tidskrifter vara oväsentliga jämfört med tryckta tidskrifter.
Alla tidskrifter finns både som elektronisk och tryckt därför är det inte viktigt att utvärdera
enbart den elektroniska. Noteras bör det höga bortfallet.

Två respondenter kommenterar svårigheten att få forskare att medverka i utvärderingar:

”Svårt att få respons från användarna, lärare och forskare är upptagna människor.”

”Svårigheter att få forskare (användare) att ta sig tid och engagemang att medverka i
utvärderingar”

4.4.2 Utvärderingsmetoder som används idag
När vi frågade respondenterna om vilken utvärderingsmetod de använder delade vi upp frågan
i två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa presenterar vi först i tabell
8. och den handlar om vilken typ av statistik de använder i utvärderingssyfte.

Resultatet visar att 90% av alla respondenter använder statistik från förlag och leverantör i sin
utvärdering. 10% använder statistik som de har producerat själva genom det egna
systemet/nätverket parallellt med statistik från förlag/leverantör. Övriga 10% svarar att de inte
använder någon statistik alls vid utvärdering.

Tabell 8. Användarstatistik för e-tidskrifter används i utvärderingssyfte

Antal
svar

Antal i
%

Statistik från förlag/leverantör 27 90

Ingen 3 10

Statistik från det egna nätverket/systemet 3 10

De kvalitativa utvärderingsmetoderna presenteras i tabell 9. nedan.

Bland de kvalitativa metoderna är muntliga utvärderingsmetoder vanligast,  90% av
respondenterna använder informella möten med forskare/lärare/kollegor/studenter och 53%
formella möten med forskare/lärare/kollegor/studenter i utvärderings syfte. Även observation
vid informationsdisken är vanligt (47%) medan bara 7% använder målgruppsundersökning
som utvärderingsmetod. En respondent kommenterar att de använder:

”Synpunkter från vårt biblioteksråd (med representanter från alla institutioner)”

En respondent lämnar följande synpunkt angående utvärdering:

”Utvärdering och statistik lämnas av bibliotekets verksamhet enligt de krav som ställs
utifrån.  Det ingår inte som en prioritering av tjänstetid för e-tidskrifter.”
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Samtliga tryckta utvärderingsmetoder används av få respondenter. 23% svarar att de brukar
användarundersökningar med traditionell enkät. 17% utvärderar e-tidskrifter som en del av de
tryckta tidskrifterna.

Även de nya elektroniska metoderna används av få respondenter. 17% utvärderar genom
användarundersökning med e-postenkät, 10% använder allmänt formulär där e-tidskrifter
ingår och 3% använder särskilt formulär om e-tidskrifter på bibliotekets eller högskolans
webbplats. En respondent kommenterar:

”Nyligen har en e-postenkät finansierad av BIBSAM genomförts av biblioteket. Den
gällde endast humaniora/teologi och riktades till doktorander vid Uppsala universitet.
Man samlade också in användarstatistik och intervjuade forskare på de berörda
institutionerna.”

Tabell 9. Kvalitativa metoder som används för utvärdering av e-tidskrifter

Antal
svar

Antal i
%

Informella diskussioner med forskare/lärare/kollegor/studenter 27 90

Formella möten med forskare/lärare/kollegor/studenter 16 53

Observation vid informationsdisken 14 47

Användarundersökning med traditionell enkät 7 23

Som en del av utvärderingen av de tryckta tidskrifterna 5 17

Användarundersökning med e-postenkät 5 17

Allmänt formulär på bibliotekets eller universitetets/högskolans webbplats
(som även tar upp andra frågor)

3 10

Målgruppsundersökning 2 7

Formulär på bibliotekets eller universitetets/högskolans webbplats som
specifikt ägnas åt kommentarer om e-tidskrifter

1 3

Flera respondenter nämnde andra metoder som de använder sig av för utvärderingssyfte:

- ”Inköpsförslag. Felrapportering till help-desk indikerar stort intresse för e-
tidskrifter.”

- ”Viss form av utvärdering kan ske "inofficiellt" vid fjärrlånebeställningar av
artiklar - beställer användaren artiklar vi har i e-tidskrifter använder de ju inte
våra resurser.”

- ”Användarundersökning där bibliotekets alla tjänster  utvärderas med frågor om e-
tidskrifter.”

- ”Deltar i SB:s kvalitetsarbete Handboksgruppen.”
- Telefonsamtal från användare

4.4.3 Utvärderingsmetoder som anses effektiva i framtiden
Vi frågade även respondenterna vilka utvärderingsmetoder som de anser vara effektivast i
framtiden. De ska bara välja de metoder, befintliga eller andra möjliga, som de tror på. Det
finns också möjlighet att lägga till egna alternativ. I uppsatsen presenteras de kvantitativa
respektive kvalitativa utvärderingsmetoderna var för sig. Alla kommentarer presenteras.
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I tabell 10. presenteras de kvantitativa metoder som respondenterna anser vara mest effektiva
i framtiden. Bland de kvantitativa utvärderingsmetoderna anser 97% av respondenterna
användarstatistik från förlagen/leverantörer som standardiserats som en framtida
utvärderingsmetod. 60% vill i framtiden se användarstatistik från det egna systemet/nätverket
och 30% önskar en mer detaljerad statistik från förlagen än vad som finns idag. 3% tycker att
användarstatistiken ska se ut som den gör idag.

