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actively seek out serendipity, and by offering a serendipitous digital environment 
in which to do so, the library can further information literacy in our society. 
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1 Inledning 
 
En stor del av nöjet med att besöka ett bibliotek är chansen att upptäcka något nytt och 
oväntat. Det kan vara en fantastisk läsupplevelse som väntar på tipshyllan, eller en faktabok 
om just det där du alltid velat veta mer om men inte kommit dig för att fördjupa dig i. Det kan 
också vara ett föredrag som ger dig en ny syn på omvärlden, en underhållande film, eller 
musik som du aldrig hört förut. Frågan är, finns samma möjligheter på bibliotekets webbplats, 
eller hittar vi bara det vi redan är medvetna om att vi letar efter? 
 
Företeelsen att göra en oväntad upptäckt kallas för serendipitet och har stor betydelse för så 
väl forskning och innovationer som för oss alla på ett personligt plan – utan det oväntade vore 
livet förutsägbart och tråkigt. Det är en utmaning att undersöka detta svårgripbara fenomen 
som vi oftast är omedvetna om, särskilt dess förekomst i en miljö som är byggd för att vi ska 
hitta precis det vi söker, och just därför är det värt att undersöka.  
 
Tidigare forskning om serendipitet och bibliotek handlar nästan uteslutande om 
forskningsbibliotek, och därför har jag valt att i min undersökning fokusera på folkbibliotek. 
En upptäckt behöver inte vara världsomvälvande för att vara betydelsefull och jag anser inte 
att skillnaden mellan olika sorters bibliotek är så stor att serendipitet inte skulle spela roll även 
på folkbibliotek. Det livslånga lärandet försiggår lika mycket på våra folkbibliotek, 
folkhögskolor och studieförbund som högskolor och universitet, och oväntade upptäckter är 
inte något som endast forskare och studenter kan ha nytta av.  
 
Det är min förhoppning att denna uppsats ska synliggöra fenomenet serendipitet och dess 
förekomst och nytta på digitala folkbibliotek. 
 
 

1.1 Bakgrund och problem 

 
Under mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap har jag blivit särskilt intresserad 
av digitala bibliotek och biblioteket som plats. Från början hade jag tänkt skriva min uppsats 
om digitala folkbibliotek som platser i konceptuell mening, men insåg snart att det var ett 
alldeles för stort ämne att ta sig an i en kandidatuppsats. När jag läste in mig på plats som 
begrepp slog det mig att trots att det finns många olika beskrivningar av vad en plats är så 
finns det oftast en central faktor, nämligen upplevelsen av platsen.  
 
Plats kan ses som en social konstruktion, vars utveckling styrs av dem som vistas där, och 
plats kan anses vara beroende av att det uppstår en känsla av tillhörighet och meningsfullhet 
för besökaren (Cresswell 2004). Oavsett hur plats definieras handlar det till syvende och sist 
om hur platsen upplevs. För att avgränsa mitt alltför stora ämne för uppsatsen har jag valt att 
fokusera på en av de i min mening väsentligaste upplevelserna man kan ha på bibliotek, och 
det är just fenomenet serendipitet.  
 

serendipitet [-te:´t] (efter Serendib/Serendip, ett arabiskinspirerat namn på ön 
Ceylon), förmågan att kunna göra trevliga upptäckter av ren slump. Ordet, på 
engelska serendipity, skapades av den brittiske 1700-talsförfattaren Horace 
Walpole efter sagan om de tre prinsarna från Serendip som for ut och alla fann 
något annat än det de sökte men ändå lika värdefullt. 

