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Abstract: The purpose of this study is to find out how and to what ex-

tent doctors use the hospital library’s collection of print and 

electronic medical journals. Major changes have the last 

years occurred in the journal collection. The journals are 

very costly and little is known about the user satisfaction 

with them. Therefore it´s important to examine how satisfied 

the users are with the collection and how they utilize it. The 

main questions are: How satisfied are the doctors with the 

hospital library’s collection of print and electronic medical 

journals? Is there a difference between how and to what ex-

tent the print and electronic medical journals are used? What 

do the doctors think about the use of electronic journals? The 

theories used are   about marketing, marketing research, library 

collections and how the collection can be developed to meet 

researchers need. Five clinics at a Swedish hospital were 

chosen for the study. A group questionnaire was handed out 

to the doctors at different kinds of meetings at the clinics, 52 

of the 53 respondents answered. The result shows that most 

of the doctors use the print and electronic journals more sel-

dom than once a month and mostly to read selected articles. 

The majority of the respondents mean it is important that the 

library supply a print and an electronic collection of medical 

journals and they are satisfied with the present collection. 

Their opinions about electronic journals vary but are mostly 

positive.  

 

Nyckelord: Medicinska tidskrifter, tryckta tidskrifter, elektroniska tid-

skrifter, läkare, sjukhusbibliotek  
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1 Inledning 

De senaste årens digitala utveckling har på många områden påverkat och förändrat våra 

levnadsvanor. Biblioteken och deras service ser idag helt annorlunda ut än vad de gjorde 

för ett tiotal år sedan. Jag minns själv den tid när jag i skolbiblioteket fick söka i  

bibliotekets samlingar genom att bläddra i de så kallade katalogkorten. Idag kan jag med 

hjälp av en dator söka litteratur och information från i princip alla bibliotek i hela  

världen som har sin katalog tillgänglig online. Böcker och tidskrifter produceras mer 

och mer i elektroniska varianter och biblioteken går mot en allt mer digital framtid.  

 

Frågor som under en längre tid har intresserat mig är hur denna utveckling påverkar oss 

människor. Utbudet av information växer ständigt och den blir allt enklare att komma 

åt. Tillgängligheten ökar enormt, alla användare kan i princip läsa en e-tidskrift eller en 

e-bok samtidigt oavsett om de sitter hemma, på jobbet eller vid en Internetuppkopplad 

dator på tåget. Åtkomsten är nu omedelbar mot att låntagaren tidigare kanske fick stå i 

kö och vänta på bibliotekets enda exemplar av en bok eller en tidskrift. Användarna får 

också själva större kontroll över sökprocessen och letar allt oftare information själva i 

bibliotekets online-databaser.  

 

Genom utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås har jag kommit i 

kontakt med många av bibliotekets databaser där jag ofta hittat tidskriftsartiklar i full-

text som jag på ett mycket enkelt sätt laddat ner. I mitt yrke som biblioteksassistent har 

jag under flera år hanterat och distribuerat medicinska tidskrifter i tryckt format. Läkare 

och annan personal har haft stående cirkulationer på olika tidskriftstitlar som de fått 

skickade till sitt postfack eller till sin klinik direkt när ett nytt nummer inkommit till 

biblioteket. Med dessa båda erfarenheter i bakhuvudet vill jag utreda vad bibliotekets 

användare anser om de ”nya” elektroniska tidskrifterna. Jag vill också ta reda på i vilken 

utsträckning de medicinska tidskrifterna används eftersom de utgör en mycket stor del 

av bibliotekets budget.  

 

I tider där den tekniska evolutionen accelererar finns tendenser till att den nya tekniken 

härmar den gamla. Uttrycket ”mentala hästkärror” förekommer ofta för att försöka för-

klara hur svårt vi kan ha för att ta till oss ett nytt medium. Det syftar till att de första 

bilarna väldigt mycket liknade de hästkärror som tidigare använts. Många bär på ”men-

tala hästkärror” vad det gäller modern informations- och kommunikationsteknik. De 

första digitala produktionerna såg t.ex. ut som böcker fast på skärmen, trots att det nya 

mediet gav möjlighet till fler strukturer (Dunkels 2005, 45f.).  

 

Jag anser att de flesta elektroniska tidskrifterna fortfarande ser precis ut som de tryckta 

och kan ibland vara svårnavigerade eftersom formatet inte är anpassat efter datorn. Jäm-

för jag en artikel i pdf-format med den tryckta varianten kan jag inte hitta några större 

skillnader. En aspekt är att förlagen sällan använder de typsnitt som är anpassade för 

skärmläsning exempelvis Verdana och Georgia (Englund & Guldbrand 2004, 141f.). 

Hade de gjort det kunde säkert fler ägnat sig åt att läsa på skärmen istället för att skriva 

ut texten på papper.  

 

Statistik över användning av tryckta och elektroniska tidskrifter har använts för att mäta 

kostnadseffektivitet. Vad som är svårare att mäta är hur det nya mediet påverkar forsk-
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ningen. Studier som mäter i vilken omfattning tidskrifterna används visar inte om de 

tryckta och de elektroniska versionerna används på olika sätt. De visar inte heller om 

elektronisk media påverkar den slumpmässiga upptäckten av information som ofta  

inträffar när en tryckt tidskrift bläddras igenom (Sathe, Grady & Giuse 2002, s. 236). 

 

Det finns många intressanta frågor och aspekter i ämnet som jag naturligt nog inte 

kommer att kunna besvara i min uppsats. Jag hoppas ändå att få en liten inblick i hur 

användarna nyttjar det nya mediet som biblioteket tillhandahåller. 

1.1 Problemformulering 
En stor förändring har under de senaste åren skett med sjukhusbibliotekets bestånd av 

medicinska tidskrifter. Detta på grund av att ny teknik har införts och på grund av stora 

ekonomiska besparingar. Tidskriftsbeståndet är till för användarna och för att användas 

men hur mycket det egentligen utnyttjas och hur viktigt sjukhusbibliotekets bestånd är 

ur läkarnas synpunkt finns inte så stor kunskap om. Biblioteket lägger en stor del av sin 

budget på tidskriftsprenumerationerna men kunskapen om hur de används och om  

läkarna är tillfredsställda med det bestånd som finns är relativt liten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva läkares användning av de tryckta och de elektro-

niska resurser som deras sjukhusbibliotek tillhandahåller i form av medicinska tidskrif-

ter. Med hjälp av litteraturstudier och en enkät vill jag få en inblick i vad läkarna anser 

om sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta och elektroniska medicinska tidskrifter och 

hur de använder dem. Jag vill också ta reda på hur läkarna ser på elektroniska tidskrifter 

och vanliga problem med dem.  

 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

 

 Hur tillfredsställda är läkarna med sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta och 

elektroniska medicinska tidskrifter? 

 

 Är det någon skillnad mellan hur och i vilken omfattning de tryckta och de elek-

troniska medicinska tidskrifterna används? 

 

 Vilken syn har läkarna på användningen av de elektroniska tidskrifterna? 

 

Beskrivningen görs utifrån svaren på de enkäter som delas ut till läkare som arbetar på 

fem kliniker på ett sjukhus i en medelstor svensk stad. 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa uppsatsen genom att undersöka enbart beståndet av medicins-

ka tidskrifter och användargruppen läkare. Genom open access ökar tillgången till kost-

nadsfria vetenskapliga artiklar i fulltext. Det är något jag valt att inte behandla här. Upp-

satsen berör heller inte ämnet informationskompetens som handlar om vilka färdigheter 

användarna har i att söka och ta till sig information.  
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1.4 Sjukhusbiblioteket 
Uppgifter till detta avsnitt har hämtats från det aktuella sjukhusbibliotekets webbplats 

och från samtal med bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket.  

 

Sjukhusbiblioteket jag valt finns på ett sjukhus som ligger i en medelstor svensk stad. 

Verksamheten har stor bredd, grupper som servas är alltifrån läkare till anhöriga och 

vårdstuderande. De främsta målgrupperna är dock personal, patienter och närstående. 

Biblioteket ska fungera som ett arbetsplatsbibliotek, ett medicinskt företags- och forsk-

ningsbibliotek och ett patientbibliotek. Servicen omfattar bland annat att ge patient-

information till patienter och närstående. En annan del av servicen är att biblioteket ska 

fungera som samordningscentral för böcker och tidskrifter till kliniker och avdelningar 

på sjukhuset. 

 

Sjukhusbibliotekets bestånd av vetenskapliga tidskrifter: 

 

 
2001 2004 2007 

Antal titlar  

tryckt version 

 

235 235 96 

Antal titlar 

elektronisk version 

 

- 1300 1076 

 

Tabell 1. Sjukhusbibliotekets beståndsutveckling, ungefärliga siffror. 

 

Tidskriftsbeståndet på sjukhusbiblioteket bestod fram till 2004 nästan enbart av de tradi-

tionella tryckta tidskrifterna. I ett fåtal av titlarna ingick även en elektronisk variant i 

prenumerationen. Dessa var krångliga att komma åt för den vanliga användaren och 

många gånger fungerade inte tekniken tillförlitligt. Bestånds- och sökresursen ELIN 

(Electronic Library Information Navigator) med tillgång till 1300 elektroniska  

tidskrifter infördes år 2004. Året därpå gick man över till Eira som är ett konsortium för 

inköp av elektroniska informationsresurser. Det är ett samarbete mellan landstingen och 

syftar till att få ett bättre pris för inköp än om varje landsting hade agerat för sig självt. 

Eira omfattar: 

 

 Runt 1000 hälso- och sjukvårdsrelaterade tidskrifter i fulltext 

 Databaserna Medline, AMED, CINAHL och PsychInfo 

 EBM- resursen Clinical Evidence 

 Eventuella egna tillval 

 

Samarbetet startade 1999 och har växt fram underifrån genom att ett nätverk av sjuk-

husbibliotekarier registrerat sina respektive sjukhus och landstings informationsbehov. 

Sedan 2005 är alla landsting och regioner i Sverige anslutna. Bibliotekariernas uppgift 

är att tillgängliggöra de elektroniska resurserna, informera om dem och undervisa i olika 

sökstrategier. De allra flesta förlagen tillåter åtkomst till databaser och tidskrifter hem-

ifrån med hjälp av inloggningsuppgifter. Samordnare mellan landstingen och förlagen är 

Swets Information Services AB (Eiras webbplats, hämtat 10/2 -08). Swets är ett företag 
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inom prenumerationsservice med kunder i över 160 länder (Swets webbplats, hämtat 

14/3 -08). 

 

Beståndet av tidskrifter på sjukhusbiblioteket har de senaste åren förändrats markant. 

Från att 2004 haft väldigt många titlar både i tryckt och elektronisk version finns idag 

mycket få av prenumerationerna på de tryckta titlarna kvar. Om det funnits tillräckligt 

med pengar hade kanske fler av de tryckta tidskrifterna behållits. När budgeten strama-

des åt hade man dock inte råd och sade då till att börja med upp alla de tidskrifter som 

fanns i dubbelt format, alltså både en tryckt och en elektronisk variant. Efter det har 

bibliotekspersonalen i flera omgångar fått skära ned ytterligare och idag återstår endast 

knappt 100 titlar av det tryckta beståndet.  

 

Sjukhusbiblioteket har alltid haft ett stort bestånd av tryckta medicinska tidskrifter. För 

att intresserade användare skall få aktuell information tillgänglig tillhandahåller biblio-

teket en tjänst där medicinska tidskrifter cirkuleras. Det innebär att läkare och annan 

personal kan välja att få utvalda titlar på cirkulation direkt till sin arbetsplats. När tid-

skriften är färdigläst skickas den till nästa person på cirkulationslistan eller åter till  

biblioteket. De tidskrifter som är populära och har många läsare skickas inte ut på  

cirkulation. Där kan användaren istället få en kopia av innehållsförteckning från det nya 

numret och genom biblioteket beställa en kopia på de artiklar han eller hon är  

intresserad av.  

 

Efter de senaste årens nedskärningar, den minskade budgeten och det ökade beståndet 

av elektroniska tidskrifter finns idag mindre verksamhet med cirkulation till användar-

na. De har istället möjlighet att använda fulltextvarianterna av tidskrifterna. Det ger dem 

en direkt åtkomst – ingen väntetid, tillgänglighet för alla samtidigt och möjlighet att 

använda nyhetstjänster som att få ett mail när ett nytt tidskriftsnummer publicerats eller 

att skapa stående sökningar.   

1.5 Medicinska tidskrifter  
Vetenskapliga tidskrifter har funnits sedan flera hundra år tillbaka i tiden. Traditionellt 

sett har de tryckta tidskrifterna alltid varit hjärtat i ett bra medicinskt-, forsknings- eller 

specialbibliotek. Fram tills för ett par år sedan var det få bibliotekarier som såg något 

alternativ till de tryckta tidskrifterna. Numer sägs den tryckta kollektionen upp till för-

mån för den elektroniska (Williams, Lindsay & Burnham 2006, s. 1f.). Diskussioner 

förs kring hur biblioteken måste välja mellan tryckta och elektroniska tidskrifter eller en 

kombination av de båda. De allra flesta biblioteken har inte råd att tillhandahålla både 

tryckt och elektroniskt material (Williams, Lindsay & Burnham 2006, s. 5).  