Tabell 10. Kvantitativa utvärderingsmetoder som anses effektiva i framtiden

Antal
svar

Antal i
%

Användarstatistik från förlag/leverantörer som har standardiserats 29 97

Användarstatistik från det egna nätverket/systemet 18 60

Användarstatistik från förlag/leverantörer som är mer detaljerad än idag 9 30

Användarstatistik från förlag/leverantörer såsom den ser ut idag 1 3

En respondent kommentar att de:

”önskar användarstatistik från en gemensam nationell e-tidskriftsdatabas”

En annan respondent kommenterar:

”Vi skulle helst hämta användarstatistik för e-tidskrifter från det egna nätverket,
men ser ingen utsikt till det.”

I tabell 11. presenteras vilka kvalitativa metoder respondenterna anser vara mest effektiva i
framtiden.

Tabell 11. Kvalitativa utvärderingsmetoder som anses effektiva i framtiden

Antal
svar

Antal i
%

Informella diskussioner med forskare/lärare/kollegor/studenter 17 57

Formella möten med forskare/lärare/kollegor/studenter 17 57

Målgruppsundersökning 10 33

Användarundersökning med e-postenkät 9 30

Formulär på bibliotekets eller universitetets/högskolans webbplats som
specifikt ägnas åt kommentarer om e-tidskrifter

7 23

Användarundersökning med traditionell enkät 6 20

Allmänt formulär på bibliotekets eller universitetets/högskolans webbplats
(som även tar upp andra frågor)

3 10

Som en del av utvärderingen av de tryckta tidskrifterna 3 10

Bland de muntliga utvärderingsmetoderna anser 57% av respondenterna att både informella
diskussioner och formella möten med forskare, lärare, kollegor och studenter är effektiva
utvärderingsmetoder i framtiden. Målgruppsundersökning anses effektivt i framtiden av 33%.
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20% av respondenterna anser att traditionell enkät är en effektiv utvärderingsmetod i
framtiden. 10% att elektroniska och tryckta tidskrifter kan utvärderas gemensamt.

Bland de elektroniska utvärderingsmetoderna anger 30% att de ser användarundersökning
med e-postenkät som effektivt i framtiden. 23% vill se särskilt formulär om e-tidskrifter  och
10% allmänt formulär på bibliotekets eller universitets/högskolans webbplats.

En av respondenterna kommenterar att de:

”tidigare haft ett formulär på webbplatsen för kommentarer om databaser och e-
tidskrifter som användare uppmanades fylla i, men det var svårt att dra slutsatser från
denna undersökning då det var låg svarsfrekvens.”

4.4.4 Tjänster från leverantörer som biblioteken kan dra fördel av
Enkätens allra sista fråga handlar om hur biblioteken, teoretiskt sett, skulle kunna dra nytta av
den kunskap om marknadsföring som förlag och leverantörer besitter genom e-
tidskriftsavtalen. Frågan ställdes till respondenterna om vilka av de listade
marknadsföringstjänsterna som deras bibliotek skulle kunna dra nytta av. Respondenterna
gavs även utrymme att själva fylla i önskade tjänster från förlag/leverantör. I Tabell 12.
presenteras svaren i sin helhet.

Tabell 12. Tjänster från leverantörer som biblioteken kan dra nytta av

Antal
svar

Antal i
%

Användarstatistik på titelnivå för samtliga titlar 28 93

Användarguider online 23 77

Nedladdningsbara presentationer åt användare 17 57

Underlag till e-postenkäter för användarundersökningar 9 30

Användarstatistik på artikelnivå 8 27

Diabilder/OH-bilder till presentationer och seminarier för användare 6 20

Hjälp med design av webbsidor för att införliva deras produkt effektivt 5 17

Underlag till traditionella enkäter för användarundersökningar etc 4 13

Affischer/broschyrer 3 10

Tryckta användarguider 1 3

93% av respondenterna anser att biblioteket kan dra fördel av förlagens/leverantörens
marknadsföringstjänst användarstatistik på titelnivå för samtliga titlar.

77% av respondenterna är även positiva till att förlagen tillhandahåller användarguider online
till sina databaser och 57% är intresserade av att kunna utnyttja förlagens/leverantörens
nedladdningsbara presentationer åt användare.



47

Det finns ett visst intresse för samtliga av marknadsföringstjänster som föreslås i enkäten,
även om intresset är svagt. 30% kan tänka sig hjälp med underlag till e-postenkäter för
användarundersökningar, 27% användarstatistik på artikelnivå, 20% kan föreställa sig
diabilder och OH-bilder till presentationer och seminarier för användare som producerats av
förlagen/leverantören, 17% behöver hjälp med att utforma webbsidor för att införliva deras
produkt effektivt, 13% vill ha underlag till traditionella enkäter för användarundersökningar
etc., 10% affischer och broschyrer och 3% tryckta användarguider.
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5. Analys

32 av Sveriges 38 universitets- och högskolebibliotek (84%) har medverkat i vår
undersökning. Detta gör att våra resultat ger en unik inblick i hur de svenska universitets- och
högskolebiblioteken arbetar för att marknadsföra sina e-tidskrifter.

Jönsson Adrials undersökning från 2001 kunde inte exakt fastställa hur många av deras
medlemmar som hade börjat övergången till e-tidskrifter, annat än att de konstatera att
eftersom biblioteken inte har möjligheter till att både administrera den tryckta och den
elektroniska versionen så säger de flesta bibliotek upp sina tryckta prenumerationerna. Vi kan
konstatera att 85% av de svenska universitets- och högskolebiblioteken håller på att övergå
till e-tidskrifter och säger i stor utsträckning upp de tryckta prenumerationerna.