Nationalencyklopedin (2013) 
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Det är inte helt enkelt att ringa in vad serendipitet är. Det kan vara att hitta något intressant 
när man egentligen letar efter något annat, antingen det är något man inte ens var medveten 
om att man kunde vara intresserad av eller något man visserligen letar efter men inte just då. 
Det kan vara en produkt av att browsa, när man letar efter något men man vet inte riktigt vad, 
eller bara botaniserar bland resurser man tror kan vara intressanta på något sätt. Det kan vara 
resultatet av subtila influenser från omgivningen, ett samtal, ett boktips, eller bibliotekets 
klassifikationssystem. Det kan också vara en del av en strategi, där den som söker information 
utsätter sig för situationer och platser där serendipitet kan förekomma. Det kan kännas som 
ren tur, men serendipitet är också beroende av hur mottaglig den sökande är, och i vilken grad 
miljön främjar oväntade upptäckter. Till synes orelaterade upptäckter kan kombineras till nya 
idéer och tankegångar. Gemensamt för alla definitioner av serendipitet är att de innehåller ett 
element av slump, chans, överraskning, eller oväntade upptäckter (Foster & Ford 2003). I 
kapitel 2 görs en mer ingående genomgång av begreppet serendipitet utifrån fyra perspektiv: 
forskning, informationssökning, mänskliga faktorer och digitala miljöer. 
 
Det är ett problem att vi vet för lite om serendipitet på digitala folkbibliotek, och frågan är om 
det alls finns utrymme för serendipitet i en digital miljö som är inriktad på att leverera så 
relevanta svar som möjligt. För att undersöka detta har jag valt att lägga ut en webbenkät på 
två digitala folkbibliotek, Götabibliotekens webbplats och Malmö stadsbiblioteks webbplats. 
Som tidigare nämnts fokuserar denna undersökning på folkbibliotek, och i och med att jag 
använder mig av webbenkäter blir även det en naturlig avgränsning och jag får svar från 
faktiska användare. I övrigt görs inga avgränsningar eller urval av respondenterna. Det görs 
heller ingen skillnad på skönlitteratur och facklitteratur, eller olika medier, eftersom jag anser 
att information finns överallt – även i det som kallas underhållning.  
 
 

1.2 Frågeställningar 

 
1. I hur stor grad främjar det digitala folkbiblioteket serendipitet för sina besökare?  
 
Att mäta förekomsten av, eller möjligheten till, serendipitet i en miljö är förstås svårt (om ens 
möjligt), men jag är heller inte ute efter att slå fast någon definitiv sanning. Genom att väga 
enkätsvaren mot de fem faktorer som kan påverka serendipitet i digitala miljöer som 
formulerats av Lori McCay-Peet och Elaine G. Toms (2013) bör det kunna ge en indikation 
på hur pass det digitala folkbiblioteket främjar serendipitet. De fem faktorerna och 
bakgrunden till dem beskrivs i kapitel 2.4.  
 
2. Påverkar det digitala folkbibliotekets val av teknisk plattform förekomsten av serendipitet? 
 
De två biblioteken i undersökningen representerar de olika tekniska val som görs på svenska 
folkbibliotek idag. Antingen används en webbportal, som hos Götabiblioteken, eller så ligger 
redaktionellt material på kommunens webbplats och bibliotekskatalogen är länkad, som hos 
Malmö stadsbibliotek. Om enkätsvaren skiljer sig markant mellan de båda biblioteken skulle 
det kunna tyda på att de tekniska faktorerna påverkar graden av serendipitet som kan uppstå. 
 
3. Hur mottagliga är besökarna för oväntade upptäckter när de besöker det digitala 
folkbiblioteket? 
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Lika viktig för serendipitet som miljön är den så kallade mänskliga faktorn. Som Sandra 
Erdelez (1999) påpekar är det otvivelaktigt så att vissa människor är mer benägna att göra 
oväntade upptäckter än andra, och därför finns det frågor i enkäten som handlar om hur ofta 
respondenten upptäcker något oväntat på sitt lokala folkbibliotek och på nätet i allmänhet. 
Den som ofta upplever serendipitet i andra miljöer bör göra det även på det digitala 
folkbiblioteket, om den mänskliga faktorn är så framträdande som Erdelez’ forskning tyder 
på. Om sambandet mellan personlig disposition och upplevd serendipitet saknas i 
undersökningens resultat kan det vara intressant att fundera på varför. 
 
4. Hur enkelt är det att hitta vad man söker på det digitala folkbiblioteket, och har det något 
samband med chansen att göra oväntade upptäckter? 
 