 

Den första granskade (peer-reviewed) medicinska e-tidskriften lanserades 1992 och 

efter det har utvecklingen varit explosionsartad (Curran 2002). Bibliotekens allra vikti-

gaste uppdrag är att sprida information och de elektroniska fulltexttidskrifterna har ökat 

tillgängligheten enormt. Tyvärr kan biblioteken inte räkna med några besparingar vid en 

övergång till ett elektroniskt bestånd eftersom de elektroniska titlarna oftast är mycket 

dyrare än de tryckta. Författarna Williams, Lindsay & Burnham drar slutsatsen att  

biblioteken idag inte har något val. De måste tillhandahålla elektroniska tidskrifter  

samtidigt ska de behålla viktiga titlar som inte finns i något annat än tryckt format 

(2006, s. 8). Frågor finns också vad det gäller arkivering och lagring av elektroniskt 
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material (Williams, Lindsay & Burnham 2006, s. 5). Många anser att det är mycket  

lättare att ögna igenom en tryckt skrift än en elektronisk. Läkare ökar sin kunskap när de 

bläddrar igenom tidskrifter och slumpmässigt hittar annan information än den de sökte i 

första hand. Kopplingen mellan artiklar som är relaterade till varandra är också tydligare 

i tryckt än i elektronisk skrift (Curran 2002).  
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2 Tidigare forskning 

I det här avsnittets första del har jag valt att ta upp studier och magisteruppsatser som 

fokuserar på hur läkare söker information och vilka källor de föredrar att använda sig 

av. Den andra delen återger två studier som undersökt hur läkare ser på och använder 

sig av tryckta och elektroniska tidskrifter. Vilka skillnader det finns mellan hur de  

används, vilka åsikter användarna har om dem och hur ett elektroniskt bestånd kan  

tänkas påverka forskningen. 

2.1 Läkare och informationssökning 
Många studier har gjorts om hur läkare använder och söker information. Liksom hos 

andra grupper finns tre faktorer som samverkar: ett informationsbehov, litteratursökning 

och tillgängliga resurser. Karen Davies vid avdelningen för informationsvetenskap vid 

Loughborough University har gjort en sammanställning över litteratur som skrivits  

mellan 1996-2006 som handlar om läkares informationssökning. Hon skriver att om det 

inte finns ett uttalat behov söker man inte heller efter information. Informationsåtervin-

ningen blir också låg om det inte finns tillgång till material eller om användaren har 

dåliga kunskaper i informationssökning (Davies 2007, s. 79). En av de texter Davies 

tittat på är en dansk studie där forskarna skickade enkäter till alla läkare som arbetade 

på H: S Bispebjerg Hospital ett universitetssjukhus i Danmark (n=376). Svarsfrekven-

sen var 60 % (n=225) och det visade sig att respondenterna i första hand använde sig av 

textböcker, kollegor och medicinska tidskrifter (framgår ej om de är tryckt eller elektro-

niskt format). Den minst använda källan var elektroniska databaser (Oliveri, Gluud & 

Willie-Jørgensen 2004, s. 221). 

  

Flera av de studier som Karen Davies analyserat visar att läkare trots tillgång till datorer 

föredrar tryckta källor framför de elektroniska (Davies 2007, s. 88). Ett problem som 

har en negativ inverkan på läkares informationssökning är ”information overload”. Den 

nya tekniken erbjuder elektroniska nyhetsbrev och information skickas till mottagaren 

utan att han eller hon blivit tillfrågad. Detta leder ofta till att läkarna överöses med icke 

relevant och ogiltig information och det stora problemet blir att hitta rätt i det stora in-

formationsflödet (Davies 2007, s. 82). Andra hinder för läkarna är tidsbrist, problem 

med Internet eller de elektroniska källorna och avsaknad av baskunskaper i informa-

tionsteknologi (Davies 2007, s. 86).  

 

Helena Edenholm fann i sin magisteruppsats ”Fråga doktorn”: En undersökning av 

kliniskt verksamma läkares informationssökningsbeteende att läkare i första hand an-

vände sig av medicinska fackböcker. Läkarna menade att de genom sin utbildning hade 

grundlagt en vana i att söka information i böcker. Medicinska tidskrifter användes 

främst av läkare som bedrev forskningsverksamhet och då i forskningens syfte men 

även i stor utsträckning av klinikverksamma läkare och då för klinikverksamhetens räk-

ning. De flesta läkarna ansåg dock att det inte fanns så mycket tid för läsning och de 

flesta läste endast enstaka artiklar ur olika tidskrifter. Tillgången till datorer var i den 

kliniska verksamheten dålig och få läkare använde sig av databassökningar (Edenholm 

2003, s. 48f.). 

 



 

7 

Mike Roddham, bibliotekschef för det medicinska biblioteket vid Richard´s Hospital i 

Storbritannien delar in läkarnas informationsbehov i fyra kategorier: 

 

 Patientrelaterad information 

 Proffessionsrelaterad information 

 Information om mediciner 

 Organisatorisk information 

 

Kollegor anlitas ofta i första hand och anses vara en värdefull källa till information, det 

går fortare att fråga någon än att själv leta fram svaren. Många läkare läser regelbundet 

tidskrifter både inom sin egen specialitet och även mer generellt. De försöker hålla sig 

så uppdaterade som möjligt trots att det är svårt med tanke på tidsbristen de ofta har. En 

del är enormt pålästa inom deras egna arbetsfält och de uppdaterar sig själva mycket 

snabbare än biblioteket hade kunnat hjälpa dem (Roddham 1995, s. 102f.). Från tidskrif-

ter kan läkarna lära sig principer om nya behandlingar men den praktiska tekniken får 

de genom möten, kurser och konferenser. De som forskar eller lär ut använder  

biblioteket mer än de som söker svar på kliniska problem (Roddham 1995, s. 104f.). 

Där finns en skillnad mellan äldre och yngre läkare, de äldre skaffar hellre information 

från kollegor medan de yngre i större utsträckning använder sig av textböcker och  

biblioteket.  

 

Enligt en användarundersökning av läkare som arbetar på Södersjukhusets kirurgklinik 

är läkarna nöjda med det snabba sättet att få tillgång till information via elektroniska 

tidskrifter. Läkarna anser dock att det är svårt att läsa på skärmen så är de intresserade 

av en artikel skriver de ut den eller beställer den (Calmborg-Täreby, 2003, s. 18).  

2.2 Användning av elektroniska och tryckta tidskrifter 
Relativt mycket forskning har gjorts där forskare på olika sätt distribuerat enkäter till 

användare av elektroniska tidskrifter. De flesta studierna är gjorda i USA. Undersök-

ningarna jag har läst fokuserar främst på studenter och de använder genomgående de 

elektroniska tidskrifterna i mycket stor utsträckning. Mindre forskning finns inom äm-

net vad tidskrifterna används till och vad användarna tycker om dem ur synpunkten  

användarvänlighet. 

 

I artikel Print versus electronic journals: a preliminary investigation into the effect of 

journal format on research processes har författarna undersökt hur användarna på  

Eskind Biomedical Library vid Vanderbilt University Medical Center brukar de elek-

troniska tidskrifterna och hur informationssökandet påverkas av den nya tekniken 

(Sathe, Grady & Giuse, 2002). De utförde undersökningen genom att placera 15 populä-

ra tidskriftstitlar bakom lånedisken och dela ut en enkät när en tidskrift lånades ut. De 

utvalda titlarna fanns även i elektronisk form och en liknande enkät delades ut till de 

låntagare som använde sig av bibliotekets söktjänster. Användarna delades upp i olika 

kategorier med avseende på var de arbetade eller om de studerade. 90 enkäter gällande 

de tryckta tidskrifterna och 69 enkäter gällande de elektroniska tidskrifterna samlades 

in. 

 

Intressanta resultat av studien var att de tryckta tidskrifterna i mycket större utsträckning 

användes för att få en översikt av och för att läsa innehållsförteckningen. Detta gällde 
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alla användarkategorierna. Användarna av elektroniska tidskrifterna skrev främst ut 

artiklar de var intresserade av. Annars användes tidskrifterna mest till att gå igenom 

referenser. 

 

De flesta i användargruppen ”klinisk forskning” föredrog att använda tryckta tidskrifter 

medan forskningsdocenter och medicinstuderande hellre använde de elektroniska tid-

skrifterna. Användarna tyckte bäst om de tryckta tidskrifterna främst av estetiska skäl 

som högre kvalitet på foton, bilder och tabeller. De ansåg också att de var lättare att få 

en översikt av och lättare att komma åt. Fördelar med de elektroniska tidskrifterna  

ansågs vara tillgängligheten och att de är så lätta att söka i. Egenskaper som att de går 

att komma åt hemifrån och att det lätt går att skriva ut artiklar värderades också högt.  

 

En annan studie angående läkares åsikter om elektronisk publicering genomfördes av 

Wright, Tseng och Kolodner på ett universitetssjukhus i Baltimore (2001, s. 373). Till-

gången på elektroniska prenumerationer som erbjöds läkarna ökade ständigt och biblio-

teket ville ta reda på mer om vad användarna ansåg om dem och vilka attityder de hade 

kring elektronisk publicering. Studien genomfördes i början av 1999 då författarna 

skickade ut enkäter till samtliga läkare (n=314) på Johns Hopkins Bayview Medical 

Center i Baltimore. De fick 255 svar tillbaka vilket innebär en svarsfrekvens på 81 %. 

Resultaten från studien visar att läkarna i stor utsträckning var positiva till den nya tek-

niken. Majoriteten av de tillfrågade var nöjda med att det har blivit lättare att hitta 

forskningsrapporter, de såg en fördel med att relaterade artiklar ofta var länkade och de 

ansåg att det blev mindre papper och därmed miljövänligare med elektroniska tidskrif-

ter. En annan positiv aspekt som ungefär hälften uppgav var att tiden det tar för en arti-

kel att publiceras förkortas med elektronisk media. Många läkare var dock bekymrade 

över att kvalitén på forskningen skulle försämras och att de skulle sakna att läsa tryckta 

tidskrifter. De tyckte om att kunna läsa var som helst och att inte vara bundna till en 

dator. I och med det ansåg de att ett tryckt format var mycket bekvämare än ett elektro-

niskt (Wright, Tseng & Kolodner 2001, s. 374). 

 

I den litteratur och de studier jag tagit del av framhävs textböcker, kollegor och medi-

cinska tidskrifter som läkarnas viktigaste informationskällor. Det största hindret för lä-

karnas informationsåtervinning är tidsbrist. Även ”information overload” och bristande 

kunskaper i informationssökning nämns som vanliga problem.  

 

Läkarna i de studier jag läst ser både för- och nackdelar med ett elektroniskt bestånd. 

Många föredrar tryckta tidskrifter eftersom de anses vara lättare att få en översikt av. 

Andra tycker bättre om elektroniska tidskrifter för att de är lättillgängliga och enkla att 

söka i.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Studien jag gör påminner mycket om en marknadsundersökning. När ett bibliotek gör 

stora förändringar i sitt bestånd kan det vara betydelsefullt att ta reda på hur användarna 

ställer sig till det nya utbudet, om de nya resurserna används och hur de används. Mark-

nadsföring är en del av biblioteksverksamheten som ofta glöms bort. Genom att aktivt 

arbeta med redskap för marknadsföring kan personalen öka kunskapen om och använd-

ningen av det aktuella beståndet och de aktuella tjänsterna. Trots att biblioteket inte tjä-

nar några pengar på sina kunder är det enbart de som kan bidra till att upprätthålla verk-

samheten. Har biblioteket många nöjda användare som utnyttjar dess tjänster väl blir det 

svårare för uppdragsgivarna att dra in de ekonomiska medlen för verksamheten. 

3.1 Teorier om marknadsföring 
Många böcker om marknadsföring tar upp hur tjänster och produkter marknadsförs i ett 

vinstdrivande företag. För ett sjukhusbibliotek som bedrivs med ett icke vinstdrivande 

intresse är den litteraturen mer eller mindre relevant. En avgränsning i kapitlet görs så 

att det främst fokuserar på litteratur som behandlar marknadsföring på bibliotek. Nedan 

beskriver jag hur viktigt det anses vara analysera användartillfredsställelsen för att ut-

värdera sin verksamhet. Jag tar kortfattat upp vad marknadsundersökningar kan vara 

och redogör för den så kallade marknadsmixen som är grunden i alla verksamheter. 

3.1.1 Användartillfredsställelse  

”Nyckeln till framgång för ett företag (eller en organisation) är att faststäl-

la målgruppens behov och tillgodose detta mer effektivt än konkurrenterna” 

(Magnusson & Fossblad 2000, s. 15). 