I detta kapitel kommer betydelsen av våra resultat från Sveriges universitets- och
högskolebibliotek att analyseras, dels i relation till Ashcrofts undersökningsresultat från
Storbritannien och Nordamerika och dels angående hur promotion och utvärdering används
idag jämfört med vad anses effektivt i framtiden. Vidare kommer vi också att knyta våra
resultat till det teoretiska ramverk som vi presenterade i kapitel 3.

Vi vill påpeka att undersökningen i UK och NA gjordes ett år tidigare än den i Sverige och att
resultaten som hänvisar till vad som används idag för UK och NA betyder år 2001 och för
Sveriges del menas 2002. Noteras bör också att jämförelsen mellan Sverige, UK och NA
egentligen syftar till att relatera resultaten, eftersom vi saknar fullständiga resultat att jämföra
med då många av Ashcrofts resultat ännu ej har publicerats.

5.1 Promotion

5.1.1 Promotionmetoder
När man ser på de promotionmetoder som används idag så finns det en del skillnader mellan
Sverige, Storbritannien och Nordamerika. Det framgår tydligt att UK men framför allt NA
använder OPAC i mycket högre grad än i Sverige (se diagram 3). En möjlig orsak till att
Sverige inte använder OPAC i samma utsträckning kan vara att det under flera år var oklart
hur man skall hantera e-tidskrifter och elektroniska länkar i Libris (Friberg 2002, s. 6-7). Det
är därför troligt att man inväntat beslut från Libris innan man ville göra ändringar i sin egen
OPAC.

I övrigt kan man i diagram 3 se att Sverige och UK föredrar muntliga promotionmetoder, i
form av information till forskare och lärare och direkt till studenter, i större utsträckning än
vad man gör i Nordamerika. Det visar också att NA använder elektroniska metoder i högre
grad än vad Sverige och UK gör. Ashcroft har i sin jämförelse mellan NA och UK tolkat detta
faktum som att NA ligger steget före UK vad gäller den rådande praxisen. De elektroniska
metoderna har den fördelen att de med små medel kan nå ut till en stor mängd användare
(Ashcroft 2002, s. 180-181). Utgår man från detta resonemang så kan man säga att även
Sverige, i likhet med UK, ligger något efter NA i utvecklingen om man ser till dagens
utnyttjande av elektroniska metoder.
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Diagram 3. Promotionmetoder som används

                 Källa: Tabell 3 s. 37; Ashcroft 2002, s. 180.

När man går vidare och ser på vilka metoder som anses effektivast för promotion av e-
tidskrifter i framtiden så är skillnaderna mellan de tre undersökningsområdena inte lika
tydliga längre (se diagram 4). Det bör dock noteras att Nordamerika fortfarande har ett lägre
intresse för muntliga promotionmetoder än vad Sverige och Storbritannien har och att man i
Sverige önskar använda länkar i OPAC i mycket högre utsträckning än vad man gör idag.

Den metod som ökat mest hos alla tre jämfört med vad som används idag är
program/mjukvara. Anledningen till att program/mjukvara ökar kraftigast i Sverige tror vi kan
ha att göra med att det har gått ett år mellan undersökningen i UK/NA och Sverige.
Utvecklingen har gått fort när det gäller att få fram program som passar för bibliotekets
hantering av e-resurser. I Sverige har man det senaste året kraftigt lanserat programmet
ELIN@, vilket flera av våra respondenter hänvisar till att vilja köpa in till sitt bibliotek.
Ashcroft resonerar att resultaten som pekar på framtiden visar att man i UK faktiskt är
medveten om de elektroniska metodernas fördelar då de helst vill se ett program/mjukvara i
sina bibliotek (Ashcroft 2002, s. 180-181).

Diagram 4. Promotionmetoder som anses effektiva i framtiden

              Källa: Tabell 5, s. 40; Ashcroft 2002, s. 181
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5.1.2 AIDA-modellen
Våra resultat i Sverige visar att tre av fyra metoder som man använder sig mest av idag riktar
sig till att göra användarna medvetna, intresserade av och informerade av e-tidskrifter (se
diagram 5). Dessa metoder riktar sig alltså till vad de Saez kallar den kunskapsmässiga och
känslomässiga nivån. Nyheter som noteras på webbplatsen vill fånga användarnas intresse för
tjänsten och öka deras kunskap. Seminarier riktar sig till nya studenter som man vill göra
medvetna om tjänsten. Att informera forskare och lärare har som tidigare nämnt två syften
dels att utöka deras kunskaper men också att locka till sig nya genom att forskarna och lärarna
för vidare kunskapen till studenter. Endast en metod syftar till direkt handling och det är den
alfabetiska titellistan med länkar som direkt för användaren vidare till e-tidskriften.

Diagram 5. Informativa promotionmetoder

                          Källa: Tabell 3 s. 37; tabell 5 s. 40

Flera av våra respondenter har kommenterat att deras e-tidskrifter idag i stort sett är helt
inarbetade och inte längre kräver någon marknadsföring. De metoder som används idag anses
heller inte vara särskilt framgångsrika. Detta kan tyda på, för att återknyta till de Saez ovan,
att bibliotekens promotion inte längre uppfyller sina specifika mål och det är dags att justera
metoderna efter de mer övergripande målen. Ytterligare stärks denna tolkning av vad
biblioteken anser vara de effektivaste metoderna i framtiden. Biblioteken vill i framtiden satsa
på metoder som lockar användaren till handling (se diagram 6). De vill helst se ett gemensamt
sökgränssnitt för samtliga e-tidskrifter, länkar från OPAC, alfabetiska titellistor och
ämneslistor. Det är här intressant att återigen dra parallellen med Nordamerika som Ashcroft
menar ligger steget före i utvecklingen och som redan idag använder flera olika metoder som
direkt kan kopplas till handling t.ex. länkar från OPAC, ämneslistor och titellistor.