De som skapar söksystem strävar efter att leverera ett korrekt svar så snabbt som möjligt, med 
så få distraktioner som möjligt. Det kan tyckas att effektiva söksystem borde leda till färre 
möjligheter för serendipitet, särskilt de system som anpassar sökträffarna efter personliga 
inställningar och sökhistorik. Forskning har dock visat att det inte är så, vilket utvecklas mer i 
kapitel 2.2, och därför ingår det även en enkätfråga om hur enkelt det är att hitta vad man 
söker på det digitala folkbiblioteket.  
 
 

1.3 Begrepp och definitioner 

 
Det digitala folkbiblioteket - Helene Johanson Otterström gör i sin magisteruppsats från 2003 
en översikt över digitala folkbibliotek i Sverige. Hon använder begreppet “digitalt 
folkbibliotek” istället för det vanligare “digitalt bibliotek” för att markera att det inte handlar 
om fristående elektroniska samlingar, utan om en integrerad del av folkbiblioteket. Begreppet 
har sedan dess fått en större spridning och känns tillräckligt vedertaget för att vara lämpligt 
här. De senaste åren har det på vissa håll börjat pratas om “virtuella filialer” (virtual 
branches) för att markera att det är en del av folkbiblioteket, samtidigt som det är en egen 
enhet, men jag kommer här att använda mig av begreppet ”digitalt folkbibliotek”. 
 
Information encountering - Att stöta på information (min översättning). Begreppet myntades 
av Sandra Erdelez (1999) och innebär att man hittar information utan att aktivt leta efter den. 
Catherine Ross (2000) beskriver också en form av “information encountering” i artikeln 
Finding without seeking, där hon undersöker hur läsning för nöjes skull, utan att medvetet 
söka efter något, kan leda till att man ändå hittar behövlig information. Till skillnad från 
serendipitet förutsätts det inte ett aktivt sökande för att hitta något av intresse. 
 
Trigger - Ett begrepp inom psykologin som betyder “sådant som utlöser viss reaktion eller 
visst reaktionsmönster” (Egidius 2013). Pluralformen blir “triggrar” (Språkrådet 2013). 
Verbet “trigga” har en liknande betydelse, att utlösa något (SAOL 2006, 997). I detta 
sammanhang är en trigger oftast något som får besökaren på en webbplats att klicka på något. 
 
 

1.4 Teori, metod och arbetssätt 

 
Teorin som undersökningen bygger på är först och främst artikeln Proposed facets of a 
serendipitous digital environment av McCay-Peet & Toms (2013), där författarna beskriver 
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sitt arbete med att formulera ett verktyg för utvärdering av serendipitet i digitala miljöer. 
Artikeln bygger på den forskning som beskrivs i Measuring the dimensions of serendipity in 
digital environments (McCay-Peet & Toms 2011), vilken i sin tur bygger vidare på Lennart 
Björneborns forskning om serendipitet på fysiska bibliotek. De 10 dimensioner som 
formuleras av Björneborn (2008) är: Unhampered access, Diversity, Display, Contrasts, 
Pointers, Imperfection, Cross contacts, Multi-reachability, Explorability och Stopability. 
Dessa har McCay-Peet och Toms delvis omformulerat och sedan slagit samman till fem 
faktorer. Den enda dimension som har uteslutits helt är Imperfection, något som uppstår på 
det fysiska biblioteket om exempelvis medier hamnar på fel hylla, vilket inte har någon 
motsvarighet i digitala miljöer. I övrigt finns alla dimensioner med även i McCay-Peet och 
Toms’ modell, om än uttryckt i mer kompakt form: Enables exploration, Trigger-rich, 
Enables connections, Highlights triggers samt Leads to the unexpected. Dessa beskrivs 
detaljerat i kapitel 2.4. 
 
