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Abstract: This user study was carried out at the library at Chalmers University of Technology
in Gothenburg in the spring of 1999. Chalmers wanted to investigate how much their
employees use electronic journals. To facilitate decision making and be cost effective, the
library needed to know about their customers’ opinions. The main purpose was to investigate
the usage of electronic journals, how the library’s  choice of these journals affects the
frequency of use and what the attitudes towards them are. A questionnaire was sent out to
2 400 employees; 477 replies were received. The result shows that 55% of the respondents
use electronic journals at least once a month. The major advantages of  electronic journals are,
according to the study,  the easy access and the option to work from one’s own desk. The
major disadvantage is the difficulty in scanning them. Two thirds of the respondents are
willing to let go of the print journal at the library in favour of the electronic one, but only one
fifth are willing to give up their departmental subscriptions. For a majority, conditions such as
user friendliness and archiving must be fulfilled before electronic journals can be fully
accepted.
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Vi tackar BIBSAM för det ekonomiska bidrag som gjorde
det möjligt för oss att delta i en inspirerande konferens,
”Abonnementer på elektroniske midler” i Reykjavik hösten 1999.
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1 Inledning
Det snabbt ökande utbudet av elektroniska tidskrifter har ställt universitetsbiblioteken inför
nya frågor. Den viktigaste är kanske: Accepterar våra kunder elektroniska tidskrifter? Följt av:
Accepterar våra kunder att ha tillgång enbart till elektroniska tidskrifter?

Elektroniska tidskrifter innebar under de första åren som de fanns tillgängliga på
marknaden stora kostnadsökningar för universitets- och högskolebiblioteken. En vanlig
prismodell har varit att biblioteken är tvungna att behålla den tryckta versionen för att till en
extra kostnad på cirka 15 procent erhålla den elektroniska (Prior, 1999).

De svenska universitets- och högskolebiblioteken har bildat ett nationellt konsortium som
med BIBSAM, avdelningen för nationell samordning och utveckling vid Kungliga biblioteket,
som koordinator upphandlar både bibliografiska databaser och fulltextdatabaser. På detta sätt
kan ekonomiskt fördelaktiga licensavtal ingås med databasleverantörer. I en övergångsperiod
erhåller biblioteken statliga subventioner genom BIBSAM, men avsikten är att biblioteken på
sikt ska klara finansieringen själva genom att erhålla tillräckliga medel från sin huvudman. Ett
av de villkor som BIBSAM ställer för att sluta avtal är att köparen även sedan att avtalet har
upphört ska garanteras arkivtillgång till det innehåll i databasen som motsvarar den tidsperiod
avtalet omfattat. BIBSAM arbetar även för att utveckla en gemensam prismodell som baseras
på antalet potentiella användare. (Nilsson, 1999)

Dessa upphandlingar görs i form av paketköp vilket innebär att det bibliotek som ansluter
sig till ett avtal inte kan välja ut titlar från ett visst förlag utan måste ta dem alla. Utöver
upphandlingen genom BIBSAM kan biblioteken givetvis ha enskilda prenumerationer på
elektroniska tidskrifter.

Förhållandena ändras snabbt och den prismodell som nämndes ovan är nu mindre vanlig
än tidigare. Istället kostar enbart tryckt eller enbart elektronisk version lika mycket och
biblioteket betalar extra om det vill ha bägge versionerna. Vissa förlag tillåter inte att den
tryckta tidskriften sägs upp men tar ingen merkostnad för den elektroniska. Däremot blir det
vanligare att förlagen endast erbjuder sitt totala utbud av elektroniska titlar och beräknar priset
för elektronisk tillgång på universitetets totala antal prenumerationer på förlagets tryckta
tidskrifter vilket leder till en kostnadsökning för biblioteket. (Lindström, 2000)

1.1 Avsikten med denna undersökning

Chalmers tekniska högskolas bibliotek satsade under 1999 på en kraftigt utökad distribution
av elektroniska tidskrifter över Chalmersnätet.

Biblioteket har som målsättning att göra så många biblioteksfunktioner som möjligt
tillgängliga från varje arbets- och studieplats på Chalmersområdet, det vill säga att skapa ett
virtuellt bibliotek. Avsikten är dock inte att avveckla tryckt material, utan att uppnå en
optimal avvägning mellan digitala och traditionella pappersbundna resurser.

Under de närmaste tre åren är det meningen att antalet elektroniska tidskrifter ska öka
markant.  Prenumerationer på motsvarande tryckta tidskrifter ska sägas upp då: 1) Det är
lämpligt ur ekonomisk synvinkel. 2) Den tekniska kvaliteten är tillräckligt god. 3)
Långtidsåtkomlighet är garanterad. 4) Det är acceptabelt för bibliotekets kunder.

Vissa tidskrifter kommer under överskådlig tid att hållas tillgängliga i både digital och
tryckt form. (Bibliotekets plan för strategisk utveckling 2000-2002 samt verksamhetsplan för
2000, 1999)
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Det är dessutom en önskvärd utveckling att de enskilda institutionerna upphör med
prenumerationer på tryckta versioner av tidskrifter som finns tillgängliga via Chalmersnätet,
detta skulle innebära en besparing för Chalmers som helhet (Sverrung, 1999).

För att kunna genomföra denna förändring på ett bra sätt där hänsyn tas till användarnas
önskemål och behov beslutade biblioteket att tillfråga samtliga anställda om deras åsikter i
dessa frågor genom en enkät.

Vi1 har utfört ovan nämnda undersökning för Chalmers bibliotek och grundar vår uppsats
på den. I uppsatsen görs också en jämförelse med andra liknande undersökningar utförda vid
universitet och forskningsinstitut.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket de elektroniska tidskrifterna används
inom olika grupper på Chalmers tekniska högskola samt vilken inställning de Chalmers-
anställda har till elektroniskt material kontra tryckt.

De frågeställningar vi tar upp är:
1) Hur ser användningen av elektroniska tidskrifter ut för olika grupper på Chalmers?

Speciellt intressant är:
Hur varierar användningen mellan grupper som har olika utbud av elektroniska tidskrifter?

2) Hur ser inställningen till elektroniska tidskrifter ut bland olika grupper på Chalmers?
3) Hur ställer sig de Chalmersanställda till att enbart ha tillgång till den elektroniska

versionen av en tidskrift och hur påverkas detta ställningstagande av deras upplevelse av
och inställning till elektroniska tidskrifter?

De olika grupper som åsyftas är framförallt de sektioner representerande olika ämnesområden
som Chalmers är indelat i samt personalkategorier, men också ålder och i viss mån kön. De
olika sektionerna har ett starkt varierande utbud av elektroniska tidskrifter.

Utbudet karakteriseras av faktorer som antal titlar inom ett visst ämnesområde, hur länge
det har funnits elektroniska tidskrifter inom området, hur väl ämnesområdet ifråga täcks samt
kvalitet.

Som mått på hur väl de olika ämnesområdena täcks av det elektroniska utbudet kommer
vi att använda dels bibliotekets bedömning, som presenteras i kapitel 4.1.1, dels
respondenternas uppgifter från enkäten.

Med kvalitet avses dels teknisk standard dels innehållets standard och relevans, det vill
säga har tidskriftens innehåll genomgått peer review och är titeln utvald eller följer den med i
ett paketköp. Peer review är en kvalitetsgranskning som utförs vid tidskriftens redaktion av
experter inom respektive ämnesområde.

1.2 Definition av elektronisk tidskrift

I ”Katalogiseringsregler för svenska bibliotek” (KRS) som är en svensk version av ”Anglo
American Cataloguing Rules” (AACR2) definieras en seriell publikation enligt följande:

”Publikation, oavsett medium, utgiven i på varandra följande delar
med numerisk eller kronologisk beteckning och avsedd att fortsättas
utan fastställd avslutning. Seriella publikationer inbegriper periodiska
skrifter såsom tidskrifter, tidningar, årsböcker, handlingar från
institutioner samt monografiska serier.” (KRS, 1990, s. 513)

Denna definition tillämpas utan svårigheter på de elektroniska tidskrifter som är en
elektronisk version av en tryckt tidskrift (Duranceau & Geller, 1996). Jones kommer till
                                                          
1 En av uppsatsens författare (Hanna-Kari Andersson) har tidigare varit doktorand vid institutionen för kemisk
apparat- och anläggningsteknik på Chalmers.
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samma slutsats men argumenterar vidare att just elektroniska versioner av tryckta tidskrifter
är en övergångsform i den meningen att den numeriska eller kronologiska beteckningen
kommer att försvinna och att de därmed förlorar en av de karakteristika som gör dem till en
seriell publikation enligt AACR2 (enl. Duranceau & Geller, 1996).

De elektroniska tidskrifter som denna uppsats avser är elektroniska versioner av tryckta
vetenskapliga tidskrifter och de innefattas därmed i KRS:s definition av seriell publikation.

1.3 Vetenskaplig kommunikation

Tidskriftens roll i det vetenskapliga kommunikationssystemet framgår av nedanstående
modell över vetenskaplig kommunikation som William Garvey och Belver Griffith utarbetade
i mitten på sextiotalet. Modellen baserar sig på studium av psykologers kommunikations-
mönster men har visat sig vara generellt tillämpbar, tidsskalan varierar dock mellan olika
discipliner. Den inkluderar formell och informell kommunikation; muntlig kommunikation
mellan individer och grupper samt publicering i tidskrifter och böcker. Publicering av en
artikel i en vetenskaplig tidskrift där den innan den antas genomgår peer review fyller
traditionellt funktionen att informera människor utanför de forskargrupper som arbetar inom
det egna området och är forskarens sätt att meritera sig. (Hurd, 1996)

Figur 1.3.1 ”Traditional Garvey/Griffith model” (Hurd, 1996).

Sedan denna modell utarbetades har informationstekniken utvecklats mycket vilket medfört
både ökade och förändrade möjligheter till kommunikation. För att visa hur denna utveckling
påverkat eller kan komma att påverka den vetenskapliga kommunikationen väljer vi att
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redovisa ytterligare två modeller hämtade från Hurd; en moderniserad Garvey/Griffith modell
och en modell hon benämner ”no-journal model”.

Lynch skiljer mellan modernisering respektive omvandling av vetenskaplig
kommunikation. Modernisering innebär att ny teknik tas i anspråk för att göra samma sak som
tidigare men på ett mer effektivt sätt. Omvandling innebär att den nya tekniken i grunden
förändrar förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation och därmed förändrar processen
som sådan. (enl. Hurd, 1996)

Hurd diskuterar ett antal tillämpningar av datorbaserad informationsteknik och drar
följande slutsatser. E-post ökar möjligheten till informell kontakt, både med kollegor man
redan känner och med större grupper okända kollegor via diskussionslistor. Om dessa
diskussionslistor inte har medlemskontroll utan är öppna för alla kommer de att bidra till en
verklig omvandling av det vetenskapliga kommunikationssystemet eftersom nya grupper får
möjlighet att deltaga i diskussionen. Elektroniska konferenser kan vidare medföra att tid och
ekonomiska resurser utnyttjas bättre. Däremot missar man den sociala kontakten som en
vanlig konferens erbjuder. Den elektroniska tidskriften måste för att lyckas fylla alla
funktioner som den tryckta gör inklusive meritvärdet.

Hurd påpekar också att även andra krafter såsom globaliseringen av forskningen och
ökad tvärvetenskaplig forskning kräver förändring av det bestående kommunikationssystemet.

I den moderniserade modellen, se figur 1.3.2, har varje enhet påverkats av den nya
informationstekniken. Jämte ovan nämnda tillämpningar förekommer också elektroniska
preprint-arkiv, det vill säga en artikel görs tillgänglig innan den är antagen för publicering i en
peer reviewed vetenskaplig tidskrift. Tekniken förkortar tidsfördröjningen i kommunikations-
processen betydligt samtidigt som den vetenskapliga tidskriften fortfarande är basenheten i
distributionen av forskningsresultat. Denna modell representerar alltså just en moderniserad
men inte omvandlad kommunikationsprocess.

Figur 1.3.2 ”Modernized Garvey/Griffith model” (Hurd, 1996).

Nästa steg, som åskådliggörs nedan, är att låta den vetenskapliga tidskriftens roll som
distributionsenhet övertas av den enskilda artikeln. Kvalitetsgranskningen, peer review, utförs
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dock fortfarande av experter knutna till tidskriftens redaktion. Det elektroniska mediet
erbjuder alltså möjligheten att göra en artikel tillgänglig så snart den är färdig för publicering
istället för att vänta på övriga artiklar som ska vara med i ett visst nummer av tidskriften.

Figur 1.3.3 ”No-journal model” (Hurd, 1996).

Hurd diskuterar även den omvandling av kommunikationssystemet som det skulle innebära
om peer review eliminerades ur processen, vilket det elektroniska mediet gör möjligt.
Denna omvandling föreslås enligt Hurd av vissa forskare som är kritiska mot peer review. De
hävdar att de som arbetar inom etablerade vetenskapliga paradigm samt de som tillhör de
mest prestigefyllda institutionerna favoriseras av systemet medan de som ifrågasätter
existerande teorier och de som forskar inom tvärvetenskapliga områden har svårt att få artiklar
publicerade.

Avslutningsvis betonar Hurd att nya och gamla kommunikationssystem kommer att
existera samtidigt under lång tid framöver: Bara tiden kan ge svar på frågan hur tekniken
kommer att förändra grundförutsättningarna för det vetenskapliga kommunikationssystemet
och därmed leda till ett system helt annorlunda än det som utformades innan datorer var
allmänt förekommande.

2 Andra användarundersökningar
Detta kapitel redovisar sju undersökningar som behandlar användningen av elektroniska
tidskrifter vid universitet och forskningsinstitut. Undersökningarna löper kronologiskt under
tidsperioden 1996 – 1999.

Under perioden från 1996 fram till idag har utvecklingen av elektroniska tidskrifter gått
fort varför det är intressant att se om undersökningar som samtliga är utförda vid
vetenskapliga institutioner men vid olika tidpunkter uppvisar någon skillnad i användningen
av och inställningen till elektroniska tidskrifter. Vi har studerat undersökningar utförda vid
följande institutioner:

•  Handelshögskolan i Stockholm, 1996
•  University of Strathclyde, slutet av 1996 till början av 1997
•  Tilburg University, 1997-1998
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•  Princeton University, 1997
•  Stanford University, 1998
•  Max Planckinstitutet, 1999
•  FinELib, 1999
Samtliga undersökningar utom den från Tilburg University är enkätundersökningar.

Vi redovisar undersökningarna var för sig samt gör en sammanfattning och jämförelse i
kapitel 2.8. En jämförelse med resultatet från vår undersökning görs i kapitel 6.

2.1 Handelshögskolan i Stockholm

Vid biblioteket på Handelshögskolan i Stockholm utfördes under våren 1996 en
användarundersökning (Ericson-Roos, 1997). Syftet med undersökningen var att ”skapa
underlag för att anpassa bibliotekens tidskriftshantering till forskarnas behov och förändrade
arbetssätt i en informationsteknologisk miljö” (Ericson-Roos, 1997 s. 14). Undersökningen
riktades till samtliga forskare, lärare och doktorander inom ekonomiämnen vid universiteten i
Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund samt Internationella Handelshögskolan i
Jönköping.

Den grupp som regelbundet använde elektroniska tidskrifter var liten, 5 procent. Det
fanns dock en grupp på cirka 20 procent som har svarat att de använder elektroniska
tidskrifter ibland, den totala andelen användare i denna undersökning är därför cirka 25
procent.

Det fanns en rad olika anledningar till att inte läsa elektroniska tidskrifter. 50 procent av
de som inte använde elektroniska tidskrifter kände inte till att de fanns och lika stor andel
visste inte hur man hittar dem i datorn.

Denna undersökning utgår från ett antal hypoteser, en av dem lyder ”yngre forskare är
mer intresserade av ny teknik än andra” (Ericson-Roos, 1997 s. 14). Resultatet visar att yngre
forskare i större utsträckning än äldre är redo att använda sig av ny teknik. De yngres vilja att
ändra sitt sätt att arbeta var också större och författaren anser att det är denna grupp man
framförallt bör satsa på när det gäller ny teknik.

”Forskare tycker inte om att läsa elektroniska tidskrifter” var en annan hypotes som
författaren undersökte (Ericson-Roos, 1997 s. 14). Det var endast ett litet antal forskare som
läste elektroniska tidskrifter men med hänsyn till att det inte fanns så många tillgängliga våren
1996 så var det fler än väntat som var positiva till dem.

För att se på skillnader i åldersgrupp, ämne och olika bibliotek har författaren gjort ett
antal profiler. Vi har tagit med det som är relevant att jämföra med vår undersökning,
nämligen åldersprofil: Yngre forskare använde elektroniska tidskrifter i större utsträckning än
äldre och de hade också ett annat sätt att förhålla sig till den elektroniska utvecklingen. De
använde också oftare bibliografiska databaser och bibliotekens onlinekataloger. De yngre
forskarna använde också i stor utsträckning olika vägar för att finna information, de var
intresserade av äldre forskningsresultat och använde ofta referenser i tidskrifter. Abstracts var
också viktigare för de yngre än för de äldre forskarna. För äldre forskare var det viktigt att ha
tillgång till den senaste utvecklingen inom ett ämne och de sökte ofta sin information i de
senaste numren av en tidskrift.

De för- och nackdelar med elektroniska tidskrifter som angivits anses av författaren
överensstämma med resultaten från andra undersökningar, och i sin helhet så var attityden
mer positiv än negativ. I de fria kommentarerna som respondenterna hade möjlighet att ge har
de också uppgivit fler fördelar än nackdelar. De två främsta fördelarna med elektroniska



1111

tidskrifter ansågs vara att de är tillgängliga och att det går fort att nå dem. Den största
nackdelen ansågs vara att de är svåra att läsa.

Flera kommentar ur denna enkät visar att forskningsprocessen är mycket mer spontan än
vad som framkommer av enkäten. Att kunna browsa igenom material och göra slumpmässiga
upptäckter och få nya infallsvinklar är viktigt, det är resultat som enligt denna undersökning
också framkommit av andra undersökningar.

2.2  University of Strathclyde

Denna undersökning utfördes vid University of Strathclyde i slutet av 1996 och början av
1997 (Tomney & Burton, 1998). Syftet var att undersöka användning av och attityd till
elektroniska tidskrifter bland forskare och lärare från fem olika fakulteter vid ett brittiskt
universitet: Science, Engineering, Art, Business School och Education. Från ovanstående fem
fakulteter valdes vardera två institutioner som representerade olika ämnesområden ut. Ett krav
var att institutionerna skulle ha elektroniska tidskrifter som var relevanta för deras
ämnesområde.

Cirka 30 procent angav att de använde elektroniska tidskrifter. Störst andel användare
fanns inom Business (45%), Science (35%) och Engineering (30%), men de var i minoritet
inom varje fakultet.

Av de respondenter som var under 40 år använde cirka 55 procent elektroniska tidskrifter
och för de som var över 40 år var den andelen cirka 15 procent.

De faktorer som påverkar varför man inte använder elektroniska tidskrifter är enligt
Tomney och Burton brist på relevanta titlar, vilket nästan 70 procent uppgav. Andra orsaker
var att man inte hade den tekniska erfarenheten samt att man inte trodde att elektroniska
tidskrifter hade samma status som tryckta.

Över 80 procent av både användare och icke-användare uppgav att tillgängligheten var en
fördel med elektroniska tidskrifter och på andra plats kom möjligheten att kunna läsa från sitt
skrivbord, vilket drygt 60 procent uppgav.

Känslan av att en elektronisk tidskrift inte är en ”riktig” tidskrift, det vill säga man tror
inte den är av samma vikt i forskningssammanhang, uppgav 60 procent av användarna och 40
procent av icke-användarna vara en nackdel. Cirka 45 procent av användarna och cirka 25
procent av icke-användarna befarar att de genom elektroniska tidskrifter inte når de läsare de
önskar nå. Bland icke-användarna ansåg drygt 50 procent att risken för att någon annan ska
ändra i texten var en nackdel medan endast knappt 30 procent av användarna ansåg detta.

Undersökningen visar att forskare är medvetna om att de elektroniska tidskrifterna finns
tillgängliga, och de var inte heller avvisande till denna typ av publicering. Även om
användningen inte var så stor så anser författarna att det finns möjligheter för elektroniska
tidskrifter att bli en viktig del i den akademiska världen, men att det fortfarande finns en del
problem att lösa. För att forskarna skall acceptera elektroniska tidskrifter krävs enligt denna
undersökning att de har ett gott rykte och är etablerade, vilket tar lång tid för en tidskrift att
bli. Men det faktum att en del väletablerade tidskrifter även publiceras elektroniskt kan betyda
att elektroniska tidskrifter som helhet får hjälp i den processen.