Diagram 6. Aktiva promotionmetoder

                 Källa: Tabell 3 s. 37; tabell 5 s. 40

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

T ill Fo rskare o
Lärare

T ill S tudente r Nyheter på
webbp la t s

Idag

F ramt id

0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
8 0 %
9 0 %

1 0 0 %

Pr
og

ra
m
/m

juk
va

ra

Lä
nk

ar 
i O

PA
C

Alf
ab

eti
sk
 tit

ell
ist
a

Äm
ne

sin
de

lad
 lis

ta

I d a g

F r a m tid



51

Det är också värt att påpeka att Kotler säger att valet av ett verktyg ofta dikterar valet av
andra. Därför är det viktigt att vara tydlig i erbjudandet så att verktygen kan integreras med
varandra. (Kotler 1999a, s. 150). Detta skulle kunna översättas med att om man t.ex. satsar på
att lansera ett program/mjukvara för att marknadsföra bibliotekets e-tidskrifter så bör detta
verktyg ha stöd av t.ex. en användarguide online.

5.1.3 Dubbel marknadsföringsmix
Inför planeringen av elektroniska promotionmetoder så har Ashcroft påpekat att det är viktigt
att ta hänsyn till den s.k. dubbla marknadsföringseffekten. Detta medför att varje elektronisk
metod man använder för att informera och nå ut till användaren också är en produkt. Det är
därför viktigt att ta hänsyn till att denna produkt också har ett pris, en plats och måste ha sin
egen promotion. Elektroniska promotionmetoder kräver alltså mer arbete än vad man vid
första anblicken kan tro.

I vår uppsats kan vi se att biblioteken använder webbplatsen för att förmedla nyheter och
tjänster om e-tidskrifter. Samtidigt anser de inte att denna metod är särskilt framgångsrik och
intresset sjunker för den i framtiden. Anledningen till detta kan bero på att arbetet med den
dubbla marknadsföringen blivit för stor. Man kan t.ex. tänka sig att webbplatsen innebär
mycket arbete för biblioteken i form av ständiga uppdateringar samtidigt som man upptäcker
att informationen inte når ut till de avsedda användarna eftersom man inte har använt den rätta
eller den bästa promotionmetoden för webbplatsen. Metoden upplevs därför inte som
framgångsrik av bibliotekarien, trots att den med hänsyn till den dubbla
marknadsföringsmixen kanske skulle upplevas som framgångsrik. Det vet vi inte. Dock visar
detta exempel på hur viktigt det är att noga planera sina metoder utifrån ett
marknadsföringsperspektiv och ta hänsyn till hur mycket tid och pengar varje metod får lov
att kosta.

5.2 Utvärdering
Vi har försökt ringa in hur biblioteken använder utvärdering genom att fråga efter vilka
kvantitativa och kvalitativa metoder de använder i utvärderingssyfte. I marknadsföringsteorin
framgår det tydligt att utvärdering och uppföljning har en central roll i
marknadsföringsprocessen, det är den del som knyter ihop marknadsföringsaktiviteterna till
en pågående process. Genom att regelbundet samla in information och utvärdera resultatet blir
det möjligt att justera och effektivisera marknadsföringen.

5.2.1 Kvantitativa utvärderingsmetoder
Bland de kvantitativa utvärderingsmetoderna så hade Ashcrofts undersökning i Storbritannien
och Nordamerika i stort sett samma resultat som vår studie både då det gäller vad som
används idag och vad som anses effektivt i framtiden (de diagram 7 och 8). Den enda
avgörande skillnaden är att Nordamerika använder statistik från det egna nätverket i större
utsträckning än Sverige och UK.

Det är tydligt att i stort sett den enda kvantitativa metod som används idag är statistik som
förmedlas från leverantörer och att det finns ett starkt missnöje mot denna statistik som den
ser ut idag. Inför framtiden är det mycket påtagligt att respondenterna önskar att
leverantörerna standardisera statistiken samt att många också önskar att använda statistik från
det egna systemet. Genom att mäta användarstatistiken kan man räkna ut produktiviteten av
servicen t.ex. kostnad per artikel genom att mäta antal artiklar per anställdas arbetstimmar
(Tenopir & King 2000, s. 109)
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Diagram 7. Kvantitativa utvärderingsmetoder som används
     

                  Källa: Tabell 8 s. 43; Ashcroft 2002, s. 183.

Diagram 8. Kvantitativa utvärderingsmetoder som anses effektiva i framtiden

            Källa: Tabell 10 s. 45; Ashcroft 2002, s.184-185.

När det gäller användandet av statistik som utvärderingsmetod för e-tidskrifter så finns det
bättre möjligheter redan nu, ett år efter vår undersökning genomfördes. Vår undersökning
visade att det finns ett starkt intresse bland de svenska biblioteken att använda någon form av
program eller mjukvara som hjälpmedel vid hanteringen av e-tidskrifter. De flesta av dessa
lösningar erbjuder även möjligheten att ta ut egen statistik (se Pinfield 2001, online och
Alwerud 2002, s. 43-44). Även standardiserings problemet med statistiken från förlagen är på
väg att få en lösning. Flera förlag har börjat anpassa sig efter ICOLCs (som de flesta
konsortier runt om i världen är medlemmar i) riktlinjer för hur statistiken bör se ut. Flera av
de största förlagen har enats om den s.k. COUNTER standarden, som kommer kunna
implementeras i större skala i början av 2004 (COUNTER 2003, online).