Som författarna själva skriver är det inte säkert att dessa faktorer är heltäckande för digitala 
miljöer eftersom de är framtagna utifrån vad som kommit fram vid forskning i fysiska miljöer, 
men faktorerna är så pass väl genomarbetade att de trots detta är lämpliga att använda som 
ramverk. Även om det inte är undersökningens syfte så är det dessutom ett tillfälle att testa 
hur väl faktorerna lämpar sig till utvärdering av digitala miljöer. 
 
Metoden för undersökningen är en webbenkät som består av 18 frågor, indelade i 
bakgrundsfrågor och påståenden om webbplatsen där respondenterna får markera hur väl de 
tycker att de stämmer med deras upplevelser. Att välja webbenkät som metod påverkar 
automatiskt urvalet, vilket inte är så problematiskt i det här fallet eftersom det är just 
besökarna på webbplatserna som jag vill nå. Alla som besöker webbplatserna de dagar 
enkäten ligger ute har möjlighet att svara, det sker alltså inget urval av vem som kan se länken 
till enkäten. Ett möjligt problem är att samma person kan svara på enkäten flera gånger, detta 
har fått vägas mot vikten av respondenternas anonymitet och jag bedömer det som osannolikt 
att någon skulle vilja svara mer än en gång. 
 
Innan enkäten skickades till de deltagande biblioteken testades den av sju personer. Ingen 
hade någon anmärkning på frågorna, att de skulle vara svåra att förstå eller svara på, vilket 
bör resultera i ett användbart resultat. De ansåg också att enkätverktyget som användes, 
Enalyzer Survey Solution, gjorde enkäten överskådlig och användarvänlig vilket är väsentligt 
för att respondenterna inte ska tröttna och avbryta enkäten.  
 
Språket i enkäten är så enkelt och tydligt som möjligt, exempelvis förekommer inte ordet 
“serendipitet” eftersom det då skulle behöva förklaras först. Det går förstås aldrig att helt 
undvika missförstånd men avsikten har varit att minska risken för felaktiga tolkningar så långt 
det är möjligt, och därför har jag också testat frågornas formuleringar innan jag bestämde hur 
de skulle skrivas i den färdiga enkäten.  
 
En nackdel med webbenkäter är att det inte går att kontrollera hur respondenten uppfattar 
frågorna och möjligheten att eventuellt förklara vad som menas går förlorad, å andra sidan är 
det alltid en risk att respondenten påverkas om frågeställaren är med när enkäten fylls i. På 
grund av den begränsade tiden för undersökningen blev ändå webbenkät det enda rimliga 
valet. 
 
Med 40 enkätsvar från det ena biblioteket och 57 från det andra är det möjligt att dra generella 
slutsatser utifrån resultatet, även om det inte blir fullt så säkert som om gruppen respondenter 
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varit större. Några av respondenterna tyckte att frågorna var konstiga och irrelevanta men de 
har ändå besvarat enkäten, och svaren bör därför vara tillförlitliga. Ingen av frågorna hade ett 
orimligt stort antal som svarat “vet ej” vilket tyder på att de var tillräckligt tydligt 
formulerade.  
 
 

1.5 Biblioteken i undersökningen 

 
De två digitala folkbibliotek som deltagit i undersökningen är Götabibliotekens webbplats, 
även kallad Götawebben, och Malmö stadsbiblioteks webbplats.  
 
Götabiblioteken består av biblioteken i Östergötland, plus Tranås, och är ett samarbete med 
syfte att öka tillgängligheten av medier och tjänster. Götawebben är den gemensamma 
portalen till bibliotekens utbud och information samt bibliotekskatalogen. Götawebben finns 
förutom som webbplats även som app till smarta telefoner och surfplattor, samt i en mobil 
version av webbplatsen. Webbplatsen har gjorts så enkel som möjligt för användaren, och 
färger, kontrast och textstorlek har anpassats så att den även ska vara lättläst (Götabiblioteken 
2013a, 2013b). Götawebben är en självständig biblioteksportal som är länkad från, men inte 
ingår i, bibliotekssidorna på kommunernas webbplatser. 
 