Enligt Tomney och Burton pekar resultatet av denna undersökning på att tryckta
tidskrifter även i framtiden kommer att ha en plats även om många av dem kommer att få en
elektronisk motsvarighet. En del kommer bara att vara en elektronisk kopia av den tryckta
tidskriften medan andra kommer att experimentera med video, ljud, grafik och interaktion
mellan användare. Denna parallella utveckling kommer enligt författarna att fortsätta tills
elektroniska tidskrifter erhåller samma status som tryckta, vilket de anser kan ta lång tid.
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2.3 Tilburg University

I november 1996 startade ett tvåårigt projekt vid Tilburg University och Maastricht University
som syftade till att få insikt i hur forskare använder tryckta och elektroniska tidskrifter (The
use of paper and electronic journals by researchers : discussion of research results, 1999).
Endast vid Tilburg University undersöktes elektroniska tidskrifter. Målgrupp för
undersökningen var forskare och doktorander vid ekonomiska fakulteten och juridiska
fakulteten.

Inom projektet genomfördes en användarundersökning av såväl tryckta som elektroniska
tidskrifter vid Tilburg University. 1995 introducerades ett antal av bibliotekets tidskrifter i
elektronisk form. Användningen av elektroniska tidskrifter har sedan start mätts automatiskt,
följande data har loggats: användarens grupptillhörighet, datum, tid för inloggning, utförd
handling, artikelns titel och tidskriftens titel. Genom intervjuer med personal vid de två
fakulteterna erhölls information om orsakerna bakom att elektroniska tidskrifter inte används,
vad som anses vara de största fördelarna respektive nackdelarna med elektroniska tidskrifter
samt om vad som bör göras för att främja användningen av elektroniska tidskrifter.

1997 fanns 285 titlar tillgängliga elektroniskt. Från dessa hämtades totalt 6221 artiklar
under hela 1997. Antalet artiklar som hämtades de första sex månaderna under 1998 var 5414
vilket är en markant ökning jämfört med 1997. Denna ökning beror mycket på att
studenternas användning, vilken också mättes, har ökat.

Genom intervjuerna framkom att det fanns en del hinder för forskare att använda
elektroniska tidskrifter. Det fanns framförallt fyra orsaker till varför de inte använde dem:
problem vid utskrift av artiklar, man föredrog tryckta tidskrifter, brist på titlar inom det egna
forskningsområdet samt otillräcklig kunskap om elektroniska tidskrifter. Brist på tillgång till
elektroniska titlar nämndes speciellt av forskarna inom juridik, de elektroniska tidskrifterna
fanns framförallt inom ämnena ekonomi och sociologi.

Det som ansågs vara den största nackdelen med elektroniska tidskrifter var svårigheten
att läsa från skärmen, man föredrog att ta utskrifter. De forskare som arbetade inom den
juridiska fakulteten tyckte också att tillgängligheten till elektroniska tidskrifter kunde vara en
nackdel. De menade att de kan känna sig säkra på att alla forskare har tillgång till tryckta
kopior, men alla har inte den nödvändiga tekniken för att kunna använda elektroniska
tidskrifter.

Enligt denna undersökning såg forskarna flera fördelar med elektroniska tidskrifter.
Tillgängligheten gör det möjligt att göra allmänna sökningar från sin egen arbetsplats och man
får också tillgång till materialet snabbare. En allmän tanke var att i det långa loppet kommer
elektroniska tidskrifter att bli billigare än tryckta. Undersökningen visar också att en del
forskare var medvetna om det faktum att elektroniska tidskrifter öppnar upp möjligheter som
inte finns med de tryckta. Man kan till exempel bifoga mätdata till artiklarna som andra
forskare kan använda. En annan fördel är att det går att länka från en artikel till en annan.

Det fanns enligt forskarna flera sätt att främja användningen av elektroniska tidskrifter
men det viktigaste ansågs vara att de skall finnas tillgängliga tidigare. Som det såg ut vid
tidpunkten för denna undersökning (1997-1998) publicerades de cirka sex till åtta veckor efter
de tryckta. Forskarna ville också ha ett gränssnitt och ett lösenord. Fulltextsöknings-
möjligheter och att kunna arbeta hemifrån skulle också gynna elektroniska tidskrifter.

Undersökningen visar att det varierar mellan discipliner hur fort biblioteket kan övergå
från tryckta till elektroniska tidskrifter. Vid Tilburg University ansåg ekonomerna att det
definitivt var något som borde diskuteras medan juristerna inte var redo för en sådan
förändring. Forskarna var dock i allmänhet positivt inställda till en utveckling mot
elektroniska tidskrifter. Det största hindret för att använda dem var att antalet titlar var
begränsat.
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Resultatet visar att i jämförelse med tryckta tidskrifter användes elektroniska tidskrifter
relativt mycket med tanke på att de var tillgängliga senare än den tryckta versionen och att det
antal forskare som använde elektroniska tidskrifter fortfarande var relativt litet.

2.4 Princeton University

Denna undersökning gjordes vid Princeton University i april 1997 (Holmquist, 1998). Syftet
var att undersöka frågor som uppkommer vid övergången från tryckta vetenskapliga
tidskrifter till elektroniska tidskrifter, tillgängliga via world wide web. Målgruppen var
forskare, doktorander, studenter, lärarkår samt teknisk och administrativ personal vid
Princeton University.

Användarna var totalt drygt 35 procent, de flesta hörde till grupperna bibliotekarier,
forskare och doktorander.

En övervägande majoritet, nästan 70 procent, uppgav att de inte hade använt bibliotekets
webbplats för elektroniska tidskrifter. 20 procent påpekade dock att de hade använt den i
samband med att de fått enkäten, detta visar enligt författaren att denna undersökningen om
inte annat haft verkan som informationsförmedlare om webbplatsen.

Det största skälet till att inte använda elektroniska tidskrifter var att man föredrog att läsa
på papper, vilket 60 procent uppgav. Detta ser författaren dock inte som något större hinder
eftersom många användare förmodligen kommer att upptäcka att det är lättare att skriva ut en
artikel på en skrivare än att ta en kopia från en tryckt tidskrift. En annan anledning till att inte
använda elektroniska tidskrifter var att man inte hade tid vilket ungefär 1/3 uppgav. Nästan 30
procent menade också att det var lättare att ”browsa” i en tryckt tidskrift. Författaren tror att
när möjligheten att kunna länka sig från en artikel till en annan upptäcks kan denna
uppfattning komma att ändras.

När undersökningen genomfördes fanns det inte så många elektroniska tidskrifter på
Princeton, endast 200 titlar fanns tillgängliga från bibliotekets webbplats. Detta visade sig
också i svaren, nästan 30 procent angav att de saknar relevanta titlar.

Författaren förvånas över att så stor andel som 14 procent av respondenterna uppgav att
de var mer benägna att använda elektroniska preprints än elektroniska tidskrifter. Detta anser
hon bero på att man inom många discipliner vill ha tillgång till information mycket snabbt.

2.5 Stanford University

Vid Stanford University utfördes en enkätundersökning under våren 1998 (Results from the
Stanford Science and Engineering Libraries Survey for Faculty, Students, and Researchers,
1998). Målgruppen var lärare, studenter och forskare vid de naturvetenskapliga och tekniska
fakulteterna. Syftet med denna undersökning var bland annat att mäta medvetenheten om
elektroniska tidskrifter och de utmaningar och fördelar de medför.

Användningen av elektroniska tidskrifter via Stanfords nätverk ligger i denna
undersökning på drygt 35 procent.

Som orsak till att respondenterna inte använde elektroniska tidskrifter uppgav två
tredjedelar att de inte visste vad som fanns tillgängligt och en tredjedel att de föredrog tryckta
tidskrifter. En annan orsak som respondenterna angav var att det inte fanns några intressanta
titlar.

På frågan om respondenternas utnyttjande av bibliotekets resurser hade förändrats de
senaste fem åren sedan biblioteket fått ett varierat utbud av nätbaserade resurser svarade 55
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procent att de utnyttjar bibliotekets resurser mer. Drygt 30 procent använder tryckt material
från biblioteket i större utsträckning och drygt 10 procent beställer fler fjärrlån.

Respondenternas fick också ta ställning till tre påståenden om hur bibliotekets resurser
skall fördelas i framtiden: Drygt 60 procent ansåg att det var acceptabelt att skapa ett
elektroniskt bibliotek genom att prenumerera på elektroniska tidskrifter när det är möjligt och
säga upp den tryckta motsvarigheten. En lika stor grupp ansåg att det var acceptabelt att säga
upp titlar som används lite för att kunna ha både tryckt och elektronisk version av mer
använda titlar. Så många som 85 procent tyckte att man skulle fortsätta prenumerera på
tryckta tidskrifter i första hand och endast köpa elektroniska om det finns resurser.

Från denna undersökning dras främst två slutsatser. Dels det faktum att det fortfarande är
många som inte använder elektroniska tidskrifter. Det beror på en rad orsaker men främst på
att man helt enkelt inte vet om att de finns tillgängliga samt att det inte finns relevanta titlar.
För det andra så är användarna delade i sina meningar om vad som bör göras för att på bästa
sätt integrera de elektroniska tidskrifterna i samlingarna. Olösta frågor till exempel rörande
kostnader och arkivering gör användarna försiktiga i sina uttalanden eftersom man inte vill
riskera att tidskriftsresurserna skall minska.

2.6 Max Planckinstitutet

Denna undersökning utfördes under april till maj 1999 och syftet var att undersöka
användningen av och inställningen till de elektroniska tidskrifter som ingick i en
testinstallation vid Max Planckinstitutet (Rusch-Feja & Siebeky, 1999). Max Planckinstitutet
är ett tyskt forskningsinstitut i vilket ingår ett stort antal olika forskningsenheter som
tillsammans täcker i princip samtliga discipliner inom naturvetenskap, humaniora och
samhällsvetenskap. Målgrupp för undersökningen var samtliga anställda och gästforskare.

Cirka 85 procent av forskarna använde elektroniska tidskrifter minst en gång i månaden,
bland icke forskande personal var andelen cirka 75 procent.

Respondenterna tillfrågades också vad de ansåg vara för- och nackdelar med elektroniska
tidskrifter och de fick ta ställning till och gradera följande utsagor:

− Omgående tillgänglighet − Aktuell information
− Tillträde (lösenord, lätt att tillträda) − Dålig grafisk kvalitet
− Tillgänglighet från skrivbordet − Beroende av nätverk
− Läsa från skärmen − Tekniska möjligheter (video m. m.)
− Ofullständiga volymer − Långtidstillgänglighet inte löst
− Referensskrivning inte standardiserad − Brist på standardiserade format
− Förlorade aspekter av den tryckta versionen − Sök/återvinningsmöjligheter
− Möjlighet att ladda ner − Fulltextsökning (i vissa tidskrifter)
− Fler tidskrifter
Enligt respondenterna i denna undersökning är de främsta fördelarna med elektroniska
tidskrifter möjligheten att nå dem från skrivbordet, den omedelbara tillgängligheten,
möjligheten att ladda ner och skriva ut samt att informationen är aktuell. De största
nackdelarna ansågs den osäkra långtidstillgängligheten samt förekomsten av ofullständiga
volymer vara. Genomgående tilldelades fördelarna större tyngd än nackdelarna.

De enligt författarna viktigaste slutsatserna av undersökningen är att testinstallationen har
mottagits överraskande positivt och att utbudet av elektroniska tidskrifter önskas öka. De
flesta respondenterna var inte villiga att upphöra att använda elektroniska tidskrifter. De drar
också slutsatsen att Max Planckinstitutet måste reagera snabbt på förändringen inom
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vetenskaplig publicering för att inte riskera att dess forskare förlorar tillgång till aktuell
information inom sina respektive forskningsområden.

2.7 FinELib, användarenkät 1999

Det nationella elektroniska biblioteket i Finland, FinELib utförde under våren 1999 en
användarundersökning riktad till studerande, forskare/lärare samt övrig personal vid FinELibs
medlemsorganisationer (Hormia-Poutanen, 1999). Medlemmar i FinELib-konsortiet är
universitet, yrkeshögskolor, forskningsanstalter och allmänna bibliotek. Det elektroniska
biblioteket innehåller både referensdatabaser och elektroniska tidskrifter.

På frågan hur ofta de använder FinELib svarade cirka 10 procent dagligen, knappt 40
procent veckovis och 20 procent några gånger per månad. Drygt 65 procent använder alltså
FinELib regelbundet. Det fanns också en grupp på knappt 24 procent som uppgav sig använda
FinELib ”tillfälligt”. Knappt 10 procent använde aldrig FinELib.

2.8  Sammanfattning och jämförelse

Undersökningen från Handelshögskolan, som är från 1996 och därmed den äldsta, hade en
grupp regelbundna användare på cirka 5 procent. Drygt 20 procent använde elektroniska
tidskrifter ibland och den totala användningen var därför drygt 25 procent. Strathclyde-
undersökningen som är gjord i slutet 1996 och början av 1997 visade en användning på
knappt 30 procent. Princetonundersökningen som också är utförd 1997 redovisade en
användning på drygt 35 procent. I samma storleksordning ligger användningen vid Stanford
1998. Användningen av elektroniska tidskrifter har ökat från 1996 till 1999. Max Planck-
institutet har en så stor andel regelbundna användare som 85 procent. Undersökningen vid
FinELib som också är utförd 1999 har en något lägre regelbunden användning på drygt 65
procent.

Den främsta fördelen med elektroniska tidskrifter anses vara tillgängligheten som
angivits av undersökningarna vid Handelshögskolan, Strathclyde, Tilburg och  Max Planck-
institutet. Andra högt rankade fördelar är att de publiceras snabbt, att det går fort att nå dem,
att man kan läsa dem från sitt skrivbord samt göra fulltextsökningar. Strathclydeunder-
sökningen, som även mätte icke-användarnas åsikter om fördelar och nackdelar, uppgav att
även en stor majoritet bland dem uppfattade tillgängligheten som en fördel.

Respondenterna vid Handelshögskolan uppgav som största nackdel att det är svårt att läsa
elektroniska tidskrifter från skärmen. Samma åsikt hade respondenterna vid Tilburg vilka
också ansåg man inte kunde lita på att alla har tillgång till dem. På Strathclyde ansåg en
majoritet av användarna att en elektronisk tidskrift inte är en ”riktig” tidskrift, vilket betydde
att respondenterna inte trodde att en elektronisk tidskrift räknades i forskningssammanhang.
Bland icke-användarna ansågs den största nackdelen vara risken för textförändringar. Övriga
undersöknigar tar inte upp risken för textförändringar. På Max Planckinstitutet ansåg
respondenterna att den osäkra långtidstillgängligheten och förekomsten av ofullständiga
volymer är de största nackdelarna.

Vad gäller anledningar till att man inte använder elektroniska tidskrifter så har svaren
varit något skiftande. Av de som svarat i Handelshögskolans enkät uppgav en majoritet att
den dominerande orsaken var att de inte kände till att de fanns samt att de inte visste hur man
hittar dem i datorn. På Strathclyde uppgav respondenterna att de största anledningarna till att
inte använda elektroniska tidskrifter är brist på relevanta titlar samt att de inte hade den
tekniska erfarenheten. Vid Princeton uppgav majoriteten att man föredrar att läsa från papper.
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Vid Stanford angav respondenterna att de inte visste vilket utbud som fanns och att man inte
visste  hur man får tillgång till det. De intervjuade forskarna vid Tilburg uppger ungefär
samma orsaker som framkommer i de andra undersökningarna, det vill säga man föredrar
tryckta tidskrifter, brist på relevanta titlar och att de inte vet hur de ska gå tillväga för att
kunna använda dem.

Samtliga undersökningar visar att majoriteten av respondenterna är mer positiva än
negativa till elektroniska tidskrifter.

3 Metod
Undersökningen är gjord i form av en enkät som riktats till samtliga anställda på Chalmers.

Vi vill få fram statistik över användningen av och inställningen till elektroniska tidskrifter
inom olika grupper av anställda samt se vilka samband som finns mellan utbud, användning,
upplevelse och åsikter. Vi vill också kunna göra jämförelser mellan de olika grupperna och
med andra undersökningar som behandlar användningen av elektroniska tidskrifter vid
universitet och forskningsinstitut. En kvantitativ enkät bedömer vi vara den enda metod som
kan uppfylla dessa krav.

Biblioteket beslutade att inte göra ett urval bland de Chalmersanställda utan att skicka ut
enkäten adresserad ”Till samtliga Chalmersanställda” med avsikten att den skulle delas ut i
varje anställds postfack. Orsaken till det var att biblioteket ville nå så många som möjligt samt
att det var den enklaste metoden att administrera. En bidragande orsak var att enkäten
förväntades sprida information om bibliotekets utbud av elektroniska tidskrifter bland de
Chalmersanställda.

Vi framförde önskemålet att enkäten skulle adresseras personligen till varje anställd,
eftersom vi är övertygade om att det höjer svarsfrekvensen. Detta ansåg dock biblioteket
skulle bli för dyrt.

Enkäten har tagits fram i samarbete med Linda Lindström och Annika Sverrung vid
bibliotekets avdelningen för mediaförsörjning. De presenterade en lista på frågor som de ville
att enkäten skulle innehålla, tillsammans med dem har vi också bestämt vilka grupper
enkätdeltagarna ska delas in i.

Det finns betydande skillnader i utbudet av elektroniska tidskrifter mellan de olika
sektionerna varför en uppdelning av enkätdeltagarna sektionsvis kan ge information om hur
utbudet påverkar användningen av de elektroniska tidskrifterna. Det är också av vikt för
biblioteket att förstå vilka behov respektive sektion har.

Vi har valt att göra en indelning i tre personalkategorier: forskare, doktorander samt
teknisk och administrativ personal. Denna indelning motiveras av att det är intressant att se
om doktoranderna, som utgör den framtida forskargruppen, har andra vanor och åsikter än de
idag  etablerade forskarna. Teknisk och administrativ personal är en mycket heterogen grupp
och bland dem finns givetvis personer vars arbetsuppgifter kräver att de hämtar information
från tidskrifter. Eftersom vi vill nå dessa individer riktas enkäten även till denna grupp.

Vi har bedömt det som intressant att se om, och i så fall i vilken grad, åldern påverkar
bruket av elektroniska tidskrifter. Vi har också bedömt det som intressant att se om det, bland
forskare inom naturvetenskap och teknik, finns några skillnader mellan mäns och kvinnors
användning av elektroniska tidskrifter.

På grund av att vi inte kan förutse varje svar som en respondent kan vilja ge hör det ett
öppet svarsalternativ till majoriteten av frågorna. Vi har däremot inga ”vet ej”-alternativ
eftersom vi vill att respondenterna ska ta ställning i varje fråga.
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Genom de öppna svarsalternativen och genom att avsluta enkäten med att uppmana
respondenterna att fritt skriva in  synpunkter och önskemål har vi gett den ett visst kvalitativt
inslag.

En nackdel med enkätmetoden är att frågorna riskerar att missuppfattas av
respondenterna, vilket leder till att undersökningen får låg validitet, det vill säga man mäter
inte det man avser att mäta. För att minska risken för detta testade vi frågorna på en mindre
grupp Chalmersanställda. Utfallet blev mycket gott, i stort sett uppfattade deltagarna i
testgruppen frågorna så som vi tänkt. Vi fick dock anledning att göra ett antal förtydliganden
och konkretiseringar av såväl frågor som svarsalternativ. Vi fick också klart för oss att det
finns ett behov av att kunna svara ”vet ej” varför vi utökade antalet öppna svarsalternativ så
att respondenten ges möjlighet att själv skriva in det. En annan insikt som testenkäten gav oss
var att en del människor tenderar att tänka på andras behov när de svarar. Vi har försökt
motverka detta genom att i vissa frågor betona att det är ”just Din” åsikt vi vill veta och
genom att i enkätens följebrev uppmana deltagarna att svara efter sina egna behov.

Enkäten återfinns i sin helhet i bilaga 1. Resultatet från hela enkäten har redovisats i en
separat rapport till Chalmers. De frågor som vi kommer att behandla i vår uppsats är, frånsett
de inledande sakfrågorna, nummer 5, 7-8, 10-11, 17, 20-21 och 23 eftersom det är dessa
frågor som tar upp våra frågeställningar.

Enkäten distribuerades med internposten i 2400 exemplar den 17 maj 1999 och en
påminnelse skickades ut över hela Chalmers två veckor senare. Ytterligare två veckor senare
sändes en ny påminnelse ut via bibliotekets epost-lista för information från biblioteket, denna
hade cirka 200 medlemmar vid denna tidpunkt, däribland ett antal gruppanslutningar. Vi tog
emot besvarade enkäter till och med den 9 juli.

Distributionen fungerade mycket dåligt, enkäten distribuerades i för få exemplar eller inte
alls till ett stort antal av Chalmers institutioner. Informationsansvarig på maskinsektionen
hörde omedelbart av sig till biblioteket och upplyste om att de inte hade fått tillräckligt många
exemplar. Det visade sig efterhand att detsamma gällde för ett flertal institutioner över hela
högskolan. Efter bägge påminnelserna hörde nya institutioner av sig och upplyste om att de
inte fått några enkäter. Nya exemplar av enkäten skickades ut till de som kontaktade
biblioteket.

