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Inledning 
Detta paper redogör för det första delresultatet i det sk Delfistudien, en undersökning av de 
svenska bibliotekens forskningsbehov. Studien har bekostats av Svensk Biblioteksförening 
och har genomförts av Elena Maceviciute, Tom Wilson, Inga Lalloo och Maria Lindh vid 
Bibliotekshögskolan, Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i 
Borås.  
 
Bibliotekshögskolan organiserar regelbundet forum där forskare, praktiker och studenter kan 
träffas och utbyta kunskap och erfarenhet. Bakgrunden till projektet kan framförallt härledas 
till de diskussioner som förts på konferensen Mötesplats inför framtiden, kring behov av 
forskning inom olika bibliotekssektorer och områden. Vid den konferens som hölls 2005 
efterfrågades ett forum där dessa diskussioner kunde föras vilket mynnade ut i flera 
workshops ”Samspel mellan praktik och forskning” där företrädare från såväl olika 
biblioteksfält som forskning träffades. Som en konsekvens av detta arbete presenterade prof 
emeritus Tom Wilson sina tankar vid Biblioteksdagarna 2007 om att genomföra en 
delfiundersökning av forskningsbehoven inom den svenska biblioteksvärlden, ur de 
praktiserande bibliotekariernas synpunkt snarare än ur forskarsynpunkt. Svensk 
biblioteksförening nappade på idén och projektet kom igång i januari 2008.  
 
Delfimetoden går ut på att samla experters olika uppfattningar om vilka områden som är 
viktigast att beforska och studien genomförs i två steg. Efter den första datainsamlingen, där 
experterna får ranka de olika områdena, presenteras resultaten för experterna. Dessa får då 
möjlighet att i ljuset av kollegors rankning revidera sin egen prioritering av områden. 
Metoden kan på detta sätt sägas uppmuntra till att eftersträva konsensus inom expertgruppen. 
 
Metod 
Delfi-processen är inget exakt sätt att förutsäga framtiden, men den analytiska tekniken 
används för att göra uppskattningar av människors framtida uppträdande och om mänskliga 
villkor. Oftast används den för att nå konsensus om framtida möjligheter och för bedömningar 
inom expertgrupper.  
 
Delfi-metoden har använts inom BoI i en mängd studier. De flesta av dessa studier handlar 
om att skapa en gemensam förståelse för nya eller komplexa fenomen när det gäller att 
förutsäga utveckling och planeringsförändringar i en tvetydig situation. Vi har hittat ett antal 
mycket breda och även en del smalare studier som bedrivs internationellt eller i ett enda land 
och som söker mycket allmänna förutsägelser eller lösningar till omedelbara och konkreta 
problem (Baruchson-Arbib & Bronstein 2002; Feret  & Marcinek 2005; Jänsch et al. 2005; 
Kochtanek & Hein 1999; Trier 1992; Willard 1992). 
 
Delfi-metoden har sitt ursprung i arbetet vid RAND Corporation under 1950- och 60-talen 
som ett prognosverktyg (Dalkey 1969). Från början var meningen att försöka förutsäga den 
nya teknikens effekter på krigföringen, men metoden applicerades snart på andra områden och 
användes som alla möjliga slags beslutsstöd. 
 
Delfi-tekniken definieras som en metod att ta fram och finslipa en grupps åsikter. Den logiska 
förklaringen till detta är huvudsakligen det gamla talesättet ”Att slå ihop flera kloka 
huvuden” när exakt kunskap inte är tillgänglig och graden av osäkerhet är hög. Metoden 
karakteriseras av tre kännetecken: 1) Anonymt svar – synpunkter från gruppmedlemmar 
inhämtas via enkätformulär. 2) Upprepning och kontrollerad återkoppling – interaktion 
uppnås genom en systematisk övning som upprepas ett flertal gånger med noggrant 
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kontrollerad återkoppling mellan varje gång. 3) Statistiska grupp-svar – gruppens åsikt 
definieras som en lämplig sammanslagning av individuella åsikter vid den sista omgången.  
Dessa kännetecken är utformade för att minimera snedvridningseffekterna av dominerande 
personer - eller irrelevant kommunikation – och av grupptryck mot konformitet. (Dalkey 
1969). 
 