Malmö stadsbibliotek ingår i kommunens webbplats vilket innebär att det redaktionella 
materialet och själva bibliotekskatalogen är uppdelade i separata enheter. För att få de båda 
platserna att kännas som en enhet används korslänkning, och det är relativt enkelt att klicka 
fram och tillbaka mellan dem. Ett problem är dock att biblioteket får mindre utrymme när 
kommunens navigationslist måste ges plats överst på sidan samt menyn i vänsterkanten, samt 
att det finns risk för att besökaren förväxlar sökrutan i navigationslisten med sökrutan för 
bibliotekskatalogen.  
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Serendipitet i forskningssammanhang 

 
Serendipitet har länge varit en faktor att räkna med inom olika forskningsområden, mer eller 
mindre uttalat. Ett känt exempel är Henri Becquerels till synes slumpmässiga upptäckt av 
radioaktivitet, ett annat Alexander Flemings upptäckt av penicillinet, men serendipitet har 
även sin plats i humanistisk och socialvetenskaplig forskning. G. A. Fine och J. Deegan 
(1996) skriver i artikeln Three principles of Serendip att serendipitet har en betydelsefull roll i 
kvalitativ forskning och ger exempel från forskning inom sociologi och antropologi. De 
citerar dessutom Charles Nicolle och Louis Pasteur som båda sagt att slumpen gynnar den 
som är beredd på att något oväntat kan hända. Enligt Fine och Deegan bestäms inte 
serendipitet uteslutande av slumpen utan är också beroende av forskarens mottaglighet och 
insikt. 
 
Allen Foster och Nigel Ford (2003) är inne på samma spår. De presenterar i artikeln 
Serendipity and information seeking delar av en studie av tvärvetenskapliga forskares 
informationssökning, där flera personer använde sig av serendipitet som ett sätt att hitta 
relevant information. Respondenterna var inte överens om i vilken grad de kunde styra eller 
kontrollera en situation så att serendipitet uppstod, men de var medvetna om de möjligheter 
som serendipitet kan medföra. Foster och Fords studie handlade egentligen inte om 
serendipitet utan det var något som kom upp i intervjuerna när respondenterna fick svara på 
hur de hittar information och hur de får nya idéer.  
 
En respondent såg serendipitet som ett resultat av att bibliotekarier via katalogiseringssystem 
organiserat informationen, och en annan kunde bli påmind om samband och relaterad 
information genom hur böckerna på biblioteket var ordnade på hyllan. Flera respondenter 
nämnde hur de kunde ställa in sig mentalt och bli mer mottagliga för serendipitet, till exempel 
genom att söka bredare än de tänkt från början för att få ett större urval av information, eller 
att bara vara öppen för möjligheten att hitta något oväntat.  
 
Enligt Abigail McBirnie (2008) finns det en paradox i begreppet serendipitet, i och med att 
det till viss del går att kontrollera något som ändå är beroende av slumpen. Serendipitet 
behöver få erkännande som en del av forskning och informationssökning i praktiken, och 
McBirnie föreslår att de som lär ut informationskompetens kan utveckla hur serendipitet 
uppfattas. Detta en del av arbetet med att stötta det livslånga lärandet på folkbiblioteken, att 
lära ut praktisk informationssökning, och kanske är det då också vårt uppdrag på biblioteket 
att lyfta frågan om hur serendipitet faktiskt kan utnyttjas på ett medvetet sätt.  
 
 

2.2 Serendipitet och informationssökning 

 
Förutom Foster, Ford och McBirnie, som nämnts i föregående kapitel, har Paul André, Jamie 
Teevan och Susan T. Dumais (2009) skrivit om serendipitet och informationssökning. De har 
undersökt om det finns förutsättningar för serendipitet i informationssökning på nätet genom 
att jämföra sökloggar med de resultat som de sökande bedömde som intressanta och relevanta. 
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De förväntade sig att mer träffsäkra sökmotorer som dessutom anpassar resultatet efter den 
som söker, så kallad personalisering, skulle innebära en lägre potential för serendipitet, men 
fann att så inte var fallet. Resultatet av undersökningen indikerade snarare att personaliserade 
sökresultat gav fler intressanta och relevanta träffar. 
 
Även forskning kring hur vi väljer böcker är relevant för hur bibliotek kan öka möjligheterna 
för att serendipitet ska uppstå. Kamy Ooi & Chern Li Liew (2011) har intervjuat 12 personer 
som läser mycket, för att ta reda på hur de väljer skönlitterära böcker. Författarna skriver att 
tidigare studier av besökares beteende på biblioteket ger en alltför snäv bild av valprocessen, 
och de anser att även faktorer utanför biblioteket som kan påverka måste tas med. De får stöd 
för sin tes då resultatet visar att det som betydde mest för dessa personer, och som avgjorde 
om de ville läsa en bok, var tips från familj och vänner, bokklubbar och media. Även om de 
sedan lånade böckerna på biblioteket var det inte där de främst bestämde sig för vad de ville 
läsa.  
 
Annika Hinze, Dana McKay, Nicholas Vanderschantz, Claire Timpany och Sally Jo 
Cunningham skriver i artikeln Book Selection Behavior in the Physical Library (2012) att det 
saknas studier kring hur vi väljer böcker på biblioteket, vilket gör det svårt att skapa väl 
fungerande gränssnitt i det digitala biblioteket. I artikeln beskrivs hur studenter på tre 
högskolebibliotek letar efter böcker och väljer vilka som passar dem bäst. Strategierna består 
bland annat av att söka i katalogen, att söka bland böcker som står tillsammans, att bläddra i 
böckerna, och att jämföra böcker med varandra. 
 
Författarna anser inte att deras resultat kan appliceras på folkbibliotek och delvis kan det nog 
stämma, åtminstone vad gäller skönlitteratur. Å andra sidan finns det många likheter mellan 
att söka facklitteratur på ett folkbibliotek och ett högskolebibliotek, dessutom är många 
studenter flitiga besökare på folkbiblioteken.  
 
Utifrån de sökbeteenden som identifierats i studien drar författarna slutsatsen att de digitala 
biblioteken måste börja utnyttja de fördelar som finns i jämförelse med de fysiska biblioteken, 
främst möjligheten att låta en bok finnas på mer än ett ställe. Samtidigt bör utvecklare av 
digitala bibliotek ta chansen att imitera de faktorer som gör det lättare att hitta, och välja, en 
fysisk bok och som saknas i en digital miljö. Det handlar främst om att det ska finnas 
metadata som beskriver mer än författare och titel, och att böcker och annat material ska 
kunna jämföras med varandra på ett enkelt sätt (Book Selection Behavior in the Physical 
Library 2012). 
 
Ungefär samtidigt som denna studie genomfördes i Australien arbetade Alice Thudt, Uta 
Hinrichs och Sheelagh Carpendale (2012) med projektet “The Bohemian Bookshelf” i 
Kanada. De ansåg att den målinriktade sökningen (min översättning av begreppet target 
search), som är det vanligaste verktyget för att söka i en digital samling, kunde leda till att de 
möjligen värdefulla upptäckter som serendipitet kunde leda till missades. Därför skapade de 
ett sätt att visualisera en digital boksamling för att undersöka om det kunde främja 
förekomsten av serendipitet.  
 
“The Bohemian Bookshelf” består av fem sammanlänkade visualiseringar, fem olika sätt att 
ge en översikt av samlingen. Tanken är att serendipitet ska främjas genom att det finns flera 
ingångar till samlingen, det vill säga flera startpunkter, och att länkar mellan olika böcker ska 
vara tydliga och direkt synliga. Flexibla vägar genom samlingen där böckerna representeras 
på olika sätt möjliggör ett lekfullt sätt att närma sig informationssökning. 
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En prototyp i form av en pekskärm placerades på universitetsbiblioteket i Calgary och 
besökarna fick interagera med den utan några instruktioner eller tidigare träning. 11 besökare 
intervjuades och de var överlag mycket positiva, framförallt blev de nyfikna av de olika 
visuella presentationerna. Hälften av dem som intervjuades hittade också intressanta böcker 
att låna efter att ha spenderat någon minut vid skärmen. Resultatet visar tydligt att visuella 
representationer av en digital samling kan främja serendipitet och vara ett komplement till 
traditionella sökfunktioner.  
 
 

2.3 Serendipitet och mänskliga faktorer 

 
Oavsett om man forskar eller letar efter information i annat syfte har de mänskliga faktorerna 
betydelse för om man ska uppleva serendipitet och notera när det oväntade händer. Det krävs 
inte bara att det händer något, händelsen måste också registreras som signifikant (Fine & 
Deegan 1996). För att göra en oväntad upptäckt måste det alltså finnas en mottaglighet för 
upptäckten, och serendipitet blir då en blandning av slump, tur och insikt.  
 
Vissa människor tycks uppleva serendipitet oftare än andra, och en av dem som har forskat 
kring detta är Sandra Erdelez (även om hon använder sig av uttrycket information 
encountering, vilket inte förutsätter aktiv informationssökning så som serendipitet gör). Hon 
delar in människor i fyra grupper: non-encounterers, occasional encounterers, encounterers, 
och super-encounterers. Den första gruppen, non-encounterers, är de som har svårt att säga 
om de någonsin upplevt serendipitet, och den andra gruppen, occasional encounterers, är de 
som visserligen har upplevt serendipitet men enbart ser det som en slumpmässig företeelse. 
Den tredje gruppen, encounterers, är människor som är medvetna om att de då och då stöter 
på oväntad information, men som inte tänker på det i relation till aktiv informationssökning. 
Den fjärde gruppen, slutligen, är de som regelbundet upplever serendipitet och även ser det 
som en del i sökandet efter information - super-encounterers. Personer som tillhör den fjärde 
gruppen kan använda sin kännedom om förekomsten av serendipitet som metod, exempelvis 
genom att försätta sig i situationer där de vet att de ofta upplever serendipitet, för att hitta 
information de behöver (Erdelez 1999). 
 
 

2.4 Serendipitet i digitala miljöer 

 
Serendipitet i fysiska miljöer är ett relativt känt begrepp och något som det arbetas med på 
fysiska bibliotek. Det kan handla om att skylta med böcker på ett visst tema eller arrangera 
bokhyllorna så att relaterade ämnen hamnar nära varandra. En stor studie av serendipitet på 
fysiska bibliotek gjordes i Danmark 2006, där två folkbibliotek studerades under 10 månader. 
Utifrån resultatet identifierades sedan de 10 dimensioner, som tidigare nämnts i kapitel 1.4, 
som kan påverka möjligheterna för att serendipitet ska uppstå (Björneborn 2008). 
 
När Lori McCay-Peet, doktorand vid Dalhousie University i Kanada, ville utforma ett verktyg 
som skulle kunna mäta förutsättningen för serendipitet i digitala miljöer utgick hon från de 
dimensioner som formulerats av Lennart Björneborn (2008). I artikeln Measuring the 
dimensions of serendipity in digital environments beskriver McCay-Peet & Toms (2011) en 
studie som gjordes för att testa dessa 10 dimensioner i en digital miljö. De fann att de flesta av 
dimensionerna hade motsvarighet i den digitala miljön men inte alla, och de formulerade 
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utifrån resultatet fem faktorer som kan påverka förekomsten av serendipitet i digitala miljöer. 
Dessa faktorer har de sedan arbetat vidare med genom semistrukturerade intervjuer, och 2013 
publicerades artikeln Proposed facets of a serendipitous digital environment. Även om arbetet 
inte kan sägas vara helt avslutat, McCay-Peets doktorsavhandling är i skrivande stund under 
granskning och publiceras inte förrän under 2014, så är det tillräckligt genomarbetat för att 
kunna ligga till grund för denna undersökning.  
 
De fem faktorerna som kan användas för att utvärdera digitala miljöer är: 
 

1. Enables exploration: A user’s assessment of the degree to which a digital 
environment supports the unimpeded examination of its information, ideas or 
resources.  
 
2. Trigger-rich: A user’s assessment of the degree to which a digital environment 
is filled with a variety of information, ideas, or resources interesting and useful to 
the user.  
 
3. Enables connections: A user’s assessment of the degree to which a digital 
environment exposes them to combinations of information, ideas, or resources 
that make relationships between topics apparent.  
 
4. Highlights triggers: A user’s assessment of the degree to which a digital 
environment actively points to or alerts users to interesting and useful 
information, ideas, or resources using visual, auditory, or tactile cues. 
 
5. Leads to the unexpected: A user’s assessment of the degree to which a digital 
environment provides fertile ground for unanticipated or surprising interactions 
with information, ideas, or resources.  
 

(McCay-Peet & Toms 2013, 689) 
 
Min översättning, med kompletterande beskrivning av de fem faktorerna: 
 
1. Möjliggör utforskning: Användarens uppskattning av i vilken grad en digital miljö 
uppmuntrar till obehindrad kartläggning av dess information, idéer och resurser.  
 
Hur enkelt är det att få en överblick över vad som finns i den digitala miljön, och hur 
intressant är den att utforska?  
 
2. Rik på triggrar: Användarens uppskattning av i vilken grad en digital miljö har en stor 
variation av information, idéer, eller resurser som är intressanta och användbara. 
 
Finns det något som lockar besökaren att klicka sig vidare, att tillfälligt frångå den raka vägen 
till den sökta informationen för att undersöka något annat? Är utbudet av resurser tillräckligt 
stort och varierat? Resultat av forskning om kreativitet indikerar att en miljö som innehåller 
en stor variation av orelaterade resurser, exempelvis folkbibliotek där det finns information 
om i princip vad som helst, kan öka förekomsten av serendipitet (McCay-Peet & Toms 2011). 
Det är alltså inte mängden resurser som är det viktiga, utan att det finns många olika.  
 
3. Möjliggör kontakter: Användarens uppskattning av i vilken grad en digital miljö exponerar 
dem för kombinationer av information, idéer, eller resurser som synliggör relationen mellan 
olika ämnen. 
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Detta handlar om relationen mellan den kunskap och information som finns i den digitala 
miljön, och hur den är synlig för besökaren. Finns det relevanta länkar mellan det som 
eftersöks och det som också skulle kunna vara av intresse? Denna faktor har en tydlig 
koppling till serendipitet i fysiska miljöer, jämför exempelvis med det fysiska bibliotekets 
placering av medier och vilka ämnen som står nära varandra, samt hur utbud och 
tillgänglighet påverkar vilka kontakter som kan uppstå (McCay-Peet & Toms 2011).  
 
4. Framhäver triggrar: Användarens uppskattning av i vilken grad en digital miljö aktivt 
lyfter fram eller visar intressant och användbar information, idéer, eller resurser med hjälp av 
visuella, audiovisuella, eller taktila signaler. 
 
Hur enkelt är det att bli uppmärksam på intressanta resurser som inte eftersöks aktivt? I en 
digital miljö används ikoner, färger och bildelement för att pocka på uppmärksamhet – hur 
effektiva är de? I en fysisk miljö är det skyltar, pilar, starka färger och kontraster som får oss 
att lägga märke till olika saker, och det försöker webbutvecklare ofta efterlikna i digitala 
miljöer (Morville & Rosenfeld 2006).  
 
5. Leder till det oväntade: Användarens uppskattning av i vilken grad en digital miljö utgör 
en fruktbar grund för oförutsedda eller överraskande interaktioner med information, idéer och 
resurser. 
 
Är den digitala miljön inspirerande? Blir jag nyfiken och känner mig kreativ bara av att vara 
där? Blir jag ofta överraskad? Denna sista faktor är troligen den svåraste att sätta fingret på, 
och även att utvärdera, samtidigt som den är själva kärnan i fenomenet serendipitet. 
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3 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de två enkätundersökningarna, först Götabiblioteken 
och sedan Malmö stadsbibliotek. Tillsammans med genomgången av Malmö stadsbiblioteks 
enkät jämförs de båda resultaten med varandra, