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Socialmedicinsk tidskrift på nätet har genomslag i svensk
hälsopolitisk debatt - Mer än 25 000 besök på smt under första
året på nätet
Socialmedicinsk tidskrift (smt) har sedan 1924 varit ett forum för svenska forskare att
lyfta fram och diskutera olika samhällsvetenskapliga och socialmedicinska frågor - på
svenska och primärt för en svensk läsarskara. Sedan den nya redaktionens övertagande hösten 2008 har innehållet breddats till att, förutom att behålla den socialmedicinska inriktningen, även öppna upp för andra folkhälsovetenskapliga områden.
En nätbaserad upplaga som Open Access tidskrift (dvs. fritt tillgängliga artiklar på
nätet) finns sedan november 2009, genom stöd från Forskningsrådet för Arbetsliv
och Socialvetenskap (FAS). En läsarundersökning har genomförts av besök på smt´s
hemsidor under det första året dvs. 1 jan-31 dec 2010. Under året gjordes 25 316
besök på hemsidan med den högsta toppen av besökare när numret om ”Vård på
lika villkor - drivkrater och motkrafter” publicerades. Besöken motsvarade 20 267
enskilda besökare och dessa tittade på 85 216 sidor under i genomsnitt 2 minuter.
Besökarna kom från 77 länder men 23 428 av besöken kom från svenska läsare.
Hälften av besökarna ”tittade in” då avvisningsfrekvensen var 52 %, dvs. man kollade och lämnade webbsidan. Men detta skall jämföras med antalet prenumeranter
på pappersupplagan som idag är ca 350 stycken. Sedan år 2007 har antalet prenumeranter halverats till dagens antal. Att smt trots det kan ges ut beror på det stöd vi
fått från FAS och från Vetenskapsrådet och från olika lärosäten som köpt upp t.ex.
klassuppsättningar som stöd till tryckning och redaktionellt arbete. Erfarenheterna
från bl.a läsarundersökningen visar att smt är ett viktigt forum för granskning av vård,
socialpolitik och folkhälsa. Vidare så har vi till redaktionen fått mail om att smt, inte
minst forskningsöversikten i numret om ”Vård på lika villkor” haft ett stort genomslag i
den svenska hälsopolitiska debatten. I styrelsen för tidskriften och på redaktionen söker vi fortsatt efter att finna finansieringsformer för att smt även framgent skall kunna
vara en skrift som kan ge kunskapsbaserade underlag till stöd för folkhälsoarbetet,
praktiskt och teoretiskt, och i svensk hälsopolitisk debatt.
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