Målgrupp är de kunder eller användare som är tänkta att köpa företagets produkt. Ju mer 

kunskap företaget har om sin målgrupp desto bättre kan de anpassa produkten efter 

målgruppens önskemål vilket leder till ökad försäljning. För att nå ut till sin målgrupp 

och för att kunna tillfredsställa målgruppens behov krävs en del kunskap om den 

(Enochson 1999, s. 16). 

 

De flesta marknader har ett mycket större utbud än vad som efterfrågas. Då är det vik-

tigt att sätta kunden i centrum och försöka tillgodose kundens behov. Är kunden miss-

nöjd måste det försöka rättas till så snabbt som möjligt. Servicekvalitet och att skapa en 

bra kundrelation är mycket viktigt (Magnusson & Fossblad 2000, s. 16).  

 

Genom att studera användarnas tillfredsställelse analyserar man om deras förväntningar 

på servicen är högre eller lägre än vad som avses (Bryson 1999, s. 359). Ett bibliotek 

kan aldrig tillfredsställa alla sina användares behov. Istället för att se till de individuella 

önskningarna får fokus läggas på grupper med liknande informationsbehov (Bryson 

1999, s. 363f.). Studier av användarnas tillfredsställelse utreder om användarna är nöjda 

med den aktuella servicen. Den typen av studier är även ett marknadsföringsredskap 

eftersom det kan användas som ett argument för att få behålla ekonomiska medel om 

kunderna är nöjda eller att få mer ekonomiskt stöd för att förbättra verksamheten om 

kunderna är mindre nöjda (Bryson 1999, s. 369).  
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De resultat som kommer fram i en studie av användartillfredsställelsen kan föras in i en 

matris, se figur 1. Där fastställs vilka tjänster som måste förbättras och vilka som kan-

ske helt och hållet ska tas bort. De tjänster som hamnar i ruta A fyller en viktig funktion 

och hanteras väl. Tjänsterna i ruta B läggs för mycket kraft på i förhållande till deras 

betydelse och därför bör personalen ägna dem mindre intresse. Hamnar en tjänst i ruta C 

kan man fundera över om den kanske bör läggas ner. Den har låg prioritet och lågt an-

seende. Ruta D innehåller de tjänster som anses vara betydelsefulla men där utförandet 

av servicen är relativt dåligt. Här behövs läggas mer kraft för att förbättra tjänsten (Bry-

son 1999, s. 368f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Föreställningsanalys handlar om att ta reda på vilken uppfattning kunderna har om en 

informationstjänst. Genom att förändra användarnas attityd gentemot informationstjäns-

ten kan man locka nya kunder. Ibland har användarna orealistiska förväntningar på den 

service som tillhandahålls och då får personalen informera om vad som ryms inom ra-

men för budgeten (Bryson 1999, s. 367).  

3.1.2 Marknadsundersökningar  

Marknadsundersökningar används för att samla in och analysera information som kan 

användas för att identifiera och definiera marknadsföringsproblem. De kan ses som styr- 

och planeringsinstrument för företag och organisationer eller användas som en metod 

för att försöka identifiera vad man gjort bra eller dåligt. Marknadsundersökningar kan 

också användas för att försöka förstå marknaden och dess aktörer så att verksamheten 

bättre kan anpassas till användarnas behov (Christensen 2001, s. 10f.).  

 

Magnusson och Fossblad, civilekonom respektive marknadsekonom tar i boken Mark-

nadsföring i teori och praktik upp ett antal punkter som bör mätas vid en marknadsun-

dersökning (2000, s. 134): 

 

D. Tjänsten är vik-

tig men utförandet 

mindre bra. 

 

A. Utförandet är 

mycket bra och tjäns-

ten är viktig. 

 

 

 

C. Låg prioritet. 

Utförandet lågt. 

B. Tjänsten är mindre 

viktig men utförandet 

är mycket bra. 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre bra 

utförande 

Mycket bra 

utförande 

Mycket viktig 

Mindre viktig 

Hur viktig 

tjänsten är  

Nivån på  

utförandet  

Figur 1. Hur viktig är tjänsten och hur väl utförs den?   
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 Vad känner marknaden till om produkten och om mig?  

 Vad tycker marknaden? 

 Vad avgör intresset? 

 Hur stort är intresset? 

 Varför köper kunden? 

 

Inom biblioteksverksamheten får man ofta förlita sig till gissningar och tolkningar av 

användarnas behov. De ekonomiska ramarna är inom många verksamheter mycket snä-

va och beståndet måste anpassas till dem. Få bibliotek ges möjlighet att utföra mark-

nadsundersökningar. Ofta är det ett fåtal användare som gör sina röster hörda och som 

påverkar utbudet.  

3.1.3 Marknadsmix 

Marknadsmixen är de verktyg som företaget eller organisationen kan använda för att 

påverka efterfrågan på sin produkt. Den består av de fyra P: na: produkt, pris, plats och 

påverkan. Jag kommer nedan att ur ett biblioteksperspektiv förklara de olika verktygen 

lite närmre. 

 

Produkt: Bibliotekets kärnverksamhet består i att tillgodose användarnas behov av in-

formation. Det kan handla om låntagarservice, fjärrlån, online sökningar, access till da-

tabaser och litteraturkännedom. Marknadsföraren Eileen Elliot de Sáez definierar biblio-

tekets produkter som: någonting som biblioteket tillhandahåller eller kan tillhandahålla 

och som är en resurs för användare eller potentiella användare (2002, s. 56).  

 

Tjänster och produkter måste presentera ett värde för användaren som väger tyngre än 

kostnaden eller ansträngningen som krävs för att få produkten. Design och kvalitet av 

tjänster kan handla om att de är uppdaterade, i rätt format, i rätt tid, och att personalen är 

kunnig och hjälpsam (De Sáez 2002, s. 57).  

 

Pris: När det talas om pris tänker de allra flesta på vad någonting kostar i antal kronor 

och ören. Då det gäller biblioteksverksamhet tycker många att pris är svårast att behand-

la av marknadsmixens fyra P: n. Det har länge diskuterats fram och tillbaka om servicen 

på ett bibliotek ska fortsätta att vara gratis. Än så länge är det bara ett fåtal tjänster som 

biblioteken tar betalt för som t.ex. kopiering och förseningsavgifter. Dock handlar priset 

inte enbart om valuta. Marknaden är en utbytesprocess där ”pris” lika gärna kan stå för 

tid, kraft eller vad annat som krävs för att komma åt varan eller tjänsten (De Sáez 2002, 

s. 67). 

 

Plats: Med plats menas på vilket sätt som användaren kan komma åt varan eller tjäns-

ten. Tillgängligheten kan vara allt ifrån bibliotekets geografiska placering till hur an-

vändarna kommer åt tjänster via sin dator. Nyckeln till framgång är att det ska vara be-

kvämt för användaren att komma åt och ta del av bibliotekets utbud av tjänster.  

 

Genom att göra tjänster tillgängliga via webben och intranätet blir användarna inte lika 

beroende av bibliotekets öppettider. Många resurser där användarna själva kan uträtta 

sina ärenden används inte så mycket. Det är då viktigt att satsa på användarutbildning 

och tydliga instruktioner (De Sáez 2002, s. 60). 
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I tider då biblioteken måste spara pengar är det många som begränsar sina öppettider. 

Därmed minskar tillgängligheten och användarna slutar ofta att besöka biblioteket (De 

Sáez 2002, s. 61). De bibliotek som erbjuder service för en organisation inom t.ex. me-

dicin eller statliga verksamheter måste se till var och hur de kan göra sin service till-

gänglig. Kanske är det inte lokalen som blir den viktigaste platsen eftersom målgrup-

perna ofta är förhindrade att göra fysiska besök på biblioteket (De Sáez 2002, s. 61). På 

ett sjukhus är det många som jobbar kvällar och nätter när biblioteket är stängt. Det är 

också många som inte har tid att besöka biblioteket. Även om biblioteket är stängt kan 

det ur användarnas synvinkel kompenseras på annat sätt t.ex. med tjänster online, e-

post, assisterande personal och användarutbildning. 

 

Påverkan: Påverkan är det som de flesta automatiskt förknippar med marknadsföring. 

Många tänker på hur företag med reklam och andra påtryckningsmedel försöker få kun-

den att köpa varan eller tjänsten.  

 

Inom biblioteksvärlden handlar påverkan mycket om kommunikation med användarna 

men även att visa upp och informera vilka tjänster som kan erbjudas. De Sáez rekom-

menderar att man ser över sina kommunikationsmöjligheter både inom organisationen 

och utanför den. Genom att arbeta med att alltifrån distributörer till politiker och lånta-

gare ska få en god bild av biblioteket arbetar man också för bibliotekets överlevnad 

(2002, s. 72). 

3.2 Bibliotek och bestånd  
En av bibliotekets uppgifter är att tillhandahålla ett bestånd som är anpassat efter dess 

användare. Det är dock inte helt lätt att utveckla ett sådant bestånd. Nedan beskriver jag 

teorier om bibliotekets uppgift. Jag tar också upp 10 principer som kan används för hur 

ett bibliotek kan stödja forskarna. Läkare kan i många avseenden jämställas med forska-

re varför principerna är relevanta. Slutligen beskriver jag vad ett elektroniskt bestånd är 

och olika aspekter på tillgänglighet.  

3.2.1 Bibliotekets uppgift 

S. R. Ranganathan har varit en betydelsefull person för bibliotekens utveckling. Redan 

1931 studerande han bibliotekens grundpelare och föreslog fem lagar i biblioteksveten-

skap (i Rubin 1998, s. 252): 

 

1. Books are for use  

2. Books are for all 

3. Every book its reader 

4. Save time of the reader 

5. The library is a growing organism 

 

Studerar man Ranganathans lagar förstår man att de fortfarande är aktuella och kan lätt 

appliceras på dagens bibliotek. Om informationen inte används har den inget värde. Alla 

individer har också olika behov. Bibliotekens bestånd måste stämma överens med vad 

användarna önskar och de måste vara tillgängliga och lätta för användarna att få tillgång 

till. Speciellt i dagens samhälle är direkt åtkomst näst intill ett krav. Utvecklingen av 
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bibliotekens samlingar och tjänster får inte heller stanna av utan personalen måste hela 

tiden se över verksamheten (Webb, Gannon-Leary & Bent 2007, s. 208).  

 

Många studier visar att forskare föredrar vetenskapliga tidskrifter som den främsta in-

formationskällan. Ett perfekt bibliotek skulle således tillhandahålla en mängd olika tid-

skriftstitlar i olika format så att alla användarna skulle få sina behov tillgodosedda. Så är 

ju dock inte fallet utan det handlar om att välja rätt bestånd för rätt målgrupp (Webb, 

Gannon-Leary & Bent 2007, s. 77).  

3.2.2 Hur biblioteket kan stödja forskarna 

Biblioteket är till för att användas och samlingarna ska vara anpassade efter låntagarnas 

behov. Författarna Webb, Gannon-Leary och Bent har arbetat fram 10 principer för hur 

ett forskningsbibliotek kan stödja sina användare (2007, s. 210ff.): 

 

1. Lär känna dina användare. Biblioteket har mycket att vinna på att skapa en personlig 

kontakt med användarna. Genom att försöka förstå deras forskning och deras ämnesom-

råden skapas en användarcentrerad infallsvinkel och istället för att bli sedd som enbart 

bibliotekarie kan man få en roll som medarbetare och bundsförvant. Ett sätt att komma 

närmre användarna är att starta en dialog med dem och lyssna på vad de har att säga. På 

så sätt får bibliotekspersonalen förståelse för hur forskningsfältet ser ut och vad biblio-

teket kan bidra med för att möta forskarnas behov. Ett annat sätt är att genom undersök-

ningar och enkäter få en mer översiktlig bild över vilka användarnas önskemål är.  

 

2. Förstå forskningsfältet och visa vilken plats biblioteket har i det. Försök se bibliote-

ket i den organisatoriska helheten och effektivisera de delar som efterfrågas. Forskare 

måste hålla sig uppdaterade och därför kan det vara en bra idé att marknadsföra tjänster 

som innehållsförteckningar eller andra ”current awareness services” som är skräddar-

sydda för vissa användargrupper. Om bibliotekarierna visar att de gör ett bra jobb och 

att biblioteket är en viktig tillgång för användarna blir det mycket lättare att behålla de 

ekonomiska medlen. 

 

3. Gör biblioteket tydligt – beståndet är viktigt men tillgängligheten är nyckeln. Man får 

inte glömma bort behovet av det fysiska rummet i biblioteket. Många forskare önskar 

att ha en plats där de kan studera. Det är också viktigt att visa vilka resurser och vilka 

tjänster biblioteket kan erbjuda. Flertalet användare vet inte vilken service och vilket 

bestånd som finns att tillgå. Trots att knappa ekonomiska medel ofta är ett hinder för 

beståndsutveckling får personalen inte glömma att regelbundet se över och förändra sina 

regler kring inköp.  