Ifall biblioteken får tillgång till egen producerad statistik och standardiserad statistik från
leverantörer så har de möjlighet att utvärdera användningen av de e-tidskrifterna på basis av
ett mer tillförlitligt material än vad de har tillgång till idag. Detta material kan utnyttjas för att
inför anslagsgivare hävda e-tidskrifternas betydelse och därigenom få stöd med finansiering.
Statistiken kan också hjälpa biblioteken med ett bättre utgångsläge i samband med
nyförhandlingar. Biblioteken har ett bättre underlag än vad man någonsin tidigare haft med de
tryckta. Då vet man vad som används och inte och kan därigenom fatta beslut om och påverka
förlag och leverantörer att få mer fördelaktiga avtal.
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5.2.2 Kvalitativa utvärderingsmetoder och 4 kundpunkter
Att enbart använda användarstatistik ger inte någon information om användarens erfarenheter
och önskemål av e-tidskrifter eller om de kommer att använda tjänsten igen. För att nå en
komplett utvärdering där man tar reda på om man har nått sina mål med
marknadsföringsaktiviteterna och fram för allt för att ta reda på om kunderna är nöjda krävs
kvalitativa utvärderingsmetoder. För att kunna fokusera på kundernas tillfredsställelse och
önskemål så handlar det om vikten av att föra in de 4 kundpunkterna i marknadsföringsmixen.

Kotlers 4P fokuserar på bibliotekets taktik d.v.s. det lättaste sättet för personalen att hantera e-
tidskrifter, medan Kotlers 4 kundpunkter istället tar hänsyn till vad servicen kring e-tidskrifter
har för värde för användaren, hur lång tid det tar för användaren att hitta, om servicen är lätt
och bekväm att använda och att kommunicera på rätt sätt med kunden. Hur arbetar då
biblioteken för att få in information från användarna och ta hänsyn till deras synpunkter?

Även bland de kvalitativa utvärderingsmetoderna har resultatet från vår undersökning stora
likheter med Storbritannien och Nordamerika. Det är tydligt att det hos alla är informella
diskussioner som både används mest idag och anses som effektivast i framtiden och att
intresset för de övriga metoderna är relativt lågt. UK och framförallt NA visar dock mindre
intresse för formella möten både idag och i framtiden än vad vi gör.

Vårt resultat visar att de kvalitativa metoder som används av biblioteken idag uteslutande är
muntliga metoder i form av informella diskussioner eller formella möten med
forskare/lärare/kollegor/studenter (se diagram 9). Detta visar hur viktigt det är med
kommunikation och att kommunicera på rätt sätt. Med muntliga metoder kan man fånga upp
åsikter och information om tjänsten som inte skulle komma fram med andra metoder t.ex.
enkät eller observation. Genom samtal kan frågor ställas och svar ges som är för
komplicerade att formulera i t.ex. en enkät. Nackdelen med muntliga utvärderingsmetoder är
att den saknar möjlighet till kontinuitet och uppföljning. Kotler menar dock att det är mest
gynnsamt för effektivisering av marknadsföringen när utvärderingen är planerad på förhand
och att den genomförs med regelbundna mellanrum. Det är också viktigt att resultaten
dokumenteras så att man har något att jämföra med (Kotler 1999a, s. 230).

Diagram 9. Kvalitativa utvärderingsmetoder

                 Källa: Tabell 9 s. 44; tabell 11 s. 45
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Även när man studerar vilka kvalitativa utvärderingsmetoder som respondenterna anser vara
effektiva i framtiden ser man ingen direkt tendens av åt vilket håll man önskar gå (se diagram
9). I framtiden ser det ut som att muntliga metoder kommer att dominera. Dock ökar, om än
marginellt, målgruppsundersökning i framtiden. Även formulär på webbplatsen och
undersökning med e-postenkät ökar.

Vi tror att biblioteken har mycket goda förutsättningar att få kunskap om användarens behov i
framtiden, om man satsar mer på kvalitativa metoder. Det är en nödvändighet med en
ordentlig, välplanerad och regelbundet återkommande kvalitativ utvärdering för att anpassa
servicen efter kundens behov och även e-tidskriftens eller servicens utveckling. Biblioteket
får inte slå sig till ro och tro att bara för att användarna har börjat vänja sig vid e-tidskrifter så
är arbetet med promotion och utvärdering klart. Enligt marknadsföringsteorin är detta arbete
en ständigt pågående process p.g.a. att omvärlden förändras hela tiden, det kommer nya
produkter, användarnas behov skiftar och tjänsten måste anpassas till detta.

Ett viktigt område är att genom målgruppsundersökningar fördjupa kunskapen om olika
användargruppers behov. Det kan t.ex. röra sig om distansstudenter eller om forskares behov
inom olika ämnesområden. Om man utvecklar kunskapen om olika användargrupper har man
mycket större möjlighet att kunna skräddarsy servicen efter deras behov.

Anledningen till att få bibliotek använder elektroniska utvärderingsmetoder kan bero på att
det idag finns en alltför liten kunskap och erfarenhet om hur dessa metoder fungerar. Det som
talar för dessa metoder är att det krävs en mindre arbetsinsats att t.ex. lägga ut ett
webbformulär som samlar in användares synpunkter på en kontinuerlig basis. Dock måste
man ha en plan för hur man ska gå vidare med den insamlade informationen. E-postenkät
skulle kunna användas med den fördelen att distributionen går snabbt och det finns
statistikprogram som hjälper till med bearbetningen av informationen. Det krävs dock lite
datakunskaper för att komma igång, men det finns goda möjligheter att en sådan metod kan
vara mer effektiv och tidsbesparande än en traditionell enkät.

De Saez menar att bibliotekarier redan idag är förtrogna med promotion eftersom det är den
del av marknadsprocessen som de har haft mest erfarenhet av. Ett bevis på detta kan vara att
trots bristerna i hur man utvärderar promotion så vill man i framtiden se fler aktiva
promotionmetoder som leder användaren direkt till tjänsten i Sverige, men det skulle vara
ännu bättre ifall dessa beslut baserades på resultatet av en utvärdering.

5.3 Problem med marknadsföringsprocessen

5.3.1 Utvärdering av promotion
När det gäller utvärdering av promotionmetoder så visar det resultat som vi har tillgång till
från UK och NA mycket stora likheter med vårt undersökningsresultat. Närmare två
tredjedelar av de svenska respondenterna och uppåt tre fjärdedelar av respondenterna i både
Storbritannien och Nordamerika anger att de helt saknar utvärdering av de promotionmetoder
som används för e-tidskrifter. I sin studie av UK och NA resonerar Ashcroft att den mycket
låga utvärderingsnivån av promotion indikerar att man saknar ett formellt förhållningssätt till
marknadsföring av de e-tidskrifterna. Detta signalerar ett behov från bibliotekarierna att utöka
sina kunskaper om marknadsföring (2002 s. 183). Ashcroft varnar också för att utvärdering av
promotion kan väntas bli både dyr och tidskrävande i framtiden, eftersom det saknas
grundkunskaper i hur man utvärderar metoderna (2000, s. 470).
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Kotler anser att man regelbundet bör gå igenom sina marknadsföringsaktiviteter och göra
nödvändiga justeringar. I samband med detta bör man ställa sig följande frågor: Vilka
marknadsverktyg är viktigast? Saknas några? Är några slöseri med pengar? Fungerar
verktygen tillsammans? Vilka verktyg ska få större eller mindre del av budgeten? Hur ser
effektiviteten ut i dagsläget? Har man identifierat de viktigaste kundgrupperna? Kan man
förutsäga kundernas behov och hur nöjda de är? (Kotler 1999a, s. 151).

Genom att utvärdera promotion så skulle biblioteken kunna komma åt flera av de frågor som
Kotler ställer ovan. Vårt resultat visar som sagt att de flesta bibliotek överhuvudtaget inte
utvärderar eller kontrollerar hur väl de promotionaktiviteter man använder fungerar i olika
hänseenden. Detta innebär att man får både svårt med att veta vilka metoder som är mest
effektiva, vilka metoder som kompletterar varandra och vilka metoder som är överflödiga. De
får även svårt att veta vilka metoder som möter användarnas behov och inte. Promotion är
bibliotekens kommunikationsverktyg med användarna och genom utvärdering ger man dels
ge användarna en chans att kommunicera tillbaka och dels sig själv en möjlighet att förbättra
och anpassa sin promotion.

Om biblioteket genomförde regelbunden utvärdering av sina olika promotionmetoder så borde
resultatet ge vid hand en mix av promotionmetoder som bygger på användarens behov men
står i relation till bibliotekets resurser. Det är intressant att analysera våra svar i enkäten om
vilka promotionmetoder som anses vara mest effektiva i framtiden med tanke på att de flesta
bibliotek inte utvärderar metoderna idag. Högst på listan hittar vi program/mjukvara som gör
samtliga bibliotekets e-tidskrifter sökbara i ett gemensamt gränssnitt vilket är en metod som
fyller ett stort behov hos användarna (i och med problemet med olika gränssnitt och databaser
etc.). Därefter kommer två olika muntliga metoder, direkt till lärare och forskare som för
vidare till studenter, vilket är en metod som når särskilda användargrupper effektivt till en
liten arbetsinsats. Sedan har vi seminarier som når en stor grupp studenter och kräver
kontinuerlig arbetsinsats från bibliotekarierna som håller i undervisningen. Därefter har vi
olika listor med länkar och länkar från OPAC. Listorna kräver alla underhåll. Frågan
biblioteken borde ställa sig inför framtiden är vilka av dessa metoder som överlappar
varandra. Är det t.ex. nödvändigt med både seminarier och information till forskare och
lärare? Måste man har både ämnes- och alfabetisk lista när man har länkar i OPAC? Det är
givetvis så att denna kombination av promotionmetoder förändras i och med att användarnas
kunskaper förändras. Alla bibliotek är olika. Det som är rätt kombination för ett bibliotek
behöver nödvändigtvis inte vara rätt för ett annat. Vår poäng med detta är att beskriva vikten
av att utvärdera sina promotionmetoder för att veta vad som är mest effektivt och därmed
kunna anpassa sig. Det finns både tid och pengar att spara genom att hålla sin marknadsmix
uppdaterad.

De bibliotek som faktiskt utvärderar sin promotion väljer att göra det genom oregelbundna
kontroller. Det är förvisso bättre än att inte göra någonting alls, men enligt
marknadsföringsteorin är det mest gynnsamt att utvärdering är på förhand planerad och
genomförs med regelbundna mellanrum.
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5.3.2 Hinder för att genomföra promotion och utvärdering
I vår undersökning framkom också vilka hinder som biblioteken upplevde för att genomföra
utvärdering och promotion. Man kan se likheter i alla tre undersökningsområdena bland de
hinder som upplevs (se diagram 10 och 11). Ashcroft har påpekat att UK sett fler och större
hinder än NA, men jämfört med Sverige så upplever UK mindre och färre hinder för
promotion. Detta kan på nytt vara ett tecken på att NA befinner sig steget före både Sverige
och Storbritannien.

Bland de främsta hindren i alla tre undersökningsområdena var att biblioteken upplevde
tidsbrist att genomföra både promotion och utvärdering (se diagram 10). Till denna fråga
saknar vi en del resultat från Ashcrofts undersökning, men det finns trots detta stora likheter
med vår undersökning.

Diagram 10. Tidsbrist för att genomföra promotion och utvärdering

                 Källa: Tabell 2 s. 35; tabell 7 s. 42; Ashcroft 2002, s. 179 och s. 183-184

När biblioteken klagar på tidsbrist för att genomföra promotion kan det tolkas som en brist på
planeringsstadiet av marknadsföringsprocessen. Ur ett marknadsföringsperspektiv ser man
med allvar på brister i planering. Detta är en fråga som ledningen på biblioteket har ansvar
för. De ska se till att tid avsätts för de marknadsföringsaktiviteter som man har beslutat om.
Problemet med att det inte finns tillräckligt med tid för support till användare handlar däremot
om planeringen av vilka kommunikationsverktyg man ska välja att satsa på. Varje metod
kostar tid eller pengar och beslut måste fattas i enlighet med den kommunikationsmix man
väljer att satsa på. Enligt Kotler kan ett företag vara mycket bra på strategisk och taktisk
marknadsföring och likväl misslyckas om de inte är bra på att organisera sina
marknadsföringsaktiviteter. Vad företaget saknar är en sund marknadsplan där alla strategier
och all taktik integreras. (Kotler 1999a, s. 201-202).

När man går vidare och studerar vilka övriga hinder som respondenterna angivit framkom det
på flera ställen i vår undersökning liksom i Ashcrofts studie i UK och NA att biblioteken
upplever problem med leverantörers och förlags tjänster (se diagram 11). Biblioteken uppger
att de har stora problem med förlag och leverantörer som lägger till eller drar tillbaka titlar.
De upplever också att bristen på standardisering mellan olika förlags och leverantörers
sökfunktioner är ett problem som försvårar sökprocessen för användaren. Likaså upplever
biblioteken att den stora mängden databaser försvårar för biblioteket att marknadsföra e-
tidskrifter till användaren. Missnöjet med användarstatistiken syns också tydligt på ett flertal
ställen i undersökningen.
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Diagram 11. Hinder för att genomföra promotion och marknadsföring

                    Källa: Tabell 2 s. 35; tabell 7 s. 42; Ashcroft 2002, s. 179 och s. 183-184

När man upplever hinder är ett nära samarbete och god relation med leverantörer och andra
partners en bra metod för att förbättra situationen. Leverantören ses i marknadsföringsteorin
som en samarbetspartner och det är viktigt för företagets framgångar att kvaliteten på servicen
och samarbetsviljan är god (Kotler 1999a, s. 109).

Vår undersökning visar även att de flesta bibliotek samarbetar med leverantörer och förlag,
med andra bibliotek och med olika konsortier. Det är en bra utgångspunkt för att lösa många
av de problem som biblioteken upplever i samband med hanteringen av e-tidskrifter. Vårt
resultat visar även att väldigt många bibliotek är intresserade av att få hjälp med delar av sin
marknadsföring, t.ex. med online guider, nedladdningsbara presentationer och
användarstatistik. I Ashcrofts undersökning från NA påpekade dock flera respondenter att
informationsmaterial från utgivaren kan innehålla missledande information till användaren
eftersom förlagens mål är att tjäna pengar, och inte som bibliotekens mål som ju är att nå ut
med information på bästa sätt. (Ashcroft & McIvor, 2001, s 383)
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5.4 Slutsatser
Med denna undersökning har vi försökt att besvara följande frågeställningar:
• Hur används promotion i samband med marknadsföring av e-tidskrifter idag och vad

anses effektivt i framtiden?
• Hur används utvärdering i samband med marknadsföring av e-tidskrifter idag och vad

anses effektivt i framtiden?
• Vilka problem ser vi med bibliotekens marknadsföring?
• Vilka likheter och skillnader märks mellan Sverige, Nordamerika och Storbritannien?

Vi har kunnat se att de promotionmetoder som används mest idag riktar sig främst till att
informera och väcka intresse hos kunden t.ex. seminarier, informerar direkt till forskare och
lärare och nyheter på webbplatsen. Dessa metoder ses inte som framgångsrika. När vi frågar
om vad de anser effektivast i framtiden så väljer de promotionmetoder som påverkar kunden
till handling och använda tjänsten, t.ex. genom program/mjukvara, länkar från OPAC,
ämneslistor och alfabetiska titellistor.

Vi har kunnat se att de utvärderingsmetoder som används är dels användarstatistik från
förlag/leverantör och dels informella diskussioner. Vi har kunnat påvisa upplevda brister i
dessa båda metoder dels är förlagens användarstatistik opålitlig och informella diskussioner ej
tillräcklig för att kunna följa upp resultat i längden. I framtiden anses standardiserad statistik
vara den allra mest effektiva metoden. Vi ser ingen efterfrågan på nya elektroniska
utvärderingsmetoder i framtiden.

Vi har kunnat konstatera en rad olika problem i samband med marknadsföringen av e-
tidskrifter. Många av dessa problem kan knytas till förlagens tjänster och skulle kunna
avhjälpas på sikt genom samarbete i olika former t.ex. standardisering av statistik, hjälp med
online guider till databaser, arkivering. Andra problem kan knytas till bibliotekets ledning och
brister i marknadsföringsprocessen t.ex. uppger biblioteken tidsbrist vilket tyder på brister i
planeringen. Ett stort problem är det faktum att många bibliotek inte utvärderar sina
promotionmetoder vilket kan medföra stora förluster i tid och pengar om man satsar på fel
metoder.

Vidare har vår undersökning visat på stora likheter men också några skillnader i relation till
Ashcrofts undersökning av Storbritannien och Nordamerika. När det gäller promotion så
använder Nordamerika fler elektroniska metoder och anser dessa vara framgångsrika, vilket
tyder på att de ligger steget före Sverige och Storbritannien som vill ha elektroniska metoder i
framtiden. När det gäller utvärdering så är likheterna stora mellan länderna, alla vill ha
standardiserad användarstatistik från förlagen. Intresset för kvalitativa utvärderingsmetoder är
oroande lågt och skulle i framtiden kunna leda till sämre tillvaratagande av kundens behov.
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Sammanfattning
Uppsatsen handlar om marknadsföring av e-tidskrifter på svenska universitets- och
högskolebibliotek. Undersökningen är i första hand fokuserad på promotion och utvärdering,
d.v.s. de delar av marknadsföringen som handlar om kommunikationen med kunden. I maj
2002 skickade vi ut en enkät till Sveriges samtliga universitets- och högskolebibliotek. Vi fick
en stor respons, hela 84% svarade. Syftet var att undersöka hur biblioteken marknadsför sina
e-tidskrifter till användare samt att jämföra med en liknande studie som genomförts i
Storbritannien och Nordamerika. Vi var intresserade av att få reda på vilka promotion- och
utvärderingsmetoder de använde och vilka de ansåg vara mest effektiva i framtiden. Vi ville
också få reda på vilka problem biblioteken har i samband med marknadsföringen av e-
tidskrifter.

Enkätfrågorna hade konstruerats och använts år 2001 av Linda Ashcroft. Större delen av
hennes resultat finns publicerade i ett par artiklar som vi presenterade inledningsvis. Vi valde
att översätta enkäten till svenska och gjorde marginella justeringar av innehåll och betydelse.
För att kunna relatera våra resultat till den förra studien valde vi samma distributionssätt via
e-post och baserade även vårt urval av universitets- och högskolebibliotek på dessa grunder.
Undersökningen omfattade samtliga 38 universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

Den teoretiska inramningen bestod av marknadsföringsteoretikern Philip Kotler och hans
anhängare inom biblioteksforskningen t.ex. Eileen de Saez, Darlene Weingand, Jo Bryson. Vi
riktade oss särskilt till kommunikationsdelen i marknadsföringsprocessen som har med
promotion och utvärdering att göra.

Våra undersökningsresultat visar att de metoder man främst använder sig av idag t.ex. att
förmedla nyheter om utveckling och tjänster på bibliotekets webbplats, att hålla seminarier till
studenter om e-tidskrifter genom t.ex. introduktionskurser etc., att marknadsföra e-tidskrifter
direkt till forskare och lärare. De metoder som anses effektiva i framtiden är t.ex.
program/mjukvara genom vilket bibliotekets e-tidskrifter kan sökas i ett gemensamt
gränssnitt, att använda alfabetisk titellista med länkar på bibliotekets/universitetets webbplats,
att använda elektroniska länkar från bibliotekets OPAC samt att använda ämnesindelade listor
med länkar från bibliotekets webbplats riktar sig till direkt användning av tjänsten.

Vårt resultat visar också att de flesta bibliotek saknar information om vilka promotionmetoder
som är effektiva och vilka som skulle behöva revideras då de inte väljer att inte utvärdera sina
promotionmetoder. Teorin menar att utan en kontinuerlig uppföljning av promotion kan de ej
effektivisera sina aktiviteter. Vårt resultat visar även att biblioteken förlitar sin utvärdering till
största del på användarstatistik som uppenbarligen inte är standardiserad, tillräckligt
detaljerad och inte heller heltäckande för alla titlar. I framtiden anses att den mest effektiva
utvärderingsmetoden är standardiserad användarstatistik från förlag eller statistik från det
egna systemet. Vad gäller den kvalitativa utvärderingen, att ta reda på användarens behov, om
tjänsten uppfyller användarens förväntningar vad gäller tillgänglighet och tid det tar att söka.

Biblioteken upplever tidsbrist i samband med uppföljning och promotion vilket tyder på
brister i marknadsföringsplanen. För att marknadsföringsprocessen skall fungera  krävs att tid
avsätts för olika typer av marknadsföringsaktiviteter. Många upplever att leverantörer och
förlag försvårar bibliotekets promotion genom t.ex. ändringar i titellistor, låta användaren
söka i många databaser och med olika gränssnitt. De försvårar för utvärdering genom att inte
förmedla standardiserad statistik. Biblioteken kan heller inte med de utvärderingsmetoder som
uppgivits erhålla nödvändig information om kunden för att fatta beslut som gynnar processen.
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Nordamerika ligger steget före Storbritannien och Sverige vad gäller de promotion- och
utvärderingsmetoder som används idag. Nordamerika utnyttjar de elektroniska möjligheterna i
större utsträckning än vad Storbritannien och Sverige gör. Fler i Nordamerika genererar också
statistik ur det egna systemet/nätverket och har därmed tillgång till en mer tillförlitlig statistik
än vad Storbritannien och Sverige har. I framtiden ser vi likheter som pekar på att alla tre
länder är på väg mot samma håll. De vill alla ha en mjukvara som gör det möjligt att söka i ett
gemensamt gränssnitt.
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