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Abstract: The purpose of this thesis is to examine if academic libraries market e-
journals, and if so how this work is carried out. The ambition is to study
what channels and methods the Libraries use, to inform their users that they
have access to e-journals. The aim is also to survey if the libraries evaluate
the use of the e-journals, and if so how.

The objectives of the work are reached by using two main methods,
document analysis and qualitative interviews.
The study has been performed on three university libraries. Interviews were
carried out with five librarians responsible for management of e-journal in
different ways. Marketing material like web-sites, signs and brochures, have
been analysed.
The theory part refers to general marketing theories. Different projects are
being reviewed, that give examples of how academic libraries market their
information resources. The literature also discusses management of
electronic library services.

The survey shows that web-sites, information desks and education are
mostly used to inform the users about e-journals. These are very important
marketing channels for the Libraries.
Libraries have different traditions of e-publishing and different experiences
among researchers and students and this influences the usage and marketing.
The examination reveals the attitudes of the librarians towards marketing,
and what problems the Libraries have to reach all users with information
about the library service.

The conclusions of the thesis are that planed marketing activities for
e-journals are not performed at the studied Libraries. The Libraries need to
develop marketing goals and better channels for information and
communication towards their users, to reach out with sufficient information
about Library service and resources.
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1 Inledning
One of the concerns about electronic resources is ‘market penetration’. To what extent
are they actually being used? Who is using them? Who is not using them? In order to
help to ensure that quality resources are used widely and effectively it is important to
have marketing strategies in place and also information skills training opportunities.1

Elektroniska resurser utgör i dag en naturlig del av beståndet i bibliotek där det bedrivs
forskning och utbildning. De flesta studenter och forskare har vid något tillfälle sökt
information i elektroniska källor. Den här uppsatsen kommer att behandla elektroniska
tidskrifter, som utgör en del av detta enorma informationsutbud. Tidskrifter publicerade via
webben har gett bibliotekens användare en avsevärt utökad tillgång till relevant
information. Vetenskapliga artiklar och forskningsresultat är mer tillgängliga nu än tidigare
då avstånd och leveranstider minskat. Men elektroniska medier innebär även ökade krav på
den som söker information, när det gäller förmågan att utnyttja dessa resurser och finna
relevant information. Vidare ligger det på bibliotekens ansvar att förmedla e-tidskrifter till
sina användare, då det är de som hanterar och tillgängliggör tidskriftsdatabaser på ett
lärosäte.

Den genomslagskraft som informationstekniken har fått i vårt samhälle, har inneburit
förändrade arbetsvillkor för biblioteken. Under 1990-talet pågick en diskussion om
marknadsföring av bibliotekstjänster. IT-utvecklingen gav biblioteken nya möjligheter att
marknadsföra sin verksamhet men utsatte dem samtidigt för konkurrens utifrån, då
elektroniska medier blev kraftfulla informationskällor tillgängliga från många håll. För att
möta konkurrensen är det viktigt att biblioteken utnyttjar sin informationskompetens och
tillämpar den på nya medier. Men de måste även förvärva tjänster som motsvarar
användarnas behov. Genom att specialisera verksamheten och rikta in marknadsföringen
mot rätt målgrupp utifrån den egna inriktningen, kommer bibliotekens resurser och
bibliotekariernas kompetens till sin rätt.2

Under min studietid har jag sällan använt mig av e-tidskrifter och mina kunskaper om dem
har varit begränsade. När jag besökt olika akademiska biblioteks webbplatser, har jag
reagerat över att vägen till e-tidskrifterna inte varit helt tydlig. Jag har ifrågasatt huruvida
det varit uppenbart för andra besökare av webbplatserna att länka sig fram till dessa, när de
sökt information. För studerande är det förmodligen tidsbesparande och praktiskt att
använda de källor de känner till och vet var de finns att tillgå. Det som intresserade mig var
att se problemet från ett bibliotekarieperspektiv, för att ta reda på hur de arbetar för att
informera sina användare om att en viss informationsresurs finns i biblioteket. I synnerhet
hur detta arbete går till för en så stor och kostsam resurs som e-tidskrifterna utgör.
Jag vill ta reda på om forskningsbibliotek marknadsför sitt urval av e-tidskrifter till sina
användare och hur de i sådana fall gör detta, via sin webbplats men även genom personlig
handledning och övrig information.

                                                
1 Pinfield, 2001, ”Managing electronic library services: current issues in UK higher education institutions”,
online
2 Olofsson, 1998, ”Nutid och framtid för informationscentra”
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1.1 Disposition

Uppsatsen kan delas in i två övergripande delar; en teoretisk del av litteraturstudier, samt en
empirisk del där undersökningen presenteras och diskuteras. Den första delen, som består
av de tre första kapitlen, fungerar som underlag till undersökningen och placerar uppsatsens
problem i ett större perspektiv. De kapitel som följer tillhör empirin då de redovisar
undersökningens resultat och diskuterar dessa i förhållande till teorin. Därefter överblickas
alla kapitel i en avslutande sammanfattning.

Första kapitlets andra del definierar uppsatsens ämne mer konkret, och redogör för
vilka frågor och problem undersökningen utgår ifrån. Vidare ges en motivering till varför
detta ämne är intressant i ett bredare forskningsperspektiv. Kapitel 1.4  ger en bakgrund
över hur e-tidskrifter utvecklats och integrerats med biblioteken fram till idag, samt vilka
problem och möjligheter detta fört med sig. I kapitel två presenteras de teorier och den
litteratur som tjänstgör som underlag till undersökningen. De kapitel som följer därpå
presenterar själva undersökningen i form av materialinsamling, resultatredovisning och
diskussion.

1.2 Problemformulering

Många bibliotek strävar idag efter användarsystem där besökarna kan utnyttja resurserna så
självgående som möjligt. Från olika forskningsbiblioteks webbplatser ligger som regel de
flesta tjänster tillgängliga, och dessa inkluderar ofta databaser med elektroniska tidskrifter.
En relevant fråga i sammanhanget är vad användarna har för kännedom om elektroniska
tidskrifter och om de förmår att hitta dessa från bibliotekens webbsidor?

Utifrån detta perspektiv är det intressant att utforska vad biblioteken gör för att
användarna ska känna till dessa informationsresurser. Marknadsför biblioteken e-
tidskrifterna för att göra dem mer lättillgängliga för användarna?

Vetenskapliga tidskrifter fyller en väldigt viktig funktion inom forskningsvärlden, då de
sprider nya resultat samt att allt de publicerar är kvalitetsgranskat.3 Om
forskningsbiblioteken tillhandahåller  elektroniska tidskrifter men brister i sin förmåga att
informera användarna om dem kan det vara ett problem för biblioteken såväl som för
användarna.

För användarna kan begränsningen vara att e-tidskrifter är en värdefull
informationsresurs som studenter, forskare och lärare skulle kunna ha stor nytta av, men
inte hittar eller känner till av olika orsaker. Bristen på information och marknadsföring kan
därmed innebära ett hinder för tillgängligheten.

Samtidigt lägger forskningsbiblioteken stora utgifter på olika prenumerationer av e-
tidskrifter, vilket kan medföra ett ekonomiskt problem om bibliotekens användare inte
känner till det beståndet.

Studenter och forskare har kostnadsfri tillgång till de tidskriftsdatabaser som
biblioteken förvärvar. Samtidigt råder en utbredd uppfattning inom forskningsvärlden att de
prisförhållanden som idag gäller mellan förlag, forskare och bibliotek är orimliga. Då

                                                
3 Rabow, 2001, "Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden", online
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forskares löner betalas med offentliga medel, får förlagen kvalitetsgranskade artiklar till
sina tidskrifter utan kostnad. Därefter finansierar offentliga medel bibliotekens
prenumerationer av tidskrifterna. Staten ger därmed pengar till förlagen för material som de
redan betalat för.4 Dessa förhållanden ökar vikten av att undersöka bibliotekens
informationsarbete med e-tidskrifter, för att kartlägga om marknadsföring ingår i
hanteringen av tidskriftsdatabaser för att få upp användningen av resursen.

Sedan en tid tillbaka befinner sig forskningsbiblioteken i ett förändringsskede. Efter att
under en längre provperiod prenumererat på tryckta tidskrifter parallellt med elektroniska
övergår biblioteken nu allt mer till tidskrifter i enbart elektronisk form. Många
forskningsbibliotek har eller är på väg att säga upp större delen  av sina
pappersprenumerationer. Om biblioteken inte marknadsför det elektroniska utbudet, kan det
innebära vissa problem när den del av användarna som är vana vid tryckta tidskrifter, inte
längre har tillgång till detta bestånd. Brister i informationen kan då medföra att en del
användares tillgång till tidskrifter begränsas under denna övergångsperiod.

Genom att undersöka tre universitet- och högskolebibliotek vill jag ta reda på om
biblioteken marknadsför e-tidskrifterna. I undersökningen ämnar jag ta reda på hur
informationen sprids i bibliotekslokalerna, samt vilka eventuella övriga
marknadsföringskanaler som används, som e-post, broschyrer, undervisning och
nyhetsbrev. Även bibliotekens webbplatser observeras i syftet att se hur de där presenterar
sina elektroniska tidskrifter. Används dessa kanaler för att marknadsföra e-tidskrifterna?
Inom uppsatsen ämnar jag även ta reda hur akademiska bibliotek utvärderar användningen
av de elektroniska tidskriftsdatabaser som de förvärvat.

Den forskning jag tagit del av utreder inte relationen mellan bibliotekens förvärv av e-
tidskrifter och arbetet med marknadsföring och utvärdering av resursen. Vidare har jag inte
funnit någon litteratur som belyser denna problematik utifrån det perspektiv som jag
försöker behandla i uppsatsen. Eftersom vetenskapliga bibliotek beslutat att satsa på
elektroniska tidskrifter, ökar detta vikten av att undersöka ovanstående förhållanden.

1.2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka om biblioteken marknadsför de elektroniska
tidskrifter som de har tillgång till via nationella avtal, och hur detta arbete i sådana
fall går till. Vidare ämnar jag kartlägga om biblioteken följer upp användningen av e-
tidskrifterna, och sådana fall hur.

För att ta reda på detta har jag ställt upp följande frågeställningar:

Marknadsför forskningsbiblioteken de elektroniska tidskrifter de har tillgängliga i sitt
bestånd? Om detta är fallet, vilka kanaler och metoder använder biblioteken för att
marknadsföra e-tidskrifterna till studenter och anställda?

                                                
4 Lönn, 2001, "Kris och nytänkande i den vetenskapliga tidskriftsvärlden", s 14
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Följer biblioteken upp användningen av e-tidskrifterna? Hur genomför de i sådana
fall detta uppföljningsarbete?

1.2.2 Val av undersökningsobjekt

Uppsatsens undersökning är begränsad till att omfatta tre forskningsbibliotek i
Stockholmsregionen. Detta har jag valt av den praktiska anledningen att jag är bosatt i
Stockholm och har arbetat med uppsatsen på min hemort. Valet av tre forskningsbibliotek
av olika storlek och inriktning är avsiktligt, för att kunna utföra en intressantare jämförelse
med resultat av större bredd. Vidare har jag valt att undersöka forskningsbibliotek eftersom
dessa har stora bestånd av elektroniska tidskrifter, vilket är en nödvändighet på institutioner
där utbildning och forskning bedrivs.

Undersökningen grundar sig på Södertörns högskolebibliotek, vilket tillhör en  relativt
nyinrättad högskola som strävar efter att bli universitet och utgör undersökningens minsta
lärosäte. Karolinska Institutets bibliotek (KIB) är ett sedan länge väletablerat
forskningsbibliotek, och som nationellt ansvarsbibliotek inom medicin, har det stor
betydelse för den medicinska forskningens  utveckling. Stockholms Universitetsbibliotek
(SUB) är ett av Sveriges största vetenskapliga bibliotek och fungerar som ansvarsbibliotek
för juridik, psykologi och pedagogik.

1.2.3 Avgränsningar

I uppsatsen analyseras den nuvarande situationen på biblioteken, det vill säga det som
framkommer under den tidsperiod som undersökningen utförs. Jag vill kartlägga hur
biblioteken i dagsläget för fram sina e-tidskrifter, inte redogöra för den utveckling som
skett.

Jag har även avgränsat observationer och analyser inom undersökningen till att  enbart
omfatta huvudbiblioteken, och studerar därmed inte filialer och tillhörande delbibliotek.
Med användare avses i undersökningen de studenter, forskare och lärare som använder sig
av de undersökta biblioteken.

Jag kommer endast att tillämpa undersökningen på de e-tidskrifter som biblioteken köper
tillgång till via BIBSAM:s nationella licensavtal.

När jag i denna uppsats benämner elektroniska tidskrifter menar jag tidskrifter
publicerade i elektronisk form, oberoende av prissättning och huruvida tryckt version finns
eller inte. De e-tidskrifter som behandlas i denna uppsats ligger tillgängliga på Internet,
distribuerade och tillgängliga via leverantörer och förlag. Jag inkluderar inte e-tidskrifter
som ligger gratis tillgängliga på Internet utanför licensavtalen. Inom ramen för
undersökningen begränsar jag begreppet e-tidskrifter till seriella publikationer som kommer
ut nummervis och går att läsa direkt i fulltext. Det vill säga inte bibliografi-, referens- eller
citeringsdatabaser.

Det är intressant att se hur biblioteken upplyser besökarna att e-tidskrifter finns tillgängliga,
utifrån aspekten att de är en mycket kostsam resurs. Därför är det viktigt att utreda hur
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prismodeller och avtal mellan bibliotek och tidskriftsförlagen fungerar. Har dessa faktorer i
sådana fall någon inverkan på bibliotekens informerande och marknadsföring av e-
tidskrifter? När detta utretts kommer jag inte att återkomma till avtalsaspekten i uppsatsen.
Även om e-tidskrifternas kostnader i förhållande till användningen är intressant i
sammanhanget, har en sådan undersökning inte rymts i mitt ämne.

1.3 Definitioner

1.3.1 Elektronisk tidskrift

En bred definition av en elektronisk tidskrift är att det är en seriell publikation, producerad,
publicerad och distribuerad via ett elektroniskt medium. Andra beskrivningar skiljer på e-
tidskrifter som enbart finns i elektronisk version och på elektroniska utgåvor som ges ut
parallellt med tryckta.5 Valauskas beskriver i en artikel i First Monday vetenskapliga e-
tidskrifter i förhållande till dess tryckta motsvarighet.6 En vetenskaplig tidskrift är en
publikation som under en obestämd tid kommer ut nummervis, regelbundet eller
oregelbundet, innehållande material skrivet av flera författare. Allt som publiceras i
tidskriften har genomgått en kvalitetsgranskning, där det bearbetats och kommenterats av
en utvald grupp granskare, för att nå upp till en viss vetenskaplig standard enligt det
akademiska kunskapsområde som tidskriften följer. Samma definition går att använda för
vetenskapliga e-tidskrifter, med tillägget att de är digitala publikationer som publiceras via
Internet. Det som skiljer en elektronisk vetenskaplig tidskrift från sin trycka föregångare är
mediet, men arbetsförloppet med att ta fram ett kvalitetsgranskat innehåll är ungefär
detsamma. Vidare är layout och format anpassat till publikation via Internet.

I rapporten ”Tidskriften i fokus” om ekonomiforskares tidskriftsanvändning, delar
Catarina Eriksson-Roos upp elektroniska tidskrifter i tre kategorier: de som köps in i
paketavtal med nationella licenser, enskilda titlar som köps via tidskriftsagenter och som
kompletteras med en tryckt utgåva, elektroniska tidskrifter som publiceras på Internet och
som kostnadsfritt är tillgängliga för alla.7

E-tidskrifter ingår oftast i större databaser som vanligtvis erbjuds av förlag och
leverantörer. Leverantörerna är i vissa fall databasvärdar som erbjuder ett urval tidskrifter
från olika förlag, i andra fall egna förlag. 8

Denna undersökning behandlar e-tidskrifter av första kategorin i Ericsson-Roos
definition, licensierade tidskriftsdatabaser som i allmänhet upphandlas via paketavtal. De
motsvarar även Valauskas beskrivning, kvalitetsgranskade, seriella publikationer med
vetenskapligt innehåll, med eller utan tryckt utgåva. Jag har även valt att i uppsatsen
använda  förkortningen e-tidskrifter för elektroniska tidskrifter.

                                                
5 Newton-Smith, 1992, ”When electronic journals comes to the campus”, s. 32
6 Valauskas, 1997, ”Waiting for Thomas Kuhn: First Monday and the Evolution of Electronic Journals”,
online
7 Lönn, 2000, ”De elektroniska tidskrifterna och universitetsvärlden”, s.10
8 Ibid.
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1.3.2 Marknadsföring

Fiona Bell ger i Handbook of information management en förklaring till vad
marknadsföring är och försöker i sammanhanget betona dess relevans för
informationsservice. När det gäller informationstjänster är det enligt Bell kunden och
dennes behov som är marknadsföringens utgångspunkt, inte en produkt eller en tjänst. Den
definition av marknadsföring som Bell hänvisar till, och som  jag använder mig av i
uppsatsen, är att det är en process där en organisation identifierar, förutser och uppfyller
kundens behov. I detta arbete ingår att analysera verksamheten eller den tjänst som ska
marknadsföras, för att utreda hur användningen ser ut. Därefter utförs planerade
marknadsföringsaktiviteter i syftet att uppnå vissa för verksamheten uppställda mål (vilka
utgår ifrån kundens behov). En avslutande och viktig del av marknadsföringsprocessen är
uppföljning, som genomförs för att  utvärdera hur målen uppfyllts. Bells syn på
marknadsföring kommer jag att utveckla längre fram, i kapitel 4.3.9

1.3.3 Information

Lars Höglund påpekar att inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap
är information är ett svårdefinierat begrepp, men menar att det går att tillämpa betydelsen
av de mer vardagliga begreppen meddelande eller upplysning.
"Information är en nödvändig, men otillräcklig förutsättning för kunskap. Ordet
information har latinska rötter. Informare betyder att ge något... I olika ordböcker finns ofta
en referens till kommunikation och kunskap när man talar om information". 10

Höglund försöker definiera begreppet information ur ett bibliotek- och
institutionsperspektiv och beskriver det som en resurs och nyttighet. "Information i  form
av dokument som böcker, tidskrifter eller i form av elektroniska dokument kan ses som en
resurs i samband med utbildning, forskning, produktion, marknadsföring osv.". 11

Höglund menar att information enligt detta synsätt kan betraktas som en "strategisk
resurs för samhällsutvecklingen". 12 Utifrån denna syn beskriver Höglund information
utifrån tre perspektiv: Rationaliseringsperspektivet, vilket omfattar bättre söksystem och
snabbare dokumentleveranser, innovationsperspektivet, enligt vilket information betraktas
som en resurs som bidrar till nya idéer och produkter. Det tredje perspektivet är det
sociokulturella,  vilket tolkar "Information som resurs för demokrati, kulturspridning,
folkbildning och som bidrag till 'ett gott liv'. Intressanta forskningsfrågor är här t ex hur
bibliotek och andra informationssystem når ut till olika grupper i befolkningen och vilka
behov av eller krav på information som dessa har". 13

Samtliga perspektiv på informationsbegreppet är tillämpbara på information som
jag använder det i denna uppsats. Dock ger det sociokulturella perspektivet, som jag tolkar
det, en definition av information som är mest relevant för mitt ämne.

                                                
9 Bell, 2001, "Marketing the information service", s 353ff.
10 Höglund, 2000, "Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde, s 7
11 Ibid., s 9
12 Ibid., s 8
13 Ibid., s 9
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Information kontra marknadsföring

Jag har i den marknadsföringslitteratur jag tagit del av, inte funnit någon diskussion om vad
marknadsföring är i förhållande till information, eller vad som mer specifikt skiljer dem åt.
Eftersom båda begreppen är relevanta för denna uppsats, föreligger det anledning att
klargöra vilken åtskillnad jag gör mellan dem. Marknadsföring och information har i
uppsatsen gemensamt att de syftar till att öka mottagarnas kunskaper om någonting, och att
få användarna att känna till de tjänster som de har behov av.  Skillnaden ser jag i sättet att
meddela budskapet på, och de värderingar som läggs i detta meddelande.

Den form av marknadsföring som jag skriver om i denna uppsats, innebär att via
olika informationskanaler, framhålla fördelarna med en tjänst. Att få användarna att
uppmärksamma tillgången på en tjänst genom att beskriva den i positiva ordalag.
Marknadsföring kan även innebära att lyfta fram en tjänst, genom att låta den få en tydlig
framtoning, exempelvis på en webbsida eller i en broschyr.

Det primära syftet med denna marknadsföring är att öka användarnas kunskaper om
en tjänst, så att dessa i större utsträckning använder de tjänster som de har ett behov av. Om
ökade kunskaper om en tjänst  innebär att användningen av denna går upp, så är det
fördelaktigt för såväl biblioteket som för användarna.

Information är ett neutralare sätt att meddela någonting på, utan att lägga
värdesättande omdömen om det som  beskrivs. Det är en direkt upplysning om att en tjänst
erbjuds, en hänvisning till användarna till de tjänster och resurser som dessa har tillgång
till.

1.4 Den elektroniska informationsmarknaden

Ända sedan Internets föregångare slog igenom inom universitetsvärlden har
forskningsresultat spridits på elektronisk väg, i form av exempelvis e-postlistor, nyhetsbrev
och diskussionsgrupper. E-tidskrifter, så som dessa definieras i dag, började urskiljas på
webben runt 1991. Biblioteken såg tidigt fördelarna med elektroniska tidskrifter, framförallt
som en möjlighet att kunna spara såväl pengar som utrymme.14

I Sverige har BIBSAM15 sedan 1996 slutit nationella avtal som gäller olika typer av
databaser som inkluderar både tidskrifter i fulltext och bibliografiska databaser. 1998 slöt
de tre stora avtal som gav universitet, forskningsbibliotek och högskolor tillgång till över
trehundra tidskrifter. I en tid då många bibliotek tvingats till nedskärningar, fick studenter
och forskare nu tillgång till fler vetenskapliga tidskrifter än vad de haft i tryckt form
tidigare. De nya tidskrifter som ingick i databaserna tillhörde främst naturvetenskapliga och
tekniska ämnen. 16

Elektroniska tidskrifter och databaser fick ett ordentligt genombrott under 1990-
talets slut.17 Ett viktigt bidrag till denna utveckling var förbättrade avtal med förlagen för
elektroniska publikationer, tillsammans med ett ökat intresse från studenter och anställda
vid universiteten.

                                                
14 Malmquist, 1998, "Myten om den elektroniska tidskriftens tillstånd i Sverige"
15 BIBSAM är Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. Se vidare Kungl.
Biblioteket / BIBSAM, kb.se/bibsam/
16 Eklind,  1998, ”Elektroniska tidskrifter på KB”
17 Lundberg, Landfors, 2000, ”Kunskap som ettor och nollor”
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Samtidigt är det vanligt att bibliotek satsar stora resurser i form av tid och pengar på att
skaffa elektroniska tillgångar, utan att ha gjort en utvärdering över vad som används och
behövs. Bibliotekens uppgift är att ge användarna rätt service, och det är inte alltid
investeringarna lönar sig. Inom biblioteksvärlden har man därför insett att
användarundersökningar och utbildning i informationssökning är nödvändigt när nya
tjänster kommer till.18

Nedan följer en kort genomgång över hur tillgången till e-tidskrifter förvärvas, och
hur avtalen mellan bibliotek och tidskriftsförlag ser ut.

1.4.1 Prismarknaden

Den utveckling som skett inom den vetenskapliga tidskriftsmarknaden med faktorer som
prishöjningar, licensvillkor och upphovsrättsfrågor, har lett fram till en komplicerad
situation som ständigt förändras.19 Ett stort problem de senaste åren har varit de
vinstdrivande intressen som legat till grund för vetenskapliga publikationer och som
ständigt drivit upp priserna för prenumerationerna. Enligt undersökningar som Ingegerd
Rabow hänvisar till i sin rapport Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden, ökade
snittpriset för en prenumeration på en vetenskaplig tidskrift med 630 procent mellan 1975
och 1995.20 Inom tidskriftmarknaden utlöstes en prisspiral som innebar att då forskare till
följd av höga kostnader sade upp sina prenumerationer, höjde förlagen priserna för
biblioteken. När biblioteken därmed skar ned på sina prenumerationer, höjde förlagen priset
ytterligare. Prisspiralen fortsatte och för att kunna behålla sina tidskrifter, blev biblioteken
tvungna att dra ner på andra förvärv.

Rabow betonar även att elektronisk publicering är en oerhört viktig spridningskanal för
medicinsk forskning.  21  Möjligheten till en snabb publicering driver på den vetenskap och
kompetensutveckling som är så viktig inom exempelvis sjukvården, samtidigt som
elektronisk distribution bibehåller kvaliteten och underlättar tillgången. Rabow sätter det
som sker på den elektroniska informationsmarknaden i ett brett perspektiv och menar att
det förutom forskare och kliniker, även berör förlag och politiker. Trots detta finns en risk
för en allt mindre tillgång till de viktigaste tidskrifterna i framtiden. Det kostar att hålla en
hög standard på information vad det gäller tillgänglighet och kvalitet, och biblioteken har
tvingats säga upp många prenumerationer. Samtidigt utvecklas Internet till en allt bättre
publiceringskanal, och generellt sett alla betydelsefulla medicinska tidskrifter läggs ut
elektroniskt. Men utgivarna vill inte förlora i vinst, och marknaden är ett snår av olika
erbjudanden om avtal och licensvillkor.

De första e-tidskrifter som biblioteken köpte in fick de till ett fastställt pris där betalningen
var förenad med föreskrivna villkor. 22 Dessa standardavtal inkluderade sällan alla villkor
som är väsentliga för bibliotekens del, samtidigt som många förbehåll som ingick ansågs
obefogade. Exempelvis var rätten till att kopiera och tillgängliggöra inköpt material via

                                                
18 Lönn, 2000, s 12
19 Rabow, 2001, online
20 Ibid.
21 Rabow, Kib, 2000, "Vad händer egentligen med de elektroniska tidskrifterna?" online
22 Broms et al., 2001, "Till vilket pris? En översyn av prismodeller i databasupphandlingen", online
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artikelbeställningar inte längre självklar med de nya avtal som tidskriftsdatabaserna förde
med sig.

Ett annan stor nackdel med många avtal som slöts med BIBSAM var att priset för
den elektroniska versionen baserades på kostnaden för den befintliga
pappersprenumerationen. En sådan prismodell innebär att bibliotek som har många
pappersprenumerationer sedan tidigare, får betala ett högt pris, medan de som går in i
avtalet med få tryckta tidskrifter i beståndet tjänar på det. Vidare har förlagen ofta haft krav
på att biblioteken måste förbinda sig vid att behålla sina pappersprenumerationer.
BIBSAM: s försök att komma ifrån denna prismodell, har hindrats av att förlagen hållit fast
vid den inkomstgaranti dessa avtal innebar då den ekonomiska utvecklingen för utgivning
av vetenskapliga tidskrifter var osäker. För en del bibliotek har detta inneburit dubbla
prenumerationer av samma titlar till en hög kostnad. Dessutom håller ett sådant avtal
biblioteken kvar vid tryckta resurser samtidigt som de strävar mot en alltmer elektronisk
miljö.23

1.4.2 Licensavtal inom BIBSAM

Bibliotek förvärvar vanligtvis tillgång till elektroniska resurser i form av licenser. Detta
innebär att biblioteken köper tillgång till en elektronisk version under en specifik tidsperiod
och för ett bestämt användningsområde. En formell beskrivning av licens är att det ger
mottagaren av det befogenhet att utföra någonting som annars skulle vara en olaglig
handling. Licenser fastställs oftast av lagliga kontrakt. Tillgången och användningen av en
elektronisk tidskrift bestäms i hög grad av de villkor och rättigheter som förhandlats fram i
avtalslicensen för produkten. 24

Vetenskapliga bibliotek går ofta ihop i konsortier och köper tillsammans in e-tidskrifter
från förlagen, som publicerar dessa i paket via databaser. I Sverige fungerar BIBSAM som
samordnare av ett stort och löst sammansatt konsortium, och medlemmarna utgörs av alla
svenska högskole- och universitetsbibliotek, samt övriga forskningsbibliotek.25 BIBSAM
förhandlar fram centrala avtal med förlagen. Därefter väljer medlemmarna individuellt
vilka avtal de vill sluta sig till. Den främsta fördelen med att sluta centrala licensavtal inom
ett konsortium, är styrkan i att kunna förhandla fram lägre priser och bättre villkor, än vad
institutionerna enskilt skulle få.

För i stort sätt alla avtal som BIBSAM förhandlat fram nationellt gäller
konsortielicens. En konsortielicens ger tillgång till databaser till många användare och
tillgänglighet från flera olika institutioner genom att den gäller för alla inom hela
konsortiet.26

BIBSAM-konsortiet bildades 1997. Orsakerna till bildandet var flera, inte minst att
biblioteken tvingades dra ner på sitt bestånd av vetenskapliga tidskrifter på grund av de
stigande priserna. Samtidigt fanns det ett behov av att garantera en viss nivå av
informationsresurser för studenter och lärare vid högskolorna och universiteten. 27 BIBSAM

                                                
23 Ibid.
24 Giavarra, 2001, " Licensing Didital Resources: How to avoid the legal pitfalls",  online
25 Kungl. Biblioteket / BIBSAM, 2001a, "Varför centrala avtal", online
26 Ibid.
27 Lindahl, 2001, "A licence to deal"
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har som målsättning med de avtal som de förhandlar fram att de skall uppfylla vissa
principer, som anses väsentliga för de svenska bibliotek som ingår i konsortiet.28 Enligt
dessa principer ger de centrala avtal som BIBSAM förhandlat fram med förlagen som regel
obegränsad tillgång till e-tidskrifterna till alla inom universitetet, även externa besökare.
Dessutom tillåter de kopieleverans på papper till andra bibliotek som inte ingår i avtalet. I
dag är det även en av BIBSAM: s principer att man skall ha möjlighet att prenumerera på e-
tidskrifter utan att samtidigt tvingas prenumerera på den tryckta versionen. BIBSAM:s
licensavtal används av samtliga bibliotek i undersökningen.

1.4.3 Prismodeller

När BIBSAM går in i en ny avtalsperiod presenterar leverantören ofta en prismodell, som
genom förhandlingar anpassas till konsortiet. BIBSAM har avtal med många leverantörer,
och därmed är det många prismodeller som gäller inom konsortiet.  I rapporten Till vilket
pris? av Broms med flera som publicerades av BIBSAM 2001, sammanställs de
prismodeller som gäller för BIBSAM: s avtal.29 I prismodellerna baseras priset per
deltagande institution på olika generella faktorer, exempelvis antalet samtidiga användare,
ett fastställt enhetspris, antalet studenter, eller på antalet föregående eller existerande
pappersprenumerationer. Vanligaste modellen är att biblioteken placeras i priskategorier
beroende på deras storlek och ämnesinriktning. BIBSAM arbetar för att få igenom avtal där
antalet samtidiga användare är obegränsat.

I sin magisteruppsats listar Maria Lindahl ett antal prismodeller som främst gäller
tidskrifter som finns både i tryckt och elektronisk utgåva.30 Enligt vissa avtal tillkommer
den elektroniska versionen, kostnadsfritt eller mot en relativt billig tilläggsavgift, vid
prenumeration av den tryckta utgåvan. En annan allt vanligare modell är att biblioteken
prenumererar på den elektroniska tidskriften och erhåller den tryckta utgåvan gratis.

Förlagen erbjuder ofta ett stort antal tidskrifter i samma paket, där titlar viktiga för
forskningen får köpas tillsammans med mindre ansedda titlar.31 Ett problem med dessa så
kallade paketavtal kan vara att biblioteken köper in en stor databas innehållande
publikationer som de tidigare inte ansett sig ha behov av, för att få tillgång till relevanta e-
tidskrifter. Dessutom rubbas bibliotekens urvalsprinciper vid avtalen för e-tidskrifter, när de
inte längre kan garantera kvalitet för hela beståndet. Samtidigt får användarna via ett sådant
paketavtal ett betydligt större tidskriftsutbud, vilket tillgängliggör mer information.

                                                
28 Kungl.Biblioteket / BIBSAM, 2001b, "BIBSAMS grundläggande principer vid databasupphandling",
online
29 Broms et al., 2001, online
30 Lindahl, 2001, s 4
31 Lönn, 2001, s 15
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2 Teori och litteraturgenomgång

 Marknadsföring och bibliotek

Darlene Weingand har gett ut en del litteratur om service och marknadsföring på bibliotek.
Weingand använder den österländska Yin och Yang symbolen för att beskriva relationen
mellan användarnas behov och bibliotekets service, där båda är lika viktiga för en
fungerande marknadsföring.  32

Ett förlegat synsätt inom biblioteks- och informationsvärlden är att dess funktion i
samhället är så viktig och dess tjänster så användbara att de drar till sig kunder automatiskt.
Detta fungerar inte längre i en snabbt föränderlig tid med konsumenter vana vid omedelbar
informationstillgång. Även verksamma inom informationssektorn måste på nytt utvärdera
relationen mellan producent och konsument, och tillägna sig nya teorier och metoder för
marknadsföring. Moderna marknadsföringsteorier blir allt mer respekterade inom
informationsyrket. Det är genom att tillämpa dessa som bibliotek med visioner ska kunna
försäkra sig om tillräckliga ekonomiska bidrag, ökad användning samt att skapa sig en
etablerad och uppskattad ställning som en värdefull resurs.

2.1 Allmänna marknadsföringsteorier

Många författare av litteratur som behandlar marknadsföring inom informationsområdet,
använder sig av Philip Kotlers etablerade marknadsföringsteorier. Kotler definierar
marknadsföring som analys, planerande, verkställande samt uppföljning av noggrant
utarbetade handlingsplaner, utformade för att driva fram frivilliga utbyten av värden med
marknader som målgrupper, i syftet att uppnå organisatoriska mål. Marknadsföring bygger
på att utforma organisationens erbjudanden efter de villkor som marknadens målgrupper
ställer upp efter sina behov och önskemål, och på användandet av effektiv prissättning,
kommunikation och distribution, för att informera, motivera och ge service till
marknaden. 33

I Marketing/Planning Library and Information Services försöker Weingand strukturera upp
denna inte alltför lättillgängliga definition genom att betona sju viktiga punkter:

1. Marknadsföring är en administrativ process som omfattar analys, planering, genomförande samt
uppföljning.

2. Marknadsföring utgår ifrån välformulerade program över vad som ska utföras, utarbetade för att
uppnå önskade resultat.

3. Marknadsföring ämnar driva fram självvalda utbyten.
4. Marknadsföring riktar in sig på särskilda målgrupper och försöker inte nå ut till alla på

marknaden.
5. Marknadsföring är kopplat till givande målsättningar.
6. Marknadsföring lägger tyngdpunkten på kundens behov och önskemål, snarare än på

producentens prioriteringar.

                                                
32 Weingand, 1999, "Marketing/planning library and information services", s 2-3
33 Kotler, 1975, "Marketing for nonprofit organizations", s 5
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7. Marknadsföring tillämpar den teori som benämns som ”4p:n” eller ”marknadsföringsmixen” och
vars beståndsdelar är produkt, pris, plats/distribution och promotion [lansering].34

I Principles of marketing definierar Kotler et al. marknadsföring som
“A social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need
and want through creating and exchanging products and value with others”. 35

Enligt denna beskrivning är marknadsföring ett sätt att styra marknaden på genom att
framkalla utbyten mellan aktörer på marknaden, i syftet att tillfredsställa mänskliga behov
och önskemål.

Även om de marknadsföringsteorier som länge dominerat litteraturen främst utgått
ifrån detta bytesperspektiv, byten av värden, har det vuxit fram en ny inställning som är
mer fokuserad på kunden. Enligt Kotler är det ett föråldrat synsätt att marknadsföring
främst handlar om lönsam försäljning. Han uppmanar till en modernare tolkning som sätter
kundens behov och belåtenhet i centrum.

Marknadsföring är ett koncept som går ut på att definiera målgruppens behov samt
utforma strategier för att uppfylla dessa bättre än konkurrenterna, för att nå de mål som
formulerats för verksamheten.  36

2.2 Marknadsföringsprocessen

Marknadsföringsprocessen bygger enligt Kotler genomgående på momenten analys,
planering, implementering och uppföljning, vilka utgör de stadier som en verksamhet
genomgår när en ny produkt införs på marknaden. 37

Analys: Det första steget är att analysera den övergripande situationen på
verksamheten. Det innebär att fastställa vad som är dess möjligheter och styrkor, vad inom
verksamheten som kan vara attraktivt att lyfta fram i en marknadsföring. När man definierat
vad som ska marknadsföras, gäller det att tänka ut vilka strategier som passar ändamålet
bäst. Därefter är det viktigt att bestämma vilken målgrupp som har störst intresse av
produkten och ifrågasätta varför denna målgrupp skulle vilja ha det som erbjuds, vad den
har för behov. I detta stadium ingår även att kartlägga vad som är verksamhetens svagheter
och konkurrenter på marknaden.

Planering: Att noga utarbeta en strategisk plan är väsentligt för att kunna utföra en
effektiv marknadsföring och nå fram till uppställda mål. Vad vill man åstadkomma med sin
marknadsföring och med vilka metoder ska man uppnå detta?

Genomförande/implementering: I detta skede sätts planen i verket och
marknadsföringen genomförs. Nu utförs de aktiviteter som ska leda verksamheten mot de
formulerade målsättningarna.

Uppföljning: Det är viktigt att utvärdera den marknadsföring som utförts och dess
resultat, för att bedöma om den varit framgångsrik. Man mäter resultaten genom att
analysera vilka mål som uppnåtts. Denna utvärdering ger upphov till värdefull information
inför framtida marknadsföringsprocesser.38

                                                
34 Weingand, 1999, s 4. Citatet är fritt översatt av förf.
35 Kotler et al., 1999, "Principles of marketing", s 10
36 Kotler et al., 1999
37 Ibid.
38 Ibid.
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2.3 Marknadsföring på informationscentra

Marknadsföring av informationstjänster behandlas som nämnt av Fiona Bell, en av
medförfattarna i en mer praktiskt inriktad handbok i ämnet, Handbook of information
magagement.39 Den redogörelse som Bell ger över hur marknadsföring bör planeras och
utföras på informationsinstitutioner, skiljer sig inte avsevärt från Kotlers process. Kotler är
mer inriktad på varor och försäljning medan Bell skriver om marknadsföring av icke
vinstindrivande informationstjänster. Därmed hänvisar jag till Kotler som bakgrund till
Bells teori, medan jag tillämpar den senare för denna uppsats.

Bell utgår ifrån informationscentrum, och betonar att marknadsföring inte alltid
handlar om att lyckas sälja produkter som kunden inte vill ha eller är i behov av.
Marknadsföring uppkommer inte från en vara eller en tjänst och förmår inte att skapa ett
behov som inte finns. Den syn på marknadsföring som Bell tar upp är att det är en process
som handlar om att identifiera och förutse kundens behov samt tillgodose detta. Bell menar
att enligt denna tolkning är det kunden som är det centrala. Marknadsföring är inte främst
en vinstgivande process, utan ett sätt att sköta verksamheten på utifrån nya prioriteringar.

Bell anser att moderna, mer marknadsinriktade marknadsföringsmetoder är tillämpbara
även på informationstjänster. Svårigheten med att marknadsföra information, ligger i att
kunden inte kan se någon påtaglig vinst med att förvärva produkten.
Informationsförmedlaren kan få kunden att inse värdet av informationen genom att ge god
service vid överlämnandet. Därigenom marknadsför förmedlaren sin informationsservice
och motiverar kunden att använda tjänsten igen.
Vidare poängterar Bell hur viktigt det är att exakt känna till varför man vill marknadsföra
organisationen. Handlar det om att öka användningen av sina tjänster, eller höja
inkomsterna. Oavsett vilket gäller det att undersöka målet för marknadsföringen, mäta och
analysera den rådande situationen, för att få klara riktlinjer att utgå ifrån vid utformandet av
en markandsföringsplan.

2.3.1 Situationsanalys

Miljö: Ett informationscentra är sällan en självgående verksamhet, utan tillhör oftast en
större institution, en vad Bell kallar "parent organisation". 40 De trender och den ekonomi
som råder i den stora organisationen påverkar informationscentret och dess framtida
utveckling, och det är viktigt att känna till situationen.

Att integrera informationscentrets marknadsföringsstrategi med den större
organisationens långsiktiga planer, ger ett erkännande samt underlättar arbetet. Om
organisationen har någon dokumenterad företagsplan eller marknadsföringsstrategi, kan det
vara värt att studera dessa för att hitta riktlinjer och möjligheter för informationscentrat att
tillvarata.
Marknadsföringsstrategi: beskrivs av Bell som ett övergripande utlåtande över var som ska
göras för att uppnå de mål som satts upp för institutionen. En sådan börjar med att
formulera de mål som man har med verksamheten, vad man vill ha uppnått med
informationsservicen inom ett bestämt antal år.
                                                
39 Bell, 2001, s 353ff.
40 Ibid., s 355
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2.3.2 Förberedande undersökning

Produktundersökning: innebär att utreda hur mycket produkten har använts och hur mycket
förtjänster har den givit företaget.41 Vad anser användarna och ickeanvändarna om
informationstjänsten? För att göra informationsprodukten mer intressant gäller det att ta
reda på vilka som är ens konkurrenter. När kunderna inte använder sig av
informationscentrat, var vänder de sig då för att skaffa information? Sådan kunskap är
viktig för att dra till sig nya kunder.

Kundundersökning: innebär att ta reda på vilka mönster som går att urskilja i
användandet av produkten. Är vissa tjänster mer använda än andra, etcetera?  Viktigast är
inte att undersöka användarna utan icke-användarna. Målet är samla information som kan
utnyttjas för att förbättra resursen och öka användningen av den i framtiden och de senares
vanor och åsikter är användbara data.
Vidare är det för planerandet av en marknadsföringsprocess viktigt att informera sig om de
åsikter som råder krig tjänsten. Det finns många metoder för att samla in sådan information,
och Bell tar upp enkätundersökningar och olika former av intervjuer av existerande och
potentiella användare.

Informationstjänstens placering och tillgänglighet: För att öka användningen av en
tjänst är det viktigt att beakta de kunder som geografiskt inte befinner sig i närheten
informationscentret, och tänka ut strategier för att nå ut till dessa. Bell menar att e-post är
en praktisk åtgärd, men att bästa lösningen inte alltid ligger i teknologin. Ibland sprids
information bättre med vanliga brev, eller genom att ordna besök hos avlägsna kunder och
institutioner.

Marknadsföring: Många faktorer måste kartläggas för att kunna utforma effektiva
och lämpliga marknadsföringsstrategier. Vilken sorts marknadsföring passar kunden bäst,
föredrar denne e-post eller en personlig presentation? Hur mycket tid och resurser finns det
på institutionen att avsätta, samt hur förhåller sig huvudorganisationen till
marknadsföringsplanerna? Det är även viktigt att medarbetarna är medvetna om den
process som planeras och anser att marknadsföring är en fullt acceptabel arbetsmetod.

2.3.3 Utvärdering av marknadsföringens resultat

Bell påpekar att ofta är målet med en marknadsföring är att öka försäljningen av en produkt
och därmed inkomsterna till företaget. Däremot går det inte att mäta resultatet av
marknadsföring av en informationstjänst på samma sätt, eftersom det är kundens belåtenhet
som är det viktiga. Det är nöjda kunder som måttstocken för en lyckad marknadsföring, då
dessa kunder kommer att fortsätta använda tjänsten samt rekommendera den vidare till nya
användare.42

2.4 Promotion

Kotlers marknadsföringsteori utgår ifrån det som benämns som marknadsföringens 4P:
produkt, pris, plats och påverkan, vilka omfattar alla de aktiviteter som utförs i syftet att

                                                
41 Ibid., s 357-358
42 Ibid., s 361
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marknadsföra något. Det fjärde P:t, påverkan (från engelskans promotion), motsvarar de
marknadsföringsaktiviteter som jag undersöker och som jag anser kan utföras inom
biblioteksverksamheten. "Det fjärde P:et täcker alla de kommunikationsverktyg som kan
föra fram ett budskap till en avsedd publik". 43 Påverkan innefattar därmed all form av
information som företaget/organisationen ger ut.
Påverkan omfattar alltså ett antal kommunikationsverktyg, och jag tar här upp två av dessa,
reklam och PR, vilka bäst motsvarar den del av marknadsföringsbegreppet som jag
använder i denna uppsats. Reklam motsvarar till stor del tryckt informationsmaterial som
broschyrer och foldrar, affischer reklamblad, anslagstavlor och skyltar.

PR innebär bland annat föredrag, seminarier, årsrapporter, publikationer,
företagstidningar eller evenemang av olika slag. PR är all information, muntlig såväl som
tryckt, som bidrar till att ge en positiv bild av organisationen utåt. Fördelaktiga nyheter eller
intressanta seminarier är enligt Kotler betydelsefulla PR-aktiviteter.44

I den del av Kotlers marknadsföringsteori  som benämns som påverkan, går begreppen
information och marknadsföring in i varandra. Aktiviteter som i andra sammanhang kanske
skulle ha beskrivits som information, exempelvis anslagstavlor, skyltar och föredrag,
förklaras här som betydelsefulla delar av en större marknadsföringsprocess. Även i denna
uppsats står information och marknadsföring i relation till varandra. Mycket av det som är
avsett som information för att underlätta användarens informationssökning kan bidra till att
marknadsföra en tjänst, och tvärtom.
Som jag tidigare nämnt, ser jag information som ett objektivare budskap om tillgången på
en tjänst, medan marknadsföring syftar till att lyfta fram en tjänst för att göra användarna
uppmärksamma på den.

Många av de aktiviteter som ingår i Kotlers marknadsföringsteori, handlar som nämnt om
ökad försäljning av produkter, och är därför inte helt tillämpbart på bibliotekstjänster.
Kotlers beskrivning av 4P-teorin är relativt företagsinriktad. Även Bell förklarar denna 4P-
teori, men anpassar den till marknadsföring inom informations- och bibliotekssektorn. 45

Enligt Bell är promotion, eller påverkan46, den kommunikation som informationscentrat
utför med övriga verksamheten. All kommunikation som förs med användarna, under den
förberedande undersökning som utförs inför en marknadsföringsprocess från
situationsanalys till utvärdering, är marknadsförande påverkan i sig. Den effektivaste
formen av  promotion är att bygga upp kontakter inom verksamheten, att delta i
organisationens övriga aktiviteter och presentera sin service.

Bell har förnyat marknadsföringens 4P:n genom att lägga till ett P, people. Hon menar att
det som gör en service värdefull, är personerna som utför den.

Marketing the information service does require the information team to make sure that
everyone in the parent organisation understands what the service is able to deliver…A

                                                
43 Kotler, 1999, " Kotlers marknadsföring: Att skapa, vinna och dominera marknader", s 135
44 Ibid. s 121ff.
45 Bell, 2001, s 362ff.
46 Enl. översättningen av Kotler, 1999, " Kotlers marknadsföring: Att skapa, vinna och dominera marknader"
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huge commitment will be required from all the staff in the information team in order to
make the marketing plan work and it will be an ongoing commitment.47

Som jag tolkar Bells marknadsföring och dess olika verktyg, så bygger den mer på
kontakter och kommunikation, än på mer traditionella marknadsföringsaktiviteter som ingår
i Kotlers teori. Därför är Bells infallsvinkel mer tillämpbar på biblioteksverksamheten.

2.5 Varför e-tidskrifter behöver marknadsföras

Redan 1992 i The E-journal: Experiences at the State Library of New South Wales, redogör
Janine Schmidt för e-tidskrifternas inverkan på biblioteken, och menar att de kommer att
lösa problem och skapa nya. Det har alltid varit en av bibliotekens främsta uppgifter att
bevara information och göra denna tillgänglig vid behov. När alltmer information
publiceras elektroniskt, innebär det samtidigt att återvinningen av densamma blir allt
svårare. De gränssnitt som förmedlar elektroniska texter är inte alltid användarvänliga och
det är bibliotekens arbete att göra dessa resurser mer lättillgängliga och förbättra
åtkomsten. 48

Stephen Pinfield har skrivit en artikel om hanteringen av elektroniska tjänster vid högre
utbildningsinstitutioner i Storbritannien, från integrering till uppföljning och information. 49

Pinfield tar e-tidskrifterna som exempel och menar att det inte är tillräckligt att via
paketavtal köpa in en uppsättning tidskrifter och göra dessa tillgängliga, utan resursen
måste ständigt övervakas och upprätthållas. Ibland uppstår problem med åtkomsten och
förlagen ändrar i utbudet. Elektroniska resurser har omvandlat den vetenskapliga
informationsmarknaden, och oavsett hur den framtida utvecklingen kommer att se ut,
menar Pinfield att bibliotek och informationscentra ingår som viktiga aktörer. I akademiska
miljöer har bibliotek alltid haft en central roll som informationsförsörjare, och utgör även
för elektroniska resurser en självklar förmedlare. Därmed hamnar det på bibliotekens
ansvar att sprida vetskapen om den tillgång som finns samt underlätta åtkomsten.
Bibliotekarierna bör i sin ställning fungera som gränssnittet mellan förlagen och övriga
akademiker och kolleger på en institution. Vad det gäller uppföljningsarbetet med
inskaffade elektroniska resurser tar Pinfield upp marknadsföring som en viktig aktivitet.
Det gäller att ställa frågor som; I hur stor utsträckning används resurserna? Vilka använder
dem? Vilka använder dem inte? En förutsättning för ett utbrett användande av en tjänst, är
välplanerade marknadsföringsmetoder och undervisningstillfällen.

Tillgången till information i en teknisk miljö växer och blir allt mer avancerad, och
för att kunna navigera och hitta rätt ökar användarnas behov av handledning. Ett problem
som Pinfield tar upp med studenters utbredda användande av Internet för att hitta
information, är att de inte alltid förmår att skilja ut relevant och kvalitetssäkrat material.
Han menar att bibliotekariers handledning kan få stor betydelse, för att studenter ska kunna
söka fram och känna igen vetenskaplig information i tillförlitliga källor.

                                                
47 Ibid., s 366-367
48 Schmidt, 1992, "The E-journal: Experiences at the State Library of New South Wales", s 77
49 Pinfield, 2001, "Managing electronic library services",  online
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I Electronic Journals and their roles on the Internet, skriver Edward Valauskas om e-
tidskrifter som en liten del av ett enormt informationsutbud som erbjuds av biblioteken och
över Internet.50 Valauskas menar att när e-tidskrifterna kom såg man i dem möjligheten att
kunna knyta samman olika forskningsinstitutioner i ett globalt vetenskapligt nätverk, där
resultat och idéer skulle kunna spridas snabbt och delas av många. Men för att kunna
fungera i detta syfte är e-tidskrifterna, precis som traditionella medier, beroende av en
läsekrets. För att få detta behöver de uppmärksammas.
I en vetenskaplig utbildningsmiljö riskerar e-tidskrifterna att försvinna som en del i en
uppsjö av olika medier som fungerar som spridningskanaler för information och nya
forskningsrön. Forskare har många kanaler att välja mellan för att publicera sina resultat,
och som en av dessa kanske inte Internet alltid är den mest synliga.

Valauskas jämför elektroniska källor med den spridning och marknadsföring som
oftast ligger bakom massmedia, och menar att de förstnämnda inte är lika
konkurrenskraftiga. På samma sätt har e-tidskrifterna inom vetenskapliga ämnen en stor
konkurrent i de sedan länge etablerade tryckta tidskrifterna. e-tidskrifterna måste försäkra
sig om samma vetenskapliga status, för att vid övergången till elektronisk distribution
behålla samma läsekrets och få denna att inse värdet av Internet som kommunikations- och
spridningsmedium.

Det som Valauskas möjligen missar i detta resonemang är att en redan etablerad
läsare av en viss tidskrift ligger steget före vid övergången till ett elektroniskt format.
Många forskare i dag är vana vid att bevaka sitt område via det elektroniska
tidskriftsutbudet. Främsta svårigheten borde vara att få nya läsare att uppmärksamma den
information som sprids via e-tidskrifter, exempelvis informationssökande studenter i ett
bibliotek. Detsamma gäller antagligen spridningen av nya titlar som bara publiceras över
Internet, till användare mindre vana vid e-tidskrifter.

Ett annat av Valauskas argument för att e-tidskrifter bör uppmärksammas är att de
publiceras via webben. Användningen av webben som spridningskanal innebär att e-
tidskrifterna måste fastställa sin ställning som spridare av vetenskaplig och
kvalitetsgranskad information, vilket kanske inte alltid är lika förknippat med
informationsöverflödet på Internet. Information publicerad på Internet är oöverskådlig och
mycket varierande vad det gäller kvalité, uppdatering och trovärdighet. Vetenskapliga e-
tidskrifter publicerar ingenting som inte kvalitetsgranskats av professionella redaktörer
inom ämnesområdet. Dessa granskar varje källa och given länk, och då artiklarna kommer
ut nummervis som seriella publikationer, uppdateras informationen ständigt.

Det är av skäl som dessa enligt Valauskas viktigt att marknadsföra e-tidskrifterna
som de vetenskapliga informationsresurser de är, vad de kan erbjuda sin målgrupp, samt
hur man når dem.

2.6 Olika biblioteks marknadsföringsaktiviteter

2.6.1 Pilot Site Licence Initiative

                                                
50 Valauskas, 1998, "Electronic journals and their roles on the Internet"
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I en artikel skriver Tony Kidd att projektet Pilot Site Licence Initiative (PSLI)51 antagligen
gav mycket inspiration till marknadsföring och användning av elektroniska tidskrifter på
universiteten i Storbritannien. 52 PSLI-projektet gav 1996 Storbritanniens högre
utbildningsinstitutioner elektronisk tillgång till runt 250 tidskrifter i fulltext,
kvalitetsgranskade och etablerade titlar tillgängliga från användarnas egna labboratorier
eller kontor.
Vid universiteten var det många som var nyfikna på vad PSLI-projektet innebar och ville ha
mer information från biblioteken. Påverkade av PSLI-projektet fann biblioteken olika sätt
att marknadsföra dels projektet men även övriga e-tidskrifter. De skickade information till
institutioner och kunder, använde bibliotekens webbsidor för att lyfta fram tillgången samt
publicerade artiklar i universitetens nyhetsbrev. Vidare demonstrerades e-tidskrifterna vid
sammanträden och ”electronic journal parties” ordnades för olika institutioner och
arbetsgrupper, där deltagarna fick användarundervisning förenat med nöje. Trots dessa
insatser var, enligt Kidd, användandet av e-tidskrifterna relativt lågt.
En orsak till detta antar han vara det låga antal bibliotek, deltagande i PSLI-projektet, som
på något sätt hänvisade till eller nämnde e-tidskrifterna i sina webbaserade kataloger. Vid
en granskning av större delen av Storbritanniens alla biblioteks kataloger och webbsidor,
kunde Kidd konstatera att enbart ett fåtal valt att sprida information om PSLI-projektets
erbjudanden via dessa kanaler. Av de bibliotek som vid tidpunkten för projektet hade en
katalog tillgänglig via webben, hade mycket få valt att utnyttja möjligheten att länka direkt
från tidskrifterna i katalogen till de elektroniska versionerna, eller till förlagens webbsidor.
Även bland de bibliotek vars kataloger ännu inte var webbaserade, var det inte många som i
katalogen gav någon hänvisning till de e-tidskrifterna som fanns.

I de fall biblioteken informerade om e-tidskrifterna på sin webbplats, lät större delen
enbar länka till de förlag som tillhandahöll dessa. Dessutom var en besökare tvungen att
passera flera sidor för att komma åt ingången till titlarna. Det som Kidd saknade på
bibliotekens webbplatser var förteckningar över de titlar som fanns, länkade direkt till
tidskriftens innehåll. Han poängterar att forskare och studenter inte ska behöva söka via
förlag för att komma åt rätt tidskrifter, och att biblioteken skulle vinna på att lägga ner den
tid det tar att lägga in de elektroniska titlarna i katalogen.

2.6.2 Chalmers högskolas bibliotek

På en konferens om elektroniska tidskrifter som Stockholms Universitetsbibliotek
anordnade i september 2001, höll Annika Sverrung ett föredrag om integreringen av e-
tidskrifter på Chalmers tekniska högskolas bibliotek.53  Chalmers bibliotek var tidiga med
e-tidskrifter, de började beställa dessa från förlagen 1996, och beslutade 1999 att successivt
säga upp alla pappersprenumerationer. Under bibliotekets arbete med att bygga upp ett
bestånd av e-tidskrifter, kom de fram till att många användare inte kände till dessa resurser
som lagts ut till deras förfogande. Förutsättningen för att biblioteket så småningom skulle
kunna fungera utan tryckta tidskrifter, var att få kunderna att börja använda de elektroniska

                                                
51 Pilotprojekt genomfört av Higher Education Founding Council som innebar att elektroniska tidskrifter blev
tillgängliga till flera universitet i Storbritannien. Se vidare på
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/1998/98%5F22.htm
52 Kidd, 1997, "Are print journals dinosaurs?" online
53 Sverrung, 2001. Ur föredraget "Ett bibliotek utan tryckta tidskrifter - går det?", på Stockholms universitet.
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versionerna. Därmed behövde e-tidskrifterna marknadsföras. I detta syfte prövade sig
biblioteket fram med olika metoder; de skickade ut nyhetsblad och e-post, samt publicerade
informationen på webben. En annan satsning var att hålla ”öppet hus” i biblioteket för
forskare och lärare som ville få mer information om och undervisning i att använda e-
tidskrifter. Men metoden fungerade sämre än förväntat och många besök uteblev. Vidare
hade man även funderat på att öppna en hjälpdisk som användarna kunde uppsöka vid
frågor och problem med e-tidskrifterna, men beslöt att vänta med det och i stället tänka om.
Biblioteket insåg att forskare och andra användare var intresserade av att få relevant
information och kunskap direkt till sina egna skrivbord, men inte lika ivriga att ta sig till
biblioteket för att ta del av den. Sverrung menar att biblioteket måste tänka i nya banor och
själva ge sig ut bland institutionerna och forskarna för att informera om sina resurser.
Insikten ledde till ändrad strategi och sedan 2001 gör biblioteket besök på institutionerna
för att informera om e-tidskrifterna, på avtalad tid och efter institutionernas önskemål.

2.6.3 The National Institutes of Health

På NIH: s (National Institutes of Health) bibliotek i USA läggs ett stort arbete ned på att
välja ut de e-tidskrifter som biblioteket ska tillhandahålla och förteckna på sin webbplats. 54

Enligt en modell väljs de tidskrifter ut som är väl använda och intressanta för institutets
forskare. Tidskrifterna som ingår är tillgängliga via webben, såväl gratis som
avgiftsbelagda. Biblioteket har tagit fram ett särskilt resursteam (The electronic resources
team), vars uppgifter är att söka upp och utvärdera nya elektroniska resurser, samt
rekommendera dessa till användarna.

I en artikel om detta urvalsarbete av tar författarna, Publicker och Stoklosa, även
upp vikten av marknadsföring och beskriver olika aktiviteter som genomförts på NIH. En
viktig målgrupp för bibliotekets informationsarbete är de anställda på NIH, och det är
elementärt att de känner till nya titlar i utbudet. Vidare betonas betydelsen av att undervisa
sina kunder i att skaffa tillgång till och använda e-tidskrifter.

Verksamheten med att marknadsföra tillgången på NIH liknar många andra
biblioteks, de har publicerat information i institutets gemensamma nyhetsbrev, och via e-
postlistor spridit vetskapen till en bred publik. På bibliotekets webbplats lyfts nytillkomna
titlar fram bland övriga nyheter. På resursteamets förfrågan betonar bibliotekarierna e-
tidskrifternas förtjänster i all sin användarundervisning. När artikeln skrevs hade biblioteket
nyligen utökat sina introduktionskurser med seminarier inriktade på e-tidskrifter. Vid dessa
undervisas deltagarna i hur de skaffar sig tillgång från bibliotekets webbplats och databaser.
När biblioteket närvarar på olika tilldragelser och utställningar som NIH anordnar, utnyttjas
tillfället till att visa upp webbplatsen  för att marknadsföra de elektroniska resurserna.
Vidare presenteras tillgångarna via faktablad och affischer vid bibliotekets monter. Även
NIH biblioteket håller ”öppet hus” för att informera om sin service, då även e-tidskrifterna
marknadsförs, användarmanualer delas ut och databaser visas upp.

För att underlätta tillgången till e-tidskrifterna hade NIH biblioteket, som framgår i
artikeln, planer på att bygga upp en accessdatabas med ingångar som titlar, förlag,
webbadresser och åtkomstuppgifter.

                                                
54 Publicker, Stoklosa, 1999, "Reaching the researcher", online
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2.6.4 The SuperJournal Project

SuperJournal var ett projekt som pågick i Storbritannien mellan 1996-1998, för att
undersöka vad som skulle kunna ge e-tidskrifter större genomslagskraft.55  Tanken var att
kartlägga vad som utgjorde e-tidskrifternas främsta fördelar, och utvärdera resultatet
tillsammans med aktörerna på tidskriftsmarknaden; läsare, forskare, bibliotek och förlag.
Inom projektet gjordes en uppsättning tidskrifter på försök tillgängliga från webben, via
olika universitets webbplatser. Under två års tid registrerades och analyserades
användandet hos de personer som deltog i undersökningen. Efter försöksperioden fick de
utvärdera SuperJournal, samt beskriva vad de ytterligare ville få ut av e-tidskrifter och dess
tjänster i framtiden. Syftet var att reda på vilka av e-tidskrifternas funktioner och tjänster
som var mest värdefulla för användarna på universiteten. Därefter skulle förlagen och
biblioteken kunna utnyttja detta underlag för att utveckla bättre service för e-tidskrifter i
framtiden. SuperJournal kunde genomföras med hjälp av de förlag som bidrog genom att
låta publicera sina tidskrifter gratis till projektet, och de bibliotek som gjorde e-tidskrifterna
tillgängliga samt marknadsförde projektet till sina universitet.

I den rapport som sammanfattar projektet, redovisas erfarenheter som gjordes och slutsatser
som undersökningarna ledde till.56 Rapporten tar upp servicen kring e-tidskrifterna, med en
redogörelse för hur de användare som deltog i observationerna fått reda på projektet och
tillgången till e-tidskrifterna.

Större delen av användarna fick reda på projektet via biblioteken, som på flera olika
sätt var verksamma för att sprida informationen om e-tidskrifterna. I biblioteken sattes
affischer upp och skyltar placerades i hyllorna, artiklar publicerades i nyhetsbrev,
informationen spreds via bibliotekens webbsidor och OPAC: er.

Vid genomgången av projektet försökte man sammanställa vilka metoder bidragit
mest till användandet. Flest upptäckter av e-tidskrifterna gjordes utifrån förteckningar av
tillgängliga titlar på bibliotekens webbplatser. Målinriktad marknadsföring av resursen till
enskilda via e-post och brev var väldigt givande. Därigenom visade bibliotekarierna att de
kände till sina användare och deras informationsbehov.
Vidare uppmärksammade tio procent av användarna projektet genom affischer, och lika
många från broschyrer. Anmärkningsvärt få fick reda på servicen via bibliotekskatalogen
och användarundervisning. En anledning till det senare kan vara att så mycket information
förmedlas vid bibliotekens undervisningstillfällen, då det kan vara svårt att ta till sig alla
användbara resurser som visas.

Bibliotekarierna upplevde att användningen av e-tidskrifterna underlättades och
ökade när lösenord inte krävdes. Ytterligare en aktivitet som medförde större kunskap om
e-tidskrifter var de visningar som biblioteken anordnade.

2.7 Hur e-tidskrifter ska marknadsföras

Vid en SuperJournal konferens i London under april 1999 presenterade Heather Dawson,
en av bibliotekarierna som deltog i projektet, vilka erfarenheter man gjort vid hennes

                                                
55 SuperJournal Project, 1999a, online
56 SuperJournal Project, 1999b, "Summary of SuperJournal findings", online
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bibliotek vad det gällde marknadsföring av e-tidskrifter.57 Hon menar att det finns tre
grundläggande frågor man måste utgå ifrån:

Vad är det som ska marknadsföras och varför?
Eftersom det finns så många tidskriftsdatabaser, måste biblioteken väl känna till deras
innehåll och ämnesområden. Då kan de hänvisa specifika användare till bra och täckande
databaser inom deras ämne. Det fungerar inte att enbart marknadsföra e-tidskrifterna som
en resurs, utan  användarna måste veta vad e-tidskrifterna kan erbjuda inom deras område
och varför de skulle intressera dem. Vidare måste biblioteken trycka på e-tidskrifternas
fördelar i sin marknadsföring, vilka är snabb tillgång till information och möjligheten till
åtkomst från den egna skärmen.