 

4. Utveckla yrkeskunnigheten. Bibliotekarier måste vara informationsspecialister och 

förstå hur kunskap kommuniceras inom de discipliner där de arbetar. De måste känna 

till vilka källor och publikationer som är viktiga för forskarna och kunna återvinna dem 

både i teori och i praktik. Genom att förstå användarnas informationsbeteende och hur 

de söker information kan bibliotekarien hjälpa dem att söka effektivare och därmed lät-

tare hitta önskade källor.  
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5. Observera och utvärdera arbetet. När bibliotekarierna hela tiden ifrågasätter det ar-

bete de gör lär de sig mycket om verksamheten och hittar saker som går att förbättra. 

Det är viktigt att lyssna på åsikter och kommentarer och ta lärdom av dem.  

 

6. Det är verksamheten som helhet som räknas. Även om inte alla bibliotekarier måste 

kunna allt är det svårt för användarna att förstå när flera personer måste tillfrågas för 

relativt enkla frågor. Se till att hela personalstyrkan har de grundläggande kunskaperna i 

biblioteket.  

 

7. Hjälp användarna att få informationskompetens. Ta reda på hur mycket forskarna vet 

om informationssökning och att hitta rätt källor. Skräddarsy sedan användarutbildningar 

utefter deras behov.  

 

8. Välkomna förändringar. Organisationer lever ständigt med förändringar, sällan är det 

tydliga processer med klara mål. Många förändringar blir röriga och förvirrande. Då är 

det viktigt att försöka förtydliga fördelarna som förändringen kommer att leda till. För-

fattarna tar upp exemplet där biblioteket går över från ett tryckt tidskriftsbestånd till ett 

elektroniskt. Flertalet forskare ställer sig negativa till detta eftersom de tycker att de 

förlorar möjligheten att strosa runt och titta i biblioteket och därmed förlorar de möjlig-

heten att komma över intressant material av en slump. Bibliotekarien kan då fråga fors-

karen hur ofta han eller hon egentligen besöker biblioteket och sedan påvisa fördelarna 

med ett elektroniskt bestånd. För att kunna ge bästa möjliga service behöver biblioteka-

rierna besöka forskarna, ta reda på vilka behov de har och följa med i teknikens utveck-

ling på alla områden.  

 

9. Förespråka vetenskaplig kommunikation. Bibliotekarierna med sin expertis bör leda 

och rådgiva forskare i frågor som rör copyright och open access publicering. De bör 

också lyfta fram värdet av biblioteken och påvisa deras roll för forskarna. 

 

10. Agera forskare. Genom att själv bedriva forskning får man djupare förståelse för 

forskarna och deras behov. Forskning kan ske på olika nivåer och även små projekt är 

positiva för förståelsen och utvecklingen.  

3.2.3 Elektroniskt bestånd och tillgänglighet 

Buckland skriver att fördelarna med elektroniska dokument är att användaren med hjälp 

av en uppkopplad dator kan använda dem var han eller hon än befinner sig. Många per-

soner kan också använda ett dokument samtidigt. Elektroniska dokument är lätta att 

kopiera, förvaringen av dem är flexibel och de tar mindre plats än pappersdokument. 

Buckland menar att bibliotek måste tillhandahålla både elektroniska och ”vanliga” 

tryckta dokument. Balansen mellan de båda ska anpassas efter användarnas behov vilka 

kan förändras över tid (1992).  

 

Problem av olika slag har biblioteket med alla typer av bestånd. Traditionella problem 

med tidskriftshantering har bland annat varit titlar som försvinner, titlar som förenas 

med andra och nummer som försvinner eller som aldrig levereras. Dessa problem kvar-

står även med ett elektroniskt bestånd. Därtill kommer att e-tidskrifter ofta säljs i form 

av paket via ett förlag eller en agent. Det gör dem mycket billigare men institutionen får 
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svårare att påverka innehållet. Många oroar sig också över hur tillgången blir om pre-

numerationen på en tidskrift sägs upp (Webb, Gannon-Leary & Bent 2007, s. 77).  

 

Tillgänglighet är ett ord som innefattar flera olika delar. Michael Buckland beskriver i 

sin bok ”Information and information systems” hur tillgänglighet kan delas upp i sex 

olika aspekter. Alla delarna kan utgöra hinder för att få tillgång till information och alla 

måste tillfredsställas för att fullständig tillgång ska uppnås.  

 

Den första aspekten är identifikation, användaren måste hitta en passande källa. Källan 

måste sedan vara möjlig att återvinna information från. Identifikation innebär både att 

bestämma var informationen ska sökas och att hitta det rätta dokumentet eller den rätta 

källan. Bucklands andra aspekt handlar om tillgången i fysisk mening. Helt enkelt att 

användaren kommer åt den önskade informationen. Vidare beskriver han en tredje 

aspekt som handlar om priset för användaren. Det verkliga priset handlar inte bara om 

valuta utan även om tidsåtgång, ansträngning och obehag. Priset måste vara acceptabelt 

från användarens sida. Om ett system inte är användarvänligt och för svårt att lära sig 

lägger det hinder för tillgängligheten. Kostnad för den som tillhandahåller informatio-

nen är den fjärde aspekten. I vilken utsträckning är t.ex. biblioteken villiga att lägga ner 

tid, kraft, pengar och utrymme på en viss tjänst. Verksamheter blir tilldelade resurser 

som de ska fördela på olika informationstjänster. Vad de satsar på att erbjuda handlar 

mycket om vilket uppdrag de har, vilken roll de ska spela och vilka värderingar de har. 

Den femte aspekten tar upp förståelsen. För att en källa ska vara tillgänglig räcker det 

inte med att hitta en källa utan man måste också ha tillräckligt med kunskap för att för-

stå den. Acceptans är den sjätte och sista av Bucklands tillgänglighetsaspekter. Det in-

nebär för det första att användaren ska vara villig att acceptera källan som trovärdig. För 

det andra krävs att användaren tar till sig informationen även om den står i konflikt med 

tidigare vetande för att den ska var tillgänglig (Buckland 1991, s. 78f.).  

 

Det är alltså inte bara den fysiska tillgängligheten som spelar roll även om det oftast är 

den som är det starkaste argumentet för ett elektroniskt bestånd. Även om ”identifika-

tion” och fysisk åtkomst lättare kan uppnås med elektroniska dokument kanske ”priset” 

i form av ansträngning och obehag att använda en databas istället lägger hinder för till-

gängligheten. 
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4 Metod och tillvägagångssätt 

För att genomföra uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna har jag valt att göra 

en kvantitativ studie vilket är mycket vanligt vid olika typer av markandsundersök-

ningar. Nedan beskriver jag hur jag gått till väga när jag genomfört enkätundersök-

ningen.  

 

Anledningen till att jag väljer att göra en kvantitativ studie är att jag är intresserad av att 

ange frekvenser. När jag vill ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt det är att 

respondenterna tycker på det ena eller det andra sättet lämpar sig en kvantitativ metod 

(Trost 2007, s. 23). Jag vill veta hur många av användarna som är tillfredsställda med 

det mediabestånd biblioteket tillhandahåller i form av medicinska tidskrifter, hur och i 

vilken omfattning de använder det och vilken syn de har på användningen av de elek-

troniska tidskrifterna. Genom att välja att dela ut en enkät når jag ut till långt fler re-

spondenter än vad som hade varit möjligt med t.ex. intervjuer. Det känns viktigt efter-

som jag är intresserad av att få reda på åsikter från ett större antal individer, inte enbart 

en mindre grupp.  

 

Fördelarna med en enkät är att alla frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt 

för alla respondenter. Nackdelarna är att antalet frågor i enkätformuläret är begränsat, 

att de måste vara relativt enkla och att det finns små möjligheter till fördjupning. Jag 

som forskare kan inte heller ställa följdfrågor till respondenterna (Ejlertsson 2005, s. 

11f.).  

 

Efter att ha diskuterat och funderat över olika möjligheter att distribuera enkäten kom 

jag fram till att jag ville göra en gruppenkät. En gruppenkät innebär att alla enkäter de-

las ut samtidigt till personer som regelbundet träffas i en lokal eller som sammankallas 

t.ex. personalen på en arbetsplats. Utdelning och insamling sker då i ett sammanhang. 

Fördelarna med gruppenkäter är att de får en förhållandevis hög svarsfrekvens, att me-

toden går fort att utföra och att respondenterna kan ställa frågor om någonting i enkäten 

är oklart (Ejlertsson 2005, s. 10). En annan möjlighet hade varit att skicka ut enkäterna 

till läkarna via internpost men risken för ett betydande bortfall var för stor. Jag ansåg att 

det var viktigt att försöka få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Ett stort bortfall kan 

ha många olika orsaker och kan man inte utreda vad det beror på påverkas undersök-

ningen negativt. Med tanke på att svarsfrekvensen nästan alltid är hög vid gruppenkäter 

valde jag alltså denna metod.  

 

Jansdotter och Svensson har skrivit en uppsats om enkätundersökningar på bibliotek. 

Av de användarundersökningar de tagit del av har de dragit slutsatsen att anledningen 

till att enkätundersökningar görs på bibliotek är att bibliotekarierna eller uppdragsgivar-

na vill få underlag för att utveckla och förbättra verksamheten. De vill veta hur resurser 

används, vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och vad användarna öns-

kar i framtiden. Genom att få ta del av användarnas synpunkter på verksamheten får de 

information om var förbättringarna sedan kan göras (Jansdotter & Svensson 2002, s. 

43). Jansdotter och Svenssons slutsatser stämmer väl överens med syftet med min stu-

die. Enkätens fördelar med att jag når ut till många och att alla får samma frågor över-

väger nackdelarna med att jag inte kan ställa följdfrågor och få mer substans i svaren.  
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4.1 Population och urval 
Under planeringsarbetet av min uppsats kom jag flera gånger tillbaka till frågan med det 

bortfall som ofta uppstår när enkäter skickas ut. För att komma runt problemet valde jag 

alltså att personligen dela ut enkäterna på olika möten som läkarna hade. Alla läkare på 

klinikerna närvarade naturligt nog inte på mötena. En del var lediga, andra hade jour 

eller var upptagna på annat sätt. De flesta närvarade dock och det blev näst intill en to-

talundersökning för varje klinik.  

 

För min studie valde jag ett sjukhus i en medelstor svensk stad. Sjukhuset har ca 13 kli-

niker. Hudkliniken och öron- näs- och halskliniken är exempel på små kliniker med ca 

3-5 anställda läkare. Lite större kliniker med runt 10 läkare är t.ex. röntgen och infek-

tionskliniken. Till de största klinikerna hör kirurg- och medicinkliniken med ca 20-30 

anställda läkare. Hela sjukhuset har ungefär 200 tjänstgörande läkare. Eftersom sjukhu-

set befinner sig under en mycket stor omorganisation just nu går det inte att få fram  

exakta siffror över klinikernas bemanning.  

 

I samråd med personalen på sjukhusbiblioteket gjorde jag ett strategiskt urval av vilka 

kliniker som skulle vara med i studien. Bibliotekarierna gav mig förslag på sju kliniker 

med lite olika inriktningar, några stora kliniker, några medelstora och några lite mindre. 

Av de sju kliniker som föreslogs valde jag först ut kirurgkliniken för att den är en av de 

största klinikerna på sjukhuset och många läkare arbetar där. De övriga fyra: hud-, in-

fektions-, ortoped- och ögonkliniken blev de jag lyckades att få kontakt med och som 

var villiga att ställa upp. De resterande två av de föreslagna klinikerna försökte jag ock-

så nå men jag fick aldrig tag på rätt person. Jag ville även ha haft med ytterligare en 

klinik som är en av sjukhusets största men de valde att avstå på grund av tidsbrist och 

den stora omorganisationen. 

 

Det aktuella sjukhuset med drygt 2000 anställda är inte ett universitetssjukhus men det 

har ett eget sjukhusbibliotek. I Sverige finns sjukhusbibliotek på 59 av landets sjukhus 

(sjukhusbibliotekens webbplats, hämtat 7/4 -08). Universitetssjukhusen finns i Stock-

holm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Örebro, Umeå, Lund och Malmö. Räknas de bort 

återstår 51 sjukhus med tillhörande bibliotek. Uppskattningsvis är drygt hälften av dessa 

sjukhus i ungefär samma storlek som sjukhuset i min studie.  

4.2 Pilotstudie 
Ett villkor för att få komma till ett läkarmöte och dela ut enkäten var att den skulle vara 

relativt kort och inte ta många minuter att fylla i. Enkäten är därför endast två sidor lång 

och består av 11 huvudfrågor, flera av dem med delfrågor (se bilaga 1). En kort enkät 

ställer ännu högre krav på frågorna, att de är relevanta, att risken för missförstånd är 

minimal och att de ger den information som behövs. Jag arbetade mycket med att försö-

ka utforma en så tydlig och kort enkät som möjligt. När jag var klar testade jag den på 

ett par läkare som arbetar på andra kliniker än just de som jag hade med i mitt urval. Det 

visade sig att de flesta frågorna föll väl ut men den sista frågan var otydlig och svårhan-

terlig. Efter att ha ändrat om och förtydligat vissa av frågorna gjorde jag en ny pilotstu-

die som föll bättre ut. Jag ändrade om sista frågan ytterligare en gång men hade då  

ingen möjlighet att göra en ny pilotstudie.  
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I samband med insamlandet framkom det att alla i pilotstudien tyckte att frågorna i en-

käten kändes viktiga och de tyckte att den var lagom lång. De tog dem 3-7 minuter att 

fylla i den och flera påpekade att den inte kändes jobbig att fylla i.   

4.3 Distribution och insamling 
Enkätundersökningen genomfördes i mars 2008. Efter telefonkontakt med respektive 

verksamhetschef fick jag tillträde till olika typer av läkarmöten på hud-, infektions-, 

kirurg-, ortoped- och ögonkliniken. Jag började med att presentera mig själv och kort 

berätta om uppsatsen jag skriver. Sedan förklarade jag vad jag menade med sjukhusbib-

liotekets bestånd av medicinska tidskrifter. Vilket förutom de tidskrifter som finns i 

biblioteket är de som cirkulerar på klinikerna och det elektroniska bestånd som kan nås 

via intranätet eller via en webbsida hemifrån. Jag berättade också att alla svar behandlas 

konfidentiellt och bad respondenterna kontrollera en extra gång att de verkligen svarat 

på alla frågor, både a och b alternativen. Om de önskade att hoppa över någon fråga 

uppmanade jag dem att notera det under ”övriga kommentarer”. Respondenterna hade 

möjlighet att ställa frågor till mig under tiden som de svarade på enkäten. Som tack för 

att de ställde upp hade jag med mig en chokladask till respektive klinik vilket var  

mycket uppskattat. På varje klinik lämnade jag också ett dokument med mina kontakt-

uppgifter och information om var den färdiga uppsatsen kan nås (se bilaga 2). 

 

På det aktuella sjukhuset arbetar ca 200 läkare. Totalt delade jag ut 53 enkäter. Vilket 

innebär att jag nådde drygt en fjärdedel av hela populationen. Endast en person valde att 

inte svara på enkäten så bortfallet motsvarar knappt 2 %. Det interna bortfallet var lite 

större och det redovisas under varje fråga i resultatdelen. En tendens var att responden-

terna inte svarade på frågorna angående de elektroniska tidskrifterna. Som jag ser det 

kan det finnas två enkla orsaker till det. Alla frågorna kring elektroniska tidskrifter stod 

som fråga b och många kanske missade att det fanns två delfrågor. En annan orsak skul-

le kunna vara att de aldrig använt sig av elektroniska tidskrifter och därför inte kände att 

de ville ta ställning och svara.  

4.4 Representativitet 
Svarsfrekvensen på enkätstudien var mycket hög. Endast en av de 53 läkarna valde att 

inte svara på frågorna. Även om alla läkare på de utvalda klinikerna inte deltog i de mö-

ten jag besökte kan respondenterna ses som representativa även för sina kollegor. Detta 

eftersom närvaron inte hade med min studie att göra, den berodde på helt andra orsaker, 

t.ex. schemaläggning eller semester. Alla som deltog på mötena fick enkäten. 

 

Mitt strategiska urval av vilka kliniker som skulle vara med i studien är inte ett obundet 

slumpmässigt urval och kan därför inte statistiskt sett anses vara representativt för större 

grupper läkare. Anledningen till att jag inte kunde göra ett obundet slumpmässigt urval 

var att risken för bortfall var för stor om jag skickade enkäter via post, att jag inte kunde 

få tag på alla kliniker och att en av klinikerna jag kontaktade valde att avstå. Klinikerna 

i mitt urval är av varierande storlek och de bedriver olika typer av sjukvård. Det finns 

inga tydliga systematiska skillnader mellan de kliniker som är med i studien och de öv-

riga klinikerna.  
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Läkarna som nåddes av och svarade på enkäten motsvarar ca 26 % av sjukhusets 

läkarkår och även om det interna bortfallet på vissa frågor var betydande var det externa 

bortfallet extremt litet. Alla regioner och landsting i Sverige har idag tillgång till elek-

troniska tidskrifter via Eira (Eiras webbplats, hämtat 10/2 -08). Även om utbudet skiljer 

sig lite åt är basen densamma. Beståndet av de tryckta tidskrifterna kan dock skilja lite 

mer från bibliotek till bibliotek.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Det sätt som undersökningen har genomförts på går att upprepa, något som också skulle 

vara intressant om några år när tillvänjningen till elektroniska tidskrifter kan tänkas ha 

ökat. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggrant resultaten 

bearbetas. Enkäten delades ut och samlades in enligt samma mönster vid alla fem tillfäl-

lena. Genom att förbereda min enkät väl och formulera frågorna så tydligt som möjligt 

minskade risken för missförstånd. Därmed förstärktes reliabiliteten. Jag dubbelkontrol-

lerade alla svar jag bearbetade och kontrollerade noga att uppgifterna jag registrerat inte 

kodats in fel eller registrerats fel. Eftersom jag ensam utförde enkätstudien minskade 

risken för att datainsamlingen skedde på olika sätt eller att svaren tolkades på olika sätt 

(Eliasson 2006, s. 15f.). När man arbetar med människor och frågar dem vad de anser 

om det ena eller det andra kan man inte räkna med att få exakt samma svar om frågorna 

ställs vid ett senare tillfälle. Trots det kan man ändå försöka se till att frågorna tolkas på 

samma sätt oavsett vem som läser dem och vid vilket tillfälle. Därför har jag försökt att 

på ett enkelt med ändå tydligt sätt ställa frågor i enkäten. Flera frågor fick formuleras 

om efter pilotstudien eftersom jag förstod att där fanns en risk för missförstånd. 

 

Validiteten handlar om att en undersökning verkligen mäter det forskaren vill att den 

ska mäta. En förutsättning för att få hög validitet är att reliabiliteten är hög (Eliasson 

2006, s. 16f.). Genom att arbeta med enkäten utifrån mina frågeställningar och de valda 

teorierna har jag försökt att fånga det jag verkligen ville mäta. Jag skulle gärna ha haft 

med fler frågor och gärna öppna frågor för att få lite mer substans och djup i svaren men 

det fanns det inget utrymme för. Metoden med en enkät har i normala fall sina begräns-

ningar. Min målgrupp läkare satte ytterligare begränsningar eftersom de ställde krav på 

att enkäten skulle vara kort och gå fort att svara på.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bör resultatet av studien vara relevant för andra sjukhus-

bibliotek på sjukhus av motsvarande storlek som det studerade det vill säga runt 20-30 

sjukhus i landet. 
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5 Redovisning av användarenkäten 

I det här avsnittet presenteras den empiriska undersökningen mer i detalj. Jag redogör 

för hur svaren bearbetades och hur respondenterna svarade på enkätfrågorna.  

5.1 Kvantitativ bearbetning 
För att bearbeta enkäterna valde jag att använda mig av statistikbearbetningsprogram-

met SPSS. Jag kodade svaren och matade in dem i programmet. Alla svar dubbelkon-

trollerades för att minimera risken för fel. Programmet SPSS fungerade mycket bra för 

att ta fram frekvenstabeller och korstabeller. För att skapa diagram använde jag mig 

dock av programmet Microsoft Excel med utgångspunkt från tabellerna som jag fått 

fram i SPSS. Anledningen var att jag såg större valfrihet i diagrammens utformning när 

jag använde Excel.  

5.2 Redovisning av enkätsvaren 
Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren i form av tabeller och diagram, n = 52. 

Där ett internt bortfall finns anges det.   
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Deltagarnas fördelning på klinikerna
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5.2.1 Bakgrundsfakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Stapeldiagram över respondenternas procentuella fördelning på klinikerna, 

n = 52. 

 

De allra flesta respondenterna arbetar på kirurgkliniken (diagram 1) som är en av sjuk-

husets största kliniker. Endast tre av respondenterna arbetar på hudkliniken. Diagram-

met visar att deltagarna i undersökningen kom från både stora och små kliniker. 

 

Könsfördelningen bland respondenterna är ojämn. Av de svarande är 69 % män och  

31 % kvinnor, n = 52.   
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Diagram 2. Stapeldiagram över respondenternas procentuella fördelning på olika ål-

dersgrupper n = 52.  

 

Läkarnas ålder är främst mellan 31-60 år (diagram 2). Nästan exakt lika många respon-

denter återfinns i intervallen 31-40 år, 41-50 år respektive 51-60 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Stapeldiagram över respondenternas pågående utbildning/meritering, in-

ternt bortfall 1,9 % n = 51. 
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Användning av sjukhusbibliotekets medicinska tidskrifter
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Tryckt version 

Elektronisk version

De flesta tillfrågade läkarna, 51 % svarade att de inte var under ”utbildning/meritering” 

(diagram 3). 31,4 % av respondenterna gjorde sin ST
1
-tjänst. Endast 3,9 % gjorde sin 

AT
2
 tjänst respektive utförde ”forskning/meritering”  

 

En person hade både kryssat i ”forskning/meritering” och ”annat”, jag valde att endast 

bearbeta svaret ”forskning/meritering”. 

5.2.2 Användning av medicinska tidskrifter 

Diagram 4. Stapeldiagram över respondenternas användning av sjukhusbibliotekets 

tryckta respektive elektroniska medicinska tidskrifter. Tryckt version internt bortfall  

3,8 % n = 50. Elektronisk version internt bortfall 7,7 % n = 48. 

 

I diagram 4 framgår hur ofta läkarna använder sjukhusbibliotekets tryckta respektive 

elektroniska tidskrifter. Man får ha i åtanke att svarsfrekvensen för de olika versionerna 

av tidskrifterna skiljer sig åt. De flesta av respondenterna använder bibliotekets tryckta 

tidskrifter minst en gång i månaden eller mera sällan. För den elektroniska versionen 

gäller mera sällan eller aldrig som de vanligaste frekvenserna. Jämfört med 12 % av 

                                                 

 
1
 Specialiceringstjänstgöring, tjänstgöring som läkare fullgör för att kunna erhålla bevis om specialist-

kompetens (Nationalencyklopedins Internettjänst, hämtat 14/4 -08). 
2
 Allmäntjänstgöring, den del av läkarutbildningen som fullgörs efter läkarexamen på läkarlinjen och som 

är en förutsättning för att få legitimation som läkare (Nationalencyklopedins Internettjänst, hämtat 14/4 -

08). 
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läkarna som aldrig använder bibliotekets tryckta tidskrifter är de 25 % som aldrig an-

vänder de elektroniska. Den andra stora skillnaden är bland dem som läser tidskrifterna 

minst en gång i månaden. Där är det 36 % som använder de tryckta jämfört med ca  

21 % som använder de elektroniska.  
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Tryckt version      

 

Dagligen Minst en 
gång 

 i veckan 

Minst en 
gång 

i månaden 

Mera sällan Aldrig Total 

AT 0 0 0 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

ST 0 1 (6,3%) 7 (43,8%) 7 (43,8%) 1 (6,3%) 16 (100%) 

Forskning/meritering 0 0 0 2 (100%) 0 2 (100%) 

Annat 0 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 0 5 (100%) 

Nej 1 (4,2%) 4 (16,7%) 8 (33,3%) 7 (29,1%) 4 (16,7%) 24 (100%) 

Total 1 (2,4%) 6 (12,2%) 17 (34,7%) 19 (38,8%) 6 (12,2%) 49 (100%) 

Tabell 2. Samband mellan pågående utbildning och hur ofta respondenterna använder 

sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta medicinska tidskrifter. Internt bortfall 5,8 % n = 

49. 

 

Elektronisk version      

 

Dagligen Minst en 
gång 

 i veckan 

Minst en 
gång 

i månaden 

Mera sällan Aldrig Total 

AT 0 0 0 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

ST 0 3 (21,4%) 2 (14,3%) 6 (42,9%) 3 (21,4%) 14 (100%) 

Forskning/meritering 0 0 2 (100%) 0 0 2 (100%) 

Annat 0 1 (33,3%) 0 2 (66,7%) 0 3 (100%) 

Nej 1 (3,8%) 4 (15,4%) 5 (19,2%) 8 (30,8%) 8 (30,8%) 26 (100%) 

Total 1 (2,1%) 8 (17%)  9 (19,1%) 17 (36,2%) 12 (25,5%) 47 (100%) 

Tabell 3. Samband mellan pågående utbildning och hur ofta respondenterna använder 

sjukhusbibliotekets bestånd av elektroniska medicinska tidskrifter. Internt bortfall 9,6 % 

n = 47. 

 

Inget direkt samband kan utläsas med att de respondenter som är under ”utbild-

ning/meritering” skulle använda tidskrifterna mer frekvent, se tabell 2 och 3. Detta  

gäller både för det tryckta respektive det elektroniska beståndet. Materialet är dock litet 

för att göra en rättvis analys. 
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Tryckt version      

 

Dagligen Minst en gång 
 i veckan 

Minst en 
gång 

i månaden 

Mera sällan Aldrig Total 

21-30 år 0 0 0 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 

31-40 år 0 1 (6,3%) 6 (37,5%) 8 (50%) 1 (6,3%) 16 (100%) 

41-50 år 0 4 (30,8%) 5 (38,5%) 2 (15,4%) 2 (15,4%) 13 (100%) 

51-60 år 1 (6,7%) 1 (6,7%) 6 (40%) 6 (40%) 1 (6,7%) 15 (100%) 

61 år eller äldre 0 0 1 (50%) 1 (50%) 0 2 (100%) 

Total 1 (2%) 6 (12%)  18 (36%) 19 (38%) 6 (12%) 50 (100%) 

Tabell 4. Samband mellan ålder och hur ofta respondenterna använder sjukhusbibliote-

kets bestånd av tryckta medicinska tidskrifter. Internt bortfall 4 % n = 50 

 

Elektronisk version      

 

Dagligen Minst en 
gång 

 i veckan 

Minst en 
gång 

i månaden 

Mera sällan Aldrig Total 

21-30 år 0 0 0 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 

31-40 år 0 3 (20%) 3 (20%) 6 (40%) 3 (20%) 15 (100%) 

41-50 år 1 (7,1%) 4 (28,6%) 0 5 (35,7%) 4 (28,6%) 14 (100%) 

51-60 år 0 1 (7,7%) 7 (53,8%) 4 (30,1%) 1 (7,7%) 13 (100%) 

61 år eller äldre 0 0 0 0 2 (100%) 2 (100%) 

Total 1 (2,1%) 8 (16,7%)  10 (20,8%) 17 (35,4%) 12 (25%) 48 (100%) 

Tabell 5. Samband mellan ålder och hur ofta respondenterna använder sjukhusbibliote-

kets bestånd av elektroniska medicinska tidskrifter. Internt bortfall 7,7 % n = 48 

 

Tabell 4 och 5 visar att det inte heller finns några tydliga samband eller skillnader mel-

lan hur frekvent läkarna använder de tryckta respektive elektroniska tidskrifterna utifrån 

deras ålder. Liksom ovan är materialet relativt litet för att göra en rättvis analys. 
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Användning av andra källor än sjukhusbibliotekets
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Diagram 5. Stapeldiagram över respondenternas användning av andra källor än sjuk-

husbibliotekets bestånd av tryckta respektive elektroniska medicinska tidskrifter. Tryckt 

version internt bortfall 3,8 % n = 50. Elektronisk version internt bortfall 17,3 % n = 43. 

 

Så många som 74 % av respondenterna har egna prenumerationer av tryckta medicinska 

tidskrifter (diagram 5). Nästan hälften av dem använder även klinikens prenumerationer 

av tryckta tidskrifter. På frågan om respondenterna använder elektroniskt material från 

annat håll är det interna bortfallet mycket stort. En anledning kan vara att de inte använ-

der sig av elektroniska tidskrifter och därför inte svarar på frågan. Av dem som svarat 

kan dock utläsas att knappt en tredjedel inte använder elektroniskt material från andra 

källor alls, ungefär lika många har egna elektroniska prenumerationer respektive hittar 

elektroniskt material från ”annat” håll.  

 

En person hade kryssat i både ”egna prenumerationer” och ”nej”. Jag valde att bearbeta 

svaret ”egna prenumerationer”. 
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Hur de medicinska tidskrifterna används
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Diagram 6. Stapeldiagram över hur respondenterna använder tryckta respektive elek-

troniska medicinska tidskrifter. Tryckt version internt bortfall 1,9 % n = 51. Elektronisk 

version internt bortfall 13,5 % n = 45. 

 

De allra flesta av respondenterna läser utvalda artiklar både från de tryckta och från de 

elektroniska tidskrifterna (diagram 6). Många fler skummar/bläddrar igenom de tryckta 

tidskrifterna än de elektroniska. Färre kopierar artiklar än de som skriver ut. Ingen läser 

ett helt elektroniskt nummer och ingen använder tryckta tidskrifter till något annat än de 

givna förslagen. 

 

 

Mycket viktigt 
Ganska 
viktigt 

Varken viktigt 
eller oviktigt 

Ganska 
oviktigt 

Mycket 
oviktigt 

Totalt 

33 (63,5%) 19 (36,5%) 0 0 0 52 (100%) 

Tabell 6. Hur viktigt läkarna anser det vara att läsa medicinska tidskrifter i deras yrke, 

n = 52. 

 

På frågan om hur viktigt läkarna anser att det är i deras yrke att läsa medicinska tidskrif-

ter var svaret enstämmigt. Nästan 64 % av respondenterna svarade att det är mycket 

viktigt och resterande svarade att det är ganska viktigt att läsa medicinska tidskrifter 

(tabell 6).  
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Hur viktigt det anses vara att sjukhusbiblioteket tillhandahåller 
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Diagram 7. Stapeldiagram över hur viktigt respondenterna tycker det är att sjukhusbib-

lioteket tillhandahåller tryckta respektive elektroniska medicinska tidskrifter. Tryckt 

version n = 52. Elektronisk version internt bortfall 3,8 % n = 50. 

 

Diagram 7 visar att över 70 % av läkarna anser att det är mycket viktigt att sjukhusbib-

lioteket tillhandahåller tryckta respektive elektroniska medicinska tidskrifter. Ungefär 

en femtedel av dem anser att det är ganska viktigt. Endast ett fåtal har svarat något an-

nat. 

 

Tryckt version Dagligen Minst en 
gång 

i veckan 

Minst en 
gång 

i månaden 

Mera sällan Aldrig Totalt 

Mycket viktigt 0 (0,0%) 4 (10,8%) 15 (40,5%) 13 (35,1%) 5 (3,5%) 37 (100%) 

Tabell 7. Fördelning över ofta sjukhusbibliotekets tryckta medicinska tidskrifter an-

vänds av dem som svarat att det är ”mycket viktigt” att sjukhusbiblioteket tillhandahål-

ler dem. 

 

Elektronisk 
version 

Dagligen Minst en 
gång 

i veckan 

Minst en 
gång  

i månaden 

Mera sällan Aldrig Totalt 

Mycket viktigt 1 (2,8%) 5 (13,9%) 8 (22,2%) 14 (38,9%) 8 (22,2%) 36 (100%) 

Tabell 8. Fördelning över hur ofta sjukhusbibliotekets elektroniska medicinska tidskrif-

ter används av dem som svarat att det är ”mycket viktigt” att sjukhusbiblioteket tillhan-

dahåller dem. 

 

Anmärkningsvärt är att av de 37 respondenter som tycker det är ”mycket viktigt” att 

sjukhusbiblioteket tillhandahåller tryckta medicinska tidskrifter är det hela 5 som aldrig 
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Hur nöjda användarna är med sjukhusbibliotekets 
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använder dem och 13 som använder dem ”mera sällan” (tabell 7). Totalt var det 50 per-

soner som svarade på frågorna. Motsvarande siffror för elektroniska tidskrifter är 8 som 

aldrig använder dem och 14 som använder dem ”mera sällan”, totalt svarande var 48 

personer (tabell 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Stapeldiagram över hur nöjda respondenterna är med sjukhusbibliotekets 

bestånd av tryckta respektive elektroniska medicinska tidskrifter. Tryckt version internt 

bortfall 1,9 % n = 51. Elektronisk version internt bortfall 5,8 % n = 49. 

En stor del av läkarna har svarat ”vet inte” på frågan om de är nöjda med sjukhusbiblio-

tekets bestånd. Övriga har främst svarat ”mycket nöjd” och ”ganska nöjd” (diagram 8). 

Ungefär samma tendenser återfinns bland både de tryckta och de elektroniska versio-

nerna. 
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Tryckt version Dagligen Minst en 

gång 
i veckan 

Minst en 
gång  

i månaden 

Mera sällan Aldrig Totalt 

Vet ej 0 0 1 (8,3%) 5 (41,7%) 6 (50%) 12 (100%) 

Tabell 9. Fördelning över hur ofta sjukhusbibliotekets tryckta medicinska tidskrifter 

används av dem som svarat ”vet ej” på hur nöjda de är med det aktuella beståndet.  

 

 
Elektronisk 
version 

Dagligen Minst en 
gång 

i veckan 

Minst en 
gång  

i månaden 

Mera sällan Aldrig Totalt 

Vet ej 0 0 0 6 (42,9%) 8 (57,1%) 14 (100%) 

Tabell 10. Fördelning över hur ofta sjukhusbibliotekets elektroniska medicinska tid-

skrifter används av dem som svarat ”vet ej” på hur nöjda de är med det aktuella be-

ståndet.  

 

Tabell 9 och 10 visar att flera av dem som använder bibliotekets tryckta respektive elek-

troniska bestånd har valt att svara ”vet ej” på om de är nöjda eller missnöjda med det 

bestånd som tillhandahålls. Totalt svarade 49 av respondenterna på frågorna om det 

tryckta beståndet och 47 av respondenterna gällande det elektroniska beståndet. 
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Tabell 11. Fördelning över hur viktigt respondenterna tycker det är att sjukhusbibliote-

ket tillhandahåller tryckta medicinska tidskrifter och hur nöjda de är med det aktuella 

beståndet. Internt bortfall 1,9 % n = 51. 

 

Tabell 11 visar att 29 personer (7+13+3+6) av dem som anser att det är mycket eller 

ganska viktigt att sjukhusbiblioteket tillhandahåller tryckta medicinska tidskrifter också 

är mycket eller ganska nöjda med beståndet. Det motsvarar 57 % av dem som svarat på 

båda frågorna. Antalet respondenter som svarat att de tycker det är mycket eller ganska 

viktigt att biblioteket tillhandahåller tryckta tidskrifterna som angett ”vet ej” är 11 

(10+1) vilket motsvarar ca 22 % av dem som svarat på båda frågorna. I samma kategori  

är det endast 1 person anger sig vara mycket missnöjd, det motsvarar ca 2 %.  

 

Tabell 12. Fördelning över hur viktigt respondenterna tycker det är att sjukhusbibliote-

ket tillhandahåller elektroniska medicinska tidskrifter och hur nöjda de är med det ak-

tuella beståndet. Internt bortfall 5,8 % n = 49. 

 

För det elektroniska beståndet gäller att de 26 (12+9+1+4) personer som tycker det är 

mycket eller ganska viktigt att sjukhusbiblioteket tillhandhåller elektroniska medicinska 

tidskrifter också är mycket eller ganska nöjda med beståndet (tabell 12). Det motsvarar 

53 % av dem som svarat på de båda frågorna. Antalet respondenter som svarat att de 

tycker det är mycket eller ganska viktigt att biblioteket tillhandahåller elektroniska tid-

skrifterna som angett ”vet ej” är 11 (10+1) vilket motsvarar ca 22 % av dem som svarat 

på båda frågorna. Endast 3 (2+1) av läkarna är ganska eller mycket missnöjda med be-

ståndet det motsvarar ca 6 %. 

 

 
Användartillfredsställelse tryckt version 

Total 

Hur viktigt det är att sjukhusbibliote-
ket tillhandahåller tryckta medicinska 
tidskrifter 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Vet ej 

 

 Mycket viktigt 7 (19,4%) 13 (36,1%) 5 (13,9%) 1 (2,8%) 10 (27,8%) 36 (100%) 

  Ganska viktigt 3 (27,3%) 6 (54,5%) 1 (9,1%) 0 1 (9,1%) 11 (100%) 

  Varken viktigt eller oviktigt 0 0 2 (66,7%) 0 1 (33,3%) 3 (100%) 

  Ganska oviktigt 1 (100%) 0 0 0 0 1 (100%) 

Total 11 (21,6%) 19 (37,3%) 8 (15,7%) 1 (2%) 12 (23,5%) 51 (100%) 

 
Användartillfredsställelse elektroniskt version 

Total 

Hur viktigt det är att sjuk-
husbiblioteket tillhandahåller 
elektroniska medicinska 
tidskrifter 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Vet ej 

 

 Mycket viktigt 12 (33,3%) 9 (25%) 2 (5,6%) 2 (5,6%) 1 (2,8%) 10 (27,8%) 36 (100%) 

  Ganska viktigt 1 (11,1%) 4 (44,4%) 3 (33,3%) 0 0 1 (11,1%) 9 (100%) 

  Varken viktigt 
eller oviktigt 

0 0 0 0 0 4 (100%) 4 (100%) 

Total 13 (26,5%) 13 (26,5) 5 (10,2%) 2 (4,1%) 1 (2%) 15 (30,6%) 49 (100%) 
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Användning av sjukhusbibliotekets tjänster
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5.2.3 Tjänster, problem och tillgänglighet  

Enkätens sista fråga består av ett antal påståenden som respondenterna angav i vilken 

grad de tyckte att de stämde.  

Diagram 9. Stapeldiagram över i vilken grad respondenterna använder sjukhusbibliote-

kets tjänster. Beställer artiklar internt bortfall 1,9 % n = 51, Nyhetstjänst internt bort-

fall 1,9 % n = 51, E-tidskrifter hemifrån n =52. 

 

Diagram 9 visar svaren på följande påståenden: jag beställer tidskriftsartiklar från sjuk-

husbiblioteket, jag använder tjänsten där man får ett mail när ett nytt elektroniskt tid-

skriftsnummer publicerats och jag använder sjukhusbibliotekets elektroniska tidskrifter 

hemifrån.  

 

Enligt vad läkarna svarat används ingen av tjänsterna i någon större utsträckning. De 

flesta har svarat ”stämmer inte alls” på alla tre påståendena. Mycket få använder sig av 

sjukhusbibliotekets elektroniska tidskrifter hemifrån. 

 

En respondent hade dels angett ”stämmer inte alls” och ”vet ej” på påståendet: jag an-

vänder tjänsten där man får ett mail när ett nytt elektroniskt tidskriftsnummer publice-

rats. Jag valde att behålla ”stämmer inte alls”. 
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Respondenternas attityder kring vanliga problem med 

elektroniska tidskrifter
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Diagram 10. Stapeldiagram över respondenterna attityder kring problem med elektro-

niska tidskrifter. Grafisk kvalitet n = 52, tekniska problem, n = 52, krångligt internt 

bortfall 1,9 % n = 51. 

 

Diagram 10 visar svaren på följande påståenden: de elektroniska tidskrifterna ger sämre 

grafisk kvalitet på bilder än de tryckta tidskrifterna, det är tekniska problem med de 

elektroniska tidskrifterna och det är krångligt att använda elektroniska tidskrifter.  

 

Svaren som dominerar är ”stämmer inte så väl”, ”stämmer inte alls” och ”vet ej” men 

inga tydliga mönster kan urskiljas. 
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Tillgänglighet och användning av elektroniska tidskrifter 
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Diagram 11. Stapeldiagram över tillgänglighet till dator och användning av elektronis-

ka tidskrifter. Samtliga frågor internt bortfall 1,9 % n = 51. 

 

Diagram 11 visar svaren på följande påståenden: jag skriver ut artiklar från elektroniska 

tidskrifter eftersom jag tycker bättre om att läsa på papper, jag har dator lättillgänglig på 

min arbetsplats och fördelarna med elektroniska tidskrifter överväger nackdelarna med 

dem.  

 

Tydligt är att många skriver ut elektroniska artiklar och att de allra flesta läkarna har en 

dator lättillgänglig på sin arbetsplats. Med undantag för en majoritet för ”stämmer helt” 

varierar åsikterna om fördelarna med elektroniska tidskrifter överväger nackdelarna 

med dem.  

5.2.4 Övriga kommentarer 

Under övriga kommentarer noterades följande:  

1. Läser helt nummer av Scandinavian journal of infectious diseases. Skummar 

Läkartidningen. Vid medicinska problem läses utvalda artiklar, innehållsför-

teckning, letar referenser och kopierar/skriver ut. 

2. Tyvärr finns vissa ofta citerade artiklar inte i elektroniskt t.ex. JBJS [The Journal 

of Bone and Joint Surgery, författarens anteckning] 

3. Det behövs ofta kod (prenum) för att kunna läsa hela artikeln   
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4. Men överhängande debut [respondenten ville gärna börja använda det elektro-

niska beståndet men hade inte ännu inte haft tid, författarens anteckning].  

Bibliotekets betydelse kan inte överbetonas nog. 

5. Arbetstiden räcker inte till för att läsa facklitteratur. Finns ingen tid avsatt för 

detta.  
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel utgår jag från mina frågeställningar och avser att besvara dessa utifrån 

tidigare forskning, de valda teorierna och de empiriska resultaten. 

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är: 

 

 Hur tillfredsställda är läkarna med sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta och 

elektroniska medicinska tidskrifter? 

 

 Är det någon skillnad mellan hur och i vilken omfattning de tryckta och de elek-

troniska medicinska tidskrifterna används? 

 

 Vilken syn har läkarna på användningen av de elektroniska tidskrifterna? 

6.1 Användartillfredsställelse 
Att mäta användartillfredsställelsen kan vara ett mycket bra redskap för att få behålla 

eller få ytterligare ekonomiska medel. När tillfredsställelsen är hög är det ett argument 

för att få behålla sin budget och är den låg kan det motivera en ökad budget för att för-

söka höja den (Bryson 1999, s. 369). Enkätstudien visar att användartillfredsställelsen 

bland de tillfrågade läkarna är relativt hög. De flesta användarna är mycket eller ganska 

nöjda med sjukhusbibliotekets bestånd av medicinska tidskrifter (diagram 8). Inga större 

skillnader finns mellan det tryckta och det elektroniska beståndet. Något fler är mycket 

nöjda med det elektroniska beståndet än det tryckta beståndet. Motsatt gäller att fler är 

ganska nöjda med den tryckta versionen än den elektroniska. Inga tecken tyder på att 

läkarna har drabbats av nedskärningarna och den minskade servicen med cirkulation av 

tidskrifter. I alla fall inte så att de är missnöjda med det nuvarande beståndet.  

 

Nästan alla svarade också att det är mycket eller ganska viktigt att sjukhusbiblioteket 

tillhandhåller ett tryckt respektive ett elektroniskt bestånd (diagram 7). Tabell 11 och 12 

visar sambandet mellan hur viktig tjänsten anses vara och hur nöjda respondenterna är 

med den. Där framgår det tydligt att de flesta respondenterna återfinns bland svaren 

mycket eller ganska viktigt och mycket eller ganska nöjd. Detta gäller för både det 

tryckta och elektroniska det beståndet där 57 % respektive 53 % finns i de kategorierna.  
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Genom att föra in resultaten från tabellerna i matrisen i figur 1 anser jag att både sjuk-

husbibliotekets tryckta och elektroniska bestånd hamnar i ruta A (se figur 2). Tjänsterna 

i ruta A fyller en viktig funktion och hanteras väl (Bryson 1999, s. 368f.). Trots att 

sjukhus-biblioteket har minskat främst sitt tryckta tidskriftsbestånd kraftigt verkar an-

vändarna vara väldigt nöjda.  

 

Samtliga läkare menar att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att läsa medicinska 

tidskrifter i deras yrke (tabell 6). Tidigare studier som gjorts (Oliveri, Gluud & Willie-

Jørgensen 2004, Edenholm 2003 och Roddham 1995) visar alla att medicinska tidskrif-

ter är en viktig källa i läkares informationsförsörjning. Om än inte alltid den primära så 

anses tidskrifterna vara en av de tre viktigaste källorna.  

 

Anmärkningsvärt är att så många svarat ”vet ej” på frågan om de är nöjda eller missnöj-

da med bibliotekets bestånd, trots att de tycker att det är mycket viktigt att det tillhanda-

hålls (tabell 11 och 12). Detta gäller både de tryckta och de elektroniska tidskrifterna. 

Att de som svarat ”vet ej” återfinns bland dem som aldrig använder sjukhusbibliotekets 

tidskrifter är naturligt men flera av dem finns även i kategorin som svarat ”mera sällan” 

(tabell 9 och 10). En intressant fråga är om de inte har kunskap om vilka titlar som finns 

i biblioteket eller om de bara inte vill ta ställning till hur nöjda de är. Den senaste tidens 

stora förändringar kan ha gjort att respondenterna inte riktigt vet vilket beståndet är 

idag. Dessutom är det en felkälla att flera av sjukhusbibliotekets tidskrifter cirkuleras på 

klinikerna. Det framgår inte alltid så tydligt vilka titlar som ägs av biblioteket och vilka 

som är klinikens egna. Det skulle kunna ge en viss osäkerhet hos respondenterna.  

 

Ett intressant resonemang är det kring varför flera av användarna tycker att det är viktigt 

att beståndet finns i biblioteket även om de aldrig använder det (tabell 7 och 8). Det kan 

ju vara så att det är en trygghet att veta att tillgången finns vid ett eventuellt behov. En 

 

D. Tjänsten är vik-

tig men utförandet 

mindre bra. 

 

A. Utförandet är 

mycket bra och tjäns-

ten är viktig. 
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Utförandet lågt. 

B. Tjänsten är mindre 
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Figur 2. Hur viktig är tjänsten och hur väl utförs den?   
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annan tänkbar orsak är att de vill att beståndet ska finnas för kollegornas räkning även 

om de personligen inte använder det.  

6.2 Hur och i vilken omfattning tryckta och elektroniska 
tidskrifter används 
 

Sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta medicinska tidskrifterna används av de flesta 

”minst en gång i månaden” eller ”mera sällan” (diagram 4). Vid en första anblick kan 

det tyckas lite särskilt med tanke på hur viktigt respondenterna anser det vara att läsa 

dem (tabell 6). Dock finns det ju ingenting som säger att det är mindre viktigt för att 

någonting görs mera sällan. En av respondenterna angav under ”övriga kommentarer” 

att arbetstiden inte räcker för att läsa facklitteratur. Detta stämmer överens med det Ka-

ren Davies fann i sin studie, att många läkare ser tidsbrist som ett stort hinder för infor-

mationsåtervinning (2007, s. 86). Många kanske skulle vilja läsa mer och oftare men det 

finns inte utrymme i deras tjänst att göra det. Enkäten visar dessutom att många använ-

der sig av andra källor än sjukhusbibliotekets tidskrifter som de kanske läser istället 

(diagram 5). Vad jag inte får svar på är i vilken omfattning de andra källorna används. 

Det kan ju vara så att läkarna dagligen läser sina egna eller klinikens prenumerationer 

medan de använder bibliotekets tidskrifter ”mera sällan”. Även här är det en felkälla att 

det inte alltid framgår vad som är klinikens och bibliotekets bestånd.  

 

Jag kan inte utläsa några markanta skillnader mellan hur ofta de tryckta respektive de 

elektroniska medicinska tidskrifterna används, något färre läser elektroniskt ”minst en 

gång i månaden” men ungefär lika många läser ”dagligen”, ”minst en gång i veckan” 

och ”mera sällan”. Det är anmärkningsvärt att hela 25 % aldrig använder de elektroniska 

källorna. Med Ranganathans första grundpelare ”books are for use” (i Rubin 1998, s. 

252) i bakhuvudet tycker jag att 25 % icke användare är en lite väl hög siffra. Här kan-

ske biblioteket behöver arbeta mer med att marknadsföra sitt bestånd. Eileen Elliot de 

Sáez beskriver det som att tjänster och produkter måste presentera ett värde för använ-

daren som väger tyngre än kostnaden eller ansträngningen som krävs för att få dem 

(2002, s. 57). Vidare skriver hon att påverkan handlar mycket om kommunikation med 

användaren (Ibid. s. 72). Författarna Webb, Gannon-Leary och Bent förespråkar under-

sökningar och enkäter för att få en bild av vad användarna önskar. De menar också att 

flertalet användare inte vet vilken service och vilket bestånd som finns att tillgå (2007, 

s. 210ff.). Genom att hålla en dialog med användarna kanske bibliotekarierna kan få 

reda på om det finns en vilja att använda det elektroniska beståndet mer. Även om till-

gängligheten till de elektroniska tidskrifterna i fysisk mening är mycket hög kan det 

finnas andra hinder i form identifikation, att hitta källan, eller ansträngningen att kom-

ma åt den som står i vägen (Buckland 1991, s. 78f.).  

 

Min förförståelse sade mig att de som bedrev någon form av utbildning skulle använda 

medicinska tidskrifter mer frekvent. Det går dock inte att utläsa några sådana tendenser i 

materialet som för just det ändamålet kanske var lite väl litet. Jag fann dock att flera av 

dem som utbildade sig aldrig använde sjukhusbibliotekets tidskrifter (tabell 2 och 3).  

 

En relativt vanlig uppfattning är att unga använder datorer i större utsträckning än äldre. 

Om det stämmer hade jag kunnat förvänta mig att de respondenter som återfanns i de 
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lägre åldersgrupperna skulle utnyttja det elektroniska materialet mer frekvent än deras 

äldre kollegor. Så var inte fallet. Användningsfrekvensen var mycket spridd över åld-

rarna. Även här kan tänkas att materialet var för litet för en verklig analys (tabell 4 och 

5).  

 

Väldigt många av läkarna i studien har egna tidskriftsprenumerationer av tryckt format. 

Ett stort antal använder också klinikens prenumerationer. Denna uppgift kan vara lite 

svårtolkad eftersom det ofta kan vara svårt att avgöra om tidskriften ägs av kliniken 

eller biblioteket se ovan.  

 

Vad det gäller elektroniskt material från annat håll är det ungefär lika många som angett 

att de har egna prenumerationer, hittar material från annat ej angivet håll eller inte an-

vänder andra källor alls.  

 

Här kan jag i efterhand se att det hade varit värdefullt att få reda på hur ofta material 

från andra källor används. Då hade jag kunnat jämföra det med hur ofta sjukhusbiblio-

tekets tidskrifter används. Enkätens frågor ger inte svar på om andra källor är viktigare 

och används mer frekvent än bibliotekets.   

 

Studien visar relativt små skillnader i hur läkarna använder tryckta respektive elektro-

niska tidskrifter. Nästan dubbelt så många skummar/bläddrar igenom de tryckta än de 

elektroniska versionerna (diagram 6). Det är ungefär samma resultat som Sathe, Grady 

& Giuse fann i sin studie (2002). Ingen av respondenterna läser ett helt elektroniskt 

nummer mot 10 % som läser ett tryckt. Något fler läser utvalda artiklar i tryckta tid-

skrifter och något fler skriver ut elektroniska artiklar än vad som kopieras från pappers-

tidskrifter.  

6.3 Läkarnas syn på elektroniska tidskrifter 
Den sista frågan i enkäten bestod av ett antal påståenden som samlade upp åsikter kring 

de elektroniska tidskrifterna och användningen av tjänster kopplade till dem. 

6.3.1 Användning av sjukhusbibliotekets tjänster 

Relativt få läkare beställer artiklar från sjukhusbiblioteket, nästan hälften har angett 

”stämmer inte alls”. Det är också mycket få som använder de elektroniska tidskrifternas 

nyhetstjänster (diagram 9). Hela 65 % har angett att det inte alls stämmer. Frågan är 

varför. Är tjänsterna inte önskvärda eller vet läkarna helt enkelt inte att de finns? Här 

kan jag se ett stort behov att ta reda på mer om användarnas önskemål och förväntningar 

på biblioteksservicen. Författarna Webb, Gannon-Leary & Bent framhäver vikten av att 

undersöka användarnas behov och att arbeta med marknadsföring av olika typer av 

”current awareness services” som t.ex. innehållsförteckningar (2007, s. 210ff.) 

 

Hela 87 % angav att det inte stämmer alls att de använder elektroniska tidskrifter hem-

ifrån (diagram 9). Författarna Sathe, Grady & Giuse fann i sin studie att åtkomsten hem-

ifrån värderades högt av väldigt många användare (2002). Detta skiljer sig från mitt 

resultat om man ser till i vilken grad tjänsten används. Det kan vara så att det inte finns 

något intresse för åtkomst hemifrån men det kan också bero på en okunskap om hur 

tidskrifterna hittas. Om det beror på det sistnämnda borde biblioteket kanske arbeta med 

det fjärde P: et i marknadsmixen som handlar om platsen där användarna kommer åt 
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varan eller tjänsten. Det ska vara bekvämt för användarna att komma åt bibliotekets 

bestånd. När tjänster görs tillgängliga via webben och intranätet är det viktigt att samti-

digt satsa på användarutbildning och tydliga instruktioner för att resurserna skall nyttjas 

i högre grad. (De Sáez 2002, s. 60).  

 

Nyhetstjänsten och möjligheten att använda elektroniska tidskrifter hemifrån ger inga 

extra kostnader till biblioteket. Därför finns ingen anledning att ta bort tjänsterna för att 

de används i så liten utsträckning. Däremot kan bibliotekspersonalen satsa på att mark-

nadsföra dem genom att påvisa att de finns och erbjuda användarutbildning i hur de an-

vänds. 

6.3.2 Vanliga problem  

Åsikterna om vanliga problem med elektroniska tidskrifter varierar mycket. Det går inte 

att se några tydliga tendenser (diagram 10). Väldigt få har dock svarat ”stämmer helt” 

på alla tre påståendena som handlar om att de elektroniska tidskrifterna ger sämre gra-

fisk kvalitet på bilder än de tryckta tidskrifterna, att det är tekniska problem med de 

elektroniska tidskrifterna och det är krångligt att använda de elektroniska tidskrifterna. 

Resultatet går i linje med det Wright, Tseng och Kolodner fann där de allra flesta läkar-

na var positiva till den nya tekniken (2001, s. 374).  

 

Det författarna Sathe, Grady & Giuse fann var att många föredrog tryckta tidskrifter 

eftersom de gav bättre kvalitet på foton, bilder och tabeller (2002). Av min enkät verkar 

det inte som om den grafiska kvaliteten är något större problem. Endast 14 % angav 

”stämmer helt” att de elektroniska tidskrifterna ger sämre grafisk kvalitet på bilder än de 

tryckta tidskrifterna och 21 % angav ”stämmer inte alls”. En stor del av läkarna har sva-

rat ”vet ej” och det tyder återigen på att användningen av de elektroniska tidskrifterna 

inte tycks vara så hög.  

6.3.3 Tillgänglighet och användning 

De sista påståendena utreder om läkarna brukar skriva ut artiklar från elektroniska tid-

skrifter för att det är lättare att läsa på papper, om de har en dator lättillgänglig på ar-

betsplatsen och om de tycker att fördelarna med de elektroniska tidskrifterna överväger 

nackdelarna med dem (diagram 11).  

 

De flesta håller med om att de skriver ut artiklar för att det är lättare att läsa på papper. 

Hela 92 % av respondenterna har dator lättillgänglig på arbetsplatsen. När det gäller 

frågan om fördelarna överväger nackdelarna med de elektroniska tidskrifterna varierar 

svaret även om en svag majoritet lutar åt det positiva hållet. Av de svarande är det 35 % 

som angett ”stämmer helt”.  

 

Även Sathe, Grady & Giuse 2002 och Calmborg-Täreby 2003 fann att användarna i hög 

grad skrev ut artiklar från elektroniska tidskrifter. Jag tror också att det är mycket van-

ligt. Väldigt få orkar läsa längre texter på skärmen och typsnitten är sällan anpassade för 

skärmläsning. Det kan också vara en fördel att ha en utskrift som kan förvaras i väskan 

och läsas när det passar utan att vara beroende av en dator.  
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Om tillgången till datorer på arbetsplatsen hade varit låg hade det kunnat vara en orsak 

till att en relativt många aldrig använder elektroniska tidskrifter. Så var dock inte fallet 

eftersom nästan alla respondenterna tycks ha en ”egen” dator.  

 

En svag majoritet av läkarna tyckte att fördelarna med de elektroniska tidskrifterna 

överväger nackdelarna med dem. Flera av de studier Karen Davies analyserat visade att 

läkarna i allmänhet föredrog tryckta tidskrifter framför elektroniska tidskrifter (2007, s. 

88). Enkätfrågorna i min studie ger inte svar på vilket format läkarna föredrar men sva-

ren visar dock att många ser positivt på de elektroniska versionerna. 

6.4 Avslutande kommentarer 
Studien jag gjort har varit mycket intressant. Jag är positivt överraskad över den accep-

tans som läkarna tycks ha gentemot de elektroniska tidskrifterna. Det flesta svarade ju 

att fördelarna överväger nackdelarna. Enligt vad jag tidigare fått kännedom om har det 

funnits en skepsis mot den nya tekniken. Det tycker jag inte alls visar sig i min studie 

vilket är mycket positivt.  

 

De allra flesta läkarna var också mycket nöjda med sjukhusbibliotekets bestånd av både 

tryckta och elektroniska tidskrifter. Det förvånade mig lite eftersom så många av pre-

numerationerna av både de tryckta och de elektroniska tidskrifterna sagts upp. Med tan-

ke på att flera av läkarna använder tidskrifterna relativt sällan tänker jag att flera av dem 

kanske ännu inte märkt av den förändrig som skett. Det skulle vara intressant att uppre-

pa studien om ett par år för att se om resultatet blir detsamma.  

 

Enkätstudien har skapat många följdfrågor som jag gärna hade fördjupat mig i men i det 

stora hela är jag nöjd med de svar jag fått och anser att mina frågeställningar är besvara-

de. 

 

Den tidigare forskning jag tittat på kan anses lite gammal, flera studier är gjorda i slutet 

av 1990- talet och början av 2000-talet då de elektroniska tidskrifterna var nya. Dock 

tycker jag att forskningen i allra högsta grad är relevant. Läkarna på det aktuella sjukhu-

set är i ungefär samma läge nu som respondenterna i den tidigare forskningen var då. 

Sjukhusbiblioteket hade ju ingen tillgång till elektroniskt materialet förrän 2004.  

 

Sättet som undersökningen är gjord på innebär att den har avsevärd relevans för landets 

sjukhusbibliotek och särskild relevans för dem som är i samma kategori och storleks-

ordning. Jämförande studier på andra platser och vid senare tidpunkter vore intressanta 

och viktiga. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läkare använder de tryckta och de elektronis-

ka resurser som deras sjukhusbibliotek tillhandahåller i form av medicinska tidskrifter. 

För det första vill jag få en inblick i vad läkarna anser om sjukhusbibliotekets bestånd 

av tryckta och elektroniska medicinska tidskrifter och hur de använder dem. För det 

andra vill jag ta reda på hur läkarna ser på elektroniska tidskrifter och vanliga problem 

med dem. 

 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

 

 Hur tillfredsställda är läkarna med sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta och 

elektroniska medicinska tidskrifter? 

 

 Är det någon skillnad mellan hur och i vilken omfattning de tryckta och de elek-

troniska medicinska tidskrifterna används? 

 

 Vilken syn har läkarna på användningen av de elektroniska tidskrifterna? 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar använde jag mig av litteraturstudier och en 

gruppenkät som jag delade ut på fem kliniker under två veckor i mars 2008. Teorierna 

jag utgår ifrån handlar dels om marknadsföring och marknadsundersökningar, dels om 

biblioteks bestånd och hur det kan upprättas för att stödja forskarna 

 

Eftersom biblioteket lägger en stor del av sin budget på tidskriftsprenumerationerna vill 

jag ta reda på mer om hur de används och hur tillfredsställda läkarna är med det bestånd 

som finns. För att mäta användartillfredsställelsen använder jag mig av Jo Brysons 

matris. Resultatet visar att läkarna anser att sjukhusbibliotekets bestånd av tryckta re-

spektive elektroniska tidskrifter fyller en viktig funktion och att det hanteras väl. Alla 

läkarna svarade att det var mycket eller ganska viktigt att i yrket läsa medicinska tid-

skrifter. De flesta tycker att det är mycket viktigt att sjukhusbiblioteket tillhandahåller 

tryckta respektive elektroniska medicinska tidskrifter och de flesta är relativt nöjda med 

beståndet.  

 

Både de tryckta och de elektroniska tidskrifterna används av de flesta respondenterna 

minst en gång i månaden eller mera sällan. Inga markanta skillnader finns mellan hur de 

olika tidskriftsversionerna används. Med det material jag fått in kan jag heller inte hitta 

några tendenser att tidskrifterna används i olika omfattning beroende på pågående ut-

bildning eller ålder.  

 

Respondenterna använder sig av flera andra källor än sjukhusbibliotekets för att läsa 

medicinska tidskrifter däribland utmärker sig egna och klinikens prenumerationer. De 

allra flesta läkarna använder tidskrifterna till att läsa utvalda artiklar och inga stora 

skillnader finns mellan hur de tryckta och de elektroniska versionerna används.  

 

Studien visar att relativt få använder sig av sjukhusbibliotekets tjänster i form av arti-

kelbeställningar, elektroniska nyhetstjänster och tillgången till elektroniska tidskrifter 

hemifrån.  
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Enkätsvaren visar att åsikterna varierar mycket kring vanligt förekommande problem 

med de elektroniska tidskrifterna. Endast ett fåtal instämmer helt att de har sämre gra-

fisk kvalitet på bilder, att det ofta förekommer tekniska problem med dem och att det 

skulle vara krångligt att använda dem. 

 

Majoriteten av läkarna skriver ut artiklar från de elektroniska tidskrifterna. I princip alla 

har dator lättillgänglig på sin arbetsplats. Åsikterna varierar om fördelarna med de elek-

troniska tidskrifterna överväger nackdelarna med dem.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att läkarna är nöjda med sjukhusbibliotekets bestånd 

av tryckta och elektroniska tidskrifter. Inga markanta skillnader finns i hur de olika ver-

sionerna används. Läkarna tycks också ha en positiv attityd till de elektroniska tidskrif-

terna men samtidigt är det väldigt många som aldrig använder dem. 
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    Göteborg 2008-03-10 

Annie Davidsson      

Tfn XXX-XX XX XX el XXXX-XX XX XX    

E-post: XXXXXXXXXXXXXXXXXX    

 

 

Hej! 

Nu under våren 2008 skriver jag min magisteruppsats i biblioteks- och  
informationsvetenskap. Den handlar om läkares användning av medicinska 

tidskrifter. Jag behandlar frågor som skillnaden mellan användningen  
av tryckta respektive elektroniska tidskrifter och om sjukhusbiblioteket är en viktig 

resurs i läkarnas informationsförsörjning.  

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras digitalt och ni kan komma åt den via 

Borås Academic Digital Archive:  
http://dspace.bib.hb.se/dspace  

eller via 
http://www.uppsatser.se 

Jag är mycket tacksam att ni ville ställa upp och svara på enkäten! Har ni fler frågor är 
ni varmt välkomna att kontakta mig. 

Med Vänliga Hälsningar  

Annie Davidsson 