Då vi fick kännedom om att enkäterna på sektionen för Matematik och datavetenskap inte
hade delats ut i postfacken utan lagts i en enda hög på en bänk i det gemensamma
postrummet, beslutade vi att själva gå dit och fördela ut dem.

Beräkningarna har utförts i statistikprogrammet SPSS version 8.0.
Ett förbiseende från vår sida var att inte rikta enkäten även till anställda vid Göteborgs

universitet på de institutioner som är gemensamma för Chalmers och universitetet. Enkäten
har trots det besvarats av ett fåtal universitetsanställda.

4 Chalmers tekniska högskola
Chalmers är Sveriges till storleken andra tekniska högskola. Vid skolan utbildas forskare,
civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer och sjöbefäl. Den har cirka 8000 studenter och
2400 anställda.

Skolan grundades 1829 genom en donation av köpmannen William Chalmers men blev
först 1937 en statlig teknisk högskola. Sedan den första juli 1994 drivs Chalmers i
stiftelseform.

Vid högskolan finns cirka 80 institutioner som är organiserade i åtta sektioner som svarar
mot teknikens huvudområden:
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Matematik och datavetenskap
Fysik och teknisk fysik
Kemi
Elektro- och datorteknik
Maskin- och farkostteknik
Teknikens ekonomi och organisation
Väg- och vattenbyggnad
Arkitektur

Dessutom finns en immateriell sektion för Miljövetenskap.
Chalmers Lindholmen är ett dotterbolag till Chalmers där utbildningen till

högskoleingenjörer och sjöbefäl bedrivs. Skolan är organiserad i följande institutioner:
byggteknik, elektroteknik, kemiteknik, maskinteknik och sjöbefälsskolan.

Onsala rymdobservatorium är en nationell anläggning för radioastronomi som förvaltas
av Chalmers. (Chalmers årsredovisning 1998, 1999)

4.1 Biblioteket

Chalmers bibliotek har funnits lika länge som skolan och det var skolans förste rektor Carl
Palmstedt som lade grunden till det när han köpte hem böcker under sina utlandsresor. År
1961 invigdes den nuvarande biblioteksbyggnaden. På den tiden stod böckerna och
tidskrifterna fortfarande i slutna bokmagasin. I slutet på 70-talet blev Chalmers bibliotek först
i Sverige med att flytta delar av den slutna bok- och tidskriftssamlingen till öppna hyllor. Det
nya öppna biblioteket invigdes i februari 1978. Biblioteket har senare både fått en tillbyggnad
och byggts om vilket gett plats för fler läsplatser och grupprum. 1991 infördes det
datoriserade bibliotekssystemet CHANS som går att använda från arbetsplatserna ute på
Chalmers och hemifrån via Internet. (Ekman, 1997)

Besöken av forskare och forskarstuderande har minskat under senare år på grund av att de
i mycket arbetar från sina egna arbetsplatser. Besöksfrekvensen totalt sett har däremot ökat
och det är studenternas användning av biblioteket som studieplats som står för ökningen.
(Bibliotekets plan för strategisk utveckling 2000-2002 samt verksamhetsplan för 2000, 1999)

Det finns två biblioteksfilialer, en vid sektionen för Arkitektur och en på Chalmers
Lindholmen.

4.1.1 Bibliotekets utbud av elektroniska tidskrifter

Chalmers bibliotek kunde i maj 1999 erbjuda cirka 2000 elektroniska tidskrifter över
högskolans datanät. Av dessa ligger ett stort antal titlar utanför Chalmers egentliga
ämnesområden, de följer med ”på köpet” vid upphandling i konsortieform.

De fakta som nedan redovisas har inhämtats genom samtal med Linda Lindström på
periodicaavdelningen. Hon har också gjort en bedömning av bibliotekets utbud av
elektroniska tidskrifter för respektive sektion.

Bibliotekets tidskriftsförvärv grundar sig på förslag från Chalmersanställda. Om den
föreslagna tidskriften faktiskt köps in beror på hur stor prenumerationskostnaden är och på
hur väl ämnet redan täcks upp av biblioteket. Antalet fjärrlån från den aktuella titeln ger ett
mått på hur mycket den redan används av bibliotekets kunder. Oftast förs en diskussion
mellan bibliotekarierna och förslagsställaren. Dessutom tar biblioteket kontakt med
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forskargrupper som växer fram inom nya verksamhetsområden, för att diskutera deras behov
av tidskrifter. Provhäften av nya tidskrifter läggs ut i bibliotekets kafé.

Samtliga vetenskapliga tidskrifter som biblioteket tillhandahåller är peer reviewed.
Biblioteket genomför vart fjärde år en användarundersökning vilken ligger till grund för
beslut att avsluta prenumerationer.

Kriterierna för urval av elektroniska tidskrifter är naturligtvis i grunden desamma som för
tryckta tidskrifter, tillkommer gör kraven på att den elektroniska tidskriften måste ha
godtagbar teknisk kvalitet och, om den tryckta versionen ska kunna sägas upp, att
långtidstillgängligheten måste vara garanterad.

Det senare uppnås i dagsläget genom att förlaget erbjuder kunden att köpa CD-ROM
skivor där tidskrifterna finns lagrade eller genom att förlaget förbinder sig vid att de
tidskriftsnummer som kommer ut under prenumerationsperioden ska vara tillgängliga även
efter att prenumerationen har upphört.

Nedan åskådliggörs från vilka förlag biblioteket prenumererar på elektroniska tidskrifter
och från vilken tidpunkt det sker. De förlag som anges i kursiv stil har tillkommit efter denna
undersöknings genomförande.

Institute
of physics
publishing

American institute
of physics
American physical
society

SIAM
Acoustical society
of America
American vacuum
society
Royal society
of chemistry
American
chemical society

IEL Library
(IEEE/IEE)
Academic Press
EbscoHost
Wiley-
Interscience
Springer
Optical society
of America
MCB University
Press

Elsevier
American
society of civil
engineers
…

1996 1997 1998 1999 2000

Figur 4.1.4 Förlag från vilka Chalmers bibliotek köper elektroniska tidskrifter, utveckling 
från 1996.

Som framgår var samtliga elektroniska tidskrifter som biblioteket prenumererade på fram till
och med 1998 utgivna av vetenskapliga sällskap och institut. Det är tidskrifter inom fysik som
finns tillgängliga först därefter kommer tidskrifter inom matematik (SIAM) och kemi. De
stora förlagen med bred utgivning kommer först 1999, Academic Press, Wiley-Interscience
och Springer har samtliga utgivning inom många olika ämnesområden. IEEE/IEE ger ut
tidskrifter och konferenstryck inom elektroteknik och datateknik, EbscoHost och MCB
University Press har främst tidskrifter inom ekonomi och management. Elsevier är det största
vetenskapliga förlaget inom naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap.

De elektroniska tidskrifterna är genomgående en direkt motsvarighet till den tryckta
versionen. Ett mindre antal av tidskrifterna har dock infört ”As Soon As Publishable”. Det vill
säga att artiklarna läggs ut på tidskriftens webbplats så snart de är färdiga för publicering för
att senare sorteras in i nummer och volymer.
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Den övervägande andelen av de elektroniska titlar som biblioteket tillhandahåller utkommer
tidigare än den tryckta motsvarigheten. Undantaget är förlaget MCB som låter sin tryckta
version komma ut först.

För samtliga tidskrifter utgivna av vetenskapliga sällskap och institut gäller att biblioteket
har samma titlar i elektronisk form som i tryckt. Publikationerna från IEEE/IEE är
upphandlade genom ett skandinaviskt konsortium i form av ett paketköp där hela utgivningen
ingår, i det här fallet var även prenumerationen på den tryckta versionen ett paketköp. Det
enda förlag från vilket biblioteket har kunnat välja titlar är Wiley-Interscience, även där är
utbudet detsamma i elektronisk form som i tryckt. Tidskrifterna från övriga förlag är samtliga
paketköp via BIBSAM där biblioteket inte kan välja ut titlar.

Paketköpen medför att ett stort antal titlar som inte tillhör Chalmers ämnesområden blir
tillgängliga vilket medför att den elektroniska tidskriftssamlingen, även om inga titlar fattas,
inte blir lika anpassad till verksamheten som den tryckta var. Dessutom kommer naturligtvis
titlar som förvisso ligger inom Chalmers ämnesområden men är mindre angelägna att ingå.

EbscoHost är något av ett undantag när det gäller kvaliteten, mindre än hälften av de
ingående tidskrifterna har genomgått peer review. Det går att i databasens sökverktyg välja att
söka i enbart dessa men möjligheten framställs mycket diskret. Huvuddelen av artiklarna
innehåller heller inga figurer eller formler.

Redan från och med 1999 avbeställdes alla tryckta publikationer från IEEE/IEE, från och
med 2000 har samtliga tryckta tidskrifter från Academic Press och MCB avbeställts.

Chalmers bibliotek har ännu inte börjat prenumerera på någon tidskrift som enbart finns i
elektronisk form. Det finns titlar inom relevanta ämnesområden som klarar kvalitetskraven
vad gäller innehållet och har god teknisk standard men de har inte kunnat erbjuda någon
lösning på frågan om arkivering.

Nedan följer en uppräkning av hur många titlar som vid tiden för undersökningens
genomförande kunde hänföras till respektive sektions verksamhetsområden, siffrorna är
avrundade till närmaste tiotal.

Teknikens ekonomi och organisation 210
Elektro- och datorteknik 180
Matematik och datavetenskap 170
Kemi 140
Fysik och teknisk fysik 120
Väg- och vatten 50
Maskin- och farkostteknik 40
Arkitektur 10
Sammanfattningsvis kan sägas att Ekonomi har ett stort antal titlar men de flesta kommer från
Ebsco. Paketköpet påverkar i detta fall kvaliteten till det sämre, många mindre angelägna titlar
finns med i sektionens utbud. Tidskrifter inom beteendevetenskap saknas helt. Elektro har god
täckning genom IEL-databasen. Matematik har ett relativt stort utbud, cirka hälften av de 170
titlarna hör dock till datavetenskap. Sektionen har dessutom ett större institutionsbibliotek
med ett eget utbud av elektroniska tidskrifter. Kemi har ett relativt vältäckande utbud men det
finns luckor inom vissa områden, mycket på grund av att Elsevier förlag ännu saknades då
enkäten genomfördes. Ungefär en fjärdedel av de titlar som åsyftas ovan kan hänföras till
miljöområdet. Inom Fysik är täckningen mycket god, samtliga vetenskapliga sällskap har
elektronisk utgivning. Väg- och vatten däremot hade ett mycket litet antal tidskrifter då
undersökningen gjordes. Geovetenskap har ett bättre utbud än övriga områden inom
sektionen, närmare hälften av de 50 ovan nämnda titlarna hör dit. Av de övriga titlarna är
ungefär hälften miljötidskrifter. Maskinsektionen har även den ett mycket litet utbud, främst
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från Academic Press. Inom Arkitektur är utbudet i princip obefintligt, merparten av de titlar
som finns upptagna är mindre använda tidskrifter (Kihlén, 2000).

De elektroniska tidskrifterna är ännu inte inlagda i bibliotekets katalog CHANS, utan de
tillhandahålls genom ett hemmakonstruerat gränssnitt (http://www.lib.chalmers.se/index.cfm).
Därifrån kan tidskrifterna nås på olika sätt. Man kan antingen välja ett ämnesområde varvid
en lista på titlar inom det området erhålls eller välja att gå genom en alfabetisk lista på
samtliga tidskrifter. Tidskrifterna är ämnesgrupperade enbart i  Chalmersspecifika ämnen,
övriga tidskrifter är samlade under en gemensam rubrik ”Other subjects”. Då man går in på en
bokstav i alfabetet erhålls en lista på samtliga tidskrifter vars titel börjar på den bokstaven,
genom att markera ”CTH core subjects only” kan dock alla tidskrifter som ligger utanför
Chalmers kärnområden rensas bort. Det finns också ett sökverktyg genom vilket tidskriften
kan sökas med hjälp av ord eller fraser ur titeln samt ISSN-nummer.

Vissa tidskrifter kommer man inte direkt in i från tidskriftslistan utan leds till den databas
som innehåller tidskriften och måste gå genom dess sökverktyg. I detta fall tjänar alltså
tidskriftslistan enbart som en hjälp att välja rätt databas för att nå den eftersökta tidskriften.

I anslutning till varje titel i tidskriftslistan finns också en länk till ”Full info” där
upplysning ges om förlag, bestånd, ISSN-nummer, vilken databas tidskriften eventuellt ingår i
och huruvida den nås genom denna databas sökverktyg samt eventuell övrig information.

Flera av databaserna innehåller såväl dokument i fulltext som dokument vilka enbart
representeras av en bibliografisk referens, de utgör alltså inga renodlade fulltextdatabaser.

Det befintliga gränssnittet ska innevarande år ersättas av ett kommersiellt sådant med
standardiserade sökrutiner och möjlighet för användarna att lagra sina sökresultat i egna filer
kopplade till systemet. Successivt ska gränssnitt som tillåter gemensam sökning i så många
databaser som möjligt installeras. Slutmålet är ett gränssnitt för sökning i samtliga baser.
(Bibliotekets plan för strategisk utveckling 2000-2002 samt verksamhetsplan för 2000, 1999)

5 Resultat
Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur tabellerna är uppbyggda varpå följer en
beskrivning av den undersökta gruppen med analys av bortfallet. Resultatet presenteras
därefter i tre kapitel som svarar mot våra frågeställningar. Avslutningsvis återfinns en
diskussion med slutsatser av undersökningen.

Svaren på varje enskild fråga i enkäten redovisas i en frekvenstabell där det framgår hur
många, både i absoluta tal och i procent, som angivit respektive svarsalternativ (Bilaga 2).
I detta kapitel åskådliggörs frekvensen i ett cirkeldiagram för frågor där bara ett
svarsalternativ är tillåtet och i ett stapeldiagram för frågor där flera svarsalternativ är tillåtna.

Syftet med undersökningen är ju att undersöka användningen av elektroniska tidskrifter
för olika grupper på Chalmers. Därför presenteras svaren, för majoriteten av enkätfrågorna, i
tabeller som visar sambandet mellan sektionstillhörighet och sättet att svara på frågan.
Chalmers Lindholmen och administrationen får inte lika stor plats i tolkningen och
diskussionen eftersom dessa enheter inte direkt kan jämföras med de sektioner som
representerar ett visst Chalmersspecifikt ämnesområde.

På motsvarande sätt redovisas svaren uppdelade på personalkategorier och även
åldersgrupper och kön i de fall det visat sig påverka resultatet.
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Antalet personer (n) i de olika delgrupperna redovisas i tabellhuvudet. Resultatet
presenteras här enbart i procent, för jämförelsens skull även då den aktuella gruppen
egentligen är för liten för att utgöra underlag för procentberäkning2.

Vid varje tabell och figur anges det interna bortfallet, det vill säga hur stor andel av
deltagarna i undersökningen som inte har svarat på just den frågan. Observera att totala antalet
respondenter, och därmed det interna bortfallet, kan variera något mellan tabeller som
behandlar samma fråga. Det beror på att i tabeller som visar sambandet mellan två variabler
utgörs det totala antalet respondenter av de som har besvarat bägge frågorna och detta antal
kan naturligtvis variera beroende på vilka variabler som kombineras.

De svar som respondenterna själva skrivit in har inte lagts in i tabellerna utan
sammanfattas i samband med varje fråga. Mycket av det som skrivits på det öppna
svarsalternativet är snarare kommentarer av olika slag än ett svar på den fråga som ställts. Vi
har därför i varje enskilt fall gjort en bedömning av vad som ska hänföras till ”annat
svarsalternativ” och vad som ska anses vara en kommentar. Kapitel 5.2 till 5.4 avslutas med
en sammanfattning av de kommentarer som faller  inom det tema som respektive kapitel
behandlar.

5.1 Den undersökta gruppen

Chalmers tekniska högskola hade den 31 december 1998 2423 anställda motsvarande 2323
heltidstjänster (Chalmers årsredovisning 1998, 1999). Totalt inkom 477 enkäter, vilket
innebär att 20% av de Chalmersanställda har svarat.

Nedanstående tabell redogör för hur många som är anställda på varje sektion och för hur
många svar som inkommit från densamma. Uppgifter om antal anställda är hämtade från
Chalmers årsredovisning 1998.

Tabell 5.1.1 Antal anställda inom olika sektioner på Chalmers samt antal inkomna enkätsvar
från respektive sektion. (Internt bortfall 1.7%.)

Antal anställda Antal enkätsvar Procent

Matematik och datavetenskap 211 37 18
Fysik och teknisk fysik 297 81 27
Kemi 250 66* 26
Elektro- och datorteknik 345 80 23
Maskin- och farkostteknik 278 60 22
Teknikens ekonomi och organisation 130 36 28
Väg- och vattenbyggnad 240 44 18
Arkitektur 107 11 10
Chalmers Lindholmen 144 22 15
Onsala rymdobservatorium 53 0** 0
Central administration/servicefunktion 268 27 10

 *   Dessutom inkom fem enkäter från Kemi GU, dessa har framledes tagits med i beräkningarna.
**  Det inkom en enkät markerad med både Fysik och Onsala rymdobservatorium, denna ingår i Fysik.

                                                          
2 Se till exempel ”Enkätboken” av Jan Trost eller ”Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik” av Göran
Ejlertsson.
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I enkäten har personalen delats upp i tre olika kategorier: forskare, doktorander samt teknisk
och administrativ personal. I tabell 5.1.2 redovisas antalet anställda inom de olika
kategorierna samt hur många inom respektive grupp som besvarat enkäten.

Tabell 5.1.2 Antal anställda inom olika personalkategorier på Chalmers samt antal inkomna
enkätsvar från respektive grupp.(Internt bortfall 1.7%)

Antal anställda Antal enkätsvar Procent

Forskare 828 180 22
Doktorander 656 213 32
Teknisk och administrativ 839 76 9

Tabell 5.1.3 visar hur många svar som inkommit från olika åldersgrupper, åldersindelningen
är gjord i enlighet med Statistikbilaga, Chalmers årsredovisning 1998.

Tabell 5.1.3 Antal anställda inom olika åldersgrupper samt antal inkomna enkätsvar från
respektive grupp. (Internt bortfall 2.5%)

Antal anställda Antal enkätsvar Procent

      - 34 914 251 27
35 – 44 486 80 16
45 – 54 551 87 16
55 – 59 209 34 16
60 - 160 13 8

Kvinnor och män har svarat på enkäten i lika stor utsträckning, 19 procent av de kvinnliga
anställda och 21 procent av de manliga anställda.

Nedan följer en jämförelse mellan hur fördelningen av anställda från olika grupper ser ut i
verkligheten och hur den ser ut i enkätmängden.

Av figur 5.1.1 framgår att proportionerna mellan antalet anställda på de olika sektionerna
inte stämmer helt överens med proportionerna mellan antalet respondenter från de olika
sektionerna. Det finns en något större andel från Fysik, Kemi och Elektro bland de inkomna
enkäterna på bekostnad av framförallt administration och Arkitektur.
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Figur 5.1.1 Anställdas respektive enkätsvarens procentuella fördelning på Chalmers
sektioner, (internt bortfall 1.7%).

Fördelningen över de tre personalkategorierna förmår den inkomna enkätmängden inte spegla
väl. Andelen doktorander är betydligt större och andelen teknisk och administrativ personal
betydligt mindre än i verkligheten, se figur 5.1.2.

Figur 5.1.2 Anställdas respektive enkätsvarens procentuella fördelning på olika
personalkategorier, (internt bortfall 1.7%).

Sammansättningen åldersmässigt blir också något skev, personer i åldrarna upp till 35 år som
i verkligheten utgör cirka 40 procent av de anställda utgör av de inkomna enkäterna närmare
55 procent, se figur 5.1.3.
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Figur 5.1.3 Anställdas respektive enkätsvarens procentuella fördelning på olika
åldersgrupper, (internt bortfall 2.5%).

Nedan visar vi enkäternas fördelning enligt en indelning i fler åldersgrupper, denna
åldersindelning kommer att användas i den fortsatta redovisningen av resultaten.

Figur 5.1.4 Enkätsvarens procentuella fördelning på olika åldersgrupper, (internt bortfall
2.5%.)

Cirka 70 procent av enkätsvaren kommer från manliga anställda och cirka 30 procent från
kvinnliga anställda vilket helt stämmer överens med fördelningen mellan män och kvinnor
bland Chalmers anställda.

För att kunna göra en rimlig tolkning av samvariationen mellan olika faktorer krävs
kännedom om sambanden mellan olika variabler i den undersökta gruppen, det vill säga
mellan sektion, personalkategori, ålder samt kön. Det samband som till synes finns  mellan
två variabler behöver inte betyda att det finns ett verkligt samband mellan dem utan kan bero
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på att det finns en tredje variabel som är den egentliga orsaken till variationen. Tabell 5.1.4
visar fördelning över personalkategorierna inom respektive sektion. Åldersfördelningen inom
de olika personalkategorierna redovisas i tabell 5.1.5. och hur stor andel av männen respektive
kvinnorna som tillhör de olika personalkategorierna framgår av tabell 5.1.6.