Vilka riktas marknadsföringen mot?
Biblioteken måste identifiera sina användare. Många databaser är ämnesinriktade, och en
god investering är att hitta nyckelpersoner knutna till biblioteket, som kan tänkas vara mest
intresserade av en viss kategori tidskrifter. Riktas marknadsföringen in på dessa forskare
och lärare, kan de hänvisa sina studenter till rätt e-tidskrifter och införa dessa på kursernas
litteraturlistor. Därigenom når man ut till fler användare.
En metod som kan användas för att förvärva användare inom ett visst ämne, är att placera
planscher vid motsvarande tryckta tidskrifter i hyllorna.

Hur ska vi marknadsföra?
SuperJournal tillhandahöll biblioteken planscher som gav webbadresser till e-tidskrifterna.
Marknadsföringen fungerade bäst genom att rikta in sig på ämnesområden och undvika
tekniska termer. Den information om e-tidskrifterna som läggs ut på webbplatserna bör
anpassas till användaren och bestå av en alfabetisk förteckning över titlar och en
ämnesindelad lista, i stället för att lista förlagen.

Vidare rekommenderar Dawson biblioteket att anordna användarundervisning som
är koncentrerad på e-tidskrifter. Även allmänna undervisningstillfällen i
informationsökning bör ta upp e-tidskrifterna, som en viktig resurs på Internet.

3 Metod och material

För att utföra undersökningen har jag använt mig av två övergripande metoder,
dokumentanalys av informations- och marknadsföringsmaterial, samt kvalitativa intervjuer
med bibliotekarier på de tre biblioteken.

3.1 Vad är dokumentanalys?

Dokument är en beteckning för material som nedtecknats eller tryckts, men även
information som bevaras elektroniskt eller på andra sätt. I Forskningsmetodikens grunder
av Runa Patel och Bo Davidson nämns flera olika former av dokument, av vilka
"kortlivade" dokument är ett samlingsnamn för tidningar, broschyrer och affischer.58 Enligt
denna kategorisering utgör dokumentanalys av "kortlivade" dokument en del av min
undersökning. Jag använder även metoden dokumentanalys då jag studerar webbplatser, för

                                                
57 Dawson, 1999, "Promoting electronic journals", online
58 Patel, Davidson, 1991, "Forskningsmetodikens grunder", s 54
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insamling av data i syftet att ta reda på hur biblioteken använder webben för att nå ut med
information och marknadsföring av e-tidskrifterna. Även webbsidor kan kategoriseras som
"kortlivade" dokument då de ofta uppdateras och utvecklas.

När dokument ligger till grund för analys i en undersökning är det viktigt att inte
bara välja ut material som bekräftar forskarens antaganden. Patel och Davidson påpekar att
materialet blir skevt då enbart visa fakta väljs ut, vilket leder till att undersökningens och
resultat blir vinklat.59

I rapporten Möten på fältet beskriver Bengtsson med flera, dokumentanalys som en
kvalitativ metod som fungerar väl som komplement till andra datainsamlingsmetoder.60

Författarna menar att dokument enbart kan förstås fullständigt i en forskning då de
kompletteras av exempelvis intervjuer eller observationer. Som självständiga data i en
undersökning förblir dokumenten vad författarna benämner som "stumma bevis".

För att förstå ett fenomen eller ett socialt beteende är det inte bara väsentligt att
undersöka människors uttalanden eller handlingar, utan även de dokument och redogörelser
som skrivs i sammanhanget. Vidare kan dokument bidra till viktiga analyser som kanske
inte hade uppkommit vid en observation eller en intervju.

Bengtsson med flera förklarar dokumentanalys genom att referera till Altheide, en
annan författare av metodlitteratur inom medieområdet: "Dokumentanalys är alltså en
övergripande eller sammanfattande benämning för att såväl samla in som bearbeta och
tolka dokument/texter". 61

3.1.2 Marknadsföringsmaterial

Inom undersökningen har jag försökt att analysera allt material som biblioteken använder
för att informera användarna om e-tidskrifter, för att kartlägga vilka kanaler biblioteken
använder för att marknadsföra dessa. Information- och marknadsföringsmaterial inkluderar
all information från biblioteket om e-tidskrifterna som går att få tag på, webbplatser,
broschyrer, skyltar, e-post, etcetera. Inom undersökningen har jag analyserat de tre
bibliotekens webbplatser i syftet att se hur de marknadsför sina e-tidskrifter där, utifrån
frågor som; Vilka tidskrifter lyfts fram på webbsidan? Är främst licensierade eller gratis
tidskrifter presenterade på webben? Har tidskrifternas kostnad någon betydelse för
marknadsföringen av dem på hemsidan? Lyfts vissa tidskrifter fram, exempelvis inom
särskilda ämnen, eller nya tidskrifter, etcetera? Det bör påpekas att detta inte är en
undersökning av gränssnitt och användarvänlighet. Webbplatserna tillhör
marknadsföringsmaterialet och har studerats och analyserats på samma sätt som övrigt
material.

Undersökningen har till viss del även omfattat granskning av policydokument och
information om avtalsformer från BIBSAM. Syftet med detta var att utreda om det finns
några villkor i licensavtalen som på något sätt begränsar bibliotekens information eller
marknadsföring av  e-tidskrifterna.

                                                
59 Ibid.
60 Bengtsson et al., 1998, "Möten på fältet"
61 Ibid., s 65
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3.2 Vad är en intervju

För att ta reda på hur en vetenskaplig intervju utförs, vad som karaktäriserar olika
intervjuformer och vilken av dessa som lämpar sig för min undersökning, har jag använt
mig av Annika Lantz metodbok Intervjumetodik. 62

En intervju är enligt Lanz uppbyggd av ett antal frågor som ställs för att ta reda på
en persons uppfattning inom ett särskilt område, och dessa frågor kan i professionella
sammanhang utgöra en metod för systematisk datainsamling. I vetenskapliga sammanhang
består den intervjuades svar av data som i en undersökning analyseras och bearbetas till
resultat, vilket utgör en del av det material som undersökningens slutsats bygger på.
En vetenskaplig intervju ska ge upphov till material och resultat som är beprövat och
pålitligt nog att vara användbart för andra. Vidare ska det insamlade materialet återge att
den intervjuades uppfattning och utsagor så troget som möjligt.

Olika former av intervjuer

Det som skiljer olika former av intervjuer åt är enligt Lanz utformningen av dem, hur
strukturerade de är. En öppen intervju formas av öppna frågor som respondenter kan svara
fritt på och formulera sina tankar och åsikter efter. En strukturerad intervju är striktare
uppbyggd kring fasta frågor som ställs i en bestämd ordning. Mellan dessa två motpoler
inom intervjutekniken befinner sig den riktat öppna och den halvstrukturerade intervjun.
Den sistnämnda består av relativt fasta frågor, eller frågeområden, som följs upp av friare
följdfrågor för djupare förståelse inom vissa områden. Intervjusvaren utgörs då av en
kombination av fasta och öppna svar. Den riktat öppna intervjun tar upp vissa bestämda
frågor eller frågeområden, och utvecklar dessa med  följdfrågor inom ämnet eller
frågeområdet. Intervjun belyser ett ämne eller ett större frågeområde, men allt som tas upp
under intervjun behöver inte vara förutbestämt och långt i ifrån alla frågor är
färdigformulerade. Under intervjuns gång fördjupar sig respondenten i det som är intressant
för intervjuaren. 63

Inom den undersökning som jag utfört för denna uppsats har jag genomfört fyra intervjuer.
Utifrån Lantz definitioner av de olika intervjumetoderna, drar jag slutsatsen att dessa
intervjuer ligger mellan den riktat öppna intervjun och den halvstrukturerade.

Intervjuerna kan kategoriseras som strukturerad då alla respondenter fick samma
frågor, men ordningen på dessa varierade beroende på samtalets gång och i den ordning
olika ämnen kom upp. De frågor som ställdes var färdigformulerade innan, men det
förekom att jag formulerade om dem under intervjutillfället för att anpassa dem till
samanhanget eller få respondenten att utveckla någonting som jag fann intressant. Frågorna
var öppna, på det sätt att respondenterna fick besvara dem och formulera sig efter sina egna
uppfattningar. Dessutom utvecklades en stor del av frågorna av följdfrågor, då jag uppehöll
samtalet kring en fråga som jag för sammanhanget fann intressant. Respondenterna fick
utrymme att utveckla sina resonemang kring vissa frågor i de fall de tyckte att något var
viktigt att nämna och uppehålla sig kring. Eftersom frågorna inte följdes av några
svarsalternativ så var det de intervjuades personliga uppfattningar och erfarenheter som till
                                                
62 Lanz, 1993, "Intervjumetodik", s 11ff.
63 Ibid.
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stor del kom att dominera svaren, vilket enligt Lantz karaktäriserar en öppen intervju. Men
det var jag som intervjuare som definierade vilka frågeområden som jag ville få mer
information om genom intervjuerna. Även i en halvstrukturerad intervju ger respondenten
sin bild av det som intervjuaren finner väsentligt att ta upp, vilket motsvarar materialet som
jag samlade in under mina intervjuer. Men Lantz beskriver halvstrukturerade intervjuer som
frågeområden som tas upp i en bestämd följd och som bestående av en kombination av
öppna och fasta svar, och där skiljer sig de intervjuer jag utfört då frågorna inte
nödvändigtvis ställdes i en fast ordning. Samtidigt följdes frågorna inte av några fasta
svarsalternativ, så i det avseendet var de snarare riktat öppna. Däremot bestod intervjuerna
av färdigställda frågor inom mindre delområden snarare än öppna frågeområden, vilket
innebar att de var relativt strukturerade.
Lantz menar att den riktat öppna intervjun skapar goda förutsättningar för att dra slutsatser i
kvalitativa undersökningar, då flera intervjuer på samma tema ofta visar på olika resultat
vilket är en fördel för att förstå ämnets kvaliteter. Då undersökningen inom den här
uppsatsen är kvalitativ snarare än kvantitativ, så borde den riktat öppna intervjun har varit
den mest lämpade.

Kvalitativa analyser syftar till att öka förståelsen av en företeelse, medan
kvantitativa analyser leder till att visa "hur mycket" av någonting i en undersökning eller
relationen mellan olika faktorer.64

3.2.1 Intervjuer

Kvalitativa intervjuer med de bibliotekarier som arbetar med elektroniska tidskrifter på
respektive bibliotek, utgör det viktigaste materialet för undersökningen.

I början av undersökningsarbetet var min tanke att utföra ungefär en intervju på
varje bibliotek, med den eller de bibliotekarier som ansvarar för e-tidskrifterna. I de fall
biblioteken hade en anställd som särskilt arbetade med marknadsföring, skulle även dessa
vara intressanta som informanter. Detta för att få en mer heltäckande bild av hur
biblioteken arbetar för att marknadsföra e-tidskrifterna. Samtliga bibliotek i
undersökningen har anställda som ansvarar för marknadsföring av bibliotekets tjänster, men
då ingen av dessa vid tidpunkten för datainsamlingen hade arbetat särskilt mycket med
informationen kring e-tidskrifterna valde jag att inte intervjua dem.

På KIB träffade jag, onsdagen den 2 januari 2002, funktionsansvarige för elektroniska
tidskrifter som jag väljer att benämna Bibliotekarie 1. Han arbetar med hanteringen av e-
tidskrifter på KIB, och ansvarar för att all information som berör dem läggs ut på
bibliotekets webbplats. Biblioteket har ett par anställda som arbetar med de elektroniska
tidskrifterna, men ansvaret att informera om nya prenumerationer och andra nyheter ligger
främst på Bibliotekarie 1.

Tisdagen den 8 januari 2002, träffade jag två bibliotekarier på SUB. Bibliotekarie 2 är
samordnare för de elektroniska tidskrifterna. Bland annat är hon kontaktperson med
BIBSAM för de centrala avtalen och ansvarar för att de elektroniska tidskrifterna kommer
in i bibliotekets databas över e-tidskrifter.

                                                
64 Ibid.
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Däremot sker beslut som rör urval och inköp av tidskriftsdatabaser inom de olika
ämnesgrupperna. Bibliotekarie 3 är chef för den samhällsvetenskapliga ämnesgruppen. Hon
har ansvar för samhällsvetenskapens databaser och elektroniska tidskrifter, och ska
sammanställa uppgifter som berör dessa resurser inför nya beslut.

På Södertörns högskolebibliotek träffade jag två bibliotekarier vid olika tillfällen.
Bibliotekarie 4, som jag träffade den 10 januari 2002, ansvarar för databasupphandlingar
och för de centrala avtalen för e-tidskrifter och det är hon som står för kontakterna med
BIBSAM. Henne samtalade jag med för att ta reda på hur avtalen fungerar och hur
bibliotekets upphandlingar för e-tidskrifter sker. Den 24 januari träffade jag Bibliotekarie 5
som är funktionsansvarig för såväl tryckta som elektroniska tidskrifter. Det är hon som
administrerar tidskrifterna, och jag intervjuade henne för att få veta hur e-tidskrifterna
hanteras och marknadsförs ur olika aspekter.

4 Undersökning och resultatredovisning

Resultatredovisningens disposition

Detta kapitel redovisar resultaten från samtliga insamlingsmetoder. Resultaten från de olika
metoderna redovisas under det ämne, eller frågeområde, där de passar in bäst. Följaktligen
presenteras nedan materialet från intervjuer och dokumentanalys tillsammans, under de
ämnen som bäst motsvarar resultaten. 65

4.1 Bibliotekens funktioner och syften

4.1.1 Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet som är specialiserat på medicin och
institutet bedriver sjutton olika utbildningsprogram inom medicinska ämnen. KI står för
40% av all medicinsk forskning som drivs på högskolor och universitet  i Sverige. Inom
institutets verksamhet ordnar KI seminarier, utställningar och publicerar vetenskapliga
artiklar, för att nå ut med nya forskningsrön och medicinsk information. 66

Av institutets omkring 7500 studenter är ungefär 2500 är doktorander, och dessa
undervisas av 1500 lärare och forskare. Institutet har som målsättning att erbjuda
undervisning av hög kvalitet genom att ha en nära samverkan mellan utbildning och
forskning. 67

                                                
65 Analysen av bibliotekens webbplatser utfördes under december 2001 och januari 2002. All information som
hämtats från webbplatser i kap. 6 och 7, har hämtats  under denna tidsperiod.
66 Karolinska indstitutet., Om Karolinska Institutet, info.ki.se/ki/index_se.html
67 KIB, Utbildning, http://info.ki.se/education/index_se.html
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Bibliotekets verksamhet och bestånd

Bibliotekets service bedrivs vid undersökningstillfället vid fem olika enheter, och
biblioteksorganisationen har cirka 115 anställda. Huvudbiblioteket finns i Solna norr om
Stockholm, där institutets campusområde ligger.68

Som Sveriges ansvarsbibliotek inom medicin, odontologi och vårdvetenskap är KIB
landets största medicinska bibliotek. På bibliotekets webbplats finns det mycket
information om KIB:s verksamhet och tjänster. Det framkommer att som ansvarsbibliotek
för medicinsk forskning har biblioteket nationellt ansvar för Sveriges medicinska
biblioteksverksamhets utveckling. I samband med detta driver KIB ett stort antal projekt
finansierade av BIBSAM. I ansvarsverksamheten ingår att driva olika medicinska
databaser.69 Ett annat BIBSAM-finansierat projekt som startade under 2001 är att ta över
upphandlingsarbetet med nationella högskolelicenser för databaser och tidskrifter som
täcker in det medicinska området. I detta arbete ingår bevakning av medicinska e-tidskrifter
för att hantera upphandlingen av nya databaser och titlar.

Ett annat projekt är att organisera E-artikelleveranser med royaltyredovisning.
Syftet är att utveckla ett lätthanterligt system för leverans av digitala artikelkopior till
företag, som tilldelar förlagen det arvode som enligt upphovsrätten tillhör dem.70 KIB hade
2001 tillgång till ett 60-tal databaser i beståndet.71

KIB säljer även biblioteksservice, kurser och olika webbtjänster, till företag och
organisationer. Utbildning är en omfattande verksamhet på KIB och en stor del av
bibliotekspersonalen arbetar med undervisning i informationssökning till studenter och
forskare.72

4.1.2 Stockholms universitet

Stockholms universitet är ett storstadsuniversitet som bedriver utbildning och forskning
inom fyra fakulteter, Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik och Matematik-
naturvetenskap. Universitetet är ett av Sveriges största utbildningsinstitutioner med ungefär
6220 anställda och 33 000 studenter, och driver cirka 800 kurser och runt 30
utbildningslinjer. Större delen av universitetets drygt 80 institutioner är förlagda till
Frescati, det centrala universitetsområdet norr om Stockholm. Många institutioner är
placerade på olika campus i norra delen av huvudstaden, vilket innebär att hela
universitetsområdet sträcker sig över en stor yta.73

Bibliotekets verksamhet och bestånd

Som ett av landets största forskningsbibliotek med cirka 2 miljoner årliga besökare, har
SUB drygt 130 medarbetare. Universitetsbiblioteket består av ett huvudbibliotek och ett
kursbibliotek, som båda är förlagda vid universitetets huvudområde Frescati, samt 13

                                                
68 KIB, Verksamhet, kib.ki.se/kib/org/
69 KIB, Verksamhet, kib.ki.se/kib/org/
70 Kungliga biblioteket / BIBSAM, Ansvarsprojekt 2001,kb.se/bibsam/ansvbibl/projekt/2001.htm#medicin
71 KIB, KIB i siffror, kib.ki.se/kib/org/stat/index_se.html
72 KIB, Verksamhet, kib.ki.se/kib/org/
73 Stockholms universitet, Kort om Stockholms universitet,.su.se/organisation/presentation/
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filialbibliotek.74 Bibliotekets besökare har tillgång till gratis sökning i ett stort utbud av
referens- och fulltextdatabaser.75

SUB är ansvarsbibliotek i juridik, och driver därmed olika projekt för att utveckla
en bättre informationstillgång inom juridisk forskning och utbildning. År 2000 blev SUB
även amsvarsbibliotek för psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning, då bibliotekets
organisation utökades med det tidigare självständiga Psykologisk-pedagogiska biblioteket.
SUB fungerar som Europeiska dokumentationscentrum (EDC) och tar emot mycket
material från EU. Vidare deltar biblioteket i flera EU-projekt. Som ett av Sveriges sex
pliktbibliotek får SUB dessutom ett pliktexemplar av allt svenskt material som trycks.

På SUBs webbsida och i broschyrer framgår det att biblioteket försöker förbättra
kontakten med användarna genom att bygga ut de elektroniska tjänsterna. Interaktiviteten
på bibliotekets webbplats utvecklas allt mer, så att användarna kan utnyttja tjänsterna mer
självgående även utanför universitetet. I biblioteket undervisas även forskare och studenter
i informationssökning, anpassat efter de ämnen de tillhör.76

4.1.3 Södertörns Högskola

Södertörns Högskola är ännu mycket ung och blev vid sin start hösten 1996 landets första
förortsuniversitet. Verksamheten har sedan dess vuxit och har runt 550 anställda och 8000
studenter. För närvarande är högskolan under uppbyggnad och många nya lokaler kommer
att expandera såväl forskning som utbildning.77 Större delen av verksamheten styrs från
huvudcampus i Flemingsberg, men utbildningen bedrivs även vid institutioner på flera orter
söder om Stockholm. Undervisningen och forskningen på Södertörns högskola har två
huvudinriktningar, Humaniora och samhällsvetenskap, samt Naturvetenskap. Högskolans
placering i en region som utmärks av etnisk och social mångfald har bidragit till att
högskolan skaffat sig en stark profil som ett mångkulturellt utbildningscentrum.  Denna
ambition speglas även i många av högskolans kurser och utbildningsprogram, vilka ofta tar
upp frågor kring etnicitet, migration och nationalism. För högskolan, som har satsat på en
lärarkår som till större delen utgörs av aktiva forskare, är målsättningen att bli universitet år
2003.78

Bibliotekets verksamhet och bestånd

Biblioteket består av tre enheter av vilka huvudbiblioteket är belagt till Flemingsberg. De
enskilda bibliotekens bestånd och inriktning följer den utbildning och forskning som
bedrivs på respektive campus. För närvarande samarbetar högskolebiblioteket med KIB och
Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Under denna samverkan driver Södertörns
högskolebibliotek filialer tillsammans med KTH i Södertälje och i Haninge och delar till
viss del kurslitteratur med KIB inom ämnet omvårdnad.79

                                                
74 SUB, Stockholms universitetsbibliotek - där frågorna möter svaren!, www.sub.su.se/
75 Broschyren ”Stockholms universitetsbibliotek – en av Stockholms mest besökta kulturinstitutioner”, 2000
76 Broschyren ”Stockholms universitetsbibliotek – en av Stockholms mest besökta kulturinstitutioner”, 2000
77 Södertörns högskola, Om oss, sh.se/omoss/svenska.html
78 Södertörns högskola, Studiekatalog ht 2001-vt 2002
79 Södertörns högskola, Om biblioteket, http://bibl.sh.se/biblioteket/om_biblioteket.htm
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Via bibliotekets hemsida ligger ett stort utbud av databaser åtkomliga, där användaren kan
söka efter både referenser och artiklar i fulltext. Biblioteket undervisar studenter och lärare
i informationssökning, som deltar efter eget behov i de kurser som ges. Dessa kurser är
främst koncentrerade på databaser.80 Högskolans tre bibliotek har ett trettiotal anställda.81

4.2 Bibliotekens tillgång till e-tidskrifter

KIB hade 1996 ett tiotal elektroniska titlar 1996, därefter pågick mellan 1998-99 en stor
satsning på att bevaka och skaffa tillgång till relevanta elektroniska tidskrifter till KI.82

2001 hade biblioteket 3350 elektroniska tidskriftstitlar, vilka utgjorde övervägande delen av
bibliotekets hela tidskriftsbestånd, och av dessa har 2200 förvärvats genom BIBSAMs
nationella avtal. Ett urval av dessa, 2300, listas i tidskriftsdatabasen tillsammans med de
tryckta tidskrifterna.83 Tidskriftsbeståndet förväntas utöka ordentligt med omkring 1200
elektroniska titlar, eftersom biblioteket går in i nya avtalsperioder under år 2002. 84

Stockholms universitetsbibliotek har deltagit i de nationella avtalen sedan 1998.85 Utöver ca
10 000 tryckta tidskrifter ligger ungefär 4500 elektroniska tidskrifter åtkomliga via Internet
tillgängliga inom universitetets nätverk (siffrorna gäller 2000, och antal antas ha förändrats
en del sedan biblioteket under 2001 sade upp en stor del av sina tryckta
tidskriftsprenumerationer och utökade det elektroniska beståndet).86

Vid min observation av SUB fanns det i huvudbiblioteket minst 14 datorer som kan
användas till att söka information i databaser och elektroniska tidskrifter, och som tydligt är
avsatta för detta ändamål. I lokalen är informationen till besökaren relativt tydlig med detta.

Södertörns högskolebibliotek har inte någon formell sammanställning över hur många e-
tidskrifter de har. Enligt en översikt från 2001 hade biblioteket cirka 4440 titlar elektroniskt
och ungefär 912 tryckta tidskrifter.87 Efter årsskiftet till 2003 beräknas databasen över e-
tidskrifter innehålla omkring 5000 titlar.88

4.3 Avtalsvillkor för de nationella avtalen

Alla tre bibliotek som ingår i undersökningen har skaffat tillgång till större delen av sina e-
tidskrifter genom att delta i de nationella avtal som BIBSAM administrerar. Därmed är den
vanligaste kostnadsmodellen för förvärv av e-tidskrifter den som gäller för alla nationella
avtal. Gemensamt för BIBSAM:s avtal är att priset för varje institution ofta bestäms efter
antalet studenter och forskare. Via dessa avtal ger förlagen oftast elektronisk tillgång till

                                                
80 Faktablad: ”Södertörns högskola Biblioteket"
81 Södertörns högskola, Personal, bibl.sh.se/biblioteket/personal.htm
82 KIB, Kort om KIB; bibliotekets verksamhet i siffror, kib.ki.se/kib/org/kort_om_kib.html
83 KIB, KIB i siffror, kib.ki.se/kib/org/stat/index_se.html
84 Bibliotekarie 1
85 Bibliotekarie 2
86 Broschyren ”Stockholms universitetsbibliotek – en av Stockholms mest besökta kulturinstitutioner”, 2000
87 Bibliotekarie 4
88 Bibliotekarie 5
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alla sina titlar, vilket ger biblioteken ett större utbud inom fler ämnesområden, än vad
pappersprenumerationerna gjorde.89

BIBSAM presenterar på sin webbplats de villkor som de nationella avtalen
uppfyller. Dessa avtalsvillkor som BIBSAM förhandlat fram med förlagen, utgår ifrån
BIBSAM:s grundläggande principer vid databasupphandling, vilka de fram till dagsläget
lyckats driva igenom en stor del av. Av de kriterier som presenteras, och som samtliga
BIBSAM-avtal i regel uppfyller, citeras nedan ett urval:
…

• tillgång till databaserna för alla, inte bara högskolans eller myndighetens anställda och studenter,
som besöker ett anslutet bibliotek, s.k. "walk-in use" …

• kopieleverans - det skall vara tillåtet att leverera artikelkopior till offentligt finansierade bibliotek
(folkbibliotek, sjukhusbibliotek etc.) som inte är avtalsparter

• arkivtillgång - man skall även sedan avtalet har upphört i någon form ha tillgång till i vart fall det
innehåll i databasen som motsvarar den tidsperiod avtalet omfattat

…90

Alla bibliotek i undersökningen har en tidskriftsleverantör /tidskrifts agent, genom vilka de
upphandlar större delen av de tidskrifter som inte ingår i BIBSAM-avtalen91.
Prenumerationsavtal mellan biblioteket och förlagen via tidskriftsagenten har gett KIB
tillgång till cirka 900 titlar.92 Södertörns bibliotek förvärvar enskilda utländska
prenumerationer via sin tidskriftsagent.93 För dessa direkta prenumerationer gäller ofta
standardavtal, vilka i princip omfattar samma bestämmelser som BIBSAM-avtalen. Det
som skiljer är i regel rätten att leverera kopior till andra bibliotek, samt att biblioteket måste
behålla sin tryckta prenumeration, med en tilläggskostnad för den elektroniska utgåvan. I
övrigt gäller tillgången till e-tidskrifterna samtliga besökare i alla avtal. 94

KIB tillhör inte enbart BIBSAM-konsortiet, utan har även bildat konsortium med
Sveriges andra medicinska universitetsbibliotek, i Uppsala, Lund och Göteborg.95

Utöver Stockholms universitetsbiblioteks nationella avtal har varje ämnesgrupp på
universitetet egna avtal med vissa förlag och leverantörer, för databaser tillhörande
särskilda ämnen. 96 Södertörn har egna prenumerationer på ett 80-tal e-tidskrifter som
forskare beställt från biblioteket.97

Samtliga bibliotek har tillgång till många titlar elektroniskt kostnadsfritt via olika
avtalsmodeller. I vissa avtal får biblioteken tillsammans med pappersprenumerationer gratis
tillgång till den elektroniska utgåvan. Vidare erbjuder många förlag en testperiod med
gratis tillgång till alla titlar som avtalet innehåller. Det finns även papperstidskrifter som
har en Online-version gratis tillgänglig till alla och kostnadsfria tidskrifter som enbart finns
elektroniskt.

                                                
89 Bibliotekarie 1, 2, 3, 4
90 Kungl. Biblioteket / BIBSAM, 2001b, online
91 Bibliotekarie 1,2,4
92 Bibliotekarie 1
93 Bibliotekarie 4
94 Bibliotekarie 1
95 Bibliotekarie 1
96 Bibliotekarie 3
97 Bibliotekarie 4
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I stort sett ger bibliotekens samtliga licensavtal tillgång till e-tidskrifter från hela lärosätet
och hela biblioteksorganisationen, alla filialer och institutioner. Forskare och andra
anställda kan komma åt e-tidskrifterna från sina kontor.98

Biblioteken har inga avtal för sina e-tidskrifter som begränsar antalet användare, därmed
finns det ingen anledning att sträva efter att hålla nere användningen eller vara mer
restriktiv i informationen utåt om resursen. I många avtal beräknas bibliotekens kostnader
efter antalet studenter och forskare vid institutionen. Förlagen tar därefter inte betalt i
efterhand beroende på hur stor den reala användningen av en prenumeration varit.

För användarna gäller samma tillgång oavsett om biblioteken prenumererar på e-
tidskrifterna via egna avtal eller BIBSAMs nationella avtal. Den information som
biblioteken ger ut är oavsett avtalen samma för alla Bibliotekarie 1, 2, 4. Vidare marknadsför
biblioteken inte de e-tidskrifter som de har gratis tillgång till mer än de kostnadsbelagda, då
det är samma information som går ut om alla titlar och förlag. Dessa tidskrifter läggs ut på
webbplatsen tillsammans med övriga titlar Bibliotekarie 1, 2, 599.

Bibliotekarie 4 menar att det som begränsar utomstående besökares tillgång till e-tidskrifter
och databaser, är att biblioteket endast har ett fåtal publika datorer som alla kan använda för
att söka information i. De flesta datorer i biblioteket är till för studenterna och de loggar in
på dessa med de användarnamn.

Biblioteken säger upp sina tryckta tidskrifter

Samtliga bibliotek beslöt 2001 att säga upp pappersprenumerationen på de tidskrifter som
de tillhandahåller elektroniskt.100 När BIBSAM började administrera de centrala avtalen
meddelade de att biblioteken skulle få subventioner de kommande 5-6 åren, för att de
lättare skulle kunna bygga upp ett elektroniskt tidskriftsbestånd. BIBSAM har för sina
nyare avtal förhandlat fram rätten till att bara prenumerera på en tidskrift i elektronisk form
samt arkivtillgång till alla titlar. Nu är föresatsen att biblioteken ska övergå till enbart
elektroniska tidskrifter och därmed kan BIBSAM dra in subventionerna.101 För biblioteken
är de främsta skälen till uppsägningarna ekonomiska då det blir för kostsamt att ha dubbla
prenumerationer på samma tidskrifter.102

Alla tre bibliotek har numera som policy att inför nya prenumerationer i så stor
utsträckning som möjligt bara köpa in tidskrifter i elektronisk version. 103 Undantaget utgörs
av de avtal som ännu som kräver att biblioteken köper in pappersutgåvan för att få tillgång
till tidskriften elektroniskt.104 Ytterligare en avvikelse är tidskriftsprenumerationer som inte
ingår i de nationella avtalen, till vilka biblioteken inte har arkivrätt. I de avtal biblioteken
inte har arkivrätt, försvinner tillgången till alla tidigare nummer av en e-tidskrift när
prenumerationen sägs upp, och därför behåller KIB pappersprenumerationen. 105

                                                
98 Bibliotekarie 1,2,4
99 Bibliotekarie 1,2,4
100 Bibliotekarie 1, 2, 4
101 Bibliotekarie 1, 2
102 Bibliotekarie 1, 2, 5
103 Bibliotekarie 1, 2, 5
104 Bibliotekarie 5
105 Bibliotekarie 1
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4.4 Bibliotekens målgrupper för e-tidskrifter

Under intervjuerna frågade jag om biblioteken riktar in utbudet av elektroniska tidskrifter
till särskilda målgrupper, och i sådana fall informerar om tillgången på e-tidskrifter särskilt
till denna målgrupp.

På KIB och SUB utgör forskarna den största och mest primära användargruppen.
Det är den grupp som biblioteken har bäst kontakt med. Enligt Bibliotekarie 1 och 2 är det
viktigare för forskarna att snabbt få tag på vetenskapliga artiklar än det är för studenterna.
På KIB frågar studenterna främst efter kursböcker, men Bibliotekarie 1 påpekar att det blir
allt vanligare med kurser som kräver att studenterna söker fram artiklar till egna arbeten.
Både Bibliotekarie 1 och 2 menar att de databaser som BIBSAM-avtalen omfattar, främst
består av forskningstidskrifter på en relativt hög vetenskaplig nivå, som studenter inte har
lika stor användning för.