Förfarandet är som följer: 
 
Experterna presenterar sina förslag. Resultatet av den första omgången förs över till en tabell 
och resultatet skickas tillbaka till experterna för modifiering. I själva verket ombeds 
experterna i andra omgången att omvärdera sina ursprungliga förslag i ljuset av de värderingar 
som räknades upp i den första omgången. Denna omvärderingsprocedur fortsätter i flera 
omgångar tills en tillräckligt hög grad av konsensus har nåtts eller tills experterna inte längre 
ändrar sina tidigare värderingar. 
 
Projekt och datainsamling 
Studiens mål är: 

• Att sammanställa experternas åsikter om vilka typer av forskningsprojekt som är 
värdefulla för professionen. 

• Att fastställa deras åsikter om forskningsbehov för de närmaste tre till fem åren och 
• Att bestämma prioriteringsordningen mellan de identifierade forskningsproblemen. 

 
De sektorer som täcks av studien är fyra bibliotekstyper som ingalunda är homogena. Den 
offentliga sektorn består t ex av stora regionbibliotek eller stadsbibliotek eller små filialer i 
småstäder eller mindre samhällen som kan tillhandahålla olika grader av service. Särskilda 
bibliotek omfattar bibliotek som servar myndigheter och affärsdrivande företag; variationen 
på skolbibliotek är också stor. Men vi förutsätter att det finns gemensamma problem hos 
bibliotek inom varje sektor och även mellan de olika sektorerna. De mest akuta problemen 
som behöver störst uppmärksamhet bör frambringa samstämmiga svar om vilka 
forskningsfrågor som bör prioriteras generellt för sektorn och för de olika huvudtyperna av 
bibliotek. 
 
Detta betyder att vi förväntar oss ett resultat i form av en forskningsordning för 
biblioteksforskning i Sverige. Vi förväntar oss inte att en sådan ordning är ”skriven i sten” – 
det är lämpligt att ha regelbundna genomgångar av prioriteringslistan. Processen kan 
eventuellt underlättas med en permanent expertgrupp som ser över forskningsordningen. 
 
Vi har fyra stadier i studien:  

• Första stegen för att få insatser från fältet,  
• Andra – första enkätrunden och analys,  
• Tredje – att återkoppla resultat från enkät och andra enkätrunden,  
• Fjärde – återkoppla resultat från andra enkäten och diskutera den i ett seminarium. 

 
Att sätta samman en expertgrupp är alltid en problematisk uppgift som kan lösas på olika sätt. 
Vi ville vara säkra på att gruppen bestod av experter som har yrkeskårens förtroende, snarare 
än den akademiska kåren.  
 
När vi sammanställde listan på forskningsfrågor måste vi också hitta ett sätt att kringgå vår 
egen (eller den akademiska) prioriteringslistan. Därför bestämde vi oss för att vända oss till 
yrkesfältet. 
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I början på februari skickade vi ut en efterlysning till svenska bibliotekarier och genom många 
kanaler (olika e-postlistor). Vi bad dem bidra till projektet genom att: 1) namnge 
yrkesverksamma personer som de förordar som experter och 2) föreslå de forskningsfrågor 
som de anser är viktigast.  
 
Vi var medvetna om att de mest aktiva personerna skulle besvara vår efterlysning och 
därigenom skulle vi kanske missa några viktiga frågor. Därför samlade vi också in data från 
de större diskussionsforumen som används av bibliotekarier: diskussionslistor (svenska och 
nordiska, engelska, tyska, franska), konferenser och workshops för yrkesfolk och 
facktidskrifter (svenska, engelska, tyska). Vi använde också det material som finns från 
tidigare möten med yrkesverksamma bibliotekarier. Vi fick över hundra förslag på 
forskningsidéer från bibliotekarierna och samlade själva in 150 från andra källor, av vilka ca 
50 överlappade med de 100 förslagen från bibliotekarierna. 
 
