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Socialmedicinsk tidskrift – överlever genom altruistiska insatser
Socialmedicinsk tidskrift (smt) i sin 90-nde årgång är fortsatt ett forum för svenska
forskare att lyfta fram och diskutera olika samhällsvetenskapliga och socialmedicinska
frågor - på svenska och primärt för en svensk läsarskara.
Årets läsarundersökning omfattar tidsperioden 1 jan - 31 dec år 2012. Under året gjordes 21 924 (År 2011: 27 519 och 2010: 25 316) besök på hemsidan, från totalt 62 länder. 18 651 av dessa kom från Sverige. Besöken från Norge, Danmark och Finland var
1914, 244 och 555. Besöken motsvarade 15 762 (År 2011: 21 876 och 2010: 20 267)
enskilda besökare och dessa tittade på 81 497 (2011: 97 044 och 2010: 85 216) sidor
under i genomsnitt 2,57 (2011: 2,5 och 2010:2) minuter, med spridning 4,25 i Jämtlands
län och 2,25 i Uppsala län. Genomsnittligt besöks 3,91 sidor per besök i Sverige med
en spridning för svenska läsare på 5,27/ besök i Jämtlands län till 2,70/ besök i Södermanlands län. 30 procent är besökare som återvänder till tidskriften flera gånger, vilket
motsvarar 6 628 besökare. Den svenska Topp 10 listan för besökare under 2012 fördelat efter geografiska områden i Sverige är 1. Stockholms län 5649 besökare, 2. Västra
Götaland 2777, 3. Skåne 1779, 4. Jönköpings län 1054, 5. Östergötlands län 886, 6.
Västerbottens län 804, 7. Kronobergs län 582, 8. Uppsala län 571, 9. Gävleborgs län
552 och 10. Västernorrlands län 473 besök. Erfarenheterna från läsar-undersökningen
visar att smt fortsatt är ett viktigt forum för granskning av vård, socialpolitik och folkhälsa.
Vi ser således ett fortsatt stort antal läsare på nätet, men antalet prenumeranter har
minskat. Minskningen de senaste 5 åren har varit: År 2009 477, 2010 405, 2011 321,
2012 258 och nu 2013 – 222 prenumeranter. Att tidskriften fortsatt kan ges ut är en
effekt av ekonomiskt stöd från främst forskningsrådet FAS. Vi säljer även nummer i
samband med publicering av nya nummer som avser täcka delar av trycknings och
distributionskostnader. Men smt fungerar främst tack vare frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram. Det här
innebär att smt blir till genom oegennyttigt arbete främst på fritiden hos en rad engagerade folkhälsoarbetare.
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