Bibliotekarie 5 anser att högskolans forskare och studenter tillsammans är den
viktigaste målgruppen för bibliotekets elektroniska tidskrifter. Biblioteket försöker inte
begränsa användningen till den målgruppen men de prioriterar den. Däremot blir tillgången
automatiskt begränsad till denna användargrupp, då enbart studenter och anställda kan
logga in på högskolans datorer. Besökare har endast tillgång till tidskriftsdatabaserna via
bibliotekets få allmänna datorer.106 På samtliga bibliotek har alla besökare  samma rätt att
använda hela utbudet av elektroniska tidskrifter.

De intervjuade bibliotekarierna anser inte att forskarna får mer information om e-
tidskrifterna än andra användargrupper, då det är samma information som går ut till alla.
Biblioteken lägger ut alla större nyheter på externwebben, som alla intresserade har tillgång
till. Men Bibliotekarie 1 tillägger att biblioteket driver en forskarutbildning där deltagarna
får ytterligare information och handledning i informationssökning anpassat efter deras
behov.

Bibliotekarie 2 menar att för forskarna beror det främst på hur intresserade de själva
är av att besöka biblioteket och ta del av den information som finns. Däremot tror hon att
filialbiblioteken, som har olika ämnesinriktningar, har mer kontakt med forskarna. Vidare
får forskarna mycket information genom huvudbibliotekets kontakt med institutionerna.
Södertörn har fler informationskanaler riktade till forskare och studenter, menar
Bibliotekarie 1. Forskarna blir ständigt uppdaterade med information om publikationer och
resurser relevanta för deras ämne genom forskningsbibliotekarierna. Avsikten är att
studenterna ska få sökhjälp i biblioteket och via kurser och workshops, där de blir
hänvisade till de tjänster som passar deras ämnen. Även de användare som kommer utifrån
får tillgång till det material de behöver, då biblioteket är till för att ge service och
tillhandahålla sina tjänster åt alla.

På SUB har filialbiblioteken även mer kontakt med studenterna än huvudbiblioteket.
Filialerna är ämnesinriktade och tillhandahåller kurslitteratur, vilket gör att studenterna
söker upp dem på ett annat sätt. Huvudbiblioteket informerar inte studenterna särskilt om
tidskriftsdatabaser, förutom i undervisningen där information om alla relevanta resurser ska
ingå. Vidare är det lättare att hänvisa dem till bibliotekets resurser direkt när de kommer till
informationsdisken. De intervjuade menar att SUB inte håller tillbaka informationen om e-
                                                
106 Bibliotekarie 4, 5
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tidskrifter till studenterna för att forskarna är den primära målgruppen. Problemet ligger i
kontaktvägarna, då studenterna är svårare att nå. Bibliotekarie 1 och 2 tillhör enheten för
Information och IT, som har sina kanaler ut mot institutionerna, och de kontaktvägarna går
inte direkt till studenterna.

Den information som Bibliotekarie 1 gärna skulle vilja få ut mer till forskarna är
vilka kostnader tillgången på e-tidskrifter egentligen innebär, så att de kan få finansiering
från institutionerna. Därmed behöver KIB främst nå ut till forskarna med prisinformation,
medan behovet av användarinformation inte är lika stort.

4.5 Bibliotekens marknadsföringskanaler

4.5.1 KIB:s webbplats

KIB använder främst webbplatsen för att få ut information, då webben är den huvudsakliga
kanalen utåt. Bibliotekarie 1 menar att de som inte använder sig av webben, egentligen inte
använder sig av KIB och dess tjänster. Detta förhållande gör det svårt att upptäcka den
grupp på KI som inte använder e-tidskrifterna och rikta mer information till dem.
Bibliotekarie 1 betonar att webbplatsen är den enda informationskanalen som når ut till alla.
Bibliotekets startsida består av nyheter från biblioteket, angående dess service och tjänster.
Dessa nyheter berör ofta de elektroniska tidskrifterna, med exempelvis meddelanden om
nya tidskrifter som finns tillgängligt elektroniskt, eller nya databaser som de under en
testperiod har gratis tillgång till. Samma information läggs även ut på webbsidan där
tidskrifterna listas samt på KI:s intranät. Bibliotekarie 1 menar att därigenom når de främst
ut till forskare och andra anställda.107 Biblioteket har även en särskild webbplats som riktar
sig till studenter, och där lägger de ut nyheter på samma sätt som på externwebben.

När min analys av webbplatsen utförs (december 2001) är en av de äldre nyheterna
att KIB kommer att säga upp ett antal pappersprenumerationer då titlarna tillhandahålls
elektroniskt. Ett senare meddelande ger en utförligare och mer aktuell lista på uppsagda och
nya tidskriftsprenumerationer för år 2002.

Vidare presenterar KIB artiklar som forskare vid Karolinska Institutet är aktuella
med, med referenser till tidskrifterna. Till de artiklar som finns elektroniskt finns länkar till
fulltexten. KI-användare som vill ha mer information om artiklar tillgängliga elektroniskt i
fulltext, hänvisas via en länk till listan över elektroniska tidskrifter. Biblioteket bevakar
även nyheter inom den vetenskapliga tidskriftsmarknaden mer globalt, och håller
användarna uppdaterade på webbplatsen. 108

I webbplatsens vänstermarginal, presenteras länkar till bibliotekets olika tjänster.
Tidskrifter tillhör Resurser, och länkar till en databas där användaren söker efter både
elektroniska och tryckta tidskrifter.109

Under länken Information om listan ges det en utförligare beskrivning av
tidskriftdatabasen, vad den innehåller och hur den används.

Elektronisk publicering ger den användare som vill veta mer om elektronisk
utgivning användbara länkar till läsvärd information tillgänglig på Internet. Den
                                                
107 Bibliotekarie 1, KIB, Nyheter, kib.ki.se
108 KIB, Nyheter, kib.ki.se
109 KIB, Tidskrifter, kib.ki.se/tools/journals/index_se.html
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vetenskapliga tidskriftsmarknaden erbjuder både möjligheter och problem, och KIB har på
denna sida samlat länkar till rapporter, tidskrifter, diskussionslistor och föredrag, som
publicerats på Internet och som berör ämnet.110

Som forskningsområde var medicin väldigt tidigt ute med att publicera resultat elektroniskt.
Det är Bibliotekarie 1:s uppfattning att KI:s forskare av tradition är flitiga användare av
elektroniska tidskrifter. Då KIB alltid har legat långt framme när det gäller elektroniska
resurser, tror han att det är möjligt att biblioteket påverkat användningen en del. Samtidigt
är det många användare på KI som ligger före biblioteket med att bevaka utgivningen inom
sina ämnen. Bibliotekarie 1 påpekar att kanske hälften av bibliotekets inköpsförslag för nya
tidskrifter kommer från forskare och andra anställda.
Webbplatsens presentation av e-tidskrifterna är snarare allmän information om resursen, än
vad som skulle karaktäriseras som marknadsföring. KIB har egentligen ingen
marknadsföring i den bemärkelsen, menar Bibliotekarie 1. Vidare tror han inte att det finns
någon metod för att marknadsföra e-tidskrifterna genom att informera användarna om vad
som finns på titelnivå. Han menar att e-tidskrifter används så mycket som användarna
behöver dem. Vissa medicinska tidskrifter som KIB prenumererar på tillhör väldigt smala
ämnesområden, och är inte intressanta för alla användare. Det är tidskriftens innehåll som
styr användningen, menar Bibliotekarie 1. Därmed skulle det inte öka användningen om
KIB informerade användarna vilka elektroniska titlar de kan erbjuda sina användare, han
tror inte att det är möjligt att marknadsföra enskilda tidskrifter på det viset. Det som gäller i
sådana fall är att försöka få upp den generella användningen av elektroniska tidskrifter, och
marknadsföra dem som en värdefull resurs.

På webbplatsen kan besökaren, via länken Om biblioteket/Verksamhet få mer utförlig
information om bibliotekets verksamhet och olika projekt. På denna webbsida finns ingen
direkt information om de projekt som berör e-tidskrifter. Däremot leder länkar från sidan
om bibliotekets verksamhet till beskrivningar av de projekt, där KIB:s verksamhet med e-
tidskrifterna ingår. Båda länkarna leder till BIBSAMs webbplats, där dessa projekt
beskrivs.111 Att det finns information om e-tidskrifter på dessa sidor finns det ingenting som
antyder.

Informationens  tydlighet

Förutom den information som ges under rubriken Nyheter, står det på startsidan ingenting
konkret om e-tidskrifter.112 I vänstermarginalen  finns ingen länk till "e-tidskrifter", utan
endast till "Tidskrifter" som leder till en databas med bibliotekets tidskriftsbestånd. För en
ny besökare kan "Tidskrifter" vara missvisande eftersom många ännu kanske förknippar
begreppet främst med tryckta papperstidskrifter. "Tidskrifter" ger ingen direkt antydan om
att länken "tidskrifter" även leder till tidskrifter i elektronisk form. Det är först på
tidskriftssidan som användaren får information om att många titlar är elektroniska.

I övrigt finns det ganska mycket information om e-tidskrifterna på KIB:s webbplats,
eftersom biblioteket driver upphandlingsarbetet för medicinska tidskriftsdatabaser. Det är
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på webbplatsen märkbart att elektroniska tidskrifter är betydelsefulla medier inom
medicinsk forskning, och som ansvarsbibliotek inom ämnet publicerar KIB inte bara
mycket medicinskt material elektroniskt utan även mycket information om elektronisk
publicering.

Den information som berör e-tidskrifterna är tydlig, men för objektiv  för att kunna
betecknas som marknadsföring. E-tidskrifter lyfts inte fram mer än andra resurser
tillgängliga via webbplatsen. På webbplatsen gör KIB åtskillnad mellan e-tidskrifter och
artikeldatabaser. Databaser ligger åtkomliga som en resurs, medan e-tidskrifterna ligger
separat tillgängliga med en egen länk till tidskriftssidan. Detta gör det tydligt för
användaren, som kan välja mellan att söka information i vetenskapliga tidskrifter och i
artikeldatabaser.

För den användare som vill ha mer information om bibliotekets tidskrifter, ges
under Resurser en utförlig beskrivning av tjänsten som underlättar användningen. 113

4.5.2 SUB:s webbplats

Det biblioteket framför allt gör för att nå ut med nyheter som berör e-tidskrifter eller
databaser, är att lägga ut detta på webbsidan under "Aktuellt". Där meddelar biblioteket när
nya tidskriftsdatabaser finns tillgängliga, och där informerades vid min granskning
(december 2001) om planerna på uppsägningar av tryckta tidskrifter. Dessa nyhetsrubriker
möter besökaren direkt när denne laddar ner bibliotekets hemsida, och de följs åt av "läs
mer"-länkar som leder till utförligare information. 114

I vänstermarginalen finns en lista med länkar till bibliotekets tjänster, samt till
information om biblioteket. De elektroniska tidskrifterna ligger från startsidan tillgängliga
via rubriken Sök information och från menyn "Snabbval" längst ner på sidan. 115

Universitetet har även en intern webbsida, Insidan, och där lade Bibliotekarie 2 nyligen ut
information om att biblioteket skulle säga upp sina tryckta prenumerationer.

Rubriken Om biblioteket innehåller webbsidor som ger utförligare information om
biblioteket och dess funktioner. På dessa webbsidor marknadsförs bibliotekets tjänster och
samlingar. Vidare marknadsförs bibliotekets moderna funktion av digitalt nätverk och det
ökande utbudet av  elektroniska resurser lyfts fram.116  Under rubriken Samlingar
informeras besökaren om att "Det elektroniska utbudet i form av referens- och
fulltextdatabaser ökar ständigt". Därigenom förs elektroniska resurser fram, men utbudet av
e-tidskrifter uppmärksammas inte enskilt.

Under Samlingar finns en länk till information om EDC, EU-information från
Europeiskt dokumentationscentrum. På denna sida finns länkar till olika
informationstjänster inom området som biblioteket tillhandahåller, varav en är
"Elektroniska tidskrifter". Via denna får användaren upp en lista på elektroniska tidskrifter
och nyhetsbrev som innehåller EU-information. Dessa är informationstjänster gratis
tillgängliga på nätet, och inte licensierade e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på via
BIBSAM eller förlag.
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På webbsidan Om biblioteket, finns det ingen information om att biblioteket har tillgång till
elektroniska tidskrifter inom universitetets ansvarsområden juridik och psykologi. I
tidskriftsdatabasen finns det inget ämne som benämns juridik, däremot finns ämnet
Rättsvetenskap, vilket länkar till ungefär hundra titlar inom juridik. På samma sätt finns
ämnet psykologi representerat i tidskriftsdatabasen, vilket leder till närmare 150 titlar inom
ämnet. Hade det på webbplatsen publicerats mer information om vilka resurser biblioteket
tillhandahåller inom olika ämnen, skulle det kanske leda till att fler använde exempelvis e-
tidskrifter inom juridik eller psykologi.
Under rubriken Konferenser ges det utförlig information om den konferens om e-tidskrifter
som SUB ordnade i september 2001. Det korta avsnitt på webbsidan som introducerar
seminariet för besökaren, skulle kunna tolkas som marknadsföring av e-tidskrifterna. På
sidan betonas den ökade användningen och att "Forskare och doktorander har tidigare varit
beroende av bibliotekets öppettider, fysisk tillgänglighet, kopiering och fjärrlån. Nu finns
24-timmars tillgänglighet över hela campus till flera förlags hela utgivning av tidskrifter".
Till konferensen var representanter från flera universitets- och högskolebibliotek inbjuda att
hålla föredrag om e-tidskrifter ur olika aspekter. PowerPoint-presentationerna från dessa
föredrag kan läsas i sin helhet på webbplatsen, och jag kommer inte att gå djupare in på
innehållet här.117

Innehållet från konferensen som presenteras på dessa webbsidor ger mycket
information om e-tidskrifterna och lyfter fram deras fördelar. Men informationen ligger så
många steg bort från bibliotekets startsida, under länken "Konferenser", att det är svårt att
kategorisera det som marknadsföring.

Informationens tydlighet

På bibliotekets startsida finns ingen direkt  information om att elektroniska tidskrifter finns
tillgängliga. E-tidskrifterna presenteras via länken/rubriken Sök information, vilket är ett
steg bort från bibliotekets startsida.118 Tidskriftsdatabasen skulle ha varit mer synlig för
besökaren om e-tidskrifter presenterats redan när man laddar ner SUB:s webbsida, men det
är också förklarligt att bibliotekets alla tjänster inte kan presenteras redan på ingångssidan.
En viss hierarki bland rubrikerna behövs för att göra webbplatsen överskådlig.

Under Sök information ligger tidskrifterna tillgängliga via den länk som benämns
som e-tidskrifter. Detta förutsätter att användaren är införstådd med att förkortningen
betyder tidskrifter i elektronisk form som denne kan ladda ner i fulltext direkt till sin dator
(förutsatt att dennes dator är kopplad till universitetets nätverk). Under rubriken Sök
information finns det en beskrivning över vilka söktjänster biblioteket tillhandahåller och
hur dessa kan användas, vilket underlättar informationssökningen. Här ges en tydligare
förklaring på vad tjänsten e-tidskrifter innebär, alltså tidskrifter tillgängliga på nätet i
fulltext.119

                                                
117 SUB, Konferenser, Elektroniska tidskrifter, sub.su.se
118 SUB, sub.su.se
119 SUB, Informationssökning, sub.su.se
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4.5.3 Södertörns högskolebiblioteks webbplats

Högst upp på bibliotekets startsida ligger länkar till bibliotekets viktigare tjänster, och där
finns även länken till elektroniska tidskrifter (analys december 2001). Under rubriken
”Litteratur- och informationssökning”, kan användaren länka sig vidare till Allmänt,
användbara resurser på Internet, inom de ämnesområden som högskolans undervisning är
inriktad på.120 Varje ämne har en egen sida, som innehåller söktips och länkar vidare till de
av högskolans databaser som täcker in respektive ämne. Hit hör även de databaser som
innehåller e-tidskrifter.

De ämnesområden som täcks in är Ekonomi och näringsliv, Humaniora, Journalistik
och media, Naturvetenskap, Omvårdnad och Medicin och Samhälls- och
beteendevetenskap.121 Under ämnet Ekonomi och näringsliv kan användaren länka sig
vidare till tidskriftsdatabasen Emerald.122 Under Humaniora finns en hänvisning till
databasen MUSE som innehåller många e-tidskrifter inom humanistiska ämnen. Vid övriga
ämnen listas ett antal fakta- och referensdatabaser samt fulltextdatabaser, men inga
egentliga tidskriftsdatabaser förekommer bland dessa. På resurssidan för ämnet
Naturvetenskap, finns under databaserna rubriken "Fulltextdatabaser och e-tidskrifter" där
användaren hänvisas vidare till databasen där e-tidskrifterna ligger åtkomliga: "Flera av
våra generella fulltextdatabaser innehåller mycket naturvetenskapligt material". 123

På ämnena Omvårdnad och medicin samt Samhälls- och beteendevetenskap, hänvisas
användaren enbart till ett antal fakta- och referensdatabaser. När jag i databasen över e-
tidskrifter söker på ämnet medicin (V), får jag fram en lista på 295 tidskriftstitlar från olika
förlag. Databasen ger även möjlighet att söka e-tidskrifter inom såväl Samhällsvetenskap
(O), och psykologi (Do), vilket ger tillgång till 101 respektive 72 titlar.124

Att e-tidskrifterna består av titlar inom dessa ämnesområden finns det ingen
information om bland övriga resurser som besökaren  hänvisas till. Användare som vill
hitta mer information inom ett ämnesområde, hänvisas däremot på flera ställen tillbaka till
sidan "Allmänna resurser". Där finns det länkar till både e-tidskrifter och databaser.125 Inte
på något ämnes webbsida får besökaren, förutom vid Naturvetenskap, en direkt
rekommendation att söka efter e-tidskrifter inom ämnet.

En tredje ingång till tidskriftsdatabasen från startsidan är via menyn "Genvägar",
genom att gå till e-tidskrifter. Dessutom går det att från meny "Genvägar", komma direkt
till förlagens tidskriftsdatabaserna och söka fram titlarna eller artiklar.126

Bibliotekarie 5 på Södertörn anser att den information om e-tidskrifterna som finns på
bibliotekets webbplats är tillräcklig. Länken som leder till e-tidskrifterna följer med oavsett
var besökaren befinner sig på webbplatsen, och på tidskriftssidan finns det sökinstruktioner
och vidare upplysningar till användaren. Bibliotekarie 5 är inte verksam med utformandet
av webbplatsen. Då hon är relativt ny som funktionsansvarig för tidskrifterna och ännu

                                                
120 Södertörns högskola, Biblioteket, bibl.sh.se
121 Södertörns högskola, Biblioteket, Allmänna resurser, bibl.sh.se/infosok/index.htm
122 För beskrivning av bibliotekens tidskriftsdatabaser, se Bilaga 1.
123 Södertörns högskola, Biblioteket,  Naturvetenskap, bibl.sh.se/infosok/naturvetenskap.htm
124 Södertörns högskola, Biblioteket, e-tidskrifter och fulltext, library.sh.se/Tidskriftslista
125 Södertörns högskola, Biblioteket, bibl.sh.se/infosok/index.htm
126 Södertörns högskola, Biblioteket, bibl.sh.se
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försöker lära sig verksamheten, har hon inte haft tid till att reflektera över hur e-
tidskrifterna skulle kunna lyftas fram bättre på webbplatsen.

När tryckta tidskrifter övergår i enbart elektronisk form kommer biblioteket
antagligen informera mer om det på webbplatsen, tror Bibliotekarie 5. För tillfället försöker
de inte marknadsföra e-tidskrifterna särskilt på något sätt, då de avvaktar tills den nya
tidskriftsdatabasen är färdigställd. Då planerar biblioteket att informera mer aktivt om att
det har kommit en ny lista, och visa användarna att de där kan söka efter både tryckta och
elektroniska tidskrifter. Den praktiska marknadsföringen kommer enligt Bibliotekarie 5
eventuellt innebära att skylta bättre om resurserna biblioteket.

Under rubriken Om biblioteket på webbplatsen, finns det ingen information om bibliotekets
tjänster eller bestånd. Däremot finns en länk till Service, möjligheter och priser, via vilken
användaren kan läsa mer om bibliotekets bok- och tidskriftssamlingar. På denna webbsida
finns upplysningen att "Biblioteket abonnerar även på ett stort antal elektroniska
tidskrifter", med en länk till tidskriftdatabasen. Informationen på webbsidan om biblioteket
samlingar är kortfattad och här har biblioteket varken lyft fram resursernas fördelar eller
försökt marknadsföra tillgången på e-tidskrifter eller andra resurser.127

Informationens tydlighet

E-tidskrifter och bibliotekskatalogen har placerats på webbplatsen så att de lyfts fram
tydligare, än bibliotekets övriga tjänster.128 Vad det gäller betäckningen e-tidskrifter,
förutsätter denna att användaren är införstådd med att förkortningen står för elektroniska
tidskrifter, vidare att dessa ger tillgång till hela artiklar, färdiga att skrivas ut.

Det finns ett antal relativt tydliga vägar att gå från startsidan för att komma åt e-
tidskrifterna. I övrigt gör inte biblioteket användaren uppmärksammad på att de har
databaser och e-tidskrifter tillgängliga. För den användare som använder bibliotekets länkar
och resurser inom sitt ämne, finns databaser med som en tjänst, av vilka en del innehåller e-
tidskrifter i fulltext. Om e-tidskrifter fått en egen rubrik, skulle det kunna leda till att fler
använde sig av dem inom sitt ämne.

4.5.4 Tidskriftdatabaser och bibliotekskataloger

På KIB:s webbsida, under Resurser, får besökaren upplysning om att tidskriftsdatabasen
förtecknar bibliotekets prenumerationer av samtliga tryckta tidskrifter och ett urval av de
elektroniska. Urvalet omfattar titlar inom medicin, biomedicin, farmakologi, omvårdnad,
odontologi samt angränsande ämnen. E-tidskrifterna ingen egen rubrik på tidskriftssidan. 129

Bredvid titlarna anges om dessa är tillgängliga via pappersprenumerationer,
elektroniskt eller i båda formerna.  Om en tidskrift är tillgänglig elektroniskt, ges i
beståndsuppgiften en länk till tidskriften Online. Under databasens sökfunktion finns en
förteckning över samtliga tidskrifter. E-tidskrifter lyfts dessutom fram i en egen lista, som
fungerar på samma sätt. Dessa utgör antagligen samma bestånd som de elektroniska titlarna
ovan, med tar bara fram uppgifter om de titlar som går att få fram elektroniskt.

                                                
127 Södertörns högskola, Biblioteket, Om biblioteket, bibl.sh.se/biblioteket/om_biblioteket.htm
128 Södertörns högskola, Biblioteket, bibl.sh.se
129 KIB, Tidskrifter, kib.ki.se/tools/journals/index_se.html
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I en ruta på KIB:s webbsida där tidskrifterna ligger åtkomliga, presenteras ett antal länkar
med mer information om e-tidskrifter. Via dessa länkar ges fler möjligheter att söka bland
KIB:s stora tidskriftsutbud.130

Fler e-tidskrifter informerar att förutom de e-tidskrifter som redovisas i bibliotekets
selekterade tidskriftslista har KI:s användare även tillgång till samtliga titlar i fulltext via
vissa förlags databaser.131 Via andra länkar hänvisas besökaren vidare till gratis e-tidskrifter
på Internet, inom  för KI relevanta ämnen.

Nya e-tidskrifter ger en alfabetiskt ordnad lista på nya titlar som KIB har tillgång till
elektroniskt, med länkar till tidskrifterna. Titlarna i listan följs inte av någon presentation av
tidskrifternas innehåll, men ofta ger titeln en antydan om tidskriftens inriktning.

Provnummer listar ett antal provnummer ur olika e-tidskrifter som KIB har gratis
tillgång till. KI-användare erbjuds här möjligheten att kontakta e-tidskrifts ansvarige med
önskemål om att biblioteket ska prenumerera på någon av tidskrifterna.132

KIB är det enda biblioteket i undersökningen som på sin webbplats listar tidskrifter
som ligger gratis tillgängliga på Internet, samt som hänvisar användarna till elektroniska
provnummer för att utforska deras innehåll. KIB är även unikt med tjänsten att förteckna
alla nya titlar i en separat lista, så att användarna direkt kan pröva bibliotekets nya
tidskriftsbestånd.

På SUB:s webbplats, från Sök information, leder länken e-tidskrifter vidare till databasen
där användaren kan söka efter titlar. På samma sida som e-tidskriftslistan, finns en liten "läs
mer"-länk. Där kan den intresserade läsa mer om SUB:s e-tidskrifter, vad de kan användas
till och var de finns åtkomliga. En kort förklaring av begreppet e-tidskrifter följs av en
beskrivning av hur man söker i dem. Denna beskrivning kan inte betecknas som
marknadsföring, men ger mer information utöver begreppet e-tidskrifter för den användare
som är osäker på vad resursen innebär.133

Länken e-tidskrifter högst upp på Södertörns webbsida leder vidare till sidan "e-tidskrifter
och fulltext" med tidskriftsdatabasen. Längre ner på tidskriftssidan finns alla de databaser
listade, som bibliotekets elektroniska tidskrifter ingår i. Varje databas följs av en kortfattad
beskrivning av förlaget/leverantör och ämnesinriktning.134

På webbsidan där tidskriftsdatabasen ligger, finns ingen information om vilket
informationsutbud e-tidskrifterna utgör  eller vad de kan erbjuda användare inom olika
ämnen, eller annan direkt marknadsföring.

Tidskrifterna kan i samtliga databaser antingen sökas efter titel eller på en särskild tidskrifts
ISSN-nummer. Dessutom kan användaren via en alfabetisk lista få fram alla titlar som
börjar på en viss bokstav. Via Södertörns och SUBs tidskriftslistor kan användarna via en
ämnesuppdelning som följer SAB-systemet få fram alla titlar inom ett ämne. Södertörns
databas gör det möjligt att via menyval samtidigt söka på såväl titel som ämne samt
bestämma vilken databas titeln ska ingå i.

                                                
130 KIB, Tidskrifter, kib.ki.se/tools/journals/index_se.html
131 Se Bilaga 1
132 KIB, Tidskrifter, kib.ki.se/tools/journals/index_se.html
133 SUB, Informationssökning, sub.su.se
134 Södertörns högskola, Biblioteket, e-tidskrifter och fulltext, library.sh.se/Tidskriftslista
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På samtliga webbplatser finns vid e-tidskrifterna förteckningar över alla tidskriftsdatabaser
och förlag som biblioteket har tillgång till. Därigenom kan användarna kan från
bibliotekens länkar komma direkt till förlagens webbplatser, och i deras databaser söka
bland förlagens hela utbud av tidskrifter och artiklar som oftast är i fulltext.

Bibliotekskataloger

Södertörn och KIB har en gemensam bibliotekskatalog som är en interaktiv webbservice
där användaren förutom att söka litteratur även kan reservera böcker och göra omlån. 135

Detta kan användaren även göra via SUB:s webbkatalog. 136 E-tidskrifterna går inte att söka
fram i någon av de undersökta bibliotekens kataloger. Finns det pappersprenumeration på
en titel, kommer det upp en beståndsuppgift och var i biblioteket denna går att finna.
Däremot lämnas ingen information om tidskriftens elektroniska version, fast att titeln finns
med i databasen med e-tidskrifter. I samtliga webbkataloger finns det möjlighet att söka
enbart på tidskriftstitel. Att denna sökning bara täcker in de tryckta titlarna, och inte hela
tidskriftsbeståndet, finns det i katalogerna ingen information om.
Från Södertörns och KIB:s katalog går det via webbsidans marginal länkar ut till tjänster
för respektive bibliotek. Här kan besökaren välja att gå till "Tidskriftsförteckningar" i
stället, vilket leder till en tidskriftsdatabas för KIB och en annan för Södertörns Högskola.

På samma sida som SUB:s webbkatalog finns en länk till Elektroniska tidskrifter vilken
leder direkt till databasen. Enligt Bibliotekarie 2 lades denna länk till för att lyfta fram de
elektroniska tidskrifterna bättre och för att underlätta förbindelsen till tidskriftsdatabasen då
användaren inte behöver återgå till startsidan.

En orsak till svårigheten med att få ut information om e-tidskrifterna, anser
Bibliotekarie 2 vara att det för närvarande inte finns någon fungerande anslutning mellan
katalogen och e-tidskriftsdatabasen. Hon påpekar att i dagsläget står de tryckta tidskrifter
som sagts upp som avslutade i katalogen, utan någon hänvisning till titlarnas elektroniska
fortsättning. Risken finns att användarna tror  att tidskriften de sökte inte längre finns i
biblioteket. SUB har därför planer på att lägga in länkar från titlarna i katalogen till deras
elektroniska motsvarigheter i tidskriftsdatabasen, vilket de vid intervjutillfället ännu inte
gjort på grund av brist på tid.

Sedan en tid tillbaka pågår ett projekt inom LIBRIS137 på Kungliga biblioteket med att
verkställa en databas över de nationellt upphandlade e-tidskrifterna, gemensam för alla
bibliotek i konsortiet. Blir denna katalog färdigställd, kan biblioteken importera in posterna
över sina titlar direkt in i de egna katalogerna. Detta är det främsta skälet till att biblioteken
har dröjt med att lägga in beståndet att elektroniska tidskrifter i katalogen. 138 Samtliga

                                                
135 Miks, miks.kib.ki.se/screens/mainmenu_swe.html
136 Substansen, cat.sub.su.se/
137 LIBRIS (LIBRary Information System) är ett biblioteksdatasystem som hanterar funktioner för
katalogisering, sökning  och fjärrlån av litteratur. Kungliga bibliotekets LIBRIS-avdelning ansvarar för drift,
förvaltning och utveckling av systemet. LIBRIS databas innehåller referenser till de svenska forsknings- och
specialbibliotekens, samt vissa folkbiblioteks, hela samlingar. För vidare information se
http://www.libris.kb.se/cgi-bin/generateframe?url=http://info.libris.kb.se/
138 Bibliotekarie 1, 2, 4
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bibliotekarier anser att det skulle innebära en stor arbetsinsats att lägga in e-tidskrifterna
som poster i en katalog. Därmed är det  bättre att vänta på att Libris utför detta projekt.

Samtliga bibliotekarier anser att ett problem som skulle  bli följden av att lägga in e-
tidskrifterna i katalogen är att hålla förteckningen uppdaterad. Förlagen levererar e-
tidskrifter i stora paket, och utbudet i dessa ändras och byts ut hela tiden.

För Södertörn och SUB är den övergripande orsaken till att e-tidskiftena inte är
inlagda i katalogen brist på tid och resurser. Det går fortare och enklare att hantera e-
tidskrifterna i en egen databas, än i katalogen. En viktig orsak till att såväl KIB som
Södertörn inte lagt in e-tidskrifterna i katalogen är att biblioteken verksamma med att
bygga upp nya, effektivare tidskriftsdatabaser med både tryckta och elektroniska titlar.

4.5.5 E-post

Ingen av de intervjuade bibliotekarierna skickar ut information som berör e-tidskrifterna till
studenterna via e-post.

KIB gör inga allmänna utskick via e-post till sina användare, då det är svårt att nå ut
till alla KI-anställda den vägen. Främsta skälet är att det inte finns någon generell e-
postadress som går ut till alla anställda, samtidigt som det är väldigt svårt att hålla reda på
alla som är verksamma på KI. Bibliotekarie 1 menar dock att en enhetlig e-post som gick ut
till alla anställda på KI skulle underlätta informationsvägarna mycket.
På SUB skickas information om nyheter och förändringar som gäller e-tidskrifter och
databaser ut via e-post till institutionerna. Under 2001, när det blev aktuellt att säga upp
tryckta tidskrifter, skickade biblioteket bland annat ut listor på de tidskriftstitlar det gällde
och vad som fanns elektroniskt i databaserna.139

På Södertörn skickar Bibliotekarie 4 ibland e-post till lärare och forskare, och
meddelar att de kan kontakta henne med önskemål kring tidskriftsdatabaserna. I de fall
forskare beställer en databas, köper biblioteket ofta in denna. Men dessa brev från
biblioteket har inte fått några större reaktioner eller gensvar.

Bibliotekspersonalen på KIB och Bibliotekarie 5 på Södertörn använder sig främst
av e-post för att informera användare vid enskilda tillfällen. Den vanligaste orsaken är att
en anställd eller forskare skickar in en artikelbeställning från en tidskrift som finns
elektroniskt i databasen. Vid dessa tillfällen meddelar biblioteken ofta beställaren via e-post
att artikeln finns elektroniskt tillgänglig från bibliotekets webbplats. På samma sätt arbetar
Bibliotekarie 1 och 5 när forskare skickar in inköpsförslag på nya tidskrifter. Om
biblioteket inte har titeln beställer de in den och meddelar forskaren via e-post när den finns
tillgänglig.

4.5.6 Kontaktkanaler

Kontakter utåt mot organisationens olika institutioner är en stor informationskanal för KIB
och SUB. På bibliotekets initiativ har ett biblioteksråd sammanställts på KI, med en
representant från varje institution. All ny information från biblioteket går först till
biblioteksrådet, därefter ska representanterna sprida ut denna till sina institutioner.

                                                
139 Bibliotekarie 2, 3
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På universitetet har nästan varje fakultet en biblioteksnämnd, bestående av lärare från olika
ämnesområden, som ska träffa bibliotekspersonal regelbundet. Nämnddeltagarna ansvarar
för att den information som kommer från biblioteket vid dessa möten sprids till kolleger
och studenter inom den egna institutionen. Bibliotekarie 3 har många gånger träffat den
naturvetenskapliga fakultetens biblioteksnämnd. Under de tre år som hon har närvarat vid
dessa möten, har hon tagit upp e-tidskrifterna varje gång.

Bibliotekarierna på KIB och SUB vet inte hur bra denna informationsväg fungerar eller
hur långt den når ut. Bibliotekarie 1 anar att långt ifrån alla deltar i de informationsmöten
som hålls ute på institutionerna. Bibliotekarie 2 och 3 ifrågasätter huruvida
biblioteksnämnderna informerar studenterna om de resurser som biblioteket har, men de
förutsätter och hoppas det. Ett problem som återkommer på båda biblioteken är svårigheten
att få ut informationen till de forskare och lärare som inte själva är insatta och ser till att
hålla sig informerade. Bibliotekarie 3 drar slutsatsen att trots att biblioteket ofta informerar
om hemsidan och de resurser som användarna kan utnyttja därifrån, så har många lärare i
stressade arbetssituationer svårt att ta emot all information de får. Därmed kan de inte heller
förmedla informationen vidare till sina studenter. Bibliotekarie 3 betonar att Stockholms
universitet är mycket stort och det råder väldigt olika strukturer och arbetssätt inom de olika
fakulteterna, vilket gör det svårt för biblioteket att veta hur informationen hanteras och hur
långt den når ut inom alla institutioner.
Både Bibliotekarie 2 som samordnare och Bibliotekarie 3 som gruppchef för
samhällsvetenskapen har mycket kontakt med institutionerna och ansvarar för att de får
information från biblioteket. På samma sätt går mycket information ut på ämnesnivå från
varje ansvarig ämnesbibliotekarie eller gruppchef, som har i uppdrag att kontakta sina
institutioner. Filialbiblioteken ansvarar ofta för särskilda ämnesområden och sköter den
mesta kontakten med sina institutioner.

KIB har god kontakt med de lärare som ansvarar för de introduktionskurser som bedrivs
i biblioteket och dessa är ofta väl insatta i  utbudet av e-tidskrifter. Men biblioteket satsar
inte avsiktligt på att informera lärarna för att dessa ska rekommendera bibliotekets tjänster
till sina studenter. Det gör bibliotekspersonalen vid de introduktionskurser som de håller i.

Bibliotekarie 1 är inte alltför insatt i hur biblioteket informerade användarna om e-
tidskrifter innan han tog över ansvaret februari 2001. Han vet att personalen tidigare gick ut
på institutionerna och informerade om bibliotekets olika tjänster, men inte mer ingående
vad som togs upp vid dessa tillfällen.

Naturligtvis skulle det behövas mer insatser från biblioteket för att få ut informationen
bättre, men Bibliotekarie 1 påpekar att sådana aktiviteter är mycket resurskrävande. Hans
slutsats är att KIB upphörde med personalbesöken på institutionerna för att de tog upp
mycket tid.

Hösten 1999 ordnade SUB "Institutionsoffensiven" då de besökte många av institutionerna
för att informera om bibliotekets olika avdelningar, dess tjänster och nyheter. I denna
information ingick även e-tidskrifter. Bibliotekarie 2 eller någon av de ämnesansvariga
bibliotekarierna  deltog vid dessa besök och berättade om de nya avtal för
tidskriftsdatabaser som då var på gång, samt vad biblioteket hade och skulle inskaffa. I
samband med beslutet att säga upp alla prenumerationer på tidskrifter som var tillgängliga
elektroniskt ägnades en stor del av år 2001 åt att bjuda in institutionerna till biblioteket , för
att informera dem om planerna för tidskrifterna. De inbjudna fick tillfälle att uttrycka sina
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åsikter om de elektroniska tidskrifterna och invända mot uppsägningar av tryckta titlar.
Responsen från de olika institutionerna skiftade, menar Bibliotekarie 3. De möten som
ordnades med institutionerna var väldigt givande, medan många institutioner
överhuvudtaget inte svarade på den inbjudan som skickades ut. Därmed fick de institutioner
som inte antog bibliotekets inbjudan, inte något tillfälle att invända mot de kommande
uppsägningarna. Bibliotekarie 3 upplever det som ett problem att nå ut med sådan
information, som rör de elektroniska tidskrifterna. Det visar sig när både hon och
Bibliotekarie 3 möts av frågor som "Varför finns inte längre den här titeln i tryckt form".
I september 2001 anordnade SUB en konferens dit forskare och lärare från universitetet och
andra institut bjöds in för att diskutera e-tidskrifterna ur olika aspekter. Båda
bibliotekarierna betonar att konferensen fick väldigt bra respons och hade uppåt hundra
besökare. Att arrangera temadagar och konferenser är en viktig metod som biblioteket
använder för att försöka nå ut med information, menar Bibliotekarie 2.

Bibliotekarie 3 påpekar att e-tidskrifterna numera ingår i all information från
biblioteket när bibliotekspersonalen vid olika möten träffar studenter, anställda eller
forskare.

Södertörns högskolebibliotek har en marknadsföringsansvarig, men tidskriftspersonalen har
inte samverkat med marknadsföringsgruppen för att få ut mer information om e-
tidskrifterna.

Bibliotekarie 5 menar att det är hela personalens arbetsuppgift att marknadsföra och
informera om bibliotekets resurser. Alla som arbetar utåt med utbildningar eller i
informationsdisken ansvarar för att informera användarna i så mycket som möjlig.
Forskningsbibliotekarierna ansvarar för att forskarna får all information de behöver om
bibliotekets utbud och tjänster. Enligt Bibliotekarie 5 har de på Södertörns bibliotek haft
diskussioner om hur de ska visa upp beståndet av e-tidskrifter, eftersom det inte syns på
hyllorna. Vid dessa tillfällen har det kommit fram många förslag men inga konkreta beslut
har fattats.

Bibliotekarie 5 brukar berätta för sina kollegor om nytillkomna titlar eller en
nyinköpt tidskriftsdatabas, för att de ska kunna informera vidare till sina studenter och
forskare. Bibliotekarie 4 menar att biblioteket kämpar för att nå ut bättre med information
om sina resurser. Hon konstaterar vidare att bibliotekarier dessvärre inte är några
marknadsförare. Varje tillfälle bibliotekspersonalen får att delta i möten och konferenser
med lärare, utnyttjar de för att kunna prata med dem om bibliotekets elektroniska resurser.
Men dessa tillfällen är inte så många och problemet att nå ut till de som inte är intresserade
kvarstår.

4.5.7 Undervisning

På samtliga bibliotek sprids informationen om e-tidskrifterna till stor del via de
utbildningar biblioteken bedriver för studenter och forskare. Den största
informationskanalen ut till studenter är bibliotekens undervisning och framför allt
introduktionskurser, där e-tidskrifterna presenteras bland övriga tjänster.140

På KIB är biblioteksintroduktioner obligatoriska och ingår i alla utbildningar.
Läkarstudenterna får ytterligare användarundervisning under tredje terminen. Då får de
                                                
140 Bibliotekarie 1,2, 3, 4, 5
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handledning i att söka i databaser och e-tidskrifter. Bibliotekarie 1 menar att övriga
studenter får mycket handledning i informationssökning i informationsdisken.
På SUB ordnas utbildningar både på huvudbiblioteket och filialerna riktade till studenterna.
Bibliotekarie 2 jämför SUBs utbildningsverksamhet med den som KIB bedriver. Hon
menar att biblioteket har jämförelsevis lite personal i förhållande till universitetets alla
studenter. Att SUB:s service dessutom omfattar så många ämnesområden, skapar en ganska
pressad arbetssituation som gör det svårare att nå ut till universitetets alla användare.

Bibliotekarie 4 på Södertörn anser att de elektroniska resurserna marknadsförs mest i
undervisningen, då personalen passar på att visa upp bibliotekets utbud av databaser,
tidskrifter och e-tidskrifter. Ett syfte med dessa tillfällen är att visa för studenterna att
biblioteket, som till ytan är relativt litet, har ett stort elektroniskt bestånd.

Bibliotekarie 4 påpekar vidare att inga introduktions- eller undervisningstillfällen är
ägnade åt att lyfta fram enbart de elektroniska tidskrifterna, utan alla elektroniska resurser.
Men hon tror att det främst är referensbeståndet, som referens- och faktadatabaser, som
marknadsförs vid introduktioner och kurser i informationssökning.
Både på SUB och Södertörn är bibliotekskurserna är frivilliga, vilket innebär vissa
problem. Framför allt på Södertörn är uppslutningen mycket ojämn, vilket gör det svårt att
nå ut till alla med relevant information. Södertörns bibliotek erbjuder även ämnesanpassade
kurser i informationssökning. Biblioteket försöker därför gå via lärarna för att få dem att
boka in studenterna till bibliotekets kurser när de ska göra uppgifter eller grupparbeten. Då
kan bibliotekspersonalen vid rätt tillfälle informera studenterna vilka resurser som finns och
undervisa dem i den informationssökning som de vid tillfället behöver. Då kommer även
informationen om e-tidskrifterna in. Bibliotekarie 4 menar att intresset för bibliotekets
kurser inte är så stort när de inte är obligatoriska, och långt ifrån alla lärare bokar in
studenterna för undervisning i biblioteket inför uppsatser och arbeten. Hon är medveten om
att biblioteket trots sina ansträngningar lyckas nå ut till långt ifrån alla, och att det är svårt
att marknadsföra bibliotekets tjänster.

Även bibliotekarie 1 och 2 hoppas att biblioteket i sin kontakt med institutionerna
genom lärarna till viss del även når studenterna. Forskarna får information från biblioteket
som de sedan ska använda för att hitta material till sina egna arbeten, men som lärare och
uppsatshandledare ska de också föra över sina kunskaper till studenterna. I det arbetet ingår
att ge förslag på tidskrifter inom ämnet, samt förklara hur de får fram dessa.

4.5.8 Informationsdisken

På samtliga bibliotek är informationsdisken en stor och självklar kanal utåt mot användarna
för information om bibliotekets tjänster. Där försöker biblioteken i så stor utsträckning som
möjligt informera besökarna om tillgången på e-tidskrifter samt visa hur de får fram artiklar
i fulltext.141

På KIB är ambitionen att i informationsdisken upplysa besökarna om tillgången på
e-tidskrifterna, främst för att få ner antalet artikelbeställningar som kommer in. De
vanligaste förekommande frågorna vid informationsdisken gäller artiklar, om en viss
tidskrift finns på biblioteket eller hur en artikel går att få fram. Många kunder vill få

                                                
141 Bibliotekarie 1, 2, 5
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artikeln utskriven direkt. Genom att visa kunden hur de själva kan få fram artiklar i fulltext,
vill personalen undvika sådana artikelbeställningar i disken, menar Bibliotekarie 1.

Behöver studenter hjälp med informationssökning av mer allmän karaktär
rekommenderas i första hand någon av de medicinska databaserna. Bibliotekarie 1 anser att
för studenter med bredare sökbehov är databaser bättre att börja med.

Bibliotekarie 2 menar att när studenter behöver hjälp med att hitta information till en
uppsats, får de information om e-tidskrifter om dessa anses vara en lämplig källa.
Svårigheten vid informationsdisken ligger inte i att kunna ge studenterna information som
passar deras ämne, då biblioteket i dag förfogar över oerhört mycket material inom de flesta
områden  i tryckt form såväl som elektroniskt. Det gäller snarare att göra ett urval och
begränsa informationen.

Bibliotekarie 2 anar att studenternas mottaglighet för all ny information är
begränsad under terminens första dagar, då biblioteket ordnar visningar och informerar om
sina referensresurser och databaser. Därför anser hon att informationsdisken är en viktig
kanal för att få ut information till studenterna om bibliotekets tillgångar.
Enligt Bibliotekarie 5 brukar personalen på Södertörn direkt visa studenterna vilka e-
tidskrifter som finns på bibliotekets webbplats, och hur de får fram den artikel de söker. All
personal som jobbar utåt mot användarna ansvarar för att informera om bibliotekets
resurser och hänvisa besökaren till rätt tjänster, menar hon. Bibliotekarie 3 och 5 tror att
direktkontakten med studenter och forskare i biblioteket är väldigt givande. Personlig
förmedling är det bästa sättet att få ut information på, genom att visa användarna direkt vad
som finns när frågan uppkommer i biblioteket, menar de.

4.5.9 Tryckt informations- och marknadsföringsmaterial

KIB producerar inget eget marknadsföringsmaterial i form av broschyrer eller skyltar,
varken för e-tidskrifter eller andra tjänster. Från de större tidskriftsförlagen får de mängder
av flygblad och affischer. Det finns ingen anslagstavla eller annat utrymme för sådant
reklammaterial i biblioteket, utan det mesta slängs.

För närvarande sätter KIB upp skyltar vid tidskriftshyllorna vid de titlar som
biblioteket sagt upp pappersprenumerationen på, med meddelandet "Finns bara Online".
Annat tryckt material som biblioteket  tillhandahåller är informationsfoldrar som
presenterar bibliotekets olika tjänster. Dessa brukar vara placerade vid informationsdisken
men saknas vid tidpunkten för intervjun, då jag även granskar bibliotekslokalen. Biblioteket
informerar inte mycket i tryckt form, vilket Bibliotekarie 1 förklarar med att
pappershanteringen på KIB i allmänhet är väldigt liten. Han tror att informationen når ut till
de flesta studenter vid introduktionskurserna, samtidigt som webbplatsen är en viktig kanal
mot anställda och allmänheten.

SUB är det bibliotek där jag hittar mest information i form av broschyrer och skyltar.
Broschyrerna ger kortfattade presentationer av bibliotekets olika tjänster och service, eller
informerar om bibliotekets olika delar och funktioner. Denna materialanalys, innefattar
enbart de broschyrer vars innehåll nämner e-tidskrifterna eller elektroniska tjänster som de
tillhör.
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I de flesta fall presenteras e-tidskrifterna i SUB:s broschyrer tillsammans med övriga
resurser, som litteratur och referensverktyg, och tilldelas då samma utrymme. I broschyren
"Verksamhetsberättelse 2000" framhävs det att de elektroniska tidskrifterna användes av
allt fler under 2000. Enligt statistiken ökande användningen av en del tidskriftdatabaser
med det dubbla. I broschyren används på detta sätt den ökade användningen för att
marknadsföra e-tidskrifterna.

I broschyren "Samlingarna", får de elektroniska samlingarna att ett eget avsnitt. Där
står att från bibliotekets datorer går att söka i ett stort utbud av databaser och att tillgången
på elektroniska artikeldatabaser, e-tidskrifter i fulltext, ständigt ökar.

Generellt för samtliga broschyrer på SUB är att de framhåller att biblioteket håller sig långt
fram i informationsutvecklingen och arbetar för att ge bra service genom att tillhandahålla
ett stort utbud informationsresurser till universitetets studenter och forskare. E-tidskrifterna
ingår bland dessa informationsresurser och presenteras i samband med det övriga
elektroniska beståndet, utan att uppmärksammas för sitt eget värde. Bibliotekarie 2 påpekar
att de broschyrer som handlar om informationssökning i biblioteket tar upp e-tidskrifterna
bland andra verktyg, men att det inte finns någon broschyr som presenterar bara
elektroniska tidskrifter som resurs.

I mycket av det tryckta materialet lyfts SUB:s webbsida fram som en viktig tillgång,
varifrån bibliotekets användare kommer åt bibliotekets e-tidskrifter, och framför allt
databaserna marknadsförs mycket. E-tidskrifterna ligger ofta åtkomliga via större
databaser, därmed marknadsförs de till stor del indirekt, underordnade övriga
informationstjänster.

Vid informationsdisken på SUB finner jag ytterligare broschyrer från Science Direct
(Elsevier)142.  Detta är förlagets marknadsföringsmaterial för tidskriftsdatabasen, men dessa
fyller även funktionen av användarmanualer.

SUB erbjuder ett stort utbud av informationsresurser inom juridik. I de tre broschyrer med
information om juridiska resurser jag finner vid informationsdisken, framkommer att
biblioteket tillhandahåller mycket juridiskt material i form av databaser. Däremot står det
ingenting om e-tidskrifterna. I databasen över e-tidskrifter får jag fram många titlar inom
ämnet rättsvetenskap. Dessa är till stor del fritt tillgängliga över Internet, men även från
bibliotekets nätverk via olika leverantörer.

Även om läsaren hänvisas till bibliotekets hemsida för mer information databaserna,
där e-tidskrifterna finns tillgängliga, finns i broschyrerna ingen direkt information om dem.

SUB har inte framställt något eget informationsmaterial om e-tidskrifterna. På SUB finns
en bibliotekarie som är verksam med information och marknadsföring och hon ansvarar för
de broschyrer som trycks upp. Bibliotekarie 3 uppfattar det som att
marknadsföringsbibliotekariens verksamhet riktar sig mer mot program och utbildning, än
mot bibliotekets referensresurser. Varken hon eller Bibliotekarie 2 har bett henne ge ut mer
information om e-tidskrifterna, då de anser att den biten ligger på deras eget ansvar.

I universitetets personaltidning förekommer det ofta information från biblioteket, men
även om Bibliotekarie 2 tror att e-tidskrifterna ibland nämns så uppmärksammas de sällan
                                                
142 Se Bilaga 1
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enskilt. Däremot skrev hon själv en artikel i personaltidningen när de första och större
avtalen kom igång på SUB. Där presenterade hon avtalen och de nya, stora
tidskriftsdatabaserna. Denna information har sedan dess följts upp ett par gånger i
personaltidningen. I såväl personaltidningen som studenttidningen informerade biblioteket
när det blev aktuellt att säga upp de tryckta tidskrifterna.

Vid mitt besök på SUB (september 2001) hänger på entrédörrarna en stor affisch med
tydlig information om bibliotekets  tjänster. Besökaren får upplysning om att man kan söka
information i bland annat e-tidskrifter och databaser. Bibliotekarie 2 menar att avsikten
med att skylta direkt vid ingången är att besökarna vid första inblicken ska se vad
biblioteket kan erbjuda, och den insatsen ingår i bibliotekets marknadsföring. Bibliotekarie
3 nämner även att utanför huvudbiblioteket finns en monitor där SUB informerar
regelbundet. Där förekommer e-tidskrifterna bland övrig information om bibliotekets
tjänster.

Vid de allmänna datorerna i SUBs huvudbibliotek finns det, i jämförelse med de
övriga två  biblioteken, ganska mycket tryckt information utplacerat. Via skyltar framgår
det tydligt vilka datorer som är till för informationssökning i Internet och andra källor.
Vissa datorer är avsedda för sökningar i bibliotekets katalog och i Libris, från vilka det inte
går att komma åt tidskriftsdatabaserna.

Vid andra datorer informerar skyltar om att databaser, e-tidskrifter och kataloger  är
tillgängliga. Vid samtliga av dessa terminaler, finns på skärmen kortfattad information om
de tjänster som är tillgängliga. Om de elektroniska tidskrifterna står det att dessa är i
fulltext, tillgängliga via ett antal tidskriftsagenter. Det följer även en beskrivning om hur
användaren kommer åt tidskrifterna från bibliotekets webbplats.

På Södertörn är den enda tryckta information om biblioteket som finns vid lånedisken ett
faktablad: ”Södertörns högskola, Biblioteket” (september, 2001). I denna finns information
om några av de tjänster som biblioteket erbjuder. Broschyren ger upplysning om att ett stort
utbud av databaser som sträcker sig över många olika ämnen, ligger åtkomliga via
bibliotekets hemsida. Där kan användaren både söka efter litteraturreferenser och få fram
artiklar i fulltext. Vidare står det att biblioteket ger kurser i informationssökning, främst i
databaser. I faktabladet nämns inte e-tidskrifterna. Om bibliotekets med databaser även
menar sina e-tidskrifter framkommer inte i texten, då de inte uppmärksammas enskilt.
Samma sak gäller den information som ges om kurserna, om undervisning i databassökning
även inkluderar relevanta e-tidskrifter så förtydligas inte det i detta häfte.

Under den tid som Bibliotekarie 5 varit tidskriftsansvarig på Södertörn har biblioteket inte
informerat i student- eller personaltidningarna om e-tidskrifterna. Vidare har personalen
inte satt upp skyltar eller placerat ut broschyrer i biblioteket som informerar att elektroniska
tidskrifter finns. Eftersom det är svårt att hålla förteckningen över hela beståndet ständigt
uppdaterad, har hon inte velat göra tryckta förteckningar.

Bibliotekarie 5 förklarar det finns planer på att skylta bättre i biblioteket, men för
närvarande har all tidskriftspersonal tillräckligt många arbetsuppgifter. Tanken är att det via
skyltar tydligt ska framgå när en tryckt tidskrift fortsätter i elektronisk form, tillgänglig från
bibliotekets hemsida.

För närvarande finns det inget tryckt material i biblioteket som informerar om att e-
tidskrifter tillhandahålls. Bibliotekarie 5 anser att människor möts av en obegränsad mängd
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information på papper, och ifrågasätter huruvida tryckt information är det som är lättast för
mottagaren att komma ihåg. Hon menar att det är effektivare att hjälpa användare direkt
över informationsdisken när de har ett konkret sökbehov. Att ständigt tala om för besökarna
att tidskrifter finns tillgängliga elektroniskt, och visa direkt från webbsidan hur de får fram
fulltexten är en bättre metod än att lägga ut förteckningar och broschyrer i biblioteket .

På Södertörns huvudbiblioteket sätter personalen upp skyltar om aktuella
undervisningstillfällen i informationssökning, vid sökdatorerna och lånedisken. Dessa riktar
sig ofta till studenter inom särskilda ämnesområden. Gemensamt för dessa skyltar som jag
observerat på Södertörns högskolebibliotek är att de inleder med att nämna bibliotekets
söktjänster och informationskällor:
”e-tidskrifter, söktjänster, databaser, bibliotekskataloger, kvalitetsgranskad information,
forskningsresultat, tidskriftsartiklar, fakta Var ska man söka? …”

Därmed försöker biblioteket aktivt nå ut till användarna för att få dessa att delta i
bibliotekets kurser. Detta tryckta material marknadsför kurserna och inte e-tidskrifterna
direkt, men studenterna får upplysning om att de ingår i kursen.

4.6 Uppföljning och utvärdering av användningen av e- tidskrifter

Varken på KIB eller Södertörns högskolebibliotek har det gjorts någon utvärdering av hur
mycket e-tidskrifterna används.143 Inget bibliotek i undersökningen har fört egen statistik
över användningen. 144

Inom de stora nationella avtalen har en del förlag levererat statistik. Bibliotekarie 2
på SUB har arbetat en hel del med att granska och försöka sammanställa den statistik som
hon fått. Hon har lagt ut en del uppgifter på bibliotekets webbplats, men betonar att det inte
är någon fullständig sammanställning.145 Bibliotekarie 2 har följt upp användningen genom
att jämföra statistiken från år till år, för att undersöka vilken förändring som skett. Hon har
även analyserat hur användningen av de mest nyttjade titlarna förhåller sig till den tidigare
användningen av tryckta tidskrifter. Däremot har hon, på grund av att förlagen levererar
statistiken vid olika tillfällen och presenterar väldigt olika uppgifter, inte försökt slå
samman resultaten från olika databaser till en sammanställning då det antagligen inte skulle
ge helt tillförlitliga uppgifter.

KIB har sedan en tid tillbaka börjat granska och sammanställa den statistik som de
erhållit. Enligt Bibliotekarie 1 är detta en komplicerad uppgift. Det är för samtliga bibliotek
ett problem att olika förlag mäter väldigt olika saker, och att den statistik som levereras i
dagsläget är mycket svår att utläsa. Att uppgifterna ser så olika ut gör statistiken svår att
jämföra och sammanställa mellan de olika databaserna.146

På Södertörns bibliotek har man av samma anledning inte arbetat mycket med att
följa upp och sammanställa den statistik som kommer in över användningen av e-
tidskrifterna. Enligt Bibliotekarie 4 beror det även på att det vid BIBSAM möten kommit
upp rapporter på att statistiken inte är helt tillförlitlig. Det finns enligt Bibliotekarie 4 ännu

                                                
143 Bibliotekarie 1, 4, 5
144 Bibliotekarie 1, 2, 3, 4, 5
145 Se vidare Stockholms universitetsbibliotek, Om SUB, Konferenser, sub.su.se
146 Bibliotekarie 1, 2, 4
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inga riktlinjer inom BIBSAM för hur den statistik som levereras ska se ut, vad biblioteken
bör kräva av förlagen.
Bibliotekarie 5 anser att Södertörn behöver genomföra en enkätundersökning bland
studenterna, för att se huruvida de elektroniska tidskrifterna används eller inte. De borde
kartlägga i hur stor utsträckning studenterna använder e-tidskrifterna och hur mycket
kunskaper de har om tillgången. Vidare tror hon att det skulle vara användbart för
biblioteket att undersöka hur mycket databaserna används, för att ta reda på om alla
tidskrifter som biblioteket betalar för verkligen är relevanta.

Enligt Bibliotekarie 1 och 2 är det svårt att se vilka användargrupper som utnyttjar de
elektroniska tidskrifterna mest, då statistiken inte visar användningen på en tillräckligt
detaljerad nivå. Om IP-adressen 147 tillhör en av bibliotekets datorer kan användaren vara
student såväl som forskare eller besökare utifrån. Det går heller inte att se vem som har
använt datorerna ute på institutionerna. Därmed går det inte att ta reda på vilka
användarkategorier som använder e-tidskrifterna minst, för att satsa mer information eller
marknadsföring på den gruppen. Bibliotekarie 2 menar att för det krävs det tillförlitlig
statistik på en mer detaljerad nivå.

KIB har begärt statistik som inkluderar uppgifter över vilka IP-adresser som varit i
kontakt med e-tidskrifterna samt hur många artiklar som har laddats ner, i avsikten att
kunna visa de olika institutionerna hur mycket de använder och ta betalt därefter. Den
statistik som levererats hittills gäller för hela institutet.

Bibliotekarie 1 påpekar att för de tidskrifter som ingår i de nationella avtalen får de
ofta bra statistiska uppgifter, men det saknar betydelse när det gäller användning och
kostnader. Via BIBSAM-avtalen köper biblioteken tillgång via paket, och kan inte säga upp
enskilda titlar, oavsett om de används eller inte. Han  menar vidare att det inte går att
använda användarstatisktik till att se vilka titlar som är mest lönsamma eller vilka som kan
sägas upp. Säger KIB upp avtalet på en smal ämnesspecificerad titel, är det alltid någon
forskare inom just det ämnet som ifrågasätter uppsägningen.

4.6.1 Utvärdering av användarnas åsikter om de elektroniska tidskrifterna

KIB och Södertörns högskolas bibliotek har inte genomfört någon utvärdering av
användarnas åsikter om tjänsten.

Bibliotekarie 1 menar att biblioteket får mycket positiv respons från användarna,
dels vid informationsdisken men framför allt via e-post. Dessa kommentarer har inte
sammanställts eller utvärderats, men utifrån den respons som når biblioteket är det
bibliotekspersonalens uppfattning att de flesta är nöjda med den information och de tjänster
som webbplatsen tillgängliggör.
Södertörns tidskriftsansvarig anser som nämnt att biblioteket behöver genomföra en
undersökning som kartlägger användarnas åsikter av bibliotekets e-tidskrifter.

På SUB har det inte genomförts någon utvärdering som berör enbart de elektroniska
tidskrifterna. Under hösten 2000 och inpå vårterminen 2001, lades en enkät ut på de
webbsidor där databaser och e-tidskrifter ligger åtkomliga. Där uppmanades användarna
                                                
147 Logisk adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje Internet-ansluten dator har en unik IP-adress.
Den levande IT-ordlistan, Skoldatanätet, Skolverket; http://www.skolverket.se/skolnet/smultron/ordlista.htm
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ange vad de använde och vad de tyckte om tjänsterna. Svarsfrekvensen på enkäten var
ganska låg, och enligt Bibliotekarie 2 är användningen större än vad som framkom i denna
undersökning.

Det har även utförts ett par allmänna enkätundersökningar om besökarnas åsikter
om biblioteket, i vilka frågor om databaser och e-tidskrifter ingått. Även om dessa till viss
del visar att e-tidskrifter används, vet Bibliotekarie 2 att enkäterna når ut till långt ifrån alla
användare.

I förhållande till antalet studerande på universitetet, används e-tidskrifterna relativt
lite. Bibliotekarie 2 menar att naturligtvis känner inte samtliga 33 000 studenter till
bibliotekets alla resurser eller nås av deras undersökningar.

4.7 Inställningar till marknadsföring av e-tidskrifter

För att sammanfatta de problem som bibliotekarierna anser finns med att marknadsföra e-
tidskrifterna, så innebär de  främst svårigheter med att få ut information från biblioteket till
samtliga användare. Bibliotekarie 2 betonar att om bibliotekets information om elektroniska
tidskrifter är otillräcklig, beror det främst på deras egen oförmåga, orsakat av brist på
resurser, tid och fantasi. Resonemanget återkommer hos Bibliotekarie 4 som konstaterar att
bibliotekarier dessvärre inte är några marknadsförare.

Bibliotekarie 1 tror inte att brist på tid eller resurser utgör det stora hindret, utan att
svårigheten ligger i att finna ett effektivt sätt att nå ut med informationen på. De KI
användare som inte tar del av bibliotekets information på webbsidan eller KI:s interna
nyhetssida är väldigt svåra att nå.

Enligt Bibliotekarie 1 för e-tidskrifter på KIB ligger användningen på Karolinska institutet
på högsta nivå i jämförelse med andra bibliotek och universitet när det gäller e-tidskrifterna
som tillhör förlagen Springer Verlag, Academic Press och Elsevier.148 Användarna
använder de tidskrifter som är intressanta för dem och så mycket som de behöver. Det är
främst tidskrifternas innehåll som styr användningen.

Han förklarar vidare att biblioteket befinner sig i en tacksam situation eftersom
medicin är ett vetenskapligt område där e-tidskrifter förekommit mycket frekvent sedan en
längre tid tillbaka. De medicinska tidskrifterna låg tidigt långt fram i utvecklingen mot
elektronisk publicering. Därmed finns det redan en tradition av att använda elektroniskt
publicerat material på KI, menar Bibliotekarie 1. I stället ifrågasätter han hur mycket
marknadsföring som egentligen behövs. Forskarna och lärarna tror han är ganska insatta i
vilka elektroniska tidskrifter som finns tillgängliga, medan det möjligtvis skulle behövas en
del marknadsföring till nya studenter.

Men naturligtvis finns det forskare som ännu inte har några kunskaper om
elektroniska tidskrifter eller hur de används. Det märker biblioteket genom de användare
som konstant fortsätter att skicka beställningar på artiklar som finns tillgängliga
elektroniskt i tidskriftsdatabasen. För närvarande försöker inte biblioteket aktivt att nå ut till
icke-användare för att få dem att använda elektroniska tidskrifter. Tyvärr blir det lite upp
till användarna själva vilka resurser de väljer att utnyttja, menar Bibliotekarie 1.

                                                
148 Se Bilaga 1
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De intervjuade på SUB samt Bibliotekarie 4 uppfattar situationen som att fler skulle
använda e-tidskrifterna om de hade mer kunskaper om bibliotekens utbud, och att
biblioteket skulle kunna marknadsföra dem mer än de gör i dag. Både på Södertörn och
SUB är de medvetna om att elektroniska resurser används relativt lite, då de ofta möts av
förfrågningar från användare som visar att deras kunskaper om vilka resurser biblioteket
har inte är tillräckliga.149 På Södertörn möter personalen ibland lärare eller studenter på D-
eller forskarnivå, som blir riktigt förvånade när de får information om vilka
informationskällor som finns i biblioteket. Problemet på Södertörn såväl som på KIB är att
man ännu inte funnit några effektiva arbetsmetoder för att nå ut till dem som inte använder
e-tidskrifter. Bibliotekarie 2 betonar däremot att det är resurs- och personalkrävande att
satsa på marknadsföring, och det finns många begränsningar.

Bibliotekarie 5 menar att hon inte vet någonting om hur användningen av de elektroniska
tidskrifterna ser ut och vill därför inte göra en bedömning av huruvida de skulle behöva
marknadsföras eller inte. Hon betonar att de skulle behöva utföra en utvärdering för att
kontrollera hur mycket det egentligen används. Eftersom biblioteket alltid försöker arbeta
mot att informera så mycket som möjligt, när de kommer i kontakt med studenter eller
forskare, förmodar hon att det inte borde behövas någon större satsning på att få ut mer
information.

En fråga som jag ställde under intervjuerna, var om biblioteken följer upp användningen av
e-tidskrifterna, för att ta reda på om de kostnader tidskriftsdatabaserna innebär lönar sig.
Samtliga bibliotekarier anser att det naturligtvis är bra för biblioteken att användningen är
så stor som möjligt, men menar samtidigt att det  är svårt att sträva efter att få upp
användningen till en viss nivå. Användningens omfattning styrs av innehållet i tidskriften,
är det en bra och bredare tidskrift går användningen upp, är det däremot en smalare titel
kommer användningen att ligga på en lägre nivå. Biblioteket kan därmed inte påverka
användarna att använda en viss tidskrift. Den marknadsföring som biblioteket i sådana fall
kan göra är av tjänsten i sig, gå ut på ett bredare plan och informera om beståndet av e-
tidskrifter. Vidare är det ofrånkomligt att inte ha väldigt smala tidskrifter som är extremt
viktiga för en liten grupp forskare. Samtidigt som dessa titlar ofta är väldigt kostsamma,
finns det enligt Bibliotekarie 1 inga metoder för att påverka fler att använda dessa
tidskrifter.

Bibliotekarie 2 menar att när det gäller att få upp användningen av e-tidskrifterna
och få de kostnader som biblioteket lägger ut att komma till sin rätt, handlar det om att
lyckas på lång sikt. Det går inte att sig under en kortare tidsperiod avgöra om e-tidskrifterna
lönar sig. Hon tror att användningen på lång sikt kommer att öka, då hon redan nu kan se att
en rejäl uppgång från den blygsamma användningen vid starten -98 och fram till dagsläget.

5 Diskussion och slutsatser

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om biblioteken marknadsför sina
elektroniska tidskrifter, som de har tillgång till via nationella avtal. Därefter har jag ämnat

                                                
149 Bibliotekarie 3, 4
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kartlägga om biblioteken utvärderar användningen av e-tidskrifterna. För att ta reda på detta
har jag använt metoderna dokumentanalys samt intervjuer.

Intervjuerna har gett många givande resultat, framför allt framgår bibliotekariernas
inställningar till marknadsföring. Vidare framkommer vilka problem biblioteken har när det
gäller hanteringen av  e-tidskrifter och att få ut information om sina resurser till
användarna.

Samtidigt gav intervjuerna upphov till så mycket intressant material att det varit
svårt att gallra. Frågor som berör marknadsföring och hantering av e-tidskrifter rymmer
många intressanta aspekter och att urskilja det för ämnet mest relevanta har inte varit lätt.
Svårigheten med dokumentanalysen har varit att definitionsmässigt skilja mellan databaser
och  e-tidskrifter. Större delen av bibliotekens informationsmaterial har på olika sätt lyft
fram beståndet av databaser. Det har varit svårt för mig att avgöra om jag ska tolka dessa
som marknadsföring av tidskriftsdatabaserna, då dessa tillhör den breda kategori av
användartjänster som databaser utgör. Jag har i undersökningen valt att hålla isär dessa
tjänster, och att uppmärksamma att elektroniska tidskrifter inte lyfts upp som en egen tjänst
tillsammans med databaserna i informationen.

Eftersom de intervjuade ofta talar om problemen med att få ut information om
bibliotekets tjänster, framför allt de elektroniska, gäller intervjuresultaten generellt sätt
bibliotekens samtliga elektroniska tjänster. På samma sätt behandlar litteraturen ofta hur
biblioteken kan marknadsföra sina elektroniska tjänster. Därmed omfattar de resultat som
undersökningen lett fram till, främst marknadsföring av bibliotekens elektroniska tjänster i
allmänhet, och är inte specifika för elektroniska tjänster vilket var mitt syfte med uppsatsen
att kartlägga. Kanske hade det varit ett lättare uppsatsämne att ta reda på hur biblioteken
arbetar för att informera om och marknadsföra sitt elektroniska bestånd.

5.1 Inställningar till marknadsföring

Undersökningens resultat visar att olika akademiska bibliotek har olika rutiner och
bakgrund när det gäller e-tidskrifter och annat elektroniskt material, och detta har en stor
påverkan på hanteringen. Vidare är forskares och studenters erfarenheter av e-tidskrifter
olika på olika lärosäten, vilket inverkar på användningen och marknadsföringen av
resursen.

Ett generellt problem för biblioteken är att nå ut till samtliga användare med
information om bibliotekens resurser. Jag uppfattar situationen som att det finns flera
brister i informations- och kommunikationsvägarna mellan biblioteken och dess användare,
vilket skapar ett glapp mellan bibliotekariernas kunskaper om informationsresurserna och
användarnas informationsbehov. Vidare framkommer det i intervjuerna att bibliotekarierna
på SUB och Södertörn anser att de i sina yrkesroller saknar förmåga och tid till att arbeta
med marknadsföring.

Undersökningen visar att förhållandet skiljer sig på KIB. Där ligger den totala
användningen av tidskriftsdatabaserna enligt användarstatistiken jämförelsevis på hög nivå,
vilket innebär att biblioteket inte prioriterar att satsa på marknadsföring av resursen.

I problemformuleringen ifrågasätter jag ifall e-tidskrifter är en informationskälla som
studenter och anställda skulle kunna ha stor nytta av, men inte känner till av olika orsaker.
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De intervjuade är medvetna om att studenternas okunskap om e-tidskrifterna medför att
många av dessa inte använder en informationskälla som de ibland skulle kunna få
användning för i sina arbeten. Biblioteken ser emellertid inte detta som ett så stort problem,
då de inte anser eleverna har ett särskilt stort behov av e-tidskrifternas vetenskapliga
innehåll.

Däremot förefaller det vara ett problem främst på SUB och Södertörn att forskare
och anställda missar tillgång till relevant information, på grund av att de saknar kunskaper
om e-tidskrifterna. På KIB är uppfattningen att större delen av forskarna redan känner till
de elektroniska tidskrifterna väl.

För samtliga intervjuade är det en självklarhet att en stor användning av
tidskriftsdatabaserna är önskvärd. Däremot är inte bibliotekarierna övertygade om att det
med hjälp av marknadsföring går att arbeta för att få upp användningen till en viss nivå.
Kotler har i Principles of marketing frångått en äldre marknadsföringsteori enligt vilken
målet med marknadsföringen var att skapa ett behov som inte finns för att öka försäljningen
av en vara, för ett modernare synsätt som utgår ifrån att det är kundens verkliga behov som
är det centrala.150 Bibliotekarie 1:s främsta argument för att det inte går att arbeta för att få
upp användningen av tidskriftsdatabaser till en viss nivå, är att det är innehållet i tidskriften
som påverkar användningen, inte aktiviteter som marknadsföring och information. Det går
inte att genom marknadsföring påverka bibliotekskunder att använda en tidskriftsdatabas
inom en viss ämnesinriktning, om dessa inte har ett behov av databasens innehåll.

Denna uppfattning stöds även av Bells teori att marknadsföring inte kan skapa ett
behov som inte finns, utifrån en vara eller tjänst. Bell anser vidare att det inte går att mäta
marknadsföringsinsatsernas genomslagskraft utifrån ökade inkomster till företaget. 151

Resonemanget återkommer hos Bibliotekarie 2 som menar att det inte går att utvärdera om
tidskriftsdatabaserna används tillräckligt mycket för att löna sig i förhållande till
bibliotekets utgifter. Det går att först på lång sikt se huruvida utgifterna för resursen
kommer att löna sig, i takt med att användningen stiger.

I teorin skulle samtliga bibliotek kunna marknadsföra e-tidskrifterna mer, då de i allmänhet
inte arbetar mycket med marknadsföring av tidskriftsdatabaserna. I praktiken är det enligt
bibliotekarierna svårt att satsa mer på att marknadsföra e-tidskrifterna då de saknar både tid
och resurser för det. Vidare har biblioteken, med undantag för SUB, inte tillräckligt med
underlag för att tidskriftsdatabaserna används relativt lite då de inte har genomfört några
heltäckande utvärderingar av användningens omfattning.

Frågeställningen kring bibliotekens arbete med marknadsföring sträcker sig längre
än till de elektroniska tidskrifterna, då jag anser att biblioteken inte är uppenbart
marknadsförande när det gäller några resurser. Jag väljer att återkomma till denna
diskussion i ett eget avsnitt längre fram i kapitlet.

I kapitlet Den elektroniska informationsmarknaden tog jag upp problemet med bibliotekens
höga kostnader för elektroniska tidskrifter, samt att det skett en kraftig prisspiral inom den
vetenskapliga tidskriftsmarknaden. 152 På grund av dessa prisförhållanden, och det faktum
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152 Rabow, 2001, online
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att bibliotekens utgifter finansieras av offentliga medel, ansåg jag det relevant att ta reda på
om biblioteken marknadsför e-tidskrifterna för att deras användare ska utnyttja dessa.

Intervjuerna visar att  biblioteken inte ser på användningen i förhållande till kostnaderna för
tidskrifterna utan prenumererar på de tidskrifter som deras användare behöver. Avtalen
tillåter obegränsad användning för alla biblioteksanvändare, kostnaden påverkas inte av hur
mycket e-tidskrifterna faktiskt används under avtalsåret.153

Därmed kan biblioteken inte att arbeta för att få upp användningen till en bestämd
nivå som de betalat för. För användning och marknadsföring har det därmed ingen
betydelse vilka avtalsformer som biblioteken har för e-tidskrifterna.

5.2 Bibliotekens målgrupper för e-tidskrifter

Ett förhållande som jag ämnade utreda genom undersökningen var om biblioteken främst
tillhandahåller elektroniska tidskrifter till vissa målgrupper på respektive institution,
exempelvis forskare, lärare eller studenter. Förutsatt att detta var fallet ifrågasatte jag
huruvida biblioteken riktar mer information och marknadsföringsinsatser till dessa
målgrupper, och av samma anledning medvetet informerade mindre om e-tidskrifterna till
övriga användare.

På samtliga bibliotek som jag har undersökt, har alla som besöker biblioteket
samma rätt att använda hela utbudet av elektroniska tidskrifter, vilket är ett krav som
BIBSAM drivit igenom för i stort sätt alla sina avtal. Därmed finns det ingen anledning för
biblioteken att vara mer restriktiva i sin information mot externa användare om
tidskriftsdatabaserna.

Men biblioteken arbetar inte för att marknadsföra e-tidskrifterna särskilt till
utomstående användare. Ett viktig skäl till detta är att externa användare inte har åtkomst
till tidskriftsdatabaserna från datorer utanför utbildningsinstitutionerna. Men den avgörande
orsaken ser jag i att biblioteken huvudsakligen inte arbetar marknadsföringsinriktat för att
få fler att känna till de resurser som finns tillhands, mot några användare. SUB är det enda
av de undersökta biblioteken som via skyltar och broschyrer mer medvetet arbetar för att
marknadsföra sina resurser och tjänster, men denna information når bara de användare som
tillhör, eller besöker, universitetet. Dessutom publicerar SUB inte något särskilt material för
att direkt marknadsföra de elektroniska tidskrifterna.

Utifrån den marknadsföringsprocess som Kotler sammanställt, är det under det första
inledande stadiet väsentligt att bestämma vilken målgrupp som marknadsföringen av varan
eller tjänsten ska riktas mot. Det gäller att klargöra vilken målgrupp som kan antas ha störst
intresse av tjänsten och varför, samt vad denna användarkategori har för behov. 154

Under intervjuerna fick jag ganska tvetydiga svar på frågeställningen om målgrupper. De
intervjuade på SUB och KIB anser att forskarna är den viktigaste användargruppen, framför
allt för att de vetenskapliga elektroniska tidskrifter som biblioteken prenumererar på
motsvarar forskarnas behov bäst och inte utgör de informationskällor som de i första hand
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hänvisar studenterna till. På Södertörn utgör forskarna tillsammans med studenterna den
viktigaste målgruppen för bibliotekets tjänster.

Kotlers uppfattning om målinriktad marknadsföring återkommer även hos Dawson.
Utifrån sina erfarenheter av  SuperJournal projektet menar hon att ett bibliotek måste
urskilja vilka målgrupper som har störst användning för e-tidskrifter och rikta in
marknadsföringen på dessa.155 Enligt detta synsätt borde biblioteken, framför allt SUB och
KIB, satsa på att få ut mer information till forskare och anställda på respektive lärosäte,
vilket de intervjuade inte anser att de gör. Samtliga intervjuade är av uppfattningen att
biblioteken riktar samma information till alla användare, samt att alla intresserade har
samma möjligheter att ta del av denna information. Samtidigt tolkar jag intervjusvaren som
att forskare och anställda, genom de kontakter och informationskanaler som biblioteken
byggd upp med dessa, får mest information om Elektroniska tidskrifter.

Även i  Publicker och Stocklosas artikel om hanteringen av elektroniska tidskrifter
på NIH:s bibliotek, framgår det att en viktig målgrupp för bibliotekets arbete med att
marknadsföra och informera om resursen är de anställda på institutet.156 Jag antar att
forskare tillhör denna användargrupp.
I övriga artiklar som uppsatsen refererar till framgår det inte lika tydligt om de
marknadsföringsinsatser som beskrivs var inriktade på särskilda målgrupper. Däremot
visade det sig för Chalmers högskolas bibliotek inte vara en särskild effektivt metod att
marknadsföra e-tidskrifterna till forskare och anställda genom att bjuda in dessa till
information i biblioteket. Enligt Sverrung ledde denna erfarenhet till en ny
marknadsföringsstrategi som innebar att biblioteket började uppsöka institutionerna, för att
informera om e-tidskrifter.157 Utifrån detta drar jag slutsatsen att forskare och övriga
anställda ute på högskoleinstitutionerna anses vara en viktig målgrupp för e-tidskrifterna
även på Chalmers bibliotek.

Min bedömning är att biblioteken i praktiken marknadsför tidskriftsdatabaserna mer till
forskare och anställda, den målgrupp som de till övervägande del anser ha störst behov av
vetenskapliga tidskrifter, då de utvecklat flest informationskanaler riktade mot dessa. Under
intervjuerna framkom det flera exempel på detta. På Södertörn får forskarna direkt förslag
på tidskrifter och övriga källor som passar deras ämnen, via forskningsbibliotekarierna. På
samtliga bibliotek får både forskare och studenter en del information om e-tidskrifterna via
de kurser och workshops som biblioteken riktar mot dem. Särskilt tydligt är det att KIB ger
forskarna mer information om e-tidskrifter än andra användargrupper genom bibliotekets
forskarutbildning, vilken är anpassad till deltagarnas ämnen och informationsbehov.

Samtidigt som de intervjuade på SUB menar att forskarna främst får information om
bibliotekets resurser om de själva har ett intresse av att skaffa sig det, så framgår det även
att bibliotekspersonalen ofta träffar de anställda på institutionerna då  de alltid passar på att
informera om sina tjänster. Dessutom förmedlas både studenter och forskare mycket
information via filialerna.

Utifrån dessa intervjuresultat framgår det tydligt att biblioteken prioriterar forskare
och anställda högst när de informerar om e-tidskrifter och övriga resurser, och därefter
studenterna. Enligt min slutsats är det inte avsiktligt som forskarna får mest information på
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grund av att de utgör en så viktig målgrupp, utan just för att bibliotekens kontaktvägar,
framför allt på SUB, fungerar bäst mot forskarna via bibliotekens samarbete med
institutionerna.

5.3 Bibliotekens marknadsföringskanaler

För att ta reda på hur olika forskningsbibliotek arbetar för att informera om e-tidskrifterna
till sina användare, och för att öka kunskaperna om och användningen av dem, sökte jag
efter material som skrivits om akademiska bibliotek och e-tidskrifter. Jag lyckades inte
finna någon litteratur som direkt handlade om marknadsföring av e-tidskrifter på
vetenskapliga bibliotek. Däremot fick jag fram en del internationella (främst amerikanska)
artiklar som handlade om  vetenskapliga biblioteks hantering av elektroniska tidskrifter på
ett mer övergripande plan. En del av dessa tog även upp problematiken med att få ut
information till användarna om tillgången på e-tidskrifter, och vissa innehöll beskrivningar
av metoder som biblioteken använt sig av för att få användarna att känna till resursen bättre
och använda den mer. Av de artiklar som jag tagit del av, var det betydligt fler som
handlade om marknadsföring av elektroniska resurser på bibliotek generellt, vilka även e-
tidskrifter ingår bland. Vissa artiklar  var mer praktiskt inriktade med förslag på hur
bibliotek kan arbeta för att bättre marknadsföra och öka användarnas kunskaper om de
elektroniska resurser som inte syns fysiskt i  biblioteket. Därmed fick jag även användning
att dessa artiklar, även om de inte direkt utgick ifrån enbart elektroniska tidskrifter.

I de artiklar som jag refererar till i kapitel 4, Teori och litteraturgenomgång, är det vissa
marknadsföringsaktiviteter som återkommer, och som har genomförts vid  flera av de
bibliotek som artiklarna handlar om.

- Bibliotekens webbsidor användes för att lyfta fram e-tidskrifterna.
- Biblioteken skickade information till institutioner och kunder. Främst via e-post, men i

vissa fall även via brev.
- Biblioteken publicerade artiklar och information i institutets/lärosätets gemensamma

nyhetsbrev.
- Biblioteken publicerade tryckt information, i form av faktablad, flygblad och affischer
- Användarundervisning
- Biblioteken demonstrerade e-tidskrifterna vid sammanträden på universiteten.
- e-tidskrifterna marknadsfördes när biblioteken höll "öppet hus " för att informera om

sin service.

Större delen av dessa metoder har använts även vid de bibliotek som ingår i uppsatsens
undersökning. Olikheterna ligger främst i prioritetsordningen och graden av användandet
av de olika metoderna. En annan  skillnad som jag kan urskilja är att de bibliotek som ingår
i litteraturmaterialet utfört ovanstående metoder mer eller mindre medvetet för att
marknadsföra e-tidskrifterna, för att få upp användningen av resursen. För de tre undersökta
biblioteken har avsikten främst inte varit marknadsföring, utan snarare att informera
användarna om tillgången på e-tidskrifter, på samma sätt som de informerar om alla
tjänster. Informationen som berör e-tidskrifterna får inte mer utrymme.
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Som jag tidigare konstaterat avviker SUB från denna generalisering, då de i
undersökningen framstår som det bibliotek som är mest marknadsföringsinriktat vad det
gäller bibliotekets service och tjänster.

Enligt Janine Schmidt är det en av bibliotekens viktigaste funktioner att tillhandahålla
information samt arbeta för att underlätta tillgången på sina resurser. Denna uppgift, menar
hon, har blivit viktigare sedan allt mer information lagras elektroniskt.158 Webbplats,
undervisning och kontakter, är de kanaler som de undersökta biblioteken främst använder
för att underlätta åtkomsten av sina elektroniska resurser.

5.3.1 Tryckt information och nyhetsbrev

Bland de bibliotek som beskrivs i litteraturgenomgången, är en vanlig
marknadsföringsmetod att publicera information eller artiklar om e-tidskrifterna i institutets
interna nyhetsbrev. Därigenom får biblioteken ut informationen till hela den målgrupp som
ofta anses vara den viktigaste, de anställda. Det vore därför rimligt att biblioteken i denna
undersökning använt samma metod, vilket de inte har gjort i särskilt stor utsträckning.

En förklaring till detta som undersökningen visar på, är att funktionen av tryckta
nyhetsbrev på många sätt ersatts av interna webbplatser och offentliga hemsidor.
Bibliotekarie 1 påpekar att samma information som biblioteket publicerar på den externa
webbplatsen, läggs ut även på KI:s intranät. Då forskare och anställda får information via
detta intranät, finns det inget behov av att samma information publiceras i ett tryckt
nyhetsbrev.

Även på universitetet finns det en intern sida för personalen, där biblioteket lägger ut
nyheter om bland annat e-tidskrifterna. Trots detta är SUB det bibliotek som till störst del
använt tryckt material för att få ut information till användarna om e-tidskrifterna.
Bibliotekarie 2 är den enda av de intervjuade som presenterat e-tidskrifterna i en
personaltidning, vilket hon gjorde när de stora tidskriftsavtalen drivits igenom. Dessutom
informerade SUB att tryckta tidskriftsprenumerationer skulle upphöra, i såväl personal-
som studenttidningen. Motsvarande information publicerade KIB enbart på webbplatsen.
Södertörn har inte publicerat någon information i student- eller personaltidningar om e-
tidskrifterna. Största anledningen till att Södertörn inte publicerat mycket tryckt
information om e-tidskrifterna är antagligen, vilket framgår av intervjuerna, att
tidskriftpersonalens tid inte räckt till detta. De funktionsansvariga har haft diskussioner om
att skylta mer i biblioteket för att nå ut bättre till användarna med information tjänsterna,
men har ännu inte haft tid till att verkställa planerna.

Under SuperJournal projektet marknadsförde biblioteken e-tidskrifterna till stor del via
tryckt material. Vid utvärderingen av projektet konstaterades det att ungefär en tiondel av
alla användare blev informerade om e-tidskrifterna via affischer, samt lika många av
broschyrer.159 Detta innebär att broschyrer och affischer är informationskanaler som
fungerar relativt bra. Utifrån resultaten av SuperJournal projektet, bedömer jag att tryckt
information är mer effektivt än vad de tre biblioteken i undersökningen utgår ifrån. De
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intervjuade på Södertörn förmodar att användningen av e-tidskrifterna är relativt låg, främst
på grund av användarnas bristande kännedom av resursen, samt att problemet bottnar i
svårigheten att få ut information från biblioteket till användarna. Samtidigt framgår det av
undersökningen att Södertörn inte ger ut mycket tryckt information, då jag undersökte
biblioteket fanns det ingen tydlig information om att biblioteket har tidskrifter även i
elektronisk form. Utifrån  detta drar jag slutsatsen att skyltar och broschyrer är en
marknadsföringsmetod som kan vara värd att utveckla på biblioteken.

SUB är det bibliotek som satsat överlägset mer på tryckt information, i jämförelse med
de andra två undersökta biblioteken. SUB informerar användarna redan vid ingången
tydligt om vilka tjänster och resurser som finns att tillgå i biblioteket, vilket de intervjuade
bibliotekarierna förklarar vara en medveten del av bibliotekets marknadsföring. Även vid
datorerna i biblioteket är skyltningen om vilka elektroniska resurser som finns att tillgå
tydlig för den informationssökande besökaren.

Enligt Publicker och Stocklosa marknadsförde biblioteket på NIH e-tidskrifterna genom
att i en monter presentera tillgången. 160 På liknande sätt informerar SUB i en monter
utanför huvudingången om nyheter som berör e-tidskrifterna.

Biblioteken som deltog i Super Journal projektet satte förutom affischer, även upp
skyltar vid hyllorna med information om tidskrifter som fanns tillgängliga elektroniskt.161

Sedan KIB sagt upp en stor del av sina tryckta prenumerationer har skyltar placerats ut vid
tidskriftshyllorna, vid de tryckta titlar som upphör, för att meddela att dessa bara finns
elektroniskt. Därmed hänvisar biblioteket användarna av en viss titel, direkt till tidskriftens
elektroniska motsvarighet. Samtidigt som läsarna av den tryckta utgåvan, i bästa fall
automatiskt övergår till Online-versionen, så kanske hänvisningen även bidrar till att
användaren upptäcker fler elektroniska titlar. Metoden som användes under SuperJournal
projektet är i princip densamma som KIB:s metod. Skillnaden är att biblioteken som deltog
i SuperJournal ämnade marknadsföra de elektroniska titlarna genom att vid de tryckta
tidskrifterna rekommendera användarna vidare till e-tidskrifterna, medan det för KIB är en
nödvändighet att hänvisa användarna från de tryckta titlarna till de elektroniska, då de förra
kommer att upphöra helt.

Vidare är en av Dawsons riktlinjer marknadsföring av e-tidskrifter just att placera
skyltar vid de tryckta titlarna i hyllorna som informerar om samma titlar Online. Därigenom
marknadsför biblioteket e-tidskrifter inom ett ämnesområde, till de användare som troligen
är mest intresserade av just dessa titlar.162 Dawsons rekommendationer är baserade på
utvärderingsresultaten av de metoder som prövades under SuperJournal projektet, vilket
borde innebära det att det är en effektiv metod att informera om e-tidskrifterna genom att
placera ut skyltar vid tidskriftshyllorna. Även tidskriftspersonalen på Södertörn planerar att
marknadsföra e-tidskrifterna på detta sätt, när de tryckta titlarna börjar övergå i elektronisk
form.

5.3.2 Webbplats

I dokumentanalysen ingick bibliotekens webbplatser. Syftet var att analysera dessa som
marknadsföringsmaterial och inte utifrån användarvänlighet och gränssnitt. Eftersom jag
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även är intresserad av det senare, har det varit svårt att inte ta upp brister i
användarvänlighet, i analysen av information på bibliotekens webbplatser.

Inom Super Journal projektet utvärderades effekten av de marknadsföringsmetoder som
beprövats. Enligt utvärderingen var bibliotekens webbplatser den mest synliga
marknadsföringskanalen, då flest användare kände till tillgången via dessa.163 Att informera
om e-tidskrifterna på bibliotekets webbplats är vidare den marknadsföringsmetod som
använts av samtliga bibliotek som beskrivs i de artiklar som jag refererar till i
litteraturgenomgången.

Både på KIB och SUB är bibliotekens webbplatser mycket stora kanaler för att få ut
information om e-tidskrifter och databaser. För KIB fungerar webbplatsen nästan
uteslutande som den enda stora informationskanalen. I undersökningen framgår det att de
bibliotekskunder som inte använder KIB:s tjänster via webbplatser, i stort sätt inte nås av
den information som biblioteket ger ut.

På NIH: s bibliotek i USA presenteras nytillkomna titlar under nyheter på
bibliotekets webbplats.164 Både KIB och SUB använder liknande metod som NIH då de
under nyheterna på startsidan tydligt informerar om nyinköpta tidskriftsdatabaser.
En bra funktion som KIB lagt ut på den webbsida där tidskriftsdatabasen ligger, är länken
"Nya e-tidskrifter", vilken leder till en lista med nya elektroniska titlar. Om denna länk fick
en tydlig placering även på startsidan, tror jag att skulle det kunna få fler att upptäcka nya
titlar och därmed leda till ett ökat användande av e-tidskrifterna. Att lägga ut en länk till
nya tidskriftstitlar, vid nyhetsrubrikerna på startsidan, är en enkel metod som även de andra
två biblioteken skulle kunna tillämpa.

Till skillnad från de andra två biblioteken ger Södertörn inte webbplatsen en lika central
nyhetsfunktion. Under den tidsperiod som jag analyserade webbplatsen, publicerades under
"Aktuellt" inga nyheter som berörde e-tidskrifterna. Däremot har Södertörn, enligt mitt
omdöme och i jämförelse med de andra undersökta biblioteken, lyckats lyfta fram tjänsten
e-tidskrifter tydligast på webbplatsen. Den synliga placeringen högst upp på sidan, i
kombination med att länken heter "e-tidskrifter" och möter användaren direkt på startsidan,
gör tjänsten lättare att hitta.

I övrig har Södertörns bibliotek, i förhållande till SUB och framförallt  KIB, lagt ut
minst information om e-tidskrifterna på webbplatsen. I jämförelse med de andra två
biblioteken, använder KIB webbplatsen överlägset mer till att publicera information om e-
tidskrifterna. KIB är mest informativa på sin webbplats om e-tidskrifterna, och andra
bibliotekstjänster. Användaren får information om tidskriftslistas innehåll, samt hålls
uppdaterade om vad som sker nationellt inom den elektroniska tidskriftsmarknaden.

Däremot anser jag att webbsidan om bibliotekets verksamhet, kunde ha innehållit
mer information om bibliotekets arbete med elektroniska tidskrifter. Från webbsidan leder
länkar vidare till information om KIB:s projekt, men att dessa även omfattar aktiviteter med
e-tidskrifter, framgår inte direkt.165
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Inget av biblioteken har använt för webben anpassade visuella hjälpmedel, exempelvis
genom att förstärka länken till e-tidskrifter med en bild som besökare kan förknippa med
tidskrifter. Ett sådant detalj  tror jag skulle kunna få fler att uppmärksamma e-tidskrifterna.

Kidd betonar i sin artikel att vid de bibliotek som deltog i PSLI-projektet var användningen
av e-tidskrifter förhållandevis låg, till stor del på grund av att e-tidskrifterna inte var
sökbara i bibliotekskatalogerna.166  I min undersökning framgår det att biblioteken på grund
av olösta katalogiseringsproblem, inte lagt in e-tidskrifter i katalogerna, vilket innebär att
hänvisningen till e-tidskrifterna från katalogerna inte är tillräckligt.

Lista förlagen eller titlarna på webbplatsen?

Till skillnad från biblioteket vid NIH167, har jag vid mina webbplatsanalyser aldrig sett att
biblioteken, under nyheter, publicerat namnen på nya elektroniska tidskriftstitlar. I stället
har de informerat om nya tidskriftsdatabaser, ibland med en kortare presentation av
databasernas innehåll. Om biblioteken i stället på startsidan lagt ut en lista på ett urval av de
titlar som tillkom med den nya databasen, samt gett användarna en kortare beskrivning av
titlarnas inriktning, skulle det kunna bidra till att fler användare upptäckte nya elektroniska
tidskriftstitlar användbara inom sina ämnen. Anledningen till att SUB och KIB inte
presenterar nya titlar på det viset, antar jag beror på brist på tid i kombination med att
biblioteken inte vill lägga ut för mycket information på startsidan då det skulle göra
webbsidan mindre lättöverskådlig.

Även de bibliotek som deltog i SuperJournal projektet lade ut förteckningar med
tillgängliga titlar på sina webbplatser, vilket bidrog till flest upptäckter av e-tidskrifterna.168

Vidare påpekar Kidd i sin artikel om PSLI-projektet att biblioteken skulle kunna få
betydligt fler att använda e-tidskrifterna, om de förtecknade titlarna på webbplatserna samt
länkade direkt till tidskrifterna, i stället för att hänvisa till förlagen eller databaserna.169

Även Dawson ger uttryck för samma åsikt, att det är mer användaranpassat att direkt lista
de e-tidskrifter som finns via alfabetiska och ämnesindelade listor.170

Biblioteken som jag undersökt ger användaren möjlighet att söka fram titlar såväl
via databaserna som från alfabetiskt ordnade listor, från webbsidorna där e-tidskrifterna
ligger tillgängliga. SUB och Södertörn har även ämnesindelat titlarna, medan KIB:s
alfabetiska förteckning representerar ett urval av relevanta elektroniska titlar. Därmed
underlättar biblioteken det för användarna att från tidskriftsdatabaserna hitta de e-tidskrifter
som passar deras informationsbehov. Men utifrån de uppfattningar om marknadsföring som
framkommer i artiklarna, anser jag att biblioteken skulle kunna få upp användningen av e-
tidskrifterna om de direkt på startsidan försökte lyfta fram vissa bredare titlar.
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5.3.3 E-post

SuperJournals undersökning visade vidare att brev och e-post var en effektiv metod, då
denna marknadsföring var målinriktad direkt till enskilda användare. Därigenom visade
biblioteken att de hade kunskaper om sina användares informationsbehov. 171

Inget av de bibliotek som ingår i denna undersökning har använt e-postfunktionen
på liknande sätt för att marknadsföra e-tidskrifterna. Utifrån intervjuresultaten drar jag
slutsatsen att biblioteken inte har tid eller resurser till att sätta sig in i sina användares
informationsbehov så väl att de skulle kunna skicka ut brev eller e-post till enskilda med
förslag på tidskriftstitlar inom för dem lämpliga ämnen. På Södertörn fyller däremot
forskningsbibliotekarierna en motsvarande funktion då de bevakar olika ämnen, och
regelbundet håller forskare uppdaterade med nytt material och nya referenser. Därmed
ingår det i forskningsbibliotekariernas arbete att känna till lämpliga e-tidskrifter och
rekommendera dessa till forskarna.

I intervjuerna framgick det att de tidskriftsansvariga på såväl Södertörn som på KIB
i enskilda fall skickar information via e-post angående e-tidskrifter till forskare. SUB
verkar använda e-posten mer systematiskt då de skickar ut viktiga medelanden till
institutionerna, med nyheter som berör bland annat e-tidskrifter.

Men de intervjuade på Södertörn och SUB verkar inte anse att e-post är en särskilt
givande metod för att få ut information, då utskicken ofta följs av relativt låg respons. På
SUB är bibliotekariernas intryck att långt ifrån alla anställda på universitetet tar till sig den
information som skickas ut med e-post till institutionerna angående e-tidskrifterna. Även
Södertörns databasansvarigs initiativ att låta användarna skicka in egna önskemål gällande
databaser och e-tidskrifter, mötte ett lågt gensvar. De intervjuades erfarenheter är därmed
motsatta de som gjordes under SuperJournal projektet.

Om biblioteken i denna undersökning inte har tid eller resurser till att genomdriva
målinriktade marknadsföringsinsatser som att skicka brev eller e-post riktade till enskilda
användare, skulle de kunna använda samma metod som biblioteket på NIH. De
marknadsförde e-tidskrifterna genom att sprida informationen till en bred användargrupp
via e-postlistor.172 SUB gör på liknande sätt när de vill få ut information till de anställda på
universitetet, då de skickar ut e-post till institutionerna.

Utifrån intervjun med Bibliotekarie 1, är min uppfattning att de anställda på KIB är
relativt vana vid att ta till sig information via Internet och e-post. Därmed tror jag att en
e-postlista som nådde ut till samtliga forskare och anställda på KIB, skulle fungera bra som
informationskanal. Även Bibliotekarie 1 påpekar att en generell e-post som gick ut till alla
anställda på KI skulle underlätta informationsvägarna mycket, men att det är för svårt att ha
den överblicken på institutet. E-post har använts som marknadsföringskanal av samtliga
bibliotek som beskrivs i litteraturen, ofta med givande resultat. Utifrån detta drar jag
slutsatsen att de tre bibliotek som ingår i min undersökning skulle kunna underlätta sina
informationsvägar om de utvecklade ett system för att nå ut till fler användare bättre via e-
post.
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5.3.4 Kontaktkanaler

Pinfield menar att akademiska bibliotek alltid haft en central funktion som
informationsförmedlare gentemot den större organisationen. Hans beskrivning av detta
förhållande, är att biblioteken bör fungera som gränssnittet mellan förlagen och övriga
kolleger på institutionen. 173 Som jag tolkar detta resonemang så menar Pinfield att det
ligger på bibliotekens ansvar att ständigt hålla organisationens anställda  informerade om de
elektroniska tjänster som biblioteket tillhandahåller. Genom att i arbetet mot övriga
verksamheten informera om e-tidskrifterna och lyfta fram olika tidskriftsdatabasers innehåll
för de olika institutionerna, marknadsför biblioteken sina e-tidskrifter för en stor målgrupp.
Biblioteken som ingår i denna undersökning arbetar på detta sätt genom sina täta kontakter
utåt mot institutionerna.

KIB och SUB informerar mycket om e-tidskrifter och andra tjänster via sina möten
med biblioteksrådet respektive biblioteksnämnder.

I de artiklar som refereras till i kapitel 5, beskrivs hur universitetsbibliotek marknadsför
sina e-tidskrifter på olika sätt, vid sammanträden och seminarier när bibliotekspersonalen
träffar övriga anställda på organisationen. Publicker och Stoklosa framhåller i sin artikel att
biblioteket vid NIH ofta deltar i olika seminarier och inbjudningar som organisationen
ordnar, samt utnyttjar dessa tillfällen till att marknadsföra bibliotekets elektroniska resurser
genom att demonstrera webbplatsen. 174

På SUB försöker man arbeta på samma sätt, genom att alltid informera om e-tidskrifterna
när bibliotekspersonalen vid olika möten träffar studenter, anställda eller forskare.
Bibliotekarie 3 påpekar dessutom att varje gång hon deltar vid biblioteksnämndernas
möten, passar hon på att informera om de elektroniska tidskrifterna.

Biblioteket på Södertörn har ingen motsvarighet till de biblioteksnämnder/-råd som finns på
både SUB och KIB, vilket innebär att institutionerna inte får någon regelbundet information
från biblioteket på samma sätt som användarna på de övriga biblioteken får. Dock utnyttjar
även bibliotekspersonalen på Södertörn varje möte med övrig personal på högskolan, till att
informera om bibliotekets elektroniska resurser.

Att bygga kontakter med övriga verksamheten och presentera sin service är enligt
Bell den effektivaste formen av marknadsföring för informationsinstitutioner, vilket innebär
att samtliga bibliotek marknadsför e-tidskrifterna när de informerar om dem vid de tillfällen
då de sammanträder med övriga organisationen. 175

"Öppet hus" är en annan metod som biblioteket på NIH arbetar med på institutet , för att
marknadsföra e-tidskrifter och andra resurser.176 Hur detta fungerade framgår inte i artikeln,
men enligt Annika Sverrung hade inte biblioteket på Chalmers inte någon större framgång
då de bjöd in forskare och övriga anställda till "öppet hus" i syftet att marknadsföra sina e-
tidskrifter. Erfarenheter som denna ledde till att Chalmers bibliotek valde att satsa på ett
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175 Bell, 2001, s 362ff.
176 Publicker, Stoklosa, 1999, online.
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mer utåtriktat marknadsföringsarbete genom att i stället besöka institutionerna, för att
sprida information om e-tidskrifterna.177

Även på SUB innebär en stor del av informationsarbetet att bibliotekspersonalen
söker upp institutionerna, för att delta vid möten eller andra sammanhang. Ett tydligt
exempel på detta är "Institutionsoffensiven", den satsning som innebar att de
ämnesansvariga bibliotekarierna sökte upp institutionerna och presenterade bibliotekets e-
tidskrifter, tillsammans med andra tjänster och nyheter.
Enligt Bibliotekarie 1 brukade personalen på KIB tidigare besöka institutionerna för att
sprida information om bibliotekets tjänster. Han tror att det finns behov av sådana
marknadsföringsinsatser även i dag, men betonar samtidigt att det kräver för mycket tid och
resurser för att biblioteket ska satsa på det.
Inom PSLI-projektet, som Tony Kidd skriver om, ordnade biblioteken "electronic journal
parties", för olika institutioner och arbetsgrupper.178 Utifrån övrig litteratur som jag tagit
del av verkar denna aktivitet inte ha utförts vid andra bibliotek som beskrivs. Inte heller de
bibliotek som ingår i min undersökning har genomfört någon liknande
marknadsföringsaktivitet. SUB är det enda bibliotek som arrangerat ett seminarium enbart
inriktat på Elektroniska tidskrifter, vilket var den konferens om e-tidskrifter som hölls i
september 2001 och som jag besökte för min undersökning. Då detta seminarium fick stor
uppskattning, anser de intervjuade på SUB att temadagar och konferenser är en mycket
givande metod för att nå ut med information.

Även om samtliga bibliotek använder sina kontakter med de olika institutionerna på
respektive lärosäte, till att försöka få ut information om sina elektroniska tjänster, så är
denna informationskanal störst på SUB. Utifrån intervjuerna är mitt intryck att SUB har den
mest regelbundna kontakten med de olika institutionerna, och är det bibliotek som arbetar
mest med att försöka sprida information om sina resurser via de kontaktvägar som de
utvecklat.

5.3.5 Användarundervisning och informationsdisken

Undersökningen visar att informationsdisken och användarundervisning utgör viktiga
informationskanaler, framför allt är de störst ut mot studenterna.

När jag inledde uppsatsarbetet, förväntade jag mig inte att informationsdisken skulle
vara en sådan stor informationskanal. I motsats till vad undersökningen visar, förutsatte jag
att biblioteken i allmänhet satsade mer på tryckt information. Det framkommer tydligt i
undersökningen att en synlig och välanvänd informationsdisk, på ett naturligt sätt även får
funktionen av en stor informationskanal utåt. Det är en central kanal som på ett självklart
sätt når ut till en bred målgrupp.

En uppfattning som Bibliotekarie 2, 3 och 5 delar är att den mest givande metoden för att
informera studenter om e-tidskrifter och andra tjänster, är att utnyttja den direktkontakt som
uppstår när de kommer till biblioteket för att få hjälp. Då kan personalen direkt visa
användarna databasen med tidskrifter från bibliotekets webbplats, när de har ett behov av
denna information.

                                                
177 Sverrung, 2001, muntlig källa
178 Kidd, 1997
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Denna inställning är jämförbar med Pinfields uppfattning att biblioteken bör verka som
gränssnittet mellan resurserna och användarna på olika lärosäten, då det är biblioteken som
tillgängliggör de e-tidskrifter som förlagen publicerar.179 Eftersom den service som utförs i
informationsdisken kanske är bibliotekens synligaste och mest använda, tänker jag mig i
denna diskussion den som en del av gränssnittet mellan biblioteket och dess besökare.
Enligt det resonemanget hör även andra kanaler, som skyltar, katalog, webbplats, till ett
biblioteks gränssnitt. I en bibliotekslokal är det framför allt informationsdisken som
fungerar som bibliotekets ansikte utåt mot besökarna, och genom att där informera så
mycket som möjligt om bibliotekens elektroniska resurser har de möjlighet att nå ut till
många användare.

Bibliotekarie 5 resonerar på samma sätt som Pinfield då hon betonar att det är hela
personalens ansvar att i sitt arbete utåt mot användarna, ständigt informera om bibliotekets
resurser. Detta ser hon som en del av bibliotekets marknadsföringsarbete. Även Bell är  av
åsikten att hela personalen med sin service och kunskap bidrar till att marknadsföra
informationsverksamhetens tjänster.180

Pinfield påpekar samtidigt att marknadsföring i kombination med undervisning är en
förutsättning för att användandet av en elektronisk tjänst ska öka. Både Pinfield och
Schmidt menar att elektroniskt lagrad information kräver större kunskaper av användarna i
informationssökning och källkritik, vilket samtidigt ökar deras behov av handledning. De
betonar att det är bibliotekens ansvar att göra elektroniska resurser med lättillgängliga, och i
det arbetet ingår att ge användarna den handledning de behöver för att använda rätt
informationskällor.181

KIB är det bibliotek som satsar mest på att ha en omfattande
undervisningsverksamhet, som riktar sig till samtliga studenter då den är obligatorisk. Trots
de undervisningstillfällen som Södertörn och SUB erbjuder, är det svårt för biblioteken att
nå ut med information den vägen, mycket på grund av att kurser och introduktioner inte är
obligatoriska. På Södertörn satsar biblioteket mycket mer på att få ut information till
studenterna via undervisning, än genom webbplatsen eller med tryckt material. Att långt
ifrån alla studenter väljer att delta i de kurser som biblioteket erbjuder, innebär därför att en
stor del av studenterna inte får särskilt mycket information om bibliotekets bestånd av e-
tidskrifter.

Genom att arbeta för att integrera biblioteksutbildningar med studenternas
obligatoriska kurser tror jag att Södertörn och SUB bättre skulle nå ut till studenterna med
information om vilka resurser biblioteken tillhandahåller, och därigenom på sikt öka
användningen av exempelvis tidskriftsdatabaser.

Däremot får detta antagande inte stöd av utvärderingen av SuperJournal projektet,
vilket visade att väldigt få av användarna uppmärksammat e-tidskrifterna genom de kurser
som biblioteken ordnade. I sammanfattningen av projektet förklaras detta med att dessa
kurser ofta innehåller så mycket information om bibliotekens tjänster.182 Utifrån sina
erfarenheter av SuperJournal projektet är vidare en av Dawsons  rekommendationer för att
marknadsföra e-tidskrifter på bibliotek, att erbjuda särskilda kurser där deltagarna enbart
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undervisas i att använda e-tidskrifter.183 Biblioteket på NIH arbetar på detta sätt, då de dels
lyfter fram fördelarna med e-tidskrifter vid all användarundervisning, dels håller seminarier
inriktade på Elektroniska tidskrifter där deltagarna får undervisning i att använda dessa från
bibliotekets webbplats.184

Bibliotekarie 4 på Södertörn menar att ett syfte med den användarundervisning som
biblioteket ordnar åt studenterna är att marknadsföra de elektroniska resurserna. Även om
tidskriftsdatabasen presenteras vid dessa tillfällen, så driver biblioteket ingen undervisning
med särskild inriktning på e-tidskrifter. Detsamma gäller även den undervisning som de
andra två biblioteken i undersökningen bedriver.
Då SUB inte har tillräckligt med resurser för att erbjuda ett omfattande kursutbud anpassat
till alla studenter med information om samtliga tjänster, är min slutsats att biblioteket inte
har resurser till att bedriva ytterligare användarundervisning med speciell inriktning på e-
tidskrifter. Av samma orsak skulle det antagligen vara svårt även för Södertörn att bygga
upp en sådan utbildningsverksamhet. KIB, som i jämförelse med SUB har mer tillgångar att
fördela till sin utbildning, skulle troligtvis ha större möjligheter till att erbjuda sådana
kurser, men på KI finns inte samma behov av ytterligare information om e-tidskrifterna. En
orsak till att användandet av e-tidskrifter är så utbrett på KIB, kan vara att bibliotekets
utbildningsverksamhet delvis är obligatorisk, samt tillräckligt omfattande för att många
användare ska ha tillräckliga kunskaper om resurser viktiga för dem. Samtidigt förklarar
Bibliotekarie 1 att större delen av användarna på KI är forskare, vilket inte beror på att de
får mer information än studenterna, utan på att e-tidskrifter är mer lämpade forskares
informationsbehov.

Att informationsdisken är en sådan stor informationskanal bland de undersökta biblioteken,
är intressant då den inte nämns i det material som ligger till grund för
litteraturgenomgången. Jag utgår ifrån att de artiklar som handlar om marknadsföring av
bibliotekens elektroniska resurser inte tar upp informationsdisken, då de ser den som en
självklar del av bibliotekets informationsservice och inte som en marknadsföringsmetod.
Även de intervjuade nämner informationsdisken som en viktig kanal för att nå ut med
information och handledning till användarna, inte främst som en marknadsföringskanal.

Jag ser ganska naturliga orsaker till att informationsdisken en mycket stor
informationskanal ut mot studenterna för de undersökta biblioteken, eftersom det främst är
studenter som besöker bibliotekslokalen på ett universitet eller en högskola för att utnyttja
dess tjänster. Undersökningen visar dessutom att biblioteken har andra kanaler ut mot
forskare och övriga anställda.

Bibliotekarie 2 på SUB bekräftar uppfattningen att informationsdisken är en
effektivare informationskanal mot studenterna. Hon menar att studenterna antagligen inte är
mottagliga för all den information som förmedlas dem under de visningar och
introduktioner biblioteket ordnar, vilket innebär att informationsdisken får stor betydelse
för att de ska känna till bibliotekets resurser.

Enligt Bibliotekarie 1 är det inte så vanligt på KIB att studenterna rekommenderas
att använda e-tidskrifterna när de söker information. En orsak kan vara att KIB har ett stort
antal medicinska databaser i sitt bestånd, vars innehåll ofta är bredare och passar
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studenterna bättre. E-tidskrifternas innehåll är mer användbart för forskarna. På KIB verkar
främsta syftet med att informera om e-tidskrifterna i biblioteket vara att direkt visa hur de
hittar rätt artiklar och får ut dessa. Därmed används informationsdisken inte som en
marknadsföringskanal första hand, vilket inte anses vara nödvändigt på KI där
användningen av e-tidskrifterna redan är stor.

5.3.6 Jämförelser och orsaker

I tabellen nedan försöker jag illustrera hur mycket de undersökta biblioteken använder olika
marknadsföringskanaler, i syftet att göra en jämförelse. Kryssen markerar vilka metoder
biblioteken använder, och jag har valt att använda flera kryss på en skala från ett till tre, för
att visa att ett bibliotek använder en kanal mer än de övriga.

Marknadsförings
Aktivitet

KIB SUB Södertörns högskola

Tryckt material XXX X
Webbplatser XXX XX X
e-post X XX X
Kontakter utåt XX XXX X
Undervisning XXX X XX
Informationsdisk XX XX XX
Uppföljning X XXX

En sammanställning av tabellen visar att SUB med 16 kryss använder flest kanaler, därefter
kommer KIB med 12 markeringar, medan Södertörn med 8 kryss enligt tabellen
marknadsför e-tidskrifterna minst. Samtidigt vill jag betona att valet av antalet kryss bygger
på egna bedömningar gjorda utifrån min undersökning, och inte nödvändigtvis återspeglar
en fullständigt korrekt bild av verkliga förhållanden.

Nedan ämnar jag förklara skillnader mellan biblioteken och orsaker till bibliotekens
olika användning av olika marknadsföringskanaler.

SUB är det bibliotek som satsat mest på tryckt information och på marknadsföring i
allmänhet. Min slutsats är att det på SUB finns en större tradition av att sprida information
via tryckta källor, vilket även blir än nödvändighet när organisationen är så stor, då det är
svårt att utveckla informationskanaler som effektivt når ut till alla anställda och studenter.
Utifrån den utförda materialanalysen, broschyrer publicerat av universitetet och dess
webbplats, anser jag att Stockholms universitet verkar vara relativt marknadsföringsinriktad
organisation. Därmed är det naturligt att biblioteket, som en del av den större
verksamheten, följer samma inriktning.

Jag utgår alltså ifrån att universitetet, och därmed även universitetsbiblioteket, har
en mer inarbetad vana av att medvetet marknadsföra sina tjänster och förtjänster. Då detta
marknadsföringsinriktade arbetssätt var universitetets riktlinje innan informationstekniken
började användas för att få ut information, har det antagligen varit mer naturligt att fortsätta
sprida information via tryckta medier parallellt med elektronisk information.

När det gäller Södertörns högskola har jag observerat, att man på många sätt arbetar
för att marknadsföra verksamheten och dess kursutbud, då det är en relativt ny högskola
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inriktad på att attrahera nya studenter. I sammanhanget är det intressant att biblioteket inte
arbetar på samma sätt ut mot sina användare på högskolan, för att marknadsföra sina
tjänster och resurser. Jag tror att många av bibliotekets tillgångar skulle användas mer om
biblioteket satsade på ett mer utåtriktad och marknadsföringsinriktat arbetssätt, något som
skulle vara givande inte minst för studenterna.

Att KIB publicerar mycket information om medicinska e-tidskrifter på sin webbplats, tolkar
jag som en naturligt utveckling av att de är ansvarsbibliotek för medicin, och ska bevaka
och tillhandahålla relevant material inom medicin som forskningsområde. Samtidigt var
medicinsk forskning tidig med att publicera vetenskapligt material elektroniskt, och
elektroniska tidskrifter är en stor spridningskanal för medicins information. En självklar
konsekvens av detta är att e-tidskrifter är en stor och viktig källa även för medicinska
bibliotek och deras användare. Dessutom ingår det i KIB:s ansvarsarbete att hantera
upphandlingen av nya medicinska tidskriftsdatabaser, bevaka nya titlar och administrera
nya avtalsperioder, ett arbete som tidigare helt tillhörde BIBSAMs ansvarsområde. Att KIB
publicerar mer material om e-tidskrifter och avtalen som gäller för databaserna, än
undersökningens andra två bibliotek, ser jag som en uppenbar utveckling av detta
upphandlingsarbete.

Användningen av elektronisk information på KI är sedan längre tid tillbaka mer
utbredd, samtidigt som KIB länge haft en tydlig framförhållning inom
informationsteknikens område. Min slutsats är att detta är en stor anledning till att
satsningen på tryckt informationsmaterial inte är stor på KIB.

KIB använder vidare inte tryckta nyhetsbrev riktade till de anställda för att presentera e-
tidskrifterna, antagligen av samma anledning. Eftersom e-tidskrifter varit tillgängliga på
institutet länge, menar Bibliotekarie 1 att större delen av de anställda på KI redan är
rutinerade användare av de e-tidskrifter de behöver. Vidare tror jag att KIB på ett tidigt
stadium valde att satsa på att sprida information via webbaserade kanaler, och ge mindre
prioritet år muntliga och tryckta kanaler, vilket jag även uppfattar som en stor anledning till
att KIB anser att det är mindre nödvändigt med en mer uppsökande verksamhet för att
sprida information om e-tidskrifterna och övriga tjänster.

Undersökningen visar att uppfattningen på KIB är att den information som läggs ut på
bibliotekets webbplats är tillräckligt för de anställda på KI. Samtidigt påpekar Bibliotekarie
1 att det är svårt för biblioteket att nå ut till de användare som inte använder sig av
bibliotekets webbplats, då dessa hamnar utanför bibliotekets informationsnät. Detta
förhållande får mig att ifrågasätta huruvida den information som publiceras på  webbplatsen
egentligen räcker för KIB:s användare. Antagligen skulle de nå ut till fler om de som SUB
satsade mer på tryckt information i bibliotekslokalen. Men jag inser samtidigt att bruket av
enbart elektroniska informationskanaler är en prioritering som KIB har gjort, som de
förutsätter att deras användare efter en övergångsperiod kommer att anpassa sig till.

En fråga som jag ställer mig när jag studerar undersökningsmaterialet är varför KIB har den
mest omfattande utbildningsverksamheten? Även detta ser jag som en utveckling av att
medicin som vetenskapligt område var tidigt med att publicera information elektroniskt,
vilket innebar att allt mer information blev åtkomlig elektroniskt på medicinska bibliotek.
Detta medförde mer arbete för bibliotekspersonalen att ta fram rätt material åt användarna,
då många inte hanterade att söka i databaser själva. Därigenom konstaterade KIB snabbt
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vikten av att utveckla en omfattande utbildningsverksamhet, dels för att hjälpa studenter
och forskare att hitta rätt informationsmaterial, dels för att underlätta bibliotekets
arbetsbörda. Bibliotekarie 1 påpekar att en stor anledning till att KIB försöker ge
användarna så mycket handledning som möjligt i att själva söka fram och ta ut relevanta
artiklar direkt från datorn, är för att personalen ska slippa det extraarbete som det innebär
att ta emot dessa artikelbeställningar i informationsdisken och via e-post.

Att KIB har en väl utvecklad utbildningsverksamhet, genom vilken en stor del av
informationen om bibliotekets tjänster går ut till forskare och studenter, ser jag som
ytterligare orsak till att satsningen på tryckta informationskanaler är mindre.

Att det inte finns något biblioteksråd på Södertörn kan vara en orsak till att information om
bibliotekets elektroniska resurser inte alltid når samtliga anställda. I stället fungerar
forskningsbibliotekarierna som direkta kanaler ut mot forskarna.

Men för Södertörns bibliotek förefaller det ligga vissa svårigheter i att bygga upp
kontinuerliga kontakter med institutionerna på högskolan. Enligt Bibliotekarie 4 strävar
personalen för att få ut information om bibliotekets resurser till institutionerna, men
problemet verkar vara att de tillfällen bibliotekets personal har möten med lärare och övrig
personal är för få.

En förklaring till att Södertörn inte informerar om sina resurser i personaltidningar eller
nyhetsbrev kan vara att högskolan såväl som biblioteket är jämförelsevis nya verksamheter.
Därav har biblioteket ännu inte utvecklat systematiska informationskanaler till de anställda,
och är ännu inte tillräckligt integrerat med den övriga informationsförmedlingen på
högskolan, för att publicera eget material i interna nyhetsbrev. Men detta är mina egna
antaganden och ingenting som undersökningsresultaten ger uppenbara belägg för.

En stor anledning till att Södertörn inte ger ut mycket information i tryckt form, är
troligen att Bibliotekarie 5 anser att direkt information vid informationsdisken och
undervisning når mottagaren bättre. Min slutsats är att denna uppfattning lett till att
Södertörn satsar mer på att informera via undervisning är via andra kanaler.

Bibliotekarie 5 tror inte att studenter eller forskare skulle börja använda e-tidskrifter
i större utsträckning för att de tilldelades mer tryckt material, eftersom de redan har tillgång
till tryckt information i överflöd. Samtidigt anser jag att Södertörn skulle kunna ge e-
tidskrifterna mer utrymme via fler informationskanaler, exempelvis på webbplatsen och via
skyltar, eftersom tidskriftspersonalen upplever att biblioteket inte når tillräckligt många
studenter med sin kursverksamhet.

Den inställning till informationsförmedling som råder hos de bibliotekarier som arbetar
med elektroniska tidskrifter, ser jag som en bidragande orsak till att muntliga, direkta
informationskanaler blivit större ut mot studenterna än andra informationsvägar. En
återkommande uppfattning är att den mest effektiva marknadsföringsmetoden är att
informera användarna i biblioteket om vilka resurser som finns, när de har ett definierat
informationsbehov. Då kan personalen direkt visa de elektroniska tidskrifterna från
bibliotekets webbplats, samt ge dem handledning i att söka i dessa.
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5.3.7 Hur ska e-tidskrifter marknadsföras?

För att återgå till Heather Dawsons utarbetade förslag över hur e-tidskrifter bör
marknadsföras, så menar hon att en väldigt effektiv metod är att känna till sina användares
informationsbehov. Därigenom kan marknadsföringen riktas in på vissa forskare, som i
bästa fall för informationen om e-tidskrifterna vidare till sina studenter. Vidare betonar
Dawson vikten av att vara medveten om vad som ska marknadsföras och varför, och menar
att biblioteken måste ha kunskaper om de olika tidskriftsdatabaserna, deras innehåll och
inriktning. Därmed kan de bättre marknadsföra relevanta databaser till användare
verksamma inom särskilda ämnesområden.185

I mina intervjuer med Bibliotekarie 4 och 5 på Södertörns högskolebibliotek, framgår det
inte hur mycket information om e-tidskrifterna som forskarna får via
forskningsbibliotekarierna. Då jag ansåg jag samlat in tillräckligt med material till
uppsatsen, intervjuade jag inte någon av dessa. Eftersom databaserna oftast är
ämnesinriktade, tror jag att forskningsbibliotekarierna som redan är väl insatta i forskarnas
informationsbehov och områden, skulle kunna påverka användningen mycket. Genom att
känna till databasernas innehåll kan de marknadsföra vissa tidskrifter till forskarna,
intressanta för deras ämnen.

Bibliotekarierna på KIB och SUB skulle antagligen få arbeta mycket för att i
praktiken följa Dawsons rekommendationer, då de under intervjuerna gett uttryck för
svårigheten med att känna till alla anställda på respektive lärosäte, vilka är komplexa
organisationer bestående av många institutioner. Bibliotekens bestånd av tidskriftsdatabaser
är vidare mycket omfattande, att skaffa sig  tillräckliga kunskaper om varje databas innehåll
och fördelar skulle vara en resurskrävande verksamhet.
Men KIB och SUB har bra kontakt med vissa intresserade forskare, och om biblioteken
håller dessa uppdaterade med information om för deras ämnen relevanta e-tidskrifter så
kanske det kan leda till ytterligare fler användare. Men som tidskriftsansvarige på KIB
påpekar, är de forskare som har god kontakt med biblioteket och som håller sig uppdaterade
med nyheter angående dess tjänster, redan vana användare av tidskriftsdatabaser.
Svårigheten ligger i att informera de användare som inte har samma intresse.

Enligt Dawson är det en effektivare metod att sprida information om e-tidskrifter på
ämnesnivå än att försöka marknadsföra dem som en enda användbar tjänst.186 Bibliotekarie
1 på KIB ger uttryck för den motsatta åsikten. KIB:s användare känner till vilka e-
tidskrifter som biblioteket erbjuder inom deras ämnen och använder dessa titlar efter behov.
De titlar som tillhör smala ämnesområden är inte intressanta för fler än kanske en eller ett
par forskare, och det går inte att arbeta för att få upp användningen av dessa. Därför tror
inte Bibliotekarie 1 att det går att marknadsföra e-tidskrifterna på titelnivå, då många titlar
bara intresserar vissa användare. Samtidigt menar Bibliotekarie 1 att det är innehållet som
styr användningen. Om KIB följde Dawsons råd och marknadsförde särskilda titlar eller
databaser, tillhörande vissa bredare ämnesområden som många användare på KI tillhör,
skulle de kanske kunna få fler att upptäcka denna del av beståndet. Men jag måste även
hålla i beräkningen att Bibliotekarie 1 anser att användningen av e-tidskrifterna, enligt
erhållen statistik,  är hög på KI och att inga större marknadsföringsinsatser är nödvändiga.
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5.4 Uppföljning och utvärdering

En av mina frågeställningar för denna undersökning var "Följer biblioteken upp
användningen av e-tidskrifterna?". Det jag ville ta reda på var ifall biblioteken uppföljer
den rådande användningen av de tidskriftsdatabaser som de förvärvar, inför nya
prenumerationer och avtal eller eventuellt i syfte att planera olika
marknadsföringsaktiviteter.

Bell redogör för hur marknadsföringsprocessen på informationscentra kan
genomföras, och anser att den inledningsvis bör omfatta en förberedande undersökning.
Detta innebär att utvärdera användandet av den informationstjänst som ska marknadsföras,
kartlägga hur mycket den används och vad användarna anser om tjänsten. 187

Vidare betonar Pinfield att det är ohållbart att enbart köpa in ett paket e-tidskrifter,
och tillhandahålla dessa till kunderna utan att följa upp hur resursen används. Biblioteket
måste reda ut hur utbrett användandet av tidskrifterna är, och vilka som eventuellt inte
använder dem. 188

Under intervjuerna försökte jag ta reda på hur biblioteken följer upp användningen av de e-
tidskrifter som de prenumererar på, vilket visade att uppföljningsarbetet ser väldigt olika ut
på de bibliotek som ingår i undersökningen.

KIB har till viss del börjat granska det statistikmaterial som de får från de förlag
som ingår i BIBSAM-avtalen, däremot har bibliotekspersonalen på Södertörn inte arbetat
med att följa upp användningsstatistiken från tidskriftsdatabaserna. Att biblioteken inte
använt statistiken mer konstruktivt, beror på att det är ett komplicerat arbete att
sammanställa den svårutlästa statistik som förlagen för närvarande skickar. Bibliotekarie 2
på SUB har dock utfört ett omfattande arbete med att sammanställa den statistik som
biblioteket fått via BIBSAM-avtalen. Genom att jämföra statistiken från år till år, har hon
kartlagt hur användningen har ökat sedan SUB började med e-tidskrifter.

Återkommande i den litteratur som behandlar marknadsföring eller hantering av
bibliotekstjänster,  är vikten av att utvärdera användningen av de tjänster som förvärvats. I
Lönns artikel betonas att användarundersökningar har en stor betydelse när nya tjänster
kommer till, utifrån aspekten att de satsar stora resurser på dessa tjänster.189 Detta
resonemang ger mig anledning att reagera över att biblioteken i min undersökning inte
lägger ner mer tid och arbete på att följa upp användningen av tidskriftsdatabaserna eller
utvärdera användarnas behov inför nya prenumerationer, samtidigt som de prioriterar att
satsa stora kostnader på att bygga upp omfattande elektroniska tidskriftsbestånd

Bell betonar även att när en organisation planerar att marknadsföra en tjänst, är det viktigt
att samla in användarnas åsikter kring tjänsten och servicen av den. En av de
insamlingsmetoder som hon upp tar upp för detta är enkätundersökningar.190

SUB är det enda bibliotek som utfört utvärderingar av användarnas åsikter om
bibliotekets tjänster, där e-tidskrifterna ingår. Problemet för SUB med dessa
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undersökningar är att de inte ger en  sanningsenlig bild av hur stort användandet är eller
samlar in alla användares åsikter, då det är en sådan liten del av samtliga användare som
svarar på bibliotekets enkäter.

På Södertörn och KIB arbetar personalen inte efter några rutiner för att följa upp
användningen av de elektroniska tidskrifterna, men genom kontakter med användarna har
de fått en viss överblick över situationen. Bibliotekarie 1 menar att de på KIB har
uppmärksammat att större delen av användarna är nöjda med e-tidskrifterna och
bibliotekets övriga tjänster, utifrån den positiva respons som de bemöter i
informationsdisken och får via e-post. De intervjuade på SUB och Södertörn är medvetna
om att det finns ett behov bland användarna att få mer information om bibliotekets resurser
och att större marknadsföringsinsatser antagligen skulle öka användandet av e-tidskrifterna.
På alla tre bibliotek lägger personalen märke till såväl forskare som studenter som inte alls
känner till elektroniska tidskrifter eller hur de används. Det framkommer av många
användares förfrågningar när de söker information i biblioteken, eller när de skickar in
artikelbeställningar.

Enligt Bell är det framför allt icke-användare som dessa som är viktigast att
kartlägga, när en organisation förbereder marknadsföringsarbetet av en tjänst. Information
om de användare som inte utnyttjar tjänsten väldigt värdefull, för att kunna arbeta för att
förbättra tjänsten samt för att få upp användandet av den. 191

Ett problem som framkommer i intervjuerna är att de forskare och lärare som inte
använder e-tidskrifterna i sitt arbete, är de som är minst mottagliga för den information som
biblioteken på olika sätt sprider. De tillhör inte de kunder som biblioteken har bra kontakter
med eller regelbundet träffar. För mig framstår det därför tydligt att denna målgrupp av
samma anledning är svårare att fånga upp i olika användarundersökningar. De
enkätundersökningar som SUB utfört, som lagts ut på webbplatsen och i biblioteket, når av
naturliga skäl inte fram till de kunder som inte söker upp biblioteket eller använder
bibliotekets webbaserade tjänster som e-tidskrifter och databaser. Därmed går det inte att
samla in icke-användarnas åsikter om dessa tjänster eller kartlägga varför de inte använder
exempelvis e-tidskrifter. Denna problematik tar Bell inte upp, och hon beskriver inte heller
praktiskt hur en organisation ska arbeta för att utvärdera icke-användarna av en tjänst.

Det finns ytterligare faktorer som begränsar bibliotekens möjligheter att kartlägga
vilka användargrupper som inte utnyttjar de elektroniska tidskrifterna. Även om biblioteken
noga granskar det statistikmaterial som de får har de ingen möjlighet att urskilja på vilka
institutioner tidskriftsdatabaserna används mycket, respektive lite eller inte alls, då dessa
uppgifter inte redovisar IP-adresserna för de datorer som tjänsten har används på. Men även
om statistiken redovisade användningen på IP-nivå så skulle biblioteken inte kunna se
vilken användarkategori som använde tidskriftsdatabaserna på bibliotekets offentliga
datorer, då dessa kan användas av alla besökare, menar Bibliotekarie 2. Däremot tror jag att
om statistiken visade hur stor användningen av  e-tidskrifterna är på bibliotekets datorer,
skulle biblioteken få ett större begrepp om hur mycket tjänsten utnyttjas av studenterna, då
det generellt är dessa som söker information på bibliotekets terminaler.

Undersökningen visar att SUB uppenbarligen är det bibliotek som utfört den mest
grundliga utvärderingen av användningen av e-tidskrifterna. Vidare är det enbart SUB som
genomfört utvärderingar av användarnas åsikter av bibliotekets olika tjänster, där även e-
tidskrifter ingår. Även om dessa utvärderingar inte samlat in tillräckliga resultat angående
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just e-tidskrifterna, så visar det ändå att SUB är det bibliotek som i jämförelse med de andra
två biblioteken i undersökningen satsar överlägset mest på utvärdering och uppföljning av
bibliotekets tjänster och användningen av dem.

Som nämnt anser Bell att det är genom att kartlägga vilka som inte använder resursen, som
en organisation kan planera och utföra effektiva marknadsföringsaktiviteter.192 På de
undersökta biblioteken arbetar personalen inte aktivt med att försöka öka användningen
bland de användargrupper som inte använder e-tidskrifterna, främst för att de inte hittat
något effektivt sätt att göra detta på. Södertörns Bibliotekarie 4 menar att bibliotekarier inte
är några marknadsförare, vilket även denna undersökning visar på.

En stor begränsning utgörs av att användarundersökningar såväl som
marknadsföringsinsatser är resurs- och personalkrävande, framför allt på SUB och
Södertörn, vilket utgör ett stort  problem som Bell inte behandlar i sammanhanget. De
ytterligare faktorer som hindrar biblioteken att driva igenom målinriktade
marknadsföringssatser för att få upp användandet inom vissa användargrupper, är av
naturliga skäl samma faktorer som begränsar biblioteken att urskilja vilka målgrupper som
använder tidskriftsdatabaserna minst.

5.4.1 Uppföljning av marknadsföringsmål

Marknadsföring handlar enligt Kotler och hans efterföljare inom ämnet om att sätta upp
mål som organisationen ska arbeta för att uppnå genom sin marknadsföringsverksamhet.193

För detta krävs att organisationen arbetar fram planer för hur dessa mål ska uppnås, och
bestämmer vilka metoder som ska användas. Därefter bör marknadsföringsprocessen leda
fram till en avslutande uppföljningsfas, där resultatet av den marknadsföring som
genomförts utvärderas. I denna fas görs en bedömning av marknadsföringsaktiviteternas
effektivitet genom att analysera vilka mål som uppnåtts.

Inget av de bibliotek som ingår i denna undersökning har genomfört någon
välplanerad marknadsföringsprocess liknande de som Kotler  eller Bell skriver om, för att
öka användningen av e-tidskrifterna.194 Vidare har de inte satt upp några mål för e-
tidskrifterna, hur dessa ska användas eller vilken nivå som användningen bör ligga på.

Det är tydligt att Bell utgår ifrån Kotlers nyare marknadsföringsteori då hon betonar att
marknadsföring av informationstjänster är inte främst en vinstgivande process, utan bör
innebära att organisationen identifierar kundernas behov och arbetar för att tillgodose
dessa.195 En metod är att visa användarna tillgången på e-tidskrifter och handleda dem i att
använda dessa, när de vänder sig till biblioteket för att de har ett tydligt behov av
information. Om denna information motsvaras av innehållet i en tidskriftsdatabas, blir
kunden nöjd med informationen och anser att e-tidskrifter är en användbar tjänst. Det är
enligt Bell detta som utgör en lyckad marknadsföring. I denna bemärkelse marknadsför
biblioteken tidskriftsdatabaserna då de arbetar mot att informera användarna så mycket de
kan i informationsdisken, när de kommer dit och har ett uttalat informationsbehov.
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Bibliotekarie 5:s åsikt att detta är en mer givande marknadsföringsmetod än att skylta i
biblioteket eller ge ut informationsblad, stämmer därmed väl överens med Bells
uppfattning.

Enligt Bells syn på marknadsföring av informationstjänster är målsättningen nöjda kunder,
då dessa kan bidra till att användandet av tjänsten sprids och upprätthålls.196 Enligt denna
uppfattning är det inte ett ökat användande av e-tidskrifterna, som borde vara målet med att
marknadsföra tidskriftsdatabaserna.
Ett mål som jag utifrån den undersökning jag utfört anser att biblioteken skulle sätta upp är
att betydligt fler inom lärosätet, studenter, lärare och forskare, ska få mer information om
tillgången på e-tidskrifter och kunskaper i att använda dessa. Detta skulle vara ett mål
baserat på användarnas behov, då det i undersökningen visat sig att de intervjuade på såväl
Södertörn som SUB anser att användningen av de tidskriftdatabaser som biblioteken
tillhandahåller är för lågt, beroende på att användarna inte har tillräckliga kunskaper om
resursen.

Utifrån det kan biblioteken planera för hur de ska arbeta för att uppnå detta mål.
En metod kan vara att marknadsföra e-tidskrifterna, vilket skulle innebära att biblioteken
måste planera vilka marknadsföringsaktiviteter de ska genomföra och hur.

Oavsett hur många av icke-användarna som skulle utnyttja resursen om de fick mer
information om den, så skulle deras behov av e-tidskrifter tillgodoses samtidigt som
användandet till viss del skulle gå upp. På ett övergripande plan skulle biblioteken på det
sättet kunna genomföra en marknadsföringsprocess enligt Kotlers teorier197, för
elektroniska tidskrifter eller andra resurser.

5.5 Marknadsföring och bibliotek

En intressant frågeställning som uppkommit när jag arbetat med undersökningen, är hur
biblioteken arbetar marknadsföringsinriktat i syftet att sprida information om
verksamhetens service och tjänster. Vidare ifrågasätter jag i sammanhanget huruvida
marknadsföring över huvudtaget ingår i verksamheten.

En slutsats jag kommit fram till är att de undersökta biblioteken inte arbetar
medvetet med marknadsföring enligt den process som beskrivs av Kotler och Bell, genom
att sätta upp målsättningar och planera vilka metoder och aktiviteter som biblioteket ska
arbeta med för att uppnå dessa mål. 198

Både Södertörn och SUB har marknadsföringsansvarig personal, vilket innebär att
marknadsföringsinriktade intentioner finns på dessa verksamheter, även om e-tidskrifterna
inte integrerats så mycket i detta arbete när min undersökning utförs.
Däremot anser jag inte, utifrån min analys av informationsmaterial och webbplatser, att
biblioteken marknadsför sina resurser via dessa kanaler då materialets innehåll främst är
allmänt informerande. Bibliotekarie 1 på KIB bekräftar min uppfattning att biblioteket
egentligen inte arbetar avsiktligt med marknadsföring.

Jag får utifrån intervjuerna intrycket av att KIB:s verksamhet är tillräckligt
integrerad med institutets forskning och utbildning för att bibliotekets information ska nå ut
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till användarna, vilket gör mer marknadsföringsinriktade aktiviteter mindre nödvändiga. På
Södertörn har biblioteket som jag tidigare diskuterat ännu inte arbetat fram bra metoder för
att få ut all viktig information till samtliga användare. Därmed framträder Södertörn i min
undersökning som det bibliotek som arbetar minst med marknadsföring och av e-tidskrifter
och andra resurser. Samtidigt ger de via sin webbplats den tydligaste hänvisningen till e-
tidskrifter, då webbsidan layoutmässigt lyfter fram länken till tidskriftsdatabasen mest.

SUB däremot framstår i jämförelse med de andra två biblioteken, som betydligt mer
marknadsförande i den information som de riktar utåt och mot användarna. SUB är det
bibliotek som är bäst på att marknadsföra såväl biblioteket som dess resurser, både på
webbplatsen och inte minst i broschyrer. Informationen innehåller mycket positiva
värderingar, och även om e-tidskrifterna i denna marknadsföring underordnas övriga
elektroniska tjänster och inte lyfts fram så mycket enskilt.

Ytterligare en reflektion som jag gjort under undersökningsarbetet, är att biblioteken främst
informerar om e-tidskrifterna när behoven uppstår. Exempelvis skickar personalen på KIB
och Södertörn e-post till forskare som beställer artikelkopior från tidskrifter som finns
elektroniskt, för att informera dessa om den elektroniska versionen. På SUB och även på
Södertörn marknadsförs e-tidskrifterna till studenterna främst när de kommer till
informationsdisken för att få hjälp att hitta information, och elektroniska tidskrifter är en
informationskälla som passar bra till deras sökbehov. Enligt de intervjuade behöver
studenterna i allmänhet inte e-tidskrifter i sina studier, och biblioteken informerar inte om
resurser för att skapa ett behov som eventuellt inte finns. Biblioteken anpassar
marknadsföringen till kundens behov, vilket överrensstämmer med Bells och Kotlers
teorier199. I allmänhet rekommenderar inte biblioteken användarna att använda just e-
tidskrifterna, eller andra informationskällor, för att marknadsföra dessa och få upp
användningen. Det är användarens informationsbehov som avgör vilka resurser biblioteken
hänvisar denne till.

Jag anser att denna metod indirekt kan fungera som marknadsföring, eftersom
användarna får information om tjänsten och upptäcker dess fördelar, i samband med att de
har behov av den information som en elektronisk tidskrift tillhandahåller. Däremot anser
jag inte att det är en välplanerad eller målinriktad marknadsföringsmetod.

Enligt den undersökning som jag utfört anser de intervjuade att många användare
saknar kunskaper i att självständigt ta reda på vad biblioteken har för resurser. För
biblioteken ligger samtidigt svårigheten i att få ut information till användarna samt att hitta
metoder för att marknadsföra resurserna bättre. Därmed är min slutsats att biblioteken
behöver förbättra kontakt- och informationsvägarna från biblioteken ut till övriga
verksamheten och arbeta fram effektivare metoder för att få ut information till samtliga
användargrupper. Vidare tror jag att biblioteken skulle få stor nytta av att utveckla sitt
arbete med uppföljning, för att utvärdera hur användningen olika förvärv ser ut.

5.6 Förslag till fortsatt forskning

Uppsatsens undersökning har lett fram till många intressanta resultat som visar hur
akademiska bibliotek arbetar med elektroniska resurser och vilka informationskanaler de
har ut mot sina användare. I uppsatsen framträder även vilka synsätt på marknadsföring
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som råder på biblioteken och olika faktorer som begränsar ett mer marknadsföringsinriktat
biblioteksarbete. Men inom ämnet finns fler infallsvinklar som uppsatsen inte behandlar,
och undersökningens resultat lämnar många frågor öppna för vidare forskning.

En mycket intressant forskningsinriktning skulle vara att undersöka hur biblioteken
generellt arbetar med marknadsföring, i syftet att sprida information om verksamheten och
dess service. En viktig fråga är huruvida marknadsföring över huvudtaget ingår i
verksamheten. Ingår marknadsföring i bibliotekens handlingsplaner och har biblioteken satt
upp några mål för verksamheten som de vill uppnå med hjälp av marknadsföring, enligt den
process som beskrivs av Kotler och Bell?200 Eller är detta ett arbetssätt som inte fått någon
förankring hos de svenska forskningsbiblioteken. Skulle ett mer marknadsföringsinriktat
arbetssätt förändra och förbättra verksamheten för många bibliotek? Kanske saknas ett
modernt marknadsföringsperspektiv i de svenska forskningsbiblioteken. Vidare kvarstår
möjligheten att behovet av att marknadsföra biblioteken service och tjänster inom
utbildningsverksamheter egentligen inte är så stort.

Ytterligare en aspekt på uppsatsens ämne som kan vara givande att undersöka grundligare,
är studenternas användning och kunskaper av elektroniska tidskrifter. Genom en
enkätundersökning skulle det gå att ta fram en övergripande bild av hur stor del av
studenterna som känner till och använder e-tidskrifter i sina studier. I en sådan
undersökning skulle de studenter som känner till tidskrifterna vara intressantast att
kartlägga, för att utreda hur de hur de blivit informerade om e-tidskrifter och lärt sig att
hitta till tidskriftsdatabasen. Hur stor användning har dessa studenter haft av elektroniska
tidskrifter i sina studier? Då skulle det gå att kartlägga om det är många studenter som inte
känner till resursen på grund av bristande information från biblioteken. Vidare skulle en
sådan undersökning kunna bekräfta eller dementera den uppfattning på biblioteken som
denna uppsats visar på, att studenter inte har ett särskilt stort behov av vetenskapliga
elektroniska tidskrifter. Genom att utföra en enkätundersökning bland användarna skulle
man dessutom kunna utreda vilka informationskanaler som bäst nått fram. Därigenom
skulle det gå att undersöka vilka marknadsföringsaktiviteter som är mest effektiva, och som
biblioteken skulle kunna satsa mer på.

Vidare skulle det vara intressant att utforska bibliotekens arbete med att utvärdera
användningen av sina tjänster och användarnas åsikter av dessa. I bakgrundskapitlet tar jag
upp det problem som framkommer Lönns artikel, att bibliotek ofta köper in elektroniska
tjänster, utan att följa upp hur dessa används och vilket behov av olika resurser som finns
bland användarna.201 Det kunde därför vara lämpligt att jämföra hur olika bibliotek arbetar
med utvärdering och utreda vilka förhållanden som begränsar biblioteken att följa upp
användningen av nya tjänster.

I uppsatsen framkommer det även att de intervjuade upplever flera svårigheter med att
nå ut till samtliga användare med relevant information från biblioteket. Om det inom
arbetets ram funnits tid och utrymme för det, skulle det varit givande att mer djupgående
kartlägga vilka problem biblioteken har med att marknadsföra och nå ut med information
om de elektroniska tidskrifterna. I sammanhanget skulle vara relevant att utreda vilka
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svårigheter bibliotek i allmänhet har med att nå ut med information om sina elektroniska
resurser och diskutera hur dessa svårigheter kan överbryggas.

Sammanfattning

E-tidskrifter började publiceras på webben i början av 1990-talet, och har sedan dess utökat
forskningsbibliotekens utbud av vetenskaplig information avsevärt. Samtidigt som
användarna har fått tillgång till en stor mängd tidskrifter direkt till datorn, förutsätter det att
de har kunskaper om bibliotekens resurser. I denna uppsats ifrågasätts hur
forskningsbibliotek arbetar för att användarna ska känna till och använda de e-tidskrifter
som finns tillgängliga från läroverkens nätverk. Marknadsför biblioteken denna tjänst på sin
webbplats, ingår de i bibliotekens användarundervisning eller sprider de mer informationen
via tryckt material?

Dessa frågor har jag försökt besvara genom att utföra en undersökning på tre
universitets- och högskolebibliotek, Karolinska Institutets bibliotek (KIB), Stockholms
universitetsbibliotek (SUB) och Södertörns högskolebibliotek.

Biblioteken går ofta ihop i konsortier och upphandlar e-tidskrifter tillsammans via
licensavtal från förlag eller leverantörer. I Sverige har BIBSAM fungerat som samordnare
av ett  konsortium sedan 1997 och administrerar upphandlingen av tidskriftsdatabaser. I
konsortiet deltar Sveriges samtliga universitets- och högskolebibliotek. Förlagens ökande
priser för tidskriftsdatabaser har inneburit problem för biblioteken, som genom delta i
konsortieavtal kan få igenom lägre priser och bättre avtal. Undersökningen omfattar enbart
de e-tidskrifter som biblioteken upphandlar via BIBSAMs nationella licensavtal.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om biblioteken marknadsför de elektroniska
tidskrifter som de har tillgång till via nationella avtal och om biblioteken följer upp
användningen av e-tidskrifterna, samt hur de i sådana fall utgör detta arbete.
För att ta reda på detta har följande frågeställningar ställts upp:

- Marknadsför forskningsbiblioteken de elektroniska tidskrifter de har tillgängliga i sitt
bestånd? Om detta är fallet, vilka kanaler och metoder använder biblioteken för att
marknadsföra e-tidskrifterna till studenter och anställda?

- Följer biblioteken upp användningen av e-tidskrifterna? Hur genomför de i sådana fall
detta uppföljningsarbete?

För att utföra undersökningen har metoderna dokumentanalys och kvalitativa intervjuer
använts. Inom dokumentanalysen har jag analyserat allt informations- och
marknadsföringsmaterial som jag fått tag på,  som webbplatser, skyltar och  broschyrer.
Intervjuerna har utförts med de bibliotekarier på biblioteken som arbetat med hanteringen
av e-tidskrifter på olika sätt. Under intervjuerna försökte jag ta reda på om biblioteken
marknadsför e-tidskrifterna även via mer direkta kanaler, som e-post, undervisning eller
informationsdisken. Dessutom frågade jag om biblioteken följer upp användningen av de
tidskriftsdatabaser som de tillhandahåller.
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Som bakgrund till undersökningen refererar jag till Philip Kotlers etablerade
marknadsföringsteori. Enligt Kotler är marknadsföring en process som omfattar analys,
planering, genomförande och uppföljning. I detta ingår att definiera kundens behov och
arbeta fram metoder för att uppfylla dessa. En viktig del av processen är att sätta upp mål
för verksamheten, som man vill uppnå med hjälp av marknadsföring. Fiona Bell beskriver
en marknadsföringsprocess som är mer anpassad till informationsservice, som också sätter
kundens behov i centrum. Inför marknadsförandet av en tjänst är det viktigt att utvärdera
hur mycket tjänsten används och vad användarna har för åsikter om den.

I litteraturgenomgången hänvisar jag till artiklar som handlar om olika projekt som
utförts på forskningsbibliotek, för att marknadsföra e-tidskrifter.

I litteraturen återkommer vissa marknadsföringskanaler, som genomförts inom olika
projekt. Några av dessa är webbsidor, e-post, tryckt material som nyhetsbrev, faktablad och
affischer, användarundervisning, sammanträden och seminarier.

Undersökningen visar att biblioteken främst använder muntliga, direkta
marknadsföringskanaler, som undervisning och informationsdisken. Undervisning är en
viktig kanal ut mot studenter, då de inte nås av bibliotekens andra informationsvägar.
Informationsdisken och undervisning är stora kanaler på Södertörn och SUB, där
bibliotekariernas inställning är att studenterna tar till sig information bättre när de kommer
till biblioteket med ett definierat informationsbehov.

Undersökningsresultat visar vidare att webbsidor är en mycket stor
informationskanal för KIB och SUB. I litteraturgenomgången nämns ofta att e-post som
skickats ut till forskare och institutioner är en effektiv marknadsföringsmetod. Denna metod
är betydligt mindre använd bland de undersökta biblioteken. De intervjuade på SUB och
Södertörn anser inte att e-post når fram till användarna särskilt bra. I litteraturen framgår att
många bibliotek informerade om e-tidskrifterna i tryckta nyhetsbrev och personaltidningar.
I uppsatsen är min slutsats att på KIB och SUB har nyhetsbrevens funktion ersatts av
webbplatsernas nyhetsspridning, men framför allt av webbaserade intranät. Södertörn
använder däremot inte intranät för att sprida nyheter. En del artikelförfattare betonar även
vikten av att informera om resurserna vid sammanträden  och konferenser. Denna metod är
välanvänd främst på SUB. Kontakter med institutionerna är för övrigt mycket viktiga
informationskanaler för SUB  och KIB.

Undersökningen klargör att bibliotekens licensavtal för e-tidskrifterna inte innefattar några
begränsningar när det gäller antalet användare eller användningens storlek. Det är fördelar
som BIBSAM har förhandlat fram. Därmed har avtalen ingen inverkan på användningen
eller bibliotekens marknadsföring av resursen.

Södertörn har inte följt upp användningen av e-tidskrifterna genom att granska
användarstatistik eller med andra metoder. KIB har börjat följa statistiken i liten skala.
Däremot har en mer omfattande uppföljning av användningen utförts på SUB, där
användarstatistiken sammanställts.

På samtliga bibliotek upplevs det som ett problem att nå ut till samtliga användare
med information om biblioteket resurser. Dessutom är det svårt att satsa mer på
marknadsföring då det är både tid- och resurskrävande.

När det gäller det informationsmaterial som jag analyserat, så är min slutsats att
biblioteken använder dessa för att informera om e-tidskrifterna, inte främst i
marknadsförande syfte. KIB och Södertörn använder inte några kanaler för att medvetet
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marknadsföra sina resurser. SUB skiljer sig från de övriga biblioteken i denna fråga, då de
både via webbplats och tryckt material marknadsför sina tjänster, även om de inte
marknadsför e-tidskrifterna direkt. Södertörn skulle kunna utveckla fler
marknadsföringskanaler ut mot sina användare, samt metoder för att nå ut med information
bättre. På KIB är uppfattningen att e-tidskrifterna används i hög utsträckning och att
användarna känner till dem väl, därför satsar biblioteket inte mer på
marknadsföringsaktiviteter.

I uppsatsen ifrågasätter jag huruvida marknadsföring överhuvudtaget ingår i de undersökta
bibliotekens verksamheter. Biblioteken utför inte planerade marknadsföringsaktiviteter,
utan informerar om resurserna när behoven uppstår.

 Ett mål som biblioteken skulle kunna sätta upp är att få kunderna att känna till och
använda de resurser som de har behov av i sina studier eller arbeten. Vidare är slutsatsen att
biblioteken behöver förbättra informationskanalerna från biblioteken ut till övriga
verksamheter och arbeta fram effektivare metoder för att få ut information till samtliga
användargrupper.
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 Bilaga 1: Tidskriftsdatabaser upphandlade via nationella avtal
- tillgängliga på  samtliga bibliotek i undersökningen

Databas Förlag / leverantör Ämnesinriktning

ACS - American Chemical
           Society

American Chemical Society Vetenskapliga tidskrifter
inom olika ämnen

Emerald MCB University Press Ekonomi, marknadsföring,
bibliotek- och info.vetenskap

Ideal202 Academic Press Naturvetenskap, matematik

Link Springer Verlag Naturvetenskap,
samhällskunskap

Project Muse Johns Hopkins University
Press

Humaniora,
samhällsvetenskap

ScienceDirect Elsevier Naturvetenskap,
samhällsvetenskap, teknik

Science and Science Now American Association for the
Advicement of Science

Naturvetenskap
(Tidskriften Science)

203

                                                
202 Databasen Ideal/ Academic Press har upphört fr o m 1/1 2003. Tidskrifter som tidigare funnits tillgängliga
via Ideal finns nu i Elseviers databas Science Direct. Mer information se
http://www.info.sciencedirect.com/librarian_help/ideal_integration/index.shtml
203 Kungl biblioteket / BIBSAM, Databasförteckning, kb.se/bibsam/ dbupphdl/baser/lista.htm
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Bilaga 2: Intervjufrågor avtal och statistik

Licens- och avtalsdokument

Vilka avtal med förlagen har biblioteken för e-tidskrifterna?

Har biblioteket några dokument över avtal som ingåtts med de förlag som e-tidskrifterna
köpts in ifrån? - som visar hur avtalen med förlagen ser ut?

Har biblioteket några dokument över vad som ingår i licensavtalen med de olika förlagen?
Vilka villkor gäller för dessa avtal? rättigheter, skyldigheter och så vidare?
Vilken typ av användande som ingår i avtalet och vilka användare
(studenter, anställda, besökare ’walk-in-use’)

Har biblioteket några dokument som visar vad de betatalar  för e-tidskrifterna eller
vilka prismodeller som gäller?
För vad betalar de? Vilka användare, användningsområden, tjänster, med mera?

Statistikmaterial och policydokument

För biblioteket någon statistik över användningen av e-tidskrifterna?

Har biblioteket från förlagen fått några statistiskuppgifter över användningen av de e-
tidskrifter som köps in från dessa, eller över de databaser som tidskrifterna ingår i?

Har ni några biblioteksrapporter över arbetet med e-tidskrifter, vad det gäller upphandling,
urval, användning, underhåll, uppföljning, utvärdering och så vidare?

Har ni några policydokument över arbetet med e-tidskrifter,
regler för användande, inköp, avtal med mera?

Hur sker bibliotekets upphandling av e-tidskrifter?
Hur ingår biblioteket i licensavtal med förlagen?
ÿ BIBSAM-konsortiet
ÿAnnat konsortium
ÿ Direkta avtal med förlagen
ÿ Tidskriftsagenter
ÿ Annat inköpssätt

Vilka licensavtal har biblioteket för sina e-tidskrifter?
ÿ Licensavtal för hela biblioteksorganisationen (alla filialer, huvudbibliotek)
ÿ Licensavtal för de enskilda biblioteksenheterna
ÿ Licensavtal för hela högskolan/universitetet/institutet
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Bilaga 3: Intervjufrågor marknadsföring

Jag ämnar studera hur biblioteken på sina webbplatser och i sina lokaler valt att
marknadsföra de e-tidskrifter som de har tillgängliga, och hur tydlig denna information är

Hur arbetar ni på biblioteket för att informera användarna om att e-tidskrifter finns
tillgängliga?

Hur informerar biblioteket studenterna om de elektroniska tidskrifter de har
tillgängliga i sitt bestånd och gratis tillhandahåller studenterna?

Finns det särskild personal som ansvara för detta?

Vilka kanaler och metoder använder biblioteken för att informera användarna om
e-tidskrifterna och få dem att använda dessa?
ð användarundervisning, sökverkstäder
ð e-post
ð affischer, broschyrer, flygblad
ð rekommendationer vid informationsdisken
ð information i studenttidningar, fakultetspublicationer, etc
ð informationen riktas till lärare i förhoppning om att de ska rekommendera e-tidskrifter till
sina studenter
ð
annat_____________________________________________________________________

Vilken/vilka målgrupper riktar ni bibliotekets utbud av elektroniska tidskrifter till?
ð forskare
ð studenter
ð anställda/lärare
ð allmänheten
ð alla besökare
ð annan-
_______________________________________________________________________

Informerar ni om tillgången på e-tidskrifter särskilt till denna målgrupp?

På vilka sätt?
Hur sprider ni information om e-tidskrifterna till denna målgrupp?
Genom vilka kanaler?
ð e-post
ð extra användarundervisning, introduktioner, informationssökning?
ð publicerar informationen på institutionens eller den interna (för anställda) webbplatsen
nyhetsbrev
ð broschyrer, flygblad, affischer riktat särskilt till denna målgrupp?
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Används e-tidskrifterna de redan så mycket som avtalen tillåter, så att ingen
ytterligare  marknadsföring behövs?

I er bibliotekskatalog går det inte att söka på elektroniska tidskrifter.
Varför finns inte beståndet av elektroniska tidskrifter inlagt i katalogen.
ð tjänsten är inte inlagd på grund av tids- och resursbrist.
ð biblioteket har inte överblick över alla elektroniska titlar som de har tillgång till via olika
   paketavtal och databaser, och då skulle katalogen inte ge en fullständig bild av  detta
   bestånd.
ð Vi skulle inte hinna uppdatera katalogen i samma takt som förlagen ändrar i det
    tidskriftsutbud som de erbjuder

Ingår biblioteket i något avtal där det betalar extra för ett större antal eller
obegränsat antal användare?

Genom att delta i nationella avtal som administreras och genomförs av BIBSAM har
Biblioteket skaffat tillgång till flest elektroniska tidskrifter. Stämmer det?

Så  den vanligaste kostnadsmodeller för förvärv av e-tidskrifter följer de prismodeller
som generellt sätt gäller vid BIBSAMs alla Nationella avtal?

Vid dessa avtal beräknas bibliotekens kostnad för e-tidskrifterna efter antal forskare
och studenter verksamma vid lärosätet.

Tillåter dessa avtal endast ett begränsat antal användare?

Finns det några begränsningar i avtalen som påverkar bibliotekets sätt att sprida
informationen om tillgången på e-tidskrifter?

Arbetar biblioteket för att dessa e-tidskrifter ska användas så mycket som avtalen
tillåter?
Sprider extra information om tillgången på dessa e-tidskrifter?

I de fall biblioteket har gratis tillgång till en uppsättning e-tidskrifter, utan
begränsningar vad det gäller användarna, marknadsförs dessa e-tidskrifter mer .

Utvärdering och uppföljning

Hur utvärderar biblioteket användarnas intryck av och åsikter om de elektroniska
tidskrifterna?
ð ingen utvärdering
ð användarundersökningar
ð förslagslåda
ð via en interaktiv webbtjänst (formulär eller e-post)
ð sammanställning av muntligt framförda kommentarer
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ð statistik från förlag eller tjänst
ð egen statistik
ð annat-
________________________________________________________________________

Uppföljer biblioteket på något sätt användningen av de elektroniska tidskrifter som
de prenumererar på?
- antal användare
- typ av användare
- vilka använder dem mest
- vilka använder dem inte
- antal nedladdade artiklar
- vilka e-tidskrifter/databaser som används mest

Hur gör ni detta?
- användarstatistik från inloggningar och nedladdade artiklar?
- användarundersökningar