Vi har fått förslag på ett stort antal namn till expertgruppen: 38 folkbibliotekarier, 15 
skolbibliotekarier, 12 universitetsbibliotekarier och 4 specialbibliotekarier. För att få en 
jämnare fördelning av representanterna över de fyra sektorerna har vi granskat olika organ 
inom skolan, den akademiska och specialbibliotekssektorn för finna de aktiva och tonsättande 
medlemmarna i kåren. Vi bad ett flertal yrkesverksamma (redan nominerade som experter) att 
granska den slutliga listan. Den 18-19 mars kontaktade vi de 125 bibliotekarierna på listan 
och 97 av dem accepterade rollen som medlemmar i expertpanelen. 
 
Naturligtvis är det inte meningsfullt att kasta in 200 forskningsproblem samtidigt. För att 
analysera och sortera dem har vi använt ett Venn-diagram och tillämpat på biblioteksarbete i 
enlighet med Tom Wilsons arbete 2001.  
 

 
 Figure 1: Venn-diagram tillämpat på biblioteksarbete 
 
 
Det blå området i mitten visar biblioteksorganisationen inkluderande sex områden:  
AD: Bibliotekarier (den delen av enkäten fick namnet “Den förändrade yrkesrollen”) 
ABD: Biblioteksanvändare (“Användare”) 
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ABSC: Bibliotekssystem för användare (”Bibliotekstjänster: utveckling och genomförande”) 
BD: Innehåll i biblioteket (“Biblioteks- och informationsresurser och bestånd”) 
BCD  : System för att organisera biblioteksinnehåll (”Teknologi och verktyg för bibliotekens 
resurshantering”) 
D och CD: Biblioteksadministration 
En del av de föreslagna frågorna gällde den kontext som biblioteket befinner sig i och som 
fastställts av svenska lagar och principer (Bibliotekspolitik och bibliotekslagstiftning).  
 
Vi konstruerade alltså sju huvudsakliga delar av enkäten (områden) och sorterade frågorna i 
dessa olika delar. 
 
Resultat från 1 enkätrundan 
 
Svarsfrekvens 
 
Efter en noggrann urvalsprocess var det 97 expertmedlemmar som ville 
delta i studien. De fördelade sig på de olika sektorerna så här: 

 
Läns- och regionalbibliotek………………………. 18 
Folkbibliotek……………………………………… 15 
Akademiska och forskningsbibliotek……………… 24 
Skolbibliotek………………………………….. 23 
Specialbibliotek……………………………… 18 
 

Svarsfrekvens: 78 svar hade inkommit när svarstiden var ute, d v s en svars-
frekvens på 80% från den ursprungliga expertgruppen, eller 86% om man 
räknar bort de sex som dragit sig ur. Mot bakgrund av hur gruppen 
rekryterats och deras samtycke till att delta, hade vi hoppats på en 
hundraprocentig svarsfrekvens; men vi anser i alla fall att den uppnådda 
svarsfrekvensen är mycket tillfredsställande för en studie av det här slaget. 
Svaren fördelade sig på de olika sektorerna så här: 

 
Läns- och regionalbibliotek ……………………… 18 (100%) 
Folkbibliotek …………………………………….. 13 (87%) 
Akademiska och forskningsbibliotek ……………… 19 (79%) 
Skolbibliotek…………………………………. 15 (65%) 
Specialbibliotek……………………………………. 13 (72%) 

 
Rangordning av ämnen 
 
Den första enkäten omfattade 64 forskningsämnen fördelade på sju 
områden. Vi har valt att redovisa den samlade rankningen utifrån två olika 
aspekter, dels utifrån varje område, dels utifrån bibliotekssektor. En 
sammanställning av hela resultatet redovisas i avsnitt fyra. I avsnittet 
presenteras en tabell (Tabell 8) som har använts för att utforma den andra 
enkäten och som fokuserar på de ämnen som fick högst rankning av 
samtliga experter.  
 
Tabell 1 visar ämnesrankningen inom det första området. Experterna har 
visat nästan fullständig konsensus om de minst viktiga ämnena, men 
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representanter från olika bibliotek är oense om vilka ämnen som är 
viktigast. Bibliotekarier från Akademiska och Specialbibliotek rankar 
Vetenskaplig kommunikation som viktigast, medan andra ser detta ämne 
som relativt obetydligt. Bibliotekens förändrade roll i samhället fick en 
relativ hög placering av alla experter. 
 