Tabell 5.1.5 Åldersfördelning inom de olika personalkategorierna, procent.
(Internt bortfall 2.7%.)

Teknisk och
Forskare Doktorander administrativ Totalt
(n=179) (n=211) (n=74) (n=464)

21 – 25 0 10 3 5
26 – 30 5 58 7 29
31 - 35 22 28 12 23
36 - 40 13 2 5 7
41 - 45 13 0.5 16 8
46 - 50 13 0 18 8
51 - 55 18 1 24 11
56 – 60 12 0 12 7
61 – 70 4 0 3 2
Totalt 100 100 100 100

Tabell 5.1.6 Könsfördelning inom de olika personalkategorierna, procent.
(Internt bortfall 2.1%.)

Män Kvinnor Totalt
(n=333) (n=134) (n=467)

Forskare 46 20 39
Doktorander 45 46 45
Teknisk och administrativ 9 34 16
Totalt 100 100 100
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Tabell 5.1.4 Fördelning över de olika personalkategorierna inom respektive sektion, procent. (Internt bortfall 1.9%.)

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=37) (n=80) (n=71) (n=80) (n=60) (n=36) (n=44) (n=11) (n=22) (n=27) (n=468)

Forskare 59 39 34 39 35 39 32 45 82 0 38
Doktorander 32 55 51 56 45 47 59 55 0 0 46
Teknisk och administrativ 8 6 15 5 20 14 9 0 18 100 16
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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5.1.1 Bortfall

Någon regelrätt bortfallsanalys kan inte göras på grund av att vi inte vet hur många och vilka
som faktiskt nåddes av enkäten. Bortfallet varierar dock mellan olika grupper på ett sätt som
uppenbarligen inte är slumpmässigt.

Det är klart störst bland teknisk och administrativ personal vilket är väntat. Inom den
gruppen finns det många som inte behöver använda tidskrifter i sitt arbete eller som inte
finner den information de behöver i bibliotekets utbud av tidskrifter. Detta medför att många
inom gruppen inte har någon erfarenhet av de elektroniska tidskrifterna och därför
förmodligen inte anser sig ha något att säga om dessa. En bidragande orsak kan vara att på de
institutioner som fått för få exemplar av enkäten, har sekreteraren troligen delat ut dem till
forskare och doktorander i första hand. 91 procent av den tekniska och administrativa
personalen svarade inte på enkäten och av de 76 enkäter som kom in var 27 stycken (35
procent) från personal inom den centrala administrationen eller annan central servicefunktion,
se tabell 5.1.2 och 5.1.1.

En trolig förklaring till att så många som 78 procent av forskarna och 68 procent av
doktoranderna inte har svarat på enkäten, se tabell 5.1.2, är att många vid tiden för
undersökningen ännu inte hade upptäckt de elektroniska tidskrifterna eller åtminstone inte
hade hunnit undersöka utbudet. Detta minskar naturligtvis intresset för att besvara en enkät
som behandlar elektroniska tidskrifter.

Tabell 5.1.3 visar att den yngsta åldersgruppen, upp till 35 år, har svarat i störst
utsträckning vilket inte är förvånande eftersom de har större vana att hämta information via
datorn och därmed kan förmodas ha ett större intresse för elektroniska tidskrifter. För övriga
åldersgrupper är svarsfrekvensen helt jämn utom för dem över 60 år som svarat i mindre
omfattning.

Skillnaden i antalet inkomna enkäter mellan olika sektioner, se tabell 5.1.1, speglar till
viss del, men inte enbart, omfattningen av och täckningen hos utbudet av elektroniska
tidskrifter på respektive sektion. Vi vet att distributionen av enkäter har fungerat olika väl till
olika sektioner vilket medför att undersökningen inte fullt ut kan ge svar på frågan hur
skillnaden i användning av elektroniska tidskrifter mellan olika sektioner ser ut.

Det faktum att många institutioner inte nåddes av enkäten förrän en bit in i juni månad då
semestertiden börjat minskar antalet svar från alla grupper.

Vi nämnde i kapitel 3 att enkäterna på sektionen för Matematik och datavetenskap lagts i
en hög i postrummet och att vi själva därför delade ut dem i postfacken. Effekten av det blev
att antalet enkätsvar därifrån ökade från 7 till 37! Det är mycket troligt att enkäterna på
samma sätt lämnats i högar på flera institutioner.

Hur många fler enkäter som totalt skulle kommit in om de från början hade delats ut i
varje persons postfack, så som det var tänkt, är förstås omöjligt att veta men en gissning på
cirka 200 stycken är nog inte orimlig.

Det är rimligt att anta att användare av elektroniska tidskrifter har svarat på enkäten i
större utsträckning än icke-användare. Om så är fallet medför det dels att undersökningen
visar en för hög total användning av elektroniska tidskrifter, dels att användarnas åsikter blir
överrepresenterade jämfört med icke-användarnas. Vi tror dock att den inkomna enkät-
mängden är tillräckligt stor för att resultatet relativt väl ska spegla de Chalmersanställdas
inställning till elektroniska tidskrifter. Detta stöds av att bortfallet i så hög grad följer ett
väntat mönster som kan förklaras av faktorer som tillgång på relevanta titlar, behov av
tidskrifter som informationskälla, ålder etcetera. Vidare uppvisar undersökningen ett
systematiskt resultat ur vilket det går att utläsa logiska och rimliga samband.

Sammanfattningsvis anser vi att det stora bortfallet främst beror på fyra faktorer. 1) Den
bristande distributionen. 2) Att enkäten ej var adresserad personligen till varje anställd. 3)
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Valet att rikta enkäten även till teknisk och administrativ personal trots att denna grupp
förväntades ha en låg svarsfrekvens. 4) En vid tiden för undersökningen allmänt begränsad
erfarenhet av elektroniska tidskrifter bland de Chalmersanställda.

Vi har tidigare redogjort för andra användarundersökningar jämförbara med vår egen.
Vid tre av dessa undersökningar gjordes ett urval bland målgruppen, vilket medför att enkäten
måste förses med en personlig adress. Endast enkäten från Handelshögskolan fick en riktigt
hög svarsfrekvens, 70 procent. University of Strathclyde uppnådde en relativt hög
svarsfrekvens på 51 procent medan Princeton University endast nådde upp till 26 procent. De
två övriga undersökningarna, som vi har uppgifter från, Stanford University och Max
Planckinstitutet, gjorde inte ett urval utan levererade sina enkäter över hela organisationen i
pappersform och/eller online. De fick bägge en svarsfrekvens på 11 procent. Detta anser vi
visar på adresseringens betydelse för svarsfrekvensen. Handelshögskolan och University of
Strathclyde riktade dessutom enkäten enbart till forskare och doktorander.

5.2 Användning

Nedanstående figur visar hur ofta de Chalmersanställda som deltog i enkäten använder
elektroniska tidskrifter i sitt arbete. De som använder dem dagligen utgör en liten grupp på 6
procent, för övrigt är grupperna ungefär lika stora. Cirka 55 procent är regelbundna
användare, det vill säga de har angivit att de använder elektroniska tidskrifter minst en gång i
månaden eller oftare, runt 45 procent använder elektroniska tidskrifter mera sällan eller aldrig.

Figur 5.2.1 Användning av elektroniska tidskrifter, (internt bortfall 1.0%).

Tabell 5.2.1. visar hur användningen varierar med sektionstillhörighet. Gruppen regelbundna
användare  är stor inom sektionerna för Fysik, cirka 85 procent, samt Kemi och Elektro, cirka
70 procent. Det är stor variation mellan dessa grupper, på fysiksektionen använder majoriteten
av personalen de elektroniska tidskrifterna en gång i veckan och användningen dagligen är i
särklass högst, 16 procent. Kemi och Elektro ligger kring medel vad gäller daglig användning
och har en större andel av sina användare bland dem som angivit minst en gång i månaden.
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Övriga sektioner, frånsett Arkitektur, uppvisar en regelbunden användning i storleksordningen
30 till 50 procent men även här är skillnaden mellan sektionerna stor. Arkitektur har en
mycket låg användning, vilket också avspeglar sig i att endast 11 personer från denna sektion
har svarat på enkäten.

Den administrativa personalen använder inte elektroniska tidskrifter i någon stor
utsträckning, endast cirka 20 procent är regelbundna användare.
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Tabell 5.2.1 Användning av elektroniska tidskrifter vid Chalmers olika sektioner, procent.(Internt bortfall 2.7%.)

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=36) (n=80) (n=69) (n=80) (n=59) (n=36) (n=44) (n=11) (n=22) (n=27) (n=464)

Dagligen 6 16 7 5 2 3 0 0 0 11 6
Minst en gång i veckan 17 55 42 31 14 14 7 9 9 7 27
Minst en gång i månaden 17 13 22 33 12 31 32 9 27 4 21
Mera sällan 28 10 14 15 24 31 36 36 36 19 21
Aldrig 33 6 14 16 49 22 25 45 27 59 25
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Andelen teknisk och administrativ personal bland enkätdeltagarna är olika stor inom olika
sektioner, se tabell 5.1.4. För att utröna om det har någon betydelse för hur användningen ser
ut har vi gjort en beräkning där enbart forskare och doktorander ingår. Som väntat minskar
antalet icke-användare, undantagen är Fysik och Elektro där mönstret endast ändras
marginellt. Kemisektionen får en regelbunden användning i nivå med fysiksektionens.

Tabell 5.2.2 visar hur användningen varierar mellan olika personalkategorier. Andelen
regelbundna användare bland forskare och doktorander ligger kring 60 procent. Bland teknisk
och administrativ personal, som använder elektroniska tidskrifter i betydligt mindre
omfattning,  är motsvarande siffra cirka 25 procent, andelen icke-användare är dessutom
ungefär tre gånger större inom denna grupp.

Tabell 5.2.2 Användning av elektroniska tidskrifter inom olika personalkategorier, procent.
(Internt bortfall 2.7%.)

Forskare Doktorand
Teknisk och
administrativ Totalt

(n=179) (n=210) (n=75) (n=464)
Dagligen 8 6 4 6
Minst en gång i veckan 32 29 9 27
Minst en gång i månaden 16 29 11 21
Mera sällan 23 20 19 21
Aldrig 21 17 57 25
Totalt 100 100 100 100

Nedanstående tabell visar hur användningen varierar med ålder. Den regelbundna
användningen ligger högst, på nivån 55 - 70 procent i åldrarna till och med 35 år, men
skillnaden mot övriga åldersgrupper, som ligger på nivån 40 - 50 procent, är inte så stor. Ett
undantag är 46 till 50-åringarna där endast 20 procent använder elektroniska tidskrifter
regelbundet.

Bland de som aldrig har prövat elektroniska tidskrifter kan man däremot se en tydlig
variation med åldern, i gruppen 21 till 40 år ligger andelen på nivån 15 - 20 procent, för 41 till
45-åringarna på cirka 30 procent och från 46 år och uppåt kring 40 procent.

Tabell 5.2.3 Användning av elektroniska tidskrifter inom olika åldersgrupper, procent.
(Internt bortfall 3.6%.)

21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 70 Totalt
(n=23) (n=134) (n=108) (n=31) (n=36) (n=36) (n=52) (n=30) (n=10) (n=460)

Dagligen 0 6 10 6 11 6 2 3 0 6
Minst en gång i veckan 26 35 27 19 25 8 25 30 30 27
Minst en gång i månaden 30 30 22 23 11 6 15 13 10 21
Mera sällan 30 12 22 39 25 36 19 13 20 21
Aldrig 13 17 19 13 28 44 38 40 40 24
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Då en beräkning görs på enbart forskare och doktorander visar det sig att skillnaden över ålder
blir ännu mindre. Detta förklaras av att andelen anställda över 40 år är större i gruppen teknisk
och administrativ personal än i övriga grupper (se tabell 5.1.5). Det är fortfarande fler i
åldersgrupperna över 40 år som aldrig har prövat elektroniska tidskrifter, men nivåerna ligger
på 10 - 15 procent upp till 40-årsåldern och på 20 - 30 procent däröver.
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Det finns en skillnad mellan könen. Gruppen regelbundna användare utgör en dryg
tredjedel av kvinnorna men nästan två tredjedelar av männen, dessutom har närmare dubbelt
så stor procentandel av kvinnorna aldrig använt elektroniska tidskrifter, se tabell 5.2.4.

Tabell 5.2.4 Användning av elektroniska tidskrifter för män respektive kvinnor, procent.
(Internt bortfall 2.9%.)

Män Kvinnor Totalt
(n=332) (n=131) (n=463)

Dagligen 7 4 6
Minst en gång i veckan 32 14 27
Minst en gång i månaden 22 19 21
Mera sällan 18 27 21
Aldrig 20 36 25
Totalt 100 100 100

En beräkning på enbart forskare och doktorander visar att fördelningen inom den manliga
gruppen i stort sett inte ändras medan andelen regelbundna användare i den kvinnliga gruppen
ökar med cirka 10 procentenheter samtidigt som andelen icke-användare halveras. Detta beror
på att andelen teknisk och administrativ personal är betydligt större bland de kvinnliga
enkätdeltagarna (se tabell 5.1.6). Det är dock värt att påpeka att användningen av elektroniska
tidskrifter även inom den forskande gruppen är större bland männen än bland kvinnorna.

I tabell 5.2.5 redovisas hur enkätdeltagarna har svarat på frågan varför de inte använder
elektroniska tidskrifter, frågan riktade sig enbart till icke-användarna. Denna grupp består till
32 procent av forskare, 30 procent av doktorander och 37 procent av teknisk och administrativ
personal, det är alltså ungefär lika många från varje personalkategori. Andelen icke-användare
från respektive sektion ligger i storleksordningen 5 - 10 procent, frånsett maskinsektionen
som utgör 25 procent.

Tabell 5.2.5 Orsaker till att de anställda inte använder de elektroniska tidskrifterna,
procent. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 1.7%).

(n=115)

Ej känt till att de finns 31
Hittar dem ej i datorn 30
Ej krav i arbetet 26
Inga titlar inom mitt område 18
Föredrar tryckt 31
De jag läser finns på min institution 23
Annat 11

Doktorander uppger i betydligt högre grad än de två andra grupperna att inga titlar finns inom
deras arbetsområde, i storleksordningen 40 procent jämfört med 10 procent. Forskare uppger i
större utsträckning än de två andra grupperna att de föredrar tryckt material samt att de
tidskrifter de läser finns på den egna institutionen. De som uppgivit att användande av
tidskrifter inte är ett krav i arbetet är nästan uteslutande teknisk och administrativ personal.

På platsen för ”annat” anger närmare hälften tidsbrist som orsak till att de inte använder
elektroniska tidskrifter. För övrigt nämns ovana, att letandet efter tidskrifter är tråkigt och att
man väljer att minimera tiden framför datorskärmen.
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Enkätdeltagarnas bedömning av hur väl det egna ämnesområdet täcks av bibliotekets utbud av
elektroniska tidskrifter framgår av nedanstående figur. Över 50 procent anser att det täcks
ganska väl eller mycket väl men närmare 40 procent uppger att det täcks ganska dåligt eller
mycket dåligt. ”Vet ej” var inte givet som svarsalternativ men många skrev in det själva. Det,
liksom det stora bortfallet på 11 procent, beror på att frågan riktade sig till samtliga deltagare i
undersökningen, det vill säga även till icke-användarna.

Figur 5.2.2 Enkätdeltagarnas bedömning av hur väl det egna området täcks, (internt
bortfall 11%).

I tabell 5.2.6 redovisas hur bedömningen av hur väl det egna ämnesområdet täcks varierar
mellan de olika sektionerna.

Fysik och Elektro intar en särställning, där har 70 till 80 procent svarat ganska väl eller
mycket väl. På Kemisektionen anser 55 procent att deras område täcks ganska väl eller
mycket väl, därefter kommer Matematik, Maskin samt Väg- och vatten där bedömningen
ligger kring 30 procent. Teknikens ekonomi är mera missnöjda, där anser knappt 20 procent
att området täcks väl och på Arkitektursektionen anser ingen att deras område täcks väl av det
elektroniska tidskriftsutbudet.

På Lindholmen är personalen påfallande nöjd med utbudet, över 80 procent anser att
deras ämnesområden täcks ganska väl eller mycket väl. Även de som arbetar med
administration är relativt nöjda, nästan 50 procent har svarat ganska väl eller mycket väl.

För jämförelsens skull har vi även gjort en beräkning där enbart användare ingår.
Bortfallet och ”vet ej”-svaren minskar då till 2 respektive 3 procent. Andelen som tycker att
deras ämnesområde täcks ganska väl eller mycket väl har ökat med 6 procentenheter medan
en i det närmaste lika stor andel anser att det täcks ganska dåligt eller mycket dåligt.
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Tabell 5.2.6 Enkätdeltagarnas bedömning av hur väl det egna ämnesområdet täcks vid respektive sektion, procent. (Internt bortfall 12%.)

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=31) (n=77) (n=67) (n=73) (n=51) (n=33) (n=41) (n=9) (n=17) (n=21) (n=420)

Mycket väl 3 14 4 18 0 0 2 0 18 10 8
Ganska väl 29 58 51 63 31 18 27 0 65 38 44
Ganska dåligt 45 21 30 12 31 42 41 33 12 19 27
Mycket dåligt 6 5 12 1 22 33 12 44 0 24 12
Vet ej 16 1 3 5 16 6 17 22 6 10 8
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



3636

Åsikter om hur väl, eller snarare dåligt, det egna ämnesområdet täcks och önskemål om titlar
som saknas är det vanligaste enskilda temat bland kommentarerna. Flest kommentarer
kommer från Kemi som saknar tidskrifter inom katalys och biomedicin. De flesta tidskrifter
inom dessa områden utges av Elsevier förlag vars elektroniska utgivning inte fanns tillgänglig
på Chalmers vid tidpunkten för undersökningen, vilket flera av enkätdeltagarna påpekar.
Även från Fysik kommer många kommentarer om att viktiga titlar saknas, däribland några
som behandlar bristen i att inte ha tillgång till Elseviers tidskrifter. Från Väg och vatten finns
ett antal kommentarer som helt enkelt säger att det finns väldigt få tidskrifter för dem.
Enkätdeltagarna från Teknikens ekonomi och organisation skriver mera utförligt om att
utbudet är bristfälligt. Någon ifrågasätter utbudet inom beteendevetenskap - management och
någon påpekar att tidskrifterna inom management inte tycks vara utvalda med någon speciell
tanke bakom utan mest på måfå. Även bland bidragen från sistnämnda två sektioner påtalas
att Elsevier-tidskrifterna saknas. Från Maskinsektionen kommer en kommentar om att
materialvetenskap täcks mycket dåligt. I ett flertal kommentarer från Matematik påpekas att
de där i första hand vänder sig till det egna institutionsbiblioteket. Någon hävdar att
huvudbiblioteket tidigare inte haft särskilt många matematiktidskrifter (tryckta). Av de få
deltagarna från Arkitektur är det bara en som har lämnat en kommentar om det dåliga utbudet
inom området. Det är däremot flera som skriver att de har ett eget bibliotek som de utnyttjar i
betydligt högre grad än huvudbiblioteket.

Elektro är undantaget bland sektionerna, därifrån kommer nämligen endast två positiva
kommentarer, bägge talar om hur mycket de använder IEL-databasen och att den är en
ovärderlig hjälp.

Av totalt 43 kommentarer i denna fråga handlar mer än en fjärdedel om att man vill få
tillgång till Elseviers tidskrifter.

5.3 Upplevelse

Av nedanstående figur framgår att den överväldigande majoriteten av användarna av
elektroniska tidskrifter, cirka 80 procent, upplever det som ganska lätt eller mycket lätt att
söka i de  elektroniska tidskrifterna. Å andra sidan upplevs det av en stor minoritet på cirka 20
procent som ganska krångligt eller mycket krångligt.
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Figur 5.3.1 Hur användarna upplever att det är att söka i elektroniska tidskrifter, (internt
bortfall 1.4%.)

Tabell 5.3.1 visar hur upplevelsen av svårighetsgrad varierar mellan sektionerna. På de flesta
sektionerna ligger fördelningen av svaren nära medelvärdet för hela gruppen, några har en
högre procentandel ganska lätt/mycket lätt. Tre sektioner har dock en större andel som anser
det vara ganska krångligt/mycket krångligt, inom Teknikens ekonomi och Väg- och vatten
ligger den nivån på 35 procent och inom Arkitektursektionen på hela 67 procent, där måste
man dock beakta att bara 6 personer ingår i gruppen. Inom Fysiksektionen är det endast 9
procent som upplever det som krångligt att söka i elektroniska tidskrifter.
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Tabell 5.3.1 Upplevelse av svårighetsgraden att söka i elektroniska tidskrifter och hur den varierar med sektionstillhörighet, procent. (Internt
bortfall 3.1%.)

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=23) (n=75) (n=57) (n=67) (n=30) (n=27) (n=33) (n=6) (n=15) (n=11) (n=344)

Mycket krångligt 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1
Ganska krångligt 22 8 14 22 23 26 36 67 13 18 20
Ganska lätt 65 75 60 63 60 63 64 33 80 82 66
Mycket lätt 13 16 26 15 17 4 0 0 7 0 14
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Jämfört med hela gruppen har teknisk och administrativ personal uppgivit ”ganska krångligt”
i något större utsträckning och ”ganska lätt” i något mindre utsträckning. Upplevelsen av
svårighetsgraden påverkas däremot inte av åldern. Kvinnliga anställda uppger i något större
utsträckning än gruppen som helhet att det är ”ganska krångligt/mycket krångligt” att söka i
elektroniska tidskrifter.

Med större vana vid att använda elektroniska tidskrifter minskar naturligt nog
upplevelsen av att det är krångligt att söka i dem. Andelen som anger att det är ganska lätt
förändras dock inte med ökad användning, det är istället fler som upplever det som mycket
lätt, se tabell 5.3.2.

Tabell 5.3.2 Hur upplevelsen av svårighetsgraden att söka i elektroniska tidskrifter varierar
med användningen, procent. (Internt bortfall 1.4%.)

Dagligen
Minst en gång
i veckan

Minst en gång
i månaden Mera sällan Totalt

(n=30) (n=126) (n=99) (n=95) (n=350)

Mycket krångligt 0 0 1 2 1
Ganska krångligt 3 13 19 36 20
Ganska lätt 67 64 71 60 65
Mycket lätt 30 23 9 2 14
Totalt 100 100 100 100 100

Tabell 5.3.3 redovisar vilka svårigheter som bedömts som störst. Frågan riktade sig enbart till
dem som svarat ”ganska krångligt/mycket krångligt” på föregående fråga. Som framgår är det
mångfalden av olika sökverktyg samt det faktum att vissa tidskrifter inte kan nås direkt utan
endast genom ett sökverktyg som anses vara mest besvärligt.

Tabell 5.3.3 Orsaker till varför det upplevs krångligt att söka i elektroniska tidskrifter,
procent. Flera svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 5.5%).

(n=69)

Man måste behärska flera olika sökverktyg 54
Vissa tidskrifter nås endast genom ett sökverktyg 65
Sammanblandning av tidskrift och  databas 30
Vissa sökverktyg innehåller förvirrande mycket information 35
Annat 9

Synpunkter som skrivits in under ”annat” är att det tar lång tid att söka, att det är svårt att veta
vad som skiljer de olika databaserna åt innehållsmässigt, att sökverktygen är ologiskt
uppbyggda och ändras ofta. Dessutom anges tekniska begränsningar som att stöd för
mac/unix saknas och att speciella program ibland måste installeras på den egna datorn.

Möjligheten att söka från sitt eget skrivbord samt att man erhåller den sökta artikeln direkt är
det som användarna av elektroniska tidskrifter uppskattar i särklass mest, ungefär 90 procent
anser att detta är de främsta fördelarna med elektroniska tidskrifter, se figur 5.3.2.
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Figur 5.3.2 Elektroniska tidskrifters främsta fördelar, högst tre svarsalternativ var tillåtna. 
(Internt bortfall 0.3%).

Andra fördelar som nämns i det öppna svarsalternativet är tillgänglighet dygnet runt, att de är
tidsbesparande, att utskrifter är lättare att göra och ger bättre kvalitet än kopiering, att enstaka
nummer inte kommer bort och att antalet institutionsprenumerationer kan minska.

Skillnaden mellan sektionerna i bedömningen av vad som är de främsta fördelarna är som
framgår av tabell 5.3.3 inte stor. Matematik, Fysik och Kemi värderar mer än övriga att
artiklar ofta publiceras tidigare i den elektroniska versionen och Arkitektur samt
administrationen anser i högre grad än övriga att elektroniska tidskrifter leder till minskad
pappershantering.
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Tabell 5.3.3 Elektroniska tidskrifters främsta fördelar, siffrorna anger den procentandel inom varje sektion som angivit respektive
svarsalternativ. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 2.0%).

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=24) (n=75) (n=59) (n=67) (n=30) (n=27) (n=33) (n=6) (n=16) (n=11) (n=348)

Söka från eget skrivbord 83 91 93 88 93 93 88 83 94 91 90
Browsa på skärmen 21 20 17 21 13 22 24 17 6 18 19
Erhåller artikeln direkt 92 97 81 91 73 89 85 83 62 64 86
Publiceras tidigare 33 25 27 13 13 7 12 0 19 9 19
Mindre pappershantering 12 17 7 15 20 11 9 50 19 64 16
Annat 0 3 2 3 7 4 0 0 0 0 2
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Tabell 5.3.4 visar hur de olika personalkategorierna bedömer fördelarna med elektroniska
tidskrifter. Noteras kan att forskare i dubbelt så stor utsträckning som doktorander anser det
viktigt att artiklar kan publiceras tidigare på elektronisk väg.

Tabell 5.3.4 Elektroniska tidskrifters främsta fördelar, siffrorna anger hur stor
procentandel inom de olika personalkategorierna som angivit respektive
svarsalternativ. (Internt bortfall 2.0%).

Forskare Doktorander
Teknisk och
administrativ Totalt

(n=142) (n=174) (n=32) (n=348)

Söka från eget skrivbord 92 89 88 90
Browsa på skärmen 14 22 22 19
Erhåller artikeln direkt 84 91 62 86
Publiceras tidigare 27 14 9 19
Mindre pappershantering 15 12 38 16
Annat 1 3 3 2

Variationen med ålder synes i denna fråga vara slumpmässig.
Att artiklar publiceras tidigare är det enda svarsalternativ som anses viktigare av

enkätdeltagarna ju mer de använder elektroniska tidskrifter. Närmare 40 procent av de som
använder elektroniska tidskrifter dagligen anser det viktigt jämfört med cirka 10 procent av de
som använder dem mera sällan än en gång i månaden. Möjligen ökar också uppfattningen att
elektroniska tidskrifter medför minskad pappershantering hos de som använder dem dagligen,
se tabell 5.3.5.

Tabell 5.3.5 Hur uppfattningen om vad som är de främsta fördelarna med elektroniska
tidskrifter varierar med användningen, procent. (Internt bortfall 0.3%.)

Dagligen
Minst en gång
i veckan

Minst en gång
i månaden Mera sällan Totalt

(n=30) (n=128) (n=99) (n=97) (n=354)

Söka från eget skrivbord 80 94 92 87 90
Browsa på skärmen 23 20 18 19 19
Erhåller artikeln direkt 83 91 86 80 86
Publiceras tidigare 37 24 14 11 19
Mindre pappershantering 30 12 15 16 16
Annat 7 2 3 0 2

Den största nackdelen med elektroniska tidskrifter är att de inte är lika lätta att överblicka som
en tryckt anser drygt 70 procent av användarna. Som framgår av figur 5.3.3 har samtliga
andra alternativ angivits av betydligt färre personer. Det stora bortfallet på denna fråga, 13
procent, speglar troligen att många enkätdeltagare anser att elektroniska tidskrifter inte har
några nackdelar.
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Figur 5.3.3 Elektroniska tidskrifters största nackdelar, högst tre svarsalternativ var tillåtna. 
(Internt bortfall 13%).

Det var stor spridning på svaren i det öppna alternativet, de nackdelar som skrevs in behandlar
i huvudsak följande:
− Det är tröttande att läsa på skärmen.
− De går inte att ta med sig.
− Man hittar bara det man söker och missar artiklar runtomkring.
− Det tar lång tid att använda dem.
− För dålig täckning bakåt i tiden.
− De är inte alltid tillgängliga, till exempel vid strömavbrott.
− Brister vid digitaliseringen så att vissa delar av artikeln inte kommit med.
− Utskriftsproblem.
Dessutom uppgav ett antal personer att det inte finns några nackdelar med elektroniska
tidskrifter.

Det finns en viss spridning mellan de olika sektionerna i uppfattningen om vilka de
största nackdelarna är, se tabell 5.3.6. Det är dock inte en variation ur vilken det går att utläsa
några samband utom när det gäller ”krångligt att använda” som anges i ungefär dubbelt så hög
grad inom sektioner med lägre användning.
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Tabell 5.3.6 Elektroniska tidskrifters största nackdelar, siffrorna anger hur stor procentandel inom varje sektion som angivit respektive
svarsalternativ. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 13%).

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=17) (n=64) (n=54) (n=61) (n=24) (n=27) (n=30) (n=5) (n=15) (n=11) (n=308)

Krav på utrustning 29 27 24 18 25 11 20 20 40 18 23
Ej överblickbar 76 67 68 80 75 59 73 80 87 73 72
Krångligt att använda 12 3 11 8 21 18 17 20 0 0 10
Komplicerad felsökning 23 28 17 18 8 11 20 20 20 27 19
Sämre grafisk kvalitet 18 8 11 23 17 26 10 20 13 18 15
Inga smånotiser 0 5 6 5 8 0 10 0 7 18 6
Annat 12 16 13 5 25 7 0 0 13 0 10
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Tabell 5.3.7 visar hur de olika personalkategorierna bedömer nackdelarna med elektroniska
tidskrifter. Teknisk och administrativ personal anser att kraven på utrustning liksom bristen på
smånotiser är en nackdel i högre grad än forskare och doktorander. Däremot är sämre grafisk
kvalitet ett mindre problem för dem. Vad gäller krav på utrustning är det skillnad även mellan
forskare och doktorander, forskarna anser att det är en nackdel i nästan dubbelt så stor
utsträckning som doktoranderna.

Tabell 5.3.7 Elektroniska tidskrifters största nackdelar, siffrorna anger hur stor
procentandel inom varje personalkategori som angivit respektive
svarsalternativ. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 13%).

Forskare Doktorander
Teknisk och
administrativ Totalt

(n=120) (n=156) (n=32) (n=308)

Krav på utrustning 28 15 38 22
Ej överblickbar 74 73 66 72
Krångligt att använda 10 11 6 10
Komplicerad felsökning 20 18 25 19
Sämre grafisk kvalitet 17 15 9 15
Inga smånotiser 3 6 12 6
Annat 12 9 9 10

Värderingen av nackdelarna varierar inte på något signifikant sätt med åldern.
Omfattningen av användningen påverkar endast i liten grad vad som bedöms som

nackdelar, men ur tabell 5.3.8 kan man utläsa att de som använder elektroniska tidskrifter
dagligen inte upplever att de är svåra att överblicka i lika stor utsträckning som övriga
grupper. Med ökad användning minskar naturligt nog också uppfattningen att de är krångliga
att använda.

Tabell 5.3.8 Hur uppfattningen om vad som är de största nackdelarna med elektroniska
tidskrifter varierar med användningen, procent. (Internt bortfall 12%.)

Dagligen
Minst en gång
i veckan

Minst en gång
i månaden Mera sällan Totalt

(n=25) (n=114) (n=82) (n=90) (n=311)

Krav på utrustning 28 18 20 30 22
Ej överblickbar 56 73 74 76 73
Krångligt att använda 0 5 10 19 10
Komplicerad felsökning 24 18 16 23 20
Sämre grafisk kvalitet 16 18 18 10 15
Inga smånotiser 8 4 6 6 5
Annat 20 16 5 6 10

I flera kommentarer betonas att känslan av att bläddra och läsa i en papperstidskrift är något
helt annat än att läsa på skärmen eller från en pappersutskrift. Det ger en djupare läsförståelse
och framförallt ger det möjlighet att upptäcka saker man inte letar efter. Någon säger sig
sakna det ”fria strövandet” i tidskrifterna som ger en översikt över vad som är på gång inom
det egna och närliggande forskningsområden.
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5.4 Åsikter

En tredjedel av enkätdeltagarna vill att biblioteket ska tillhandahålla tryckta tidskrifter
jämsides med de elektroniska. Övriga är villiga att avstå från tryckt men de flesta har ett eller
flera förbehåll, gällande framtida tillgänglighet, likvärdig grafik samt användarvänlighet, se
figur 5.4.1.

Figur 5.4.1 Inställning till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska versionen 
av en tidskrift. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 2.3%).

Majoriteten av de öppna svaren handlar om att ett urval bestående av breda och ledande
tidskrifter samt sådana som innehåller mycket bilder bör finnas kvar i tryckt form. Någon
betonar att den fysiska lagringen av tidigare årgångar elektroniska tidskrifter måste ske på
Chalmers bibliotek eftersom ett förlag kan gå i konkurs. Några få skrev att de inte hade någon
åsikt i frågan.

Tabell 5.4.1 visar hur inställningen till denna fråga varierar mellan sektionerna. Det är
relativt stor spridning på hur stor andel som vill ha kvar tryckt, Arkitektursektionen ligger i
särklass högst på nära 65 procent men även Väg- och vatten samt Kemi ligger högt, cirka 10
procentenheter över medelvärdet, Fysik och Elektro däremot ligger 10 procentenheter under
medel. Andelen som är för en övergång till enbart elektroniskt utan att ange förbehåll varierar
inte så mycket mellan sektionerna, med undantag för Arkitektur där siffran är 0 procent. På
Fysik och Elektro har personalen i högre grad än på övriga sektioner angivit att övergången
till elektroniskt måste ske under de förutsättningar som nämnts ovan. På Matematik samt
Väg- och vatten är den andelen däremot mindre än genomsnittet, likvärdig grafik/användar-
vänlighet rankas lägre på Matematik och framtida tillgänglighet anses mindre viktigt inom
sektionen för Väg- och vatten.
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Tabell 5.4.1 Inställning till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska versionen av en tidskrift, siffrorna anger den  procentandel
inom varje sektion som angivit respektive svarsalternativ. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt bortfall 4.0%).

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=34) (n=80) (n=69) (n=79) (n=60) (n=34) (n=43) (n=11) (n=22) (n=26) (n=458)

Fullt tillfredsställande 21 18 14 16 25 18 19 0 9 23 18
Förutsatt likvärdig grafik 21 44 38 51 40 41 37 27 18 23 38
Förutsatt användarvänlighet 21 34 32 44 35 26 30 9 41 23 33
Förutsatt framtida tillgänglighet 38 59 43 54 35 35 26 18 41 19 42
Båda alternativen bör finnas 35 22 42 22 27 29 44 64 36 35 32
Annat 0 1 1 1 3 3 2 9 0 12 2
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Nedanstående tabell visar hur inställningen till att enbart ha tillgång till elektroniska versioner
varierar mellan de olika personalkategorierna. Bland teknisk och administrativ personal vill
närmare hälften ha kvar tryckta tidskrifter jämfört med cirka en tredjedel av den forskande
gruppen. Skillnaden mellan forskare och doktorander är främst att forskare i större
utsträckning anger att framtida tillgänglighet måste vara säkrad som en förutsättning för att
övergå till elektroniska tidskrifter och att de lägger mindre vikt vid grafik likvärdig med
tryckta tidskrifter.

Tabell 5.4.2 Inställning till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska versionen
av en tidskrift, siffrorna anger den  procentandel inom de olika personal-
kategorierna som angivit respektive svarsalternativ. Högst tre svarsalternativ
var tillåtna, (internt bortfall 3.8%).

Forskare Doktorander
Teknisk och
administrativ Totalt

(n=176) (n=212) (n=71) (n=459)

Fullt tillfredsställande 19 17 15 18
Förutsatt likvärdig grafik 35 43 31 38
Förutsatt användarvänlighet 32 36 23 33
Förutsatt framtida tillgänglighet 52 40 23 42
Båda alternativen bör finnas 28 29 48 32
Annat 2 2 6 2

Tabell 5.4.3 redovisar inställningen till att enbart ha tillgång till elektroniska tidskrifter inom
olika åldersgrupper. Det finns en tydlig tendens till att äldre personer vill ha tryckta tidskrifter
kvar i större utsträckning än yngre som är mera villiga att avstå från dem. Detta mönster bryts
som synes av den yngsta gruppen. Denna grupp är dock liten, 24 personer, varför resultatet
inte bör generaliseras.

Tabell 5.4.3 Inställning till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska versionen
av en tidskrift, siffrorna anger den  procentandel inom olika åldersgrupper som
angivit respektive svarsalternativ. Högst tre svarsalternativ var tillåtna, (internt
bortfall 4.6%).

21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 70 Totalt
(n=24) (n=136) (n=107) (n=31) (n=35) (n=34) (n=49) (n=30) (n=9) (n=455)

Fullt tillfredsställande 12 20 22 16 17 15 10 10 22 18
Förutsatt likvärdig grafik 29 47 44 45 29 32 24 33 0 38
Förutsatt användarvänlighet 38 35 36 55 20 21 29 27 22 33
Förutsatt framtida tillgänglighet 38 41 43 61 43 32 41 37 56 42
Båda alternativen bör finnas 50 26 21 23 34 41 43 53 44 32
Annat 0 1 2 0 0 9 8 0 0 2

I tabell 5.4.4 kan vi se hur åsikten i denna fråga påverkas av hur mycket en person använder
de elektroniska tidskrifterna. Uppfattningen att både tryckta och elektroniska tidskrifter ska
tillhandahållas minskar starkt med en ökad användningsgrad, från cirka 40 procent av de som
använder elektroniska tidskrifter mera sällan eller aldrig till 10 procent av dagliganvändarna.
Med ökad användning ökar andelen som kan tänka sig enbart elektroniska tidskrifter under de
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förutsättningar som nämnts ovan. Andelen som anger att det är fullt tillfredsställande med
enbart elektroniskt utan några förbehåll ökar däremot markant först med daglig användning.

Tabell 5.4.4 Inställning till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska versionen
av en tidskrift i förhållande till användningen, procent. Högst tre svarsalternativ
var tillåtna, (internt bortfall 3.3%).

Dagligen
Minst en gång
i veckan

Minst en gång
i månaden Mera sällan Aldrig Totalt

(n=29) (n=127) (n=99) (n=96) (n=110) (n=461)

Fullt tillfredsställande 48 18 15 15 14 18
Förutsatt likvärdig grafik 28 44 40 36 34 38
Förutsatt användarvänlighet 17 35 34 30 34 32
Förutsatt framtida tillgänglighet 41 59 39 38 29 42
Båda alternativen bör finnas 10 24 30 38 41 31
Annat 0 2 1 5 3 3

Då vi jämför den grupp användare som vill ha tryckta tidskrifter kvar med den grupp som är
villig att avstå från tryckt visar det sig att huruvida man tycker att det är krångligt att använda
elektroniska tidskrifter eller ej spelar en viss men inte avgörande roll för vilken åsikt man har.
Inom gruppen som vill ha tillgång till båda alternativen tycker cirka 25 procent att det är
krångligt att använda elektroniska tidskrifter men den andelen är lika stor inom gruppen som
kan acceptera enbart elektronisk version under ovan nämnda förutsättningar. Bland dem som
inte uppger några villkor för att acceptera enbart elektronisk version tycker ändock 14 procent
att de är krångliga att använda.

När vi på samma sätt jämför hur fördelar bedöms inom de olika grupperna är det mest
slående att det inte är någon stor skillnad mellan dem. De högst rankade fördelarna, att kunna
söka från egen arbetsplats och att erhålla artikeln direkt, anges i lika hög grad av dem som vill
ha tryckta tidskrifter kvar. Däremot är det färre bland dem som tycker att det är lättare att
browsa på skärmen än i tryckta tidskrifter, vilket är logiskt.

I stort sett gäller samma sak för nackdelarna men där finns en skillnad i huruvida en
elektronisk tidskrift anses mindre överblickbar än en tryckt. Av dem som vill ha kvar tryckt
anser cirka 85 procent att det är en stor nackdel. I gruppen som accepterar enbart elektronisk
version under vissa förutsättningar tycker kring 70 procent detsamma men bland dem som
utan förbehåll anser det fullt tillfredsställande med enbart elektroniska tidskrifter tycker
endast 52 procent så.

Då vi ser på hur dessa grupper bedömer att deras respektive ämnesområden täcks av det
elektroniska utbudet blir resultatet tvärtemot vad man kanske väntar sig. Det är de som utan
förbehåll accepterar enbart elektronisk version som är minst nöjda, ungefär 45 procent i den
gruppen anser att deras område täcks ganska eller mycket väl. Bland dem som anger förbehåll
för att acceptera enbart elektronisk version är den andelen 55 procent och bland dem som vill
ha båda alternativen kvar är den cirka 65 procent.

Nedanstående figur visar hur enkätdeltagarna ställer sig till att den egna institutionen upphör
med prenumerationer på tryckta tidskrifter som finns tillgängliga i elektronisk form via
biblioteket. Cirka 20 procent är villiga att avstå från samtliga institutionsprenumerationer
medan ungefär 25 procent vill ha dem kvar. Majoriteten anger att de är villiga att delvis
upphöra med prenumerationerna, det vill säga de vill fortsätta att prenumerera på några få
mycket centrala tidskrifter inom sitt verksamhetsområde.
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Figur 5.4.2 Inställning till att den egna institutionen upphör med prenumerationer på
tryckta tidskrifter som finns tillgängliga via Chalmersnätet,(internt bortfall
4.4%).