Tabell 1: Rangordning av ämnen inom området “Bibliotekspolitik och bibliotekslagstiftning” 

  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib
Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 

1.4: Bibliotekens förändrade roll i 
samhället. 1 15 11 2 7 4 
1.5: Ekonomisk betydelse av 
bibliotek 2 9 8 35 24 3 
1.8: Vetenskaplig kommunikation 3 1 41 46 27 2 
1.3: Lagstiftning för 
biblioteksverksamhet 4 50 22 31 10 18 
1.6: Demokrati, mångfald, 
jämlikhet 5 50 16 14 23 36 
1.2: Nationell biblioteks- och 
informationspolitik 6 45 34 38 20 13 
1.9: Kartläggning av BI-tjänster 7 59 57 44 13 42 
1.7: European Space 8 53 51 61 55 52 
1.1: Bibliotekens historiska 
utveckling 9 60 62 60 57 61 

*Obs: Rang på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
 
Tabell 2 visar rangordning inom område nummer två. Nästan alla ämnen där rankas relativt 
lågt som forskningsämnen, särskilt av Läns/regionalbibliotek, Skolbibliotek och 
Folkbibliotek. Akademiska och specialbibliotek rankar ämnen som är relaterade till digitala 
resurser väsentligt högre än andra. 
 
Tabell 2: Rangordning av ämnen inom området “Biblioteks- och informationsresurser och 
bestånd” 
  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib

Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 
2.3: Nya digitala mediers roll 1 2 55 39 18 7 
2.4: Digitala resurser och 
hantering 2 9 38 35 38 11 
2.7: Effekter av bibliotekens 
förvärv och samlingar 3 32 16 35 35 40 
2.2: Riktlinjer för utveckling av 
moderna samlingar 4 25 50 46 27 33 
2.1: Nuvarande förvärv och 
bestånd 5 17 47 54 43 29 
2.6: Bibehållande/bevarande av 
digitala resurser 6 16 50 56 56 26 
2.5: Digitaliseringsprojekt på 
bibliotek 7 58 63 63 61 55 

*Obs: Rangordning på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
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Inom det tredje området rankades alla ämnen relativt högt av de flesta deltagarna, se Tabell 3. 
Variationen i prioritering av ämnen återkommer i rankningen vid en jämförelse mellan Folk-
/Skolbibliotek respektive Akademiska/Specialbibliotek.   
  
Tabell 3: Rangordning av ämne i område “Användare” 

  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib 
Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 

3.7: Biblioteks betydelse för lärande 1 9 6 4 5 20 
3.8: Informationskompetensutveckling 2 4 20 35 2 8 
3.9: Bibliotekstjänster för 
barn/ungdomar 3 26 3 2 7 42 
3.2: Utveckling av biblioteket som rum 4 31 1 7 11 40 
3.6: Läsforskning 5 40 9 3 4 44 
3.3: Marknadsföring av BI-tjänster 6 35 5 9 21 10 
3.1: Effekt av användarstudier 7 8 8 10 39 23 
3.5: Läsfrämjande verksamhet 8 33 13 1 9 53 
3.4: Referensservice i den digitala 
tidsåldern 9 19 18 11 14 29 
3.10: Tjänster för särskilda grupper 10 38 16 14 39 28 
*Obs: Rangordning på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
 
Ämnena inom område fyra, “Teknologi och verktyg för bibliotekens resurshantering” (Tabell 
4), rankas signifikant lägre än inom det föregående området. Katalog och söknings-
/återvinnings-frågor har högre rankningspoäng än andra frågor, som är relativt samstämmigt 
placerade i den andra halvan och längst ned på rankningslistan. 
 
Tabell 4: Rangordning av ämnen inom området “Teknologi och verktyg för bibliotekens 
resurshantering” 
  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib 

Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 
4.2: Bibliotekskatologens framtid 1 21 30 27 19 29 
4.1: Nya system för 
sökning/återvinning 2 22 35 43 35 13 
4.3: Användningen av sökfunktioner 3 22 41 33 24 50 
4.7: Ny teknologi i biblioteksarbetet 4 45 34 38 30 32 
4.5: Utvärdering av mjukvara för 
digitala bibliotek 5 40 44 47 35 36 
4.9: Teknologi/lagringsmedia för 
bevarande 6 47 50 47 42 44 
4.4: Förändringar i 
klassifikationssystemet 7 57 37 42 34 56 
4.8: Virtuell verklighet 8 55 49 55 64 58 
4.6: Införande av trådlöst nätverk 9 61 58 64 60 61 

*Obs: Rangordning på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
 
Minst hälften av forskningsämnena inom område 5, Biblioteksadministration, rankades av de 
flesta experterna inom den första halvan på totallistan (högre än 32) (Tabell 5). I regel brukar 
en av expertgrupperna ge lägre poäng jämfört med andra. Den andra halvan av 
forskningsämnen rankas lägre av de flesta med undantag av en eller två typer av bibliotek som 
är av större intresse för dem. Det finns en blandning av strategiska och verksamhetsanknutna 
(vardagliga) ämnen både inom de högre och de lägre rankade ämnena. 
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Tabell 5: Rangordning av ämnen inom området “Biblioteksadministration” 
  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib 

Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 
5.12: Utvärdering av 
biblioteksarbetet 1 12 7 5 12 6 
5.5: Biblioteksintegrering  2 35 21 16 6 25 
5.10: Forskningens inverkan på 
praktiken 3 14 31 25 16 34 
5.2: Strategisk planering 4 28 28 22 46 16 
5.4: Samarbete med andra 
organisationer 5 54 21 20 21 20 
5.9: Tillämpning av 
informationsteknologi 6 30 41 27 32 12 
5.6: Organisation och omorganisation 7 35 21 31 30 47 
5.8: BI tjänsters ekonomi 8 27 47 51 53 15 
5.3: Samverkan med 
“minnesinstitutioner” 9 50 40 49 32 36 
5.1: Utvecklingspolicy och strategier 10 56 24 39 49 54 
5.7: Hur moderorganisation påverkar 
bibliotek 11 33 54 43 53 49 
5.11: Säkerhetsfrågor 12 40 59 58 46 24 

*Obs: Rangordning på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
 
Område 6 omfattar bara högt rankade ämnen (Bibliotekarien i undervisningsprocessen) och 
två andra ämnen (relaterade till kompetens och ledarskap) som fick högre prioritet av några av 
expertgrupperna. Men de ämnen som hänför sig till yrkesproblem fick en väldigt låg rankning 
(under prioritet 44 och t o m under prioritet 60). 
 
Tabell 6: Rangordning av ämnen inom område “Den förändrade yrkesrollen” 
  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib 

Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 
6.5: Bibliotekarien i 
undervisningsprocessen 1 5 11 27 1 39 
6.6: Arbetskraft i det 21:a århundradet 2 17 33 27 46 18 
6.8: Ledarskap i bibliotek 3 40 11 25 43 51 
6.2: Bibliotekarieyrket som profession 4 47 53 45 49 57 
6.7: Administration av människor 5 49 56 53 58 59 
6.3: Arbetstillfredsställelse och 
identitet 6 61 57 58 62 63 
6.1: Bibliotekariens allmänna image 7 64 61 60 63 60 
6.4: Professionella föreningar 8 63 64 61 59 63 

*Obs: Rangordning på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
 
Ämnena inom område 7, “Bibliotekstjänster: utveckling och genomförande” (Tabell 7), visar 
tydligt skillnaderna mellan experter från olika bibliotekssektorer, speciellt i relation till ämne 
7.7. Andra forskningsämnen värderas också på ett motstridande sätt. De flesta ämnena är dock 
placerade inom den första halvan på rangordningslistan.  
 
Tabell 7: Rangordning av ämnen inom område “Bibliotekstjänster: utveckling och genomförande” 
  Ämne Akad/forsk Folkbibl Läns/reg Skolbib Spec.bib 

Ämne rang rang* rang* rang* rang* rang* 
7.2: Bibliotek, lärande och 1 3 4 6 2 22 
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undervisning 
7.9: Utvärdering av BI tjänster  2 7 18 11 17 8 
7.6: Effekter av digitaliseringsprojekt 3 6 29 20 43 5 
7.8: Digitala tjänsternas inverkan 4 13 25 16 39 17 
7.1: Strategiska utvecklingen av 
bibliotekstjänster 5 22 10 16 29 34 
7.4: Bibliotekens webb 2.0-
tillämpningar  6 19 27 15 26 27 
7.3: Bibliotekens webbsidor 7 28 15 22 15 48 
7.7: Informationstjänster i företag och 
industri 8 38 43 50 52 1 
7.5: Uppfattningen om bibliotek 9 44 26 32 51 46 

*Obs: Rangordning på listan över alla 64 forskningsämnena (utom Ämnes rang i första kolumnet) 
 
Svar på öppna frågor och kommentarer 
 
45 respondenter tog tillfället i akt att inkludera kommentarer om ytterligare forskningsämnen i 
de öppna frågorna. En del skrev mycket konkreta kommentarer; andra bara korta noteringar 
eller anmärkningar om ett eller ett par områden. 
 
Kommentarerna i de öppna frågorna var av två slag: 

1) Kommentarer om enkäten (ofta under den öppna frågan 8.2) 
2) Ytterligare forskningsfrågor eller synpunkter i relation till breda forskningsområden. 

 
Kommentarer av den första typen (1) visar att vissa respondenter upplever vissa delar av 
enkäten som förvirrande:  
 

”Egentligen är det omöjligt att gradera områdena. Samtliga innehåller både väldigt 
viktiga och mindre viktiga frågor!” 
”Väldigt blandat och rörigt i "underrubrikerna". Svårt att veta vad man sätter poäng 
på.” 
 

Även om dessa kommentarer är få till antalet (5), visar de att det alltid är problematiskt att 
konstruera en enkät, eftersom olika respondenter kommer att uppfatta frågorna på olika sätt. 
Detta märks också på de kommentarer som menar att enkäten fokuserar på folkbibliotek: 
 

”Generellt för (nästan) HELA enkäten så gäller att ni utgår från offentliga bibliotek 
som kan styras genom lagstiftning och politik. Men ni utelämnar: specialbibliotek, 
myndighetsbibliotek, företagsbibliotek. Tänk på att "Bibliotek" inte automatiskt är 
detsamma som offentliga bibliotek.” 
 

Enkäten innehöll dock frågor för alla sorters bibliotek, vilket är uppenbart av resultaten och 
frånvaron av förslag på forskningsfrågor från Special- eller andra bibliotek. 
 
Vissa forskningsområden är nära förbundna och några respondenter kommenterade att det är 
svårt att rangordna dem separat: 
 

”Jag tycker att dessa teman hänger ihop och är mkt svåra att rangordna sinsemellan. 
Användarperspektivet eller ett brukarperspektiv är mkt angeläget, men tyvärr 
försummat.” 
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”Ur folkbibliotekssynpunkt skulle det vara en fördel att dela upp detta område 
eftersom det rör folkbibliotekens kärnverksamheter, dels informations- och 
referensarbetet och dels det läsfrämjande arbetet. Omöjligt att ställa dessa 
verksamheter emot varandra och att rangordna dem. Båda oerhört viktiga!” 

 
En del respondenter ville gärna förklara sina val: 
 

”Här finns så många viktiga områden, men jag har försökt prioritera dem som är 
bibl.specifika. Läsforskning, marknadsföring t.ex. sysslar ju även andra med.” 
”Jag upplever att ledarskapet inom folkbiblioteken oftast är ganska så svaga och 
oformulerade. En viktig fråga. Jag tycker dock att utrymmet som avsätts för 
navelskåderiet kring bibliotekariens/biblioteksmedarbetarens yrkesidentitet för länge 
sedan nått absurt stora proportioner.” 

 
Det fanns också enstaka kommentarer till separata frågor: 
 

”Övrig kommentar: 1.9 är ett viktigt område, men det kan diskuteras om en sådan 
kartläggning utgör forskning.” 
”Förslag på detta område 3.5 bör ske i samarbete mellan litteraturvetare/sociologer 
och biblioteksforskare.” 
”Område 4.6 är ju så självklart så det behöver man väl inte forska om???” 