Samtliga som svarat under ”annat svarsalternativ” har uppgivit att de inte har någon åsikt i
denna fråga.

Tabell 5.4.5 redovisar inställningen till att upphöra med institutionsprenumerationer inom
olika sektioner på Chalmers. Det finns en viss spridning mellan de olika sektionerna, inom
Arkitektur vill inte någon avstå från egna tidskrifter och på Elektro och Kemi är andelen som
anser att samtliga prenumerationer kan upphöra betydligt lägre, runt 10 procent, än på övriga
sektioner där andelen ligger kring 25 procent. De som hävdar att inga institutions-
prenumerationer får upphöra är färre på fysiksektionen än i övrigt.

På Chalmers Lindholmen vill endast runt 10 procent helt upphöra med institutions-
prenumerationer och ungefär 40 procent vill ha samtliga prenumerationer kvar.
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Tabell 5.4.5 Inställning till att upphöra med institutionsprenumerationer inom de olika sektionerna, procent. (Internt bortfall 5.9%.)

Matematik och
datavetenskap

Fysik och
teknisk fysik Kemi

Elektro- och
datorteknik

Maskin- och
farkostteknik

Teknikens
ekonomi och
organisation

Väg- och
vattenbyggnad Arkitektur

Chalmers
Lindholmen

Central
administration/
servicefunktion Totalt

(n=35) (n=79) (n=67) (n=80) (n=58) (n=32) (n=44) (n=10) (n=22) (n=22) (n=449)

Kan upphöra 26 24 13 8 28 22 27 0 9 18 19
Kan delvis upphöra 46 65 58 70 43 47 50 50 50 45 56
Ska ej upphöra 29 11 27 22 22 28 20 50 41 27 24
Annat 0 0 1 0 7 3 2 0 0 9 2
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Som framgår av tabell 5.4.6 är det inte så stor skillnad mellan de olika personalkategorierna i
denna fråga. Doktoranderna anser att samtliga prenumerationer kan upphöra i något högre
grad än forskarna och bland teknisk och administrativ personal vill något fler ha
institutionsprenumerationerna kvar.

Tabell 5.4.6 Inställning till att upphöra med institutionsprenumerationer inom olika
personalkategorier, procent. (Internt bortfall 5.9%.)

Forskare Doktorander
Teknisk och
administrativ Totalt

(n=174) (n=209) (n=66) (n=449)

Kan upphöra 16 22 14 19
Kan delvis upphöra 61 53 48 55
Ska ej upphöra 21 24 29 24
Annat 1 1 9 2
Totalt 100 100 100 100

Åldern har inte stor betydelse för vilken åsikt man har om institutionsprenumerationer, se
tabell 5.5.7. Yngre personer är dock något mer positiva till att avstå från dem, men även här
avviker den allra yngsta gruppen från mönstret.

Tabell 5.4.7 Inställning till att upphöra med institutionsprenumerationer inom olika
åldersgrupper, procent. (Internt bortfall 6.7%.)

21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 70 Totalt
(n=23) (n=133) (n=106) (n=31) (n=36) (n=31) (n=49) (n=27) (n=9) (n=445)

Kan upphöra 13 22 27 19 11 13 14 0 11 19
Kan delvis upphöra 70 57 50 55 61 55 49 59 78 56
Ska ej upphöra 17 21 23 23 28 29 22 41 11 24
Annat 0 0 0 3 0 3 14 0 0 2
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 5.4.8 visar hur inställningen till att upphöra med institutionsprenumerationer påverkas
av hur mycket man använder elektroniska tidskrifter. Andelen som har uppfattningen att inga
prenumerationer ska upphöra minskar med ökad användning och är hos dagliganvändarna
nere i 0 procent, bland dem är det också betydligt fler än i övriga grupper som anser att
samtliga prenumerationer kan upphöra.

Tabell 5.4.8 Inställning till att upphöra med institutionsprenumerationer i förhållande till
användningen, procent. (Internt bortfall 5.2%.)

Dagligen
Minst en gång
i veckan

Minst en gång
i månaden Mera sällan Aldrig Totalt

(n=28) (n=125) (n=96) (n=98) (n=105) (n=452)

Kan upphöra 46 12 21 13 23 19
Kan delvis upphöra 54 71 55 52 41 56
Ska ej upphöra 0 16 23 33 31 24
Annat 0 1 1 2 5 2
Totalt 100 100 100 100 100 100
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Vi har även i denna fråga jämfört de olika grupperna med avseende på i vilken grad de anser
det krångligt att använda elektroniska tidskrifter, hur de bedömer fördelar och nackdelar samt
hur väl de anser att deras respektive ämnesområde täcks. Mönstret är i stort detsamma som
när det gällde frågan om bibliotekets tillhandahållande av tryckta tidskrifter men det finns
vissa skillnader.

Ungefär en tredjedel av de som vill ha institutionsprenumerationerna kvar tycker att det
är krångligt att använda de elektroniska tidskrifterna jämfört med cirka en femtedel i den
grupp som kan tänka sig att helt eller delvis avstå från dem.

Gruppen som vill upphöra med samtliga institutionsprenumerationer särskiljer sig så
tillvida att de värderar att elektroniska tidskrifter publiceras tidigare högre än vad övriga gör.
När frågan gällde bibliotekets tidskrifter var det ingen skillnad mellan grupperna vad denna
sak beträffar. Komplicerad felsökning anges som en nackdel av närmare 30 procent av dem
som vill upphöra med samtliga institutionsprenumerationer men bara av 10 procent av dem
som vill ha dem kvar vilket kan synas vara ett oväntat resultat. När det gällde bibliotekets
tidskrifter var det däremot fler bland dem som vill ha båda alternativ kvar som tyckte att
felsökningen var komplicerad.

Även i frågan om institutionsprenumerationer är det de som accepterar att ha tillgång
enbart till elektroniska tidskrifter som är minst nöjda med utbudet. Knappt 40 procent i den
gruppen anser att deras ämnesområde täcks ganska eller mycket väl jämfört med ungefär 50
procent bland dem som vill ha prenumerationerna kvar och 60 procent bland dem som kan
tänka sig att delvis upphöra med dem.

De kommentarer som behandlar dessa frågor poängterar främst att arkiveringen måste
säkerställas samt att utskrift av elektroniska tidskrifter måste fungera med bibehållen grafik.
Några säger sig helst vilja ha både tryckt och elektroniskt men visar förståelse för att
ekonomin inte tillåter det. Ytterligare några vill bara tala om att de är mycket positiva till
elektroniska tidskrifter.

5.5 Diskussion och slutsatser

Vår första frågeställning lyder: Hur ser användningen av elektroniska tidskrifter ut för olika
grupper på Chalmers? Speciellt intressant är: Hur varierar användningen mellan grupper
som har olika utbud av elektroniska tidskrifter? Vi diskuterar först hur användningen
påverkas av utbudet av elektroniska tidskrifter.

Det visar sig mycket tydligt att tiden som det elektroniska utbudet har funnits har stor
betydelse för hur mycket de elektroniska tidskrifterna används. Fysiksektionen är det klaraste
exemplet på detta, de har haft elektroniska tidskrifter sedan 1996 och har den högsta
regelbundna användningen, nästan 85 procent. Inom fysik har det dessutom sedan ännu längre
tillbaka funnits elektroniska preprint-arkiv vilket säkerligen gynnat den höga användnings-
graden. Inom Kemi och Elektro är användningen också stor, cirka 70 procent. Inom
kemiområdet kom det ett flertal elektroniska tidskrifter 1998, elektroteknik däremot fick
tillgång till IEL-databasen först 1999. En orsak till att den omedelbart blev mycket använd är
troligen att den sedan många år funnits tillgänglig i tryckt form. Ett annat skäl kan vara att
elektroteknikerna arbetar med datorer och därför är mer intresserade av mediet som sådant än
övriga grupper.

Det som man kan vänta sig jämte tiden ha störst betydelse för hur mycket de elektroniska
tidskrifterna används är hur stort och väl sammansatt utbudet inom respektive ämnesområde
är. Enkäten ger enbart svar på hur väl utbudet genomsnittligt tillgodoser en hel sektions behov
och inte på hur väl enskilda ämnesområden täcks. Hur många och hur stora ämnesområden
som saknar elektroniska tidskrifter varierar starkt mellan sektionerna. I nedanstående figur
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kan man se sambandet mellan antal titlar, enkätdeltagarnas bedömning av hur väl det egna
ämnesområdet täcks och användningsgraden på respektive sektion. Som synes är förhållandet
mellan dessa tre variabler inte entydigt.

Figur 5.5.1 Antal titlar, utbudets täckning enligt enkätdeltagarnas bedömning och
användningsgrad på respektive sektion.

Fysik, Kemi och Elektro som ligger högst i användning är också de sektioner som är mest
nöjda med utbudet men det är inte inom fysiksektionen där användningen är allra störst som
man är mest nöjd. Det är istället Elektro där det är fler som anser att området täcks väl än vad
det är som faktiskt använder tidskrifterna. Möjligen har många tittat på utbudet och sett
intressanta titlar men inte fullt lika många har börjat använda dem. Inom fysiksektionen finns
det trots den höga användningen många som saknar centrala tidskrifter, det framkommer av
kommentarerna. På kemisektionen är det ännu större skillnad mellan användningsgraden och
bedömningen av utbudet, kommentarerna säger även här att många saknar viktiga tidskrifter.
Förklaringen till detta är att tidskrifter inom vissa specifika ämnesområden saknas, i mycket
stor utsträckning är det tidskrifter från Elsevier det handlar om. Om kemiutbudet kan också
sägas att ett oproportionerligt stort antal titlar, ungefär en fjärdedel, hör till miljöområdet. Den
höga användningen tyder dock på att för de flesta finns det åtminstone någon relevant titel.

Den största diskrepansen mellan användningsgrad och åsikt om utbudet finner vi hos
Teknikens ekonomi och organisation. Det är den sektion (bortsett från Arkitektur) som är
mest missnöjd med utbudet och intrycket förstärks av kommentarerna. Trots det är
användningen inte så låg. Det är svårt att ha en åsikt om vad det kan bero på, en gissning är
att det stora utbudet innehåller ett antal mera populära tidskrifter som det är lätt att titta i
ibland. Skillnaden mellan antalet titlar och respondenternas bedömning av utbudet är också
slående vilket talar för att ett strängare urval bland tidskrifterna för denna ämnesinriktning
vore önskvärd.

På sektionen för matematik och datavetenskap finns det, som tidigare nämnts, ett större
institutionsbibliotek med ett eget utbud av elektroniska tidskrifter. Det kan vara förklaringen
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till att så relativt få använder huvudbibliotekets elektroniska tidskrifter och att omdömet om
utbudet är såpass negativt som det är. Man känner helt enkelt dåligt till det. Utbudet är inte
heller riktigt så stort som det ser ut, närmare hälften av tidskrifterna behandlar området
datavetenskap vilket säkerligen är en överrepresentation. Troligt är att matematikerna
använder elektroniska tidskrifter mer än vad denna enkät visar.

Omdömet om utbudet inom Väg- och vatten stämmer väl med att de har ett litet antal
titlar av vilka de flesta dessutom kan hänföras till två av ämnesområdena inom sektionen,
geovetenskap och miljö. Med tanke på det är en regelbunden användning på 40 procent inte så
lågt. Även för Maskin gäller att antalet titlar är litet, den låga användningsgraden och
missnöjet med utbudet är en naturlig följd av det.

För Arkitektur är situationen lite annorlunda än för övriga sektioner. Det elektroniska
utbudet är som nämnts mycket litet och elektroniska tidskrifter kan heller inte återge bilder
med samma kvalitet som papperstidskrifter. Det är därför helt logiskt att ingen anser att
området täcks väl och att användningen är mycket låg.

Generellt är andelen regelbundna användare större än andelen respondenter som bedömer
att det egna ämnesområdet täcks väl av det elektroniska utbudet. Detta beror naturligtvis på att
många av dem som bedömt utbudet som dåligt ändå har funnit någon eller några få relevanta
titlar. Att ett stort antal titlar i sig inte innebär ett vältäckande utbud får väl betraktas som en
uppenbar sanning.

Då vi jämför enkätdeltagarnas bedömning av hur väl respektive sektions behov
tillgodoses med den bedömning bibliotekets personal gör ser vi att de i stort sett stämmer
överens. Inom fysiksektionen tycks det dock till skillnad mot vad biblioteket förmedlat finnas
en del luckor i beståndet. Sektionen för Matematik och datavetenskap faller utanför
jämförelsen på grund av att huvudbiblioteket spelar en underordnad roll för dem.

Orsaken till att användningen av elektroniska tidskrifter är så mycket lägre bland teknisk
och administrativ personal än bland forskare och doktorander är naturligtvis att de
förstnämnda ofta inte behöver de tidskrifter biblioteket tillhandahåller för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter.

Variation i användningen med ålder visar sig främst genom att mer än dubbelt så stor
andel av de anställda över 40 år aldrig har prövat elektroniska tidskrifter jämfört med dem
som är yngre. Den regelbundna användningen är störst upp till och med 35 år och allra störst
är användningen i åldern 26 - 30 år. En naturlig förklaring till detta är att yngre personer har
mer vana vid att söka information via datorn, mycket på grund av world wide web. Att
personer över 35 år använder elektroniska tidskrifter i något mindre omfattning kan också
bero på att de redan har rutiner för att skaffa sig information som inte innefattar elektroniska
tidskrifter.

Kvinnliga forskare och doktorander använder elektroniska tidskrifter betydligt mindre
frekvent än manliga, vilket vi finner något förvånande. Andelen icke-användare är lika stor
inom bägge grupperna så förklaringen kan inte vara att kvinnorna inte vet om att de
elektroniska tidskrifterna finns. Förmodligen är det mäns större intresse för datorer som slår
igenom även här.

Orsakerna till att inte använda elektroniska tidskrifter är många och det finns inte ett skäl
som dominerar. Att forskare i högre grad än doktorander säger sig föredra tryckt samt att de
tidskrifter de brukar läsa finns på den egna institutionen visar även det på att äldre personer
oftare har skapat rutiner för informationssökning där elektroniska tidskrifter inte ingår.

Vår andra frågeställning lyder: Hur ser inställningen till elektroniska tidskrifter ut bland olika
grupper på Chalmers? (De enkätfrågor som täcker denna frågeställning riktades enbart till
användare av elektroniska tidskrifter.)
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Hur krångligt man tycker att det är att söka i elektroniska tidskrifter beror främst på hur
mycket man har använt dem. Av dem som använder elektroniska tidskrifter mera sällan är det
nästan 40 procent som tycker att det är ganska eller mycket krångligt och av dem som
använder dem dagligen är det endast 3 procent som tycker detsamma. Följdriktigt anses det i
stort sett lätt att söka inom sektioner med stor användning. Elektroniksektionen är något av ett
undantag och förmodligen beror det på att de inte har direkt access till de tidskrifter som ingår
i den för dem dominerande IEL-databasen utan måste gå genom dess sökverktyg. Lika
följdriktigt uppger teknisk och administrativ personal samt kvinnor i något större utsträckning
än övriga grupper att de anser det krångligt att använda elektroniska tidskrifter. Däremot
tycker äldre användare inte på något sätt att det är mer krångligt än vad yngre gör.

De fördelar som generellt värderas högst är de som har med bekvämlighet att göra.
Däremot anses det inte så viktigt att elektroniska tidskrifter publiceras tidigare, inom
Matematik och datavetenskap, Fysik och Kemi finns det dock större grupper för vilka det är
viktigt. Det visar sig också vara viktigare för forskare än för doktorander vilket kan bero på att
forskares informationssökning är mer inriktad på att följa utvecklingen inom ett visst område
medan det för doktoranderna gäller att hitta allt vad som tidigare har gjorts inom deras
forskningsområde. Det finns också en tydlig trend mot att det blir viktigare med tidig
publicering ju oftare man använder de elektroniska tidskrifterna. En del av förklaringen till
det kan nog ligga i att just Fysik och Kemi är stora användare men vi tror också att vanan vid
att få artiklarna tidigare medför att man börjar kräva just det.

Mindre pappershantering anger visserligen en relativt stor andel av teknisk och
administrativ personal vara en stor fördel men det är inte något som enkätdeltagaren i
allmänhet tror att elektroniska tidskrifter leder till. Detta instämmer uppsatsens författare i, det
är snarare så att pappershanteringen flyttas från förlag, post och bibliotek till läsaren.

Att en elektronisk tidskrift inte är lika överblickbar som en tryckt är egentligen det enda
som uppfattas som en stor nackdel av många men det är också den enda nackdel (bortsett från
krånglighet) som bedöms som mindre av dem som använder de elektroniska tidskrifterna
mycket. Kanske är det ett tecken på att man vänjer sig vid det elektroniska mediet och
glömmer hur det är att använda en traditionell tryckt tidskrift.

Bortsett från tidigare publicering som har med ämnesområdet att göra och krånglighet
som har med användningsgraden att göra varierar inte bedömningen av fördelar och nackdelar
mellan de olika sektionerna på ett sätt som det går att utläsa något samband ur.

Uppfattningen av vad som är fördelar och nackdelar hos elektroniska tidskrifter varierar
inte på något signifikant sätt med enkätdeltagarnas ålder, vilket vi heller inte kan se något skäl
till att den borde göra.

Tre aspekter på elektroniska tidskrifter som kommer fram i de öppna svarsalternativen
och kommentarerna är: att de inte går att ta med sig; att det inte är samma känsla att läsa dem
som en tryckt tidskrift; att man missar information som man inte direkt letar efter.

Nedan återfinns en kommentar från en respondent som väl sammanfattar det
helhetsintryck vi får av många Chalmersanställdas uppfattning om elektroniska tidskrifter.

” …
Fördelar tryckta tidskrifter:

•  Djupare förståelse (det är inte samma sak att läsa något från skärmen/pappers-
utskrifter). Bättre överblick (i en papperstidskrift läser jag innehållsför-
teckningen ordentligt och ser om inte annat figurer från artiklar som inte är
primärt relevanta för mig, det vill säga jag inhämtar passiv kunskap om
näraliggande forskningsområden).
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•  Jag tittar igenom tidskriften när den kommer och skickar den sedan vidare. En
elektronisk tidskrift läser jag ”sen”, det vill säga aldrig, eftersom den alltid är
tillgänglig.

•  Grafik   bild/textkvalitet.

Fördelar elektroniska tidskrifter:
•  Administration (slipper gå till biblioteket, leta reda på rätt tidskrift och rätt

artikel plus kopiera).

•  Av underordnad betydelse: tidigare tillgänglighet.
Det var en brist i konstruktionen av frågan rörande nackdelar att inte ha med dessa aspekter
som svarsalternativ. Framförallt möjligheten att låta slumpen spela in vid informations-
sökning anser vi vara viktig och vi tror att många skulle ha angivit det alternativet om det
funnits med. Nedan följer ännu ett citat från en respondent som förmedlar denna inställning.

”Läser gärna i viloläge = papper, bläddrar   slumpen; inte nödvändigtvis målinriktad,…”

Vår tredje frågeställning lyder: Hur ställer sig de Chalmersanställda till att enbart ha tillgång
till den elektroniska versionen av en tidskrift och hur påverkas detta ställningstagande av
deras upplevelse av och inställning till elektroniska tidskrifter? Denna fråga består av två
delfrågor: Hur ställer sig de anställda till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska
versionen av en tidskrift och hur ställer sig de anställda till att den egna institutionen upphör
att prenumerera på tryckta versioner av tidskrifter som finns tillgängliga via Chalmersnätet?

Två tredjedelar av enkätdeltagarna kan tänka sig att ha tillgång till enbart elektroniska
tidskrifter från biblioteket och ungefär en fjärdedel av dessa anger inga som helst
förutsättningar för att de tryckta tidskrifterna ska kunna tas bort.

Det är som man kan förvänta sig Fysik och Elektro som är mest positiva till att avstå från
tryckt men det är också dessa två  sektioner som i störst utsträckning anger som förutsättning
att frågor gällande framtida tillgänglighet, likvärdig grafik och användarvänlighet måste lösas.
Det är också från dessa sektioner de flesta kommentarerna om att arkiveringen måste lösas
kommer. Kanske kan man dra slutsatsen att de är mer medvetna om problemen med
elektroniska tidskrifter än övriga sektioner. Vi finner det förvånande att man överhuvudtaget
kan anse att det är fullt tillfredsställande med enbart elektroniska tidskrifter så länge ovan
nämnda problem inte är lösta, framförallt framtida tillgänglighet. Inom Arkitektur vill
majoriteten ha tryckt kvar vilket är en naturlig följd av deras låga användning. För övrigt är
det svårt att utläsa något ur hur de olika sektionerna ställer sig i frågan, de följer inte ett
mönster som enkelt kan härledas till någon annan variabel.

En skillnad mellan personalkategorierna visar sig i att närmare hälften inom gruppen
teknisk och administrativ personal vill ha tryckta tidskrifter kvar medan mindre än en
tredjedel av forskare och doktorander uttrycker samma önskemål.

Bland dem som är över 40 år är det ungefär dubbelt så stor andel som vill ha tryckt kvar
jämfört med dem som är yngre. Vi kan tänka oss att många av de äldre, utan att vara negativa
till elektroniska tidskrifter, vill ha kvar de fördelar tryckta tidskrifter för med sig. Att den
yngsta gruppen bryter mönstret så markant (se tabell 5.4.3) är svårt att förklara. Den
regelbundna användningen är relativt hög inom den gruppen så det är inte oerfarenhet av
elektroniska tidskrifter som ligger bakom. Det är mycket troligt att det är slumpen som spelar
in.

Vårt resultat visar tydligt att det som främst påverkar enkätdeltagarnas inställning till att
ha tillgång till enbart elektroniska tidskrifter är hur mycket de har använt dem. Endast 10
procent av dagliganvändarna vill ha kvar tryckt jämfört med 40 procent av icke-användarna.



5858

Det är ju också mycket naturligt att de som ännu inte har lärt sig att använda elektroniska
tidskrifter inte vill vara hänvisade enbart till dem. Snarare är vi förvånade över att inte en
betydligt större andel av dem som är sällan- eller ickeanvändare vill ha tryckt kvar.

Även i konstruktionen av denna fråga har vi gjort ett misstag. Flera respondenter skrev ju
som öppet svarsalternativ att ett visst urval av tidskrifter, främst breda och ledande, borde
finnas kvar i tryckt form. Det är en synpunkt som vi tror har stort gehör bland de Chalmers-
anställda och den borde ha funnits med som svarsalternativ.

 En femtedel av enkätdeltagarna är beredda att säga upp samtliga institutions-
prenumerationer på tryckta tidskrifter som finns tillgängliga via Chalmersnätet. Jämförs detta
med att två tredjedelar är positiva till att biblioteket tillhandahåller enbart den elektroniska
versionen framgår det klart att viljan att avstå från de egna prenumerationerna är betydligt
mindre. En viktig orsak till detta tror vi är att det är när man har den nära till hands som den
tryckta tidskriftens fördelar riktigt kan utnyttjas. En annan orsak kan vara att man inte litar på
att biblioteket fortsätter att prenumerera på de tidskrifter som man vill ha tillgång till. En
tredje orsak kan vara att institutionerna är vana att själva bestämma över vilka tidskrifter de
ska prenumerera på och att de vill fortsätta att göra det utan att behöva ta hänsyn till vad
biblioteket erbjuder.

Med undantag för Arkitektur och Fysik uppvisar sektionerna inte heller i denna fråga
någon variation som kan härledas till någon annan variabel. Anmärkningsvärt är att på Elektro
som har hög användning och tillhör de mest positiva till att biblioteket upphör med tryckt
version är det bara 8 procent som anser att samtliga institutionsprenumerationer kan upphöra.

I fråga om institutionsprenumerationer finns inte samma skillnad i inställning mellan
teknisk och adminstativ personal å ena sidan och forskare och doktorander å andra sidan som
när det gällde de tidskrifter biblioteket tillhandahåller. Däremot har åldern samma betydelse
för ställningstagandet i den här frågan som när det gäller bibliotekets prenumerationer.

Användningsgraden är det som har störst betydelse även för inställningen till att upphöra
med institutionsprenumerationer. Vi vill dock påpeka att liksom då det handlar om
bibliotekets tidskrifter är det många som sällan eller aldrig använder elektroniska tidskrifter
som är beredda att avstå från de tryckta. Bland dem som aldrig använder elektroniska
tidskrifter finns förvisso en stor grupp som inte använder tidskrifter överhuvudtaget. Men vi
tror inte att det är hela förklaringen utan att de flesta litar på att de kommer att klara
elektroniska tidskrifter utan problem när de måste. Troligt är att utvecklingen ses som
oundviklig.

Vi har visat att det inte är avgörande för ställningstagandet i dessa frågor huruvida man
upplever det som krångligt att använda elektroniska tidskrifter. Orsaken kan mycket väl vara
att många av de användare som tycker att elektroniska tidskrifter är krångliga bedömer det
som ett övergående problem.

Generellt skiljer sig inte värderingen av fördelarna med elektroniska tidskrifter åt mellan
dem som vill ha tryckt kvar och dem som är beredda att avstå. Detta är logiskt, man kan ju
mycket väl uppskatta fördelar hos elektroniska tidskrifter utan att för den skull vilja avstå från
de tryckta. Däremot bör åsikten att något är en stor nackdel hos elektroniska tidskrifter föra
med sig att man inte vill avstå från den tryckta versionen. Detta visar sig också i att en
elektronisk tidskrift anses mindre lätt att överblicka än en tryckt av betydligt fler bland dem
som vill ha båda alternativen kvar.

Om vårt antagande att användare av elektroniska tidskrifter har svarat på enkäten i större
utsträckning än icke-användare stämmer, så medför det också att de åsikter som ökar med
ökad användning är vanligare bland enkätdeltagarna än bland Chalmers anställda totalt sett.
Det vill säga det är inte så stor andel som undersökningen visar som är beredda att acceptera
att ha tillgång enbart till elektroniska tidskrifter.
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Detta hindrar inte att det är rimligt att anta att dagliganvändarna visar vilken väg
utvecklingen kommer att gå   det vill säga allt fler kommer att vara villiga att helt avstå från
tryckta tidskrifter.

6  Jämförelse med andra användarundersökningar
Den regelbundna användningen vid Chalmers låg under våren 1999 på nivån 55 procent, inom
FinELib och vid Max Planckinstitutet ligger den vid samma tid högre, på 65 respektive 85
procent. I den finska undersökningen ingår dock även referensdatabaser vilket gör att siffrorna
inte riktigt kan jämföras. Den höga användningen vid Max Planckinstitutet kan troligen delvis
förklaras av att de distribuerade sin enkät online vilket bör ha medfört att användare såg och
besvarade enkäten i betydligt större utsträckning än icke-användare. Övriga undersökningar
som är utförda mellan åren 1996 och 1998 redovisar en användningsgrad på nivån 25 - 35
procent, dock utan att ange med vilken frekvens de elektroniska tidskrifterna användes.

Skälen till att inte använda elektroniska tidskrifter är i stor utsträckning desamma vid de
olika institutionerna. Återkommande orsaker är att man inte känner till att elektroniska
tidskrifter finns, att man inte hittar dem i datorn, att det inte finns några relevanta titlar och att
man föredrar att läsa tryckta tidskrifter.

I fyra av undersökningarna tillfrågades respondenterna om vad de ansåg vara de största
fördelarna respektive nackdelarna med elektroniska tidskrifter. Respondenterna från de olika
institutionerna är mycket samstämmiga i vad som uppfattas som de främsta fördelarna.
Lättillgängligheten, att det går snabbt att erhålla artiklarna, att kunna arbeta från sitt eget
skrivbord skattas allra högst vid såväl Handelshögskolan, Strathclyde, Tilburg, Max
Planckinstitutet som Chalmers. Att elektroniska tidskrifter publiceras tidigare nämns också
som en fördel dock inte vid Tilburg vilket helt förklaras av att de fick tillgång till den
elektroniska versionen 6 - 8 veckor efter den tryckta.

Bedömningen av vad som är de största nackdelarna uppvisar en stor spridning mellan
undersökningarna. Ett skäl till detta är att enkäterna inte har gett sina respondenter samma
svarsalternativ att välja på. När det gällde fördelar fanns ovan nämnda punkter med i samtliga
undersökningar vilket tyder på att även de som konstruerat enkäterna har en samstämmig syn
på vad som kan ses som fördelar med elektroniska tidskrifter. Bland de nackdelar som nämns
återfinns att det är svårt att läsa från skärmen, känslan att det inte är en ”riktig” tidskrift (lägre
anseende), risk för att någon ändrar i min text, arkiveringsproblemet, ofullständiga volymer.
Den i vår undersökning så dominerande nackdelen att en elektronisk tidskrift är svårare att
överblicka än en tryckt tas inte entydigt upp i någon av de andra undersökningarna.

Frågan om elektroniska tidskrifters eventuella lägre anseende tas upp i undersökningarna
från Handelshögskolan och Strathclyde. Vid Handelshögskolan påpekar en mindre grupp att
vissa elektroniska tidskrifter som inte har någon kvalitetsgranskning inte har någon större
trovärdighet men det framgår klart att de syftar på newsletters och tidskrifter som inte getts ut
av ett förlag. På Stathclyde finns det en viss oro för att elektroniska tidskrifter inte ska åtnjuta
samma anseende som de tryckta. Dessa två undersökningar är också de tidigast genomförda
(1996-1997) och frågan tas inte upp i någon av de senare undersökningarna vilket kan tyda på
att den inte längre upplevs som relevant. Vår enkät rör enbart användningen av elektroniska
tidskrifter som är en direkt motsvarighet till en tryckt version och tar därför inte upp denna
fråga men vi kan konstatera att inte någon enda kommentar behandlar detta eller uttrycker
farhågor över att peer review ska försvinna som en följd av det elektroniska mediet.

Handelshögskolan får, liksom vi, i sin enkät kommentarer från respondenterna som säger
att forskare inte alltid arbetar så målinriktat och att möjligheten att hitta information av en
slump minskar med elektroniska tidskrifter. Den senare synpunkten framförs även från
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Strahtclyde. Även Max Planckinstitutet tar upp att vissa aspekter hos den tryckta tidskriften
försvinner i den elektroniska versionen, till exempel att kunna bläddra igenom ett exemplar,
vilket en relativt stor andel av respondenterna tycker är en nackdel.

Studien vid Handelshögskolan visar att yngre och äldre forskare använder tidskrifter på
olika sätt. De yngre söker mycket även i äldre årgångar medan de äldre oftast letar i senast
utkomna nummer för att hålla sig á jour med utvecklingen inom ett område, vilket stöder vårt
antagande att detta är en förklaring till att tidig publicering är viktigare för forskare än för
doktorander.

Stanfordundersökningen är den enda, jämte vår egen, som ställer frågan om tillgång till
enbart elektroniska tidskrifter kan accepteras. De anser sig inte få något klart svar genom sin
enkät men drar slutsatsen att bredden i utbudet, oavsett tryckt eller elektroniskt, är det
viktigaste för respondenterna. Att så är fallet visar även vår undersökning, främst genom ett
flertal kommentarer.

Chalmers bibliotek genomförde den senaste användarundersökningen av tryckta
tidskrifter mellan september 1998 och april 1999 och den visar att användningen av samtliga
tidskrifter inom fysik som har en elektronisk motsvarighet har minskat markant jämfört med
den nivå tidigare undersökningar visat (Lindström, 1999). Det tyder på att Chalmersanställda
som haft tillgång till elektroniska tidskrifter under en längre tid föredrar dessa. Inom
matematik och kemi märktes inte samma utveckling, inom dessa områden var utbudet av
elektroniska tidskrifter heller inte lika stort och hade framförallt inte funnits så länge då
undersökningen gjordes.

Resultatet från de undersökningar vi redovisat visar med tydlighet att användningen av
elektroniska tidskrifter ökade 1999 jämfört med tidigare år. Den viktigaste orsaken till det är
att utbudet av elektroniska tidskrifter ökade markant från och med detta år eftersom flera stora
förlag då började med en bred elektronisk utgivning.

Ett mycket samstämmigt resultat från de olika undersökningarna är att fördelarna med
elektroniska tidskrifter väger tyngre än nackdelarna med dem. Vad som är fördelar är klart
och entydigt. Vilka nackdelarna är är mera otydligt, respondenterna har många olika
synpunkter men inget enskilt tema slår igenom i samtliga undersökningar på samma sätt som
när det gäller fördelar.

Vi kan både från vår egen och från de andra användarundersökningarna som vi har
studerat dra slutsatsen att respondenterna, som i huvudsak är forskare, har en positiv
grundinställning till elektroniska tidskrifter. Från vår egen undersökning vågar vi också dra
slutsatsen att universitets- och högskolebibliotekens kunder kommer att acceptera att ha
tillgång till enbart den elektroniska versionen av en tidskrift. Frågan som de enskilda
biblioteken måste ta ställning till är hur snabbt de kan genomföra förändringen. Med
institutionsprenumerationer förhåller det sig annorlunda, motståndet mot att avstå från dem
var då undersökningen genomfördes stort. Det innebär å ena sidan en besparing för
institutionerna att avstå från de tryckta tidskrifter som biblioteket tillhandahåller i elektronisk
form. Å andra sidan är det mycket bekvämt att ha en ofta använd tidskrift nära till hands i
pappersversion. Vi anser det dock troligt att ekonomiska skäl kommer att medföra att
prenumerationerna med tiden i alla fall kommer att minska till antalet.

Utvecklingen mot elektroniska tidskrifter innebär att mycket stora mängder information
kommer att finnas lättillgängligt för varje forskare. En nackdel med denna utveckling anser vi
vara att tryckta tidskrifters genuina kvaliteter   såsom den känsla det ger att bläddra i dem,
den överblick de ger och möjligheten att av en slump finna information som man inte letar
efter   går förlorade.
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Sammanfattning
Under 1999 satsade Chalmers bibliotek på en kraftigt utökad distribution av elektroniska
tidskrifter över Chalmersnätet och i maj 1999 kunde biblioteket erbjuda cirka 2000
tidskriftstitlar. Bibliotekets mål är att uppnå en väl avvägd blandning av elektroniska och
tryckta tidskrifter. Tryckta versioner av tidskrifter som finns i elektronisk form ska sägas upp
då det är möjligt med hänsyn till långtidstillgänglighet och kundernas behov. Det skulle
dessutom innebära en besparing för Chalmers som helhet om de enskilda institutionerna
upphörde med prenumerationer på tryckta tidskrifter som finns tillgängliga via Chalmersnätet.

För att erhålla ett beslutsunderlag i denna förändringsprocess beslutade biblioteket att
tillfråga samtliga anställda om deras åsikter i denna fråga genom en enkät.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket de elektroniska tidskrifterna används
inom olika grupper på Chalmers tekniska högskola samt vilken inställning de Chalmers-
anställda har till elektroniskt material kontra tryckt.

De frågeställningar vi tar upp är:
1) Hur ser användningen av elektroniska tidskrifter ut för olika grupper på Chalmers?

Speciellt intressant är:
Hur varierar användningen mellan grupper som har olika utbud av elektroniska tidskrifter?

2) Hur ser inställningen till elektroniska tidskrifter ut bland olika grupper på Chalmers?
3) Hur ställer sig de Chalmersanställda till att enbart ha tillgång till den elektroniska

versionen av en tidskrift och hur påverkas detta ställningstagande av deras upplevelse av
och inställning till elektroniska tidskrifter?

De olika grupper som åsyftas är framförallt de sektioner representerande olika ämnesområden
som Chalmers är indelat i samt personalkategorier, men också ålder och i viss mån kön. De
olika sektionerna har ett starkt varierande utbud av elektroniska tidskrifter.

I uppsatsen gör vi också en jämförelse med andra användarundersökningar utförda vid
universitet och forskningsinstitut. Användningsgraden ligger på nivån 25 - 35 procent i de
undersökningar som är utförda mellan åren 1996 och 1998 och på nivån 65 respektive 85
procent i de som är utförda 1999. Ett genomgående resultat från dessa undersökningar är att
fördelarna med elektroniska tidskrifter anses vara tyngre vägande än nackdelarna.

Enkäten, adresserad ”Till samtliga Chalmersanställda”, skickades ut i 2400 exemplar i
maj 1999.

Chalmers tekniska högskola är den näst största i Sverige. Där utbildas forskare,
civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer och sjöbefäl. Skolan har cirka 8000 studenter
och 2400 anställda. Chalmers är indelat i åtta sektioner som svarar mot teknikens
huvudområden.

Totalt inkom 477 enkäter vilket är en svarsfrekvens på 20 procent. Av doktoranderna
svarade 32 procent, av forskarna 22 procent och av teknisk och administrativ personal 9
procent. I åldersgruppen upp till 35 år är svarsfrekvensen 27 procent, i åldrarna mellan  35
och 59 år 16 procent och över 60 år 8 procent. Kvinnor och män har svarat på enkäten i
samma utsträckning, 19 procent av de kvinnliga och 21 procent av de manliga anställda.

Det är rimligt att anta att användare har svarat på enkäten i större utsträckning än icke-
användare. Om så är fallet medför det dels att undersökningen visar en för hög total
användning av elektroniska tidskrifter, dels att den ger en skev bild av användningsgraden
inom olika grupper.

Cirka 55 procent av enkätdeltagarna är regelbundna användare av elektroniska tidskrifter,
det vill säga de använder dem en gång i månaden eller oftare. Användningen varierar med
sektionstillhörighet, gruppen regelbundna användare är stor inom sektionerna för Fysik, cirka
85  procent, Kemi och Elektro, cirka 70 procent. Övriga sektioner, utom Arkitektur som har
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en mycket låg användning, uppvisar en regelbunden användning i storleksordningen 30 – 50
procent.

Fysik, Kemi och Elektro som ligger högst i användning är också de sektioner som är mest
nöjda med utbudet.

Tiden som det elektroniska utbudet har funnits har stor betydelse för hur mycket dessa
tidskrifter används. Fysik som har den högsta regelbundna användningen har haft
elektroniska tidskrifter sedan 1996.

Bland forskare och doktorander är den regelbundna användningen cirka 60 procent men
inom gruppen teknisk och administrativ personal endast 25 procent.

Användningen av elektroniska tidskrifter påverkas också av faktorer såsom ålder och
kön. Den regelbundna användningen ligger på nivån 55 – 70 procent i åldern upp till och med
35 år. Bland dem som är över 35 år ligger nivån på 40 – 50 procent. Kvinnor använder
elektroniska tidskrifter i mindre utsträckning än män.

Respondenterna uppger många anledningar till att inte använda elektroniska tidskrifter
och ingen orsak dominerar. Doktorander uppger i större utsträckning än de två andra
grupperna att inga relevanta titlar finns inom deras arbetsområde och forskare föredrar i större
utsträckning tryckt material.

En stor majoritet av användarna uppger att det är ganska lätt eller mycket lätt att söka i de
elektroniska tidskrifterna. Kvinnliga anställda samt teknisk och administrativ personal uppger
något större utsträckning att det är krångligt. Äldre tycker däremot inte att det är krångligare
än yngre. Upplevelsen av att det är krångligt att använda elektroniska tidskrifter minskar med
graden av användning.

Respondenterna tillfrågades också om vad de anser vara för- och nackdelar med
elektroniska tidskrifter. De fördelar som skattas högst är möjligheten att söka från sitt eget
skrivbord och att man erhåller den sökta artikeln direkt. Generellt anses inte tidigare
publicering särskilt viktig, för vissa grupper inom Fysik, Kemi och Elektro är det dock viktigt.
Det finns också ett samband mellan användningsgrad och den vikt man lägger vid tidigare
publicering. Den största nackdelen med elektroniska tidskrifter är enligt undersökningen att
de är svåra att överblicka, denna åsikt minskar dock med ökad användningsgrad.
Respontenternas ålder påverkar inte deras bedömning av för- och nackdelar.

I kommentarerna betonade flera respondenter att känslan att bläddra och läsa i en
papperstidskrift är något helt annat än att läsa på skärmen eller från en pappersutskrift. Det
ger en översikt över närliggande forskningsområden samt möjlighet att upptäcka saker man
inte letar efter.

Två tredjedelar av respondenterna är villiga att avstå från den tryckta versionen av en
tidskrift som finns tillgänglig i elektronisk form. Majoriteten anger dock en eller flera
förutsättningar som att långtidstillgängligheten måste säkras, att användarvänligheten måste
öka och att grafiken måste bli likvärdig den tryckta. Det är däremot endast en femtedel av
respondenterna som är beredda att säga upp samtliga institutionsprenumerationer på de
tidskrifter som finns tillgängliga via Chalmersnätet. Villigheten att avstå från tryckta
tidskrifter ökar med ökad användning av elektroniska tidskrifter.

De viktigaste slutsatserna som vi vill dra är:
•  Användningen av elektroniska tidskrifter ökade märkbart år 1999.
•  Fördelarna med elektroniska tidskrifter överväger över nackdelarna med dem.
•  Den känsla det ger att läsa en tryckt tidskrift samt den översikt och möjlighet att hitta

information av en slump den ger, går förlorad med elektroniska tidskrifter.
•  Universitets- och högskolebibliotekens övergång till att endast tillhandahålla den

elektroniska versionen av en tidskrift kommer inte att möta något stort motstånd från
majoriteten av bibliotekens kunder. Däremot är motståndet större mot att upphöra med den
egna institutionens tryckta tidskrifter.
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•  Det som mest påverkar vilken inställning respondenterna har till att avstå från tryckta
versioner av tidskrifter som finns tillgängliga i elektronisk form är hur mycket de använder
elektroniska tidskrifter. Hur de bedömer för- och nackdelar eller om de upplever det som
krångligt att använda elektroniska tidskrifter påverkar endast i liten grad inställningen i
frågan.
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Bilaga 1
Göteborg 17 maj, 1999

Till samtliga Chalmersanställda

Electronic journals –
Just in case?
Just in time?
Just for you?

(If you need an English version of the survey, please contact Linda Lindström, email:
linda@lib.Chalmers.se)

Chalmers bibliotek har under de senaste åren satsat alltmer resurser på distribution av
vetenskapliga tidskrifter över Chalmersnätet. Detta är ett led i övergången till ett mer virtuellt
bibliotek  dvs göra allt fler funktioner fritt tillgängliga från varje arbets- och studieplats på
chalmersområdet. På sikt kommer det att innebära att spridningen inom Chalmers av
elektronisk information av bibliotekskaraktär, t.ex. referensdatabaser och fulltexttidskrifter,
kommer att gå via biblioteket. Den begränsande faktorn för oss kommer att vara ekonomi och
licensvillkor. Vi kommer troligtvis vara tvungna att göra ett urval av alla de databaser,
fulltexttidskrifter och tjänster som erbjuds. Avvägningen skall styras av önskemål och behov
från användarna.

Denna enkät har till syfte att undersöka användningen av elektroniska tidskrifter
(http://rover.lib.chalmers.se/index.cfm) för olika grupper på Chalmers. Enkäten riktar sig lika
mycket till Dig som inte alls använder elektroniska tidskrifter som till Dig som är en flitig
användare. Tänk på att svara utefter Dina egna behov.

Enkäten är anonym och deltagandet är naturligtvis frivilligt – men vi vill betona att vi är
mycket angelägna att få in så många svar som möjligt då detta påverkar de beslut vi kommer
att fatta i denna fråga i framtiden.

Vi ber Dig att svara så snart som möjligt, dock senast den 28 maj.

Sänd ditt svar till Linda Lindström, Biblioteket. Linda svarar också gärna på alla frågor som
rör enkäten, ankn. 3751 eller epost linda@lib.chalmers.se

Tack på förhand för Din medverkan.

Annika Sverrung, Avd.chef Linda Lindström
Avd. för mediaförsörjning Avd. för mediaförsörjning

Denna undersökning ingår i ett magisterarbete av Hanna-Kari Andersson och Helén Leden Nilsson inom ämnet
Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.
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Sätt kryss i en ruta, där inte annat står!

1.  Var på Chalmers arbetar Du?

Sektionen för Matematik och datavetenskap �

Sektionen för Fysik och teknisk fysik �

Sektionen för Kemi �

Sektionen för Elektro- och datorteknik �

Sektionen för Maskin- och farkostteknik �

Sektionen för Teknikens ekonomi och organisation �

Sektionen för Väg- och vattenbyggnad �

Sektionen för Arkitektur �

Chalmers Lindholmen �

Onsala rymdobservatorium �

Centrala administrationen �

Övrig central servicefunktion �

2.  Vilken personalkategori tillhör Du?

Undervisande och forskande (ej doktorand). �

Doktorand. �

Teknisk och administrativ. �

3.  Är Du man? �

Är Du kvinna? �

4. Vilket år är Du född? 19  _  _
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Användning av elektroniska tidskrifter

5. Hur ofta använder Du elektroniska tidskrifter i Ditt arbete?

Dagligen. �

Minst en gång i veckan. �

Minst en gång i månaden. �

Mera sällan. �

Aldrig. �

Du som svarade ”Aldrig”, gå till fråga 17.

6. Hur upptäckte Du Chalmers utbud av elektroniska tidskrifter?
 
 Genom en kollega. �

 Genom undervisning. �

 Genom information på min institution. �

 Genom bibliotekets ”Nyheter” på webbsidan. �

 Genom bibliotekets ”Nyheter” i tryckt form. �

 Genom att själv titta på bibliotekets webbsida. �

 Genom bibliotekets epost-lista. �

 Annat sätt. �

 
 
7. Hur upplever Du att det är att söka i elektroniska tidskrifter?

Det är mycket krångligt. �

Det är ganska krångligt. �

Det är ganska lätt. �

Det är mycket lätt. �

8. Om Du svarade mycket krångligt eller ganska krångligt på ovanstående fråga:
Varför tycker Du det? Flera svarsalternativ får anges.

Man måste behärska flera olika tidskrifters/databasers sökverktyg. �

Vissa tidskrifter kommer man inte direkt in i utan måste gå genom
ett sökverktyg. �
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Det kan vara svårt att veta om man söker i en tidskrift eller i en
referensdatabas. �

Vissa sökverktyg innehåller förvirrande mycket information. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

9. Vilken metod föredrar Du när Du söker i elektroniska tidskrifter?

Att skumma igenom innehållsförteckningen. �

Att använda tidskriftens/databasens sökverktyg då sådant finns. �

10. Vilka anser Du vara de främsta fördelarna med elektroniska tidskrifter ? Ange högst tre
svarsalternativ.

Det är bekvämt att söka från sitt eget skrivbord. �

Det är lättare att söka i innehållsförteckningarna på skärmen
än i de tryckta tidskrifterna. �

De är lättillgängliga, jag tar själv ut en kopia på den artikel
jag har funnit. �

De flesta artiklar publiceras tidigare på nätet än i den tryckta
versionen. �

De medför mindre pappershantering. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

11. Vilka anser Du vara de största nackdelarna med elektroniska tidskrifter? Ange högst tre
svarsalternativ.

De ställer speciella krav på utrustning och programvara. �

En elektronisk tidskrift är inte lika lätt att överblicka som en tryckt. �

Det är krångligt att använda dem. �

Om det uppstår fel kan felsökningsprocessen bli komplicerad. �

I de elektroniska versionerna håller inte figurer och diagram
tillräckligt god kvalitet. �

De innehåller inte smånotiser och liknande material. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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12. Vad anser Du att biblioteket främst bör satsa på i den framtida utvecklingen av elektroniska
resurser? Ange högst två svarsalternativ.

Ett gemensamt sökverktyg för samtliga tidskrifter/databaser. �

Ett gränssnitt genom vilket man kan komma direkt till respektive
tidskrift. �

Erbjuda mer användarutbildning. �

Utveckling av länkar från referens i artikel respektive databas
till fulltextartikeln. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tekniska begränsningar

13. Finns det några tekniska begränsningar som försvårar bruket av elektroniska tidskrifter för Dig?

Ja, jag har ingen egen dator. �

Ja, jag har en långsam dator. �

Ja, min skärm är för dålig. �

Ja, det är långt till skrivaren. �

Ja, annat: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nej. �

Förlagstjänster

14. Använder Du tjänsten ”nyhetsbevakning” (det vill säga en prenumeration på sökningar inom Ditt
område) som vissa förlag/databasvärdar erbjuder?

Ja. �

Nej. �

15. Om Du svarat ja på ovanstående fråga: Vilket eller vilka förlags/databasvärdars nyhetsbevakning
använder Du?

Academic Press �

Institute of Physics �
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Springer �

Annat förlag: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

16. Hur brukar Du gå tillväga när Du beställer de artiklar som inte finns i fulltext?

Jag vänder mig till biblioteket. �

Jag brukar beställa direkt från förlaget. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Gå till fråga 18.

17. Varför använder Du inte de elektroniska tidskrifterna? Ange högst tre svarsalternativ.

Jag har inte känt till att de finns. �

Jag vet inte hur man hittar dem i datorn. �

Mitt arbete kräver inte att jag hämtar information från tidskrifter. �

Det finns inga titlar som är intressanta för mitt arbetsområde. �

Jag föredrar att läsa artiklar i tryckta tidskrifter. �

De tidskrifter jag läser finns på institutionen i tryckt form. �

Annan anledning: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Biblioteksbesök

18. Hur ofta besöker Du biblioteket fysiskt? Om Du besöker biblioteket mer vissa perioder än andra, 
försök att skatta ett medeltal enligt nedanstående.

Minst en gång i veckan. �

Minst en gång i månaden. �

Minst en gång i kvartalet. �

Mera sällan. �

Aldrig. �
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19. Har Din besöksfrekvens påverkats av tillgången till elektroniska resurser?

Ja, jag besöker biblioteket mer på grund av tillgången till
elektroniska resurser. �

Ja, jag besöker biblioteket mindre på grund av tillgången till
elektroniska resurser. �

Nej, jag besöker biblioteket i samma utsträckning som förut. �

Enbart elektroniskt?

20. Hur ställer Du Dig, för Din personliga del, till att biblioteket tillhandahåller enbart den
elektroniska versionen av en tidskrift? Ange högst tre svarsalternativ.

Fullt tillfredsställande. �

Tillfredsställande, förutsatt att layout och kvalitet på grafiken
är likvärdig med tryckta tidskrifter. �

Tillfredsställande, förutsatt att de är tillgängliga genom ett
användarvänligt gränssnitt. �

Tillfredsställande, förutsatt att tillgängligheten i framtiden
är garanterad. �

Båda alternativen bör finnas. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

21. De enskilda institutionerna har möjlighet att spara pengar genom att sluta prenumerera på tryckta
versioner av tidskrifter som finns tillgängliga i elektronisk version via Chalmersnätet.

Anser Du, för Din personliga del, att Din egen institution kan upphöra med prenumerationer på
dessa tidskrifter?

Ja, samtliga kan upphöra. �

Ja, med undantag av några få mycket centrala tidskrifter inom
vårt forskningsområde. �

Nej. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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Bibliotekstjänster

22. Föredrar Du att utföra Dina litteratursökningar själv eller att anlita bibliotekets dokumentalist?

Att söka själv. �

Att anlita dokumentalist. �

23. Hur väl täcks Ditt ämnesområde av bibliotekets utbud av elektroniska tidskrifter?

Mycket väl. �

Ganska väl. �

Ganska dåligt. �

Mycket dåligt. �

24. Information om bibliotekets utbud av tjänster finns på webbsidan, där presenteras också  nyheter.
Man kan också ansluta sig till en epost-lista där de senaste nyheterna skickas ut.

Vill Du även få information skriftligt?

Ja. �

Ja, men det räcker med nyheterna. �

Nej. �

25. Biblioteket kan erbjuda Din sektion tjänster som är speciellt anpassade efter Era behov.
Vad skulle Du främst vara intresserad av? Ange högst tre svarsalternativ.

Att biblioteket besöker sektionen/institutionen
en till två gånger per år och informerar om nyheter. �

Att biblioteket erbjuder utbildning i informationssökning
i de databaser som är relevanta för Er. �

Information speciellt riktad till teknisk och administrativ personal. �

Telefonservice där Du kan få hjälp med att söka i databaser. �

Att varje sektion får en ämnesspecialiserad kontaktbibliotekarie. �

Annat: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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Har Du kommentarer till innehållet i enkäten, till exempel om hur Du rent allmänt upplever
skillnaderna mellan  elektroniska och tryckta tidskrifter, eller egna förslag, skriv gärna ned dem här.

Tack för Din medverkan
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Bilaga 2: Frekvenstabeller

Tabell B2.1 Fråga 1: Var på Chalmers arbetar Du? (Internt bortfall 1.7%.)

Antal Procent
Matematik och datavetenskap 37 8
Fysik och teknisk fysik 81 17
Kemi 71 15
Elektro- och datorteknik 80 17
Maskin- och farkostteknik 60 13
Teknikens ekonomi och organisation 36 8
Väg- och vattenbyggnad 44 9
Arkitektur 11 2
Chalmers Lindholmen 22 5
Centrala administrationen 18 4
Övrig central servicefunktion 9 2
Totalt 469 100

Tabell B2.2 Fråga 2: Vilken personalkategori tillhör Du? (Internt bortfall 1.7%.)

Antal Procent

Forskare 180 38
Doktorander 213 45
Teknisk och administrativ 76 16
Totalt 469 100

Tabell B2.3 Fråga 3: Är Du man eller kvinna? (Internt bortfall 1.9%.)

Antal Procent

Män 334 71
Kvinnor 134 29
Totalt 468 100
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Tabell B2.4 Fråga 4: Vilket år är Du född? (Internt bortfall 2.5%.)

Antal Procent

21 – 25 år 24 5
26 – 30 år 136 29
31 – 35 år 108 23
36 – 40 år 32 7
41 – 45 år 36 8
46 – 50 år 36 8
51 – 55 år 52 11
56 – 60 år 31 7
61 – 65 år 9 2
66 – 70 år 1 0.2
Totalt 465 100

Tabell B2.5 Fråga 5: Hur ofta använder Du elektroniska tidskrifter i Ditt arbete? (Internt
bortfall 1.0%.)

Antal Procent

Dagligen 30 6
Minst en gång i veckan 128 27
Minst en gång i månaden 99 21
Mera sällan 98 21
Aldrig 117 25
Totalt 472 100

Tabell B2.6 Fråga 6: Hur upptäckte Du Chalmers utbud av elektroniska tidskrifter? (Internt
bortfall 1.4%.)

Antal Procent
(n=350) (n=350)

Kollega 77 22
Undervisning 27 8
Information, institution 50 14
”Nyheter”, webbsidan 30 9
”Nyheter”, tryckt 35 10
Titta på webbsidan 133 38
Epost-listan 26 7
Annat sätt 19 5
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Tabell B2.7 Fråga 7: Hur upplever Du att det är att söka i elektroniska tidskrifter? (Internt
bortfall 1.4%.)

Antal Procent

Mycket krångligt 3 1
Ganska krångligt 70 20
Ganska lätt 228 65
Mycket lätt 49 14
Totalt 350 100

Tabell B2.8 Fråga 8: Om Du svarade mycket krångligt eller ganska krångligt på
ovanstående fråga: Varför tycker Du det? Flera svarsalternativ var tillåtna.
(Internt bortfall 5.5%.)

Antal Procent
(n=69) (n=69)

Man måste behärska flera olika sökverktyg 37 54
Vissa tidskrifter nås endast genom  ett sökverktyg 45 65
Sammanblandning av tidskrift och databas 21 30
Vissa sökverktyg innehåller förvirrande mycket information 24 35
Annat 6 9

Tabell B2.9 Fråga 9: Vilken metod föredrar Du när Du söker i elektroniska tidskrifter?
(Internt bortfall 1.7%.)

Antal Procent

Browsa innehållsförteckningen 121 35
Använda sökverktyg 211 60
Båda metoderna 17 5
Totalt 349 100

Tabell B2.10 Fråga 10: Vilka anser Du vara de främsta fördelarna med elektroniska
tidskrifter? Flera svarsalternativ var tillåtna. (Internt bortfall 0.3%.)

Antal Procent
(n=354) (n=354)

Söka från eget skrivbord 320 90
Browsa på skärmen 68 19
Erhåller artikeln direkt 304 86
Publiceras tidigare 67 19
Mindre pappershantering 56 16
Annat 8 2
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Tabell B2.11 Fråga 11: Vilka anser Du vara de största nackdelarna med elektroniska
tidskrifter? Flera svarsalternativ var tillåtna. (Internt bortfallet 12%.)

Antal Procent
(n=311) (n=311)

Krav på utrustning 70 22
Ej överblickbar 226 73
Krångligt att använda 31 10
Komplicerad felsökning 61 20
Sämre grafisk kvalitet 48 15
Inga smånotiser 17 5
Annat 32 10

Tabell B2.12 Fråga 12: Vad anser Du att biblioteket främst bör satsa på i den framtida
utvecklingen av elektroniska resurser? Flera svarsalternativ var tillåtna.
(Internt bortfall 4.2%.)

Antal Procent
(n=340) (n=340)

Gemensamt sökverktyg 195 57
Direktåtkomst till tidskrifter 150 44
Användarutbildning 30 9
Länkar till fulltextartiklar 189 56
Annat 10 3

Tabell B2.13 Fråga 13: Finns det några tekniska begränsningar som försvårar bruket av
elektroniska tidskrifter för Dig? Flera svarsalternativ var tillåtna. (Internt
bortfall 10%.)

Antal Procent
(n=318) (n=318)

Ej egen dator 2 0.6
Långsam dator 19 6
Dålig skärm 8 2
Långt till skrivare 8 2
Annat 11 3
Inga 273 86
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Tabell B2.14 Fråga 14: Använder Du tjänsten ”nyhetsbevakning” (det vill säga en
prenumeration på sökningar inom Ditt område) som vissa förlag/databasvärdar erbjuder?
(Internt bortfall 1.1%.)

Antal Procent

Nyhetsbevakning 52 15
Ej nyhetsbevakning 299 85
Totalt 351 100

Tabell B2.15 Fråga 15: Om Du svarade ja på ovanstående fråga: Vilket eller vilka
förlags/databasvärdars nyhetsbevakning använder Du? (Internt bortfall 10%.)

Antal Procent
(n=47) (n=47)

Academic Press 5 11
Institute of Physics 7 15
Springer 9 19
Elsevier 21 45
Annat förlag 10 21

Tabell B2.16 Fråga 16: Hur brukar Du gå tillväga när Du beställer artiklar som inte finns i
fulltext? (Internt bortfall 19%.)

Antal Procent

Vänder mig till biblioteket 263 92
Beställer från förlaget 8 3
Båda sätten 4 1
Annat 11 4
Totalt 286 100

Tabell B2.17 Fråga 17: Varför använder Du inte de elektroniska tidskrifterna? Frågan riktar
sig enbart till icke-användarna. Flera svarsalternativ var tillåtna. (Internt
bortfall 1.7%.)

Annat Procent
(n=115) (n=115)

Ej känt till att de finns 36 31
Hittar dem ej i datorn 34 30
Ej krav i arbetet 30 26
Inga titlar inom mitt område 21 18
Föredrar tryckt 36 31
De jag läser finns på min institution 26 23
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Annat 13 11

Tabell B2.18 Fråga 18: Hur ofta besöker Du biblioteket fysiskt? (Internt bortfall 0.8%.)

Antal Procent

Minst en gång i veckan 71 15
Minst en gång i månaden 184 39
Minst en gång i kvartalet 107 23
Mera sällan 88 19
Aldrig 23 5
Totalt 473 100

Tabell B2.19 Fråga 19: Har Din besöksfrekvens påverkats av tillgången till elektroniska
resurser? Tabellen redovisar enbart användarnas svar. ( Internt bortfall 1.4%.)

Antal Procent

Ökat 17 5
Minskat 157 45
Oförändrad 176 50
Totalt 350 100

Tabell B2.20 Fråga 20: Hur ställer Du Dig, för Din personliga del, till att biblioteket
tillhandahåller enbart den elektroniska versionen av en tidskrift? Flera
svarsalternativ var tillåtna. (Internt bortfall 2.3%.)

Antal Procent
(n=466) (n=466)

Fullt tillfredsställande 82 18
Tillfredsställande, förutsatt likvärdig grafik 177 38
Tillfredsställande, förutsatt användarvänligt 151 32
Tillfredsställande, förutsatt framtida tillgänglighet 195 42
Båda alternativen bör finnas 148 32
Annat 12 3

Tabell B2.21 Fråga 21: Anser Du, för Din personliga del, att Din egen institution kan
upphöra med prenumeration på tryckta versioner av tidskrifter som finns
tillgängliga via Chalmersnätet? (Internt bortfall 4.4%.)

Antal Procent

Kan upphöra 86 19
Kan delvis upphöra 253 55
Ska ej upphöra 108 24
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Annat 9 2
Totalt 456 100

Tabell B2.22 Fråga 22: Föredrar Du att utföra Dina litteratursökningar själv eller att anlita
bibliotekets dokumentalist? (Internt bortfall 6.7%.)

Antal Procent

Söka själv 400 90
Anlita dokumentalist 33 7
Båda sätten 12 3
Totalt 445 100

Tabell B2.23 Fråga 23: Hur väl täcks Ditt ämnesområde av bibliotekets utbud av elektroniska
tidskrifter? (Internt bortfall 11%.)

Antal Procent

Mycket väl 35 8
Ganska väl 190 45
Ganska dåligt 116 27
Mycket dåligt 51 12
Vet ej 34 8
Totalt 426 100

Tabell B2.24 Fråga 24: Vill Du få information från biblioteket i tryckt form? (Internt bortfall
4.0%.)

Antal Procent

Ja 61 13
Enbart nyheter 85 19
Nej 312 68
Totalt 458 100

Tabell B2.25 Fråga 25: Biblioteket kan erbjuda Din sektion tjänster som är speciellt
anpassade efter Era behov. Vad skulle Du främst vara intresserad av? Flera
svarsalternativ var tillåtna. (Internt bortfall 16%.)

Antal Procent
(n=401) (n=401)

Besöka sektionen och informera om nyheter 128 32
Anpassad utbildning 194 48
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Information, TA-personal 50 12
Telefonservice 107 27
Kontaktbibliotekarie 180 45
Annat 16 4