 
De ytterligare föreslagna forskningsområdena underströk huvudsakligen vissa aspekter av 
redan formulerade områden: 
 

”Inte bara bibliometri utan också webbometri diskuteras i samband med utvärdering 
av universitets och högskolors kvalitet. Viktigt att det forskas kring metoder för att 
beräkna lönsamhet och ROI på bibliotek/ informationscentra även hos myndigheter, 
organisationer och företag.” 
”Konsekvenserna av brist på informationskompetens vid olika typer av 
organisationer, myndigheter och företag.” 
”Barns läsvanor - bibliotek. Barns läsreception - bibliotek. Barns mediereception – 
bibliotek.” 

 
Allmän översikt av resultaten 
 
Prioriteringen av alla ämnen fastställdes och resultaten fördelades på de fem 
bibliotekssektorerna. Alla ämnen ordnades i en översiktlig rangordning, efter medelpoäng och 
också enligt poäng inom bibliotekssektor. Det ämne som sålunda fick den högsta 
medelpoängen var 7.2 Bibliotek, lärande och undervisning: att studera effekten av biblioteks- 
och informationsservice och rankades 1, medan det ämne som fick lägst poäng var 6.4 Roller 
och funktioner hos professionella föreningar i utvecklingen av profession) och rankades 64. 
Olikheterna mellan den översiktliga rankningen och sektorsrankningen kan illustreras med 
följande exempel: i svar från Akademiska/forskningsbibliotek gavs den högsta poängen till 
1.8 Utveckling inom vetenskaplig kommunikation och konsekvenser för biblioteken. Detta 
ämne rankades dock som nr 10 totalt (Läns- och regionalbibliotek rankade ämnet som nr 46, 
Stadsbibliotek 41, Skolbibliotek 27 och Specialbibliotek som nr 2). 
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Den totala rankningen kan vara snedvriden av folkbibliotekariernas svar, eftersom de 
representerades av två grupper. Det är därför viktigt att jämföra rankningen från experter i 
andra sektorer. 
 
Tabell 9: Korrelationer (Spearman) 
    Akad/forsk Läns/reg Folkbibl Skolbibl Special Totalt 
Akad/forsk Korrelationskoeff 1.000 .440(**) .524(**) .489(**) .696(**) -.092 
  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .470 
  N 64 64 64 64 64 64 
Läns/reg Korrelationskoeff .440(**) 1.000 .893(**) .707(**) .320(*) -.202 
  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .010 .109 
  N 64 64 64 64 64 64 
Folkbibl Korrelationskoeff .524(**) .893(**) 1.000 .723(**) .419(**) -.127 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .001 .317 
  N 64 64 64 64 64 64 
Skolbibl Korrelationskoeff .489(**) .707(**) .723(**) 1.000 .403(**) .098 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .001 .439 
  N 64 64 64 64 64 64 
Special Korrelationskoeff .696(**) .320(*) .419(**) .403(**) 1.000 .003 
  Sig. (2-tailed) .000 .010 .001 .001 . .980 
  N 64 64 64 64 64 64 
Totalt Korrelationskoeff -.092 -.202 -.127 .098 .003 1.000 
  Sig. (2-tailed) .470 .109 .317 .439 .980 . 
  N 64 64 64 64 64 64 

** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-tailed) 
* Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-tailed) 

En korrelationsanalys enligt Spearman (Tabell 9) visar att, med undantag för rankningarna 
från Läns/Regionsbibliotek och Specialbibliotek (som var signifikant olika på 0.05-nivån), 
skilde sig rankningarna från varandra på 0.01-nivån. Detta indikerar att 
forskningsprioriteringarna i denna första undersökningsrunda skiljer sig signifikant mellan de 
olika sektorerna. Det fanns emellertid inte någon signifikant skillnad mellan 
sektorrankningarna och totalrankningen, vilket antyder att totalrankningen ger en adekvat 
helhetsbild av svaren. 

Målet för den andra etappen i studien är att utröna om vi kan nå en högre grad 
av konsensus eller ej.  
 

översättning Boel Bismarck 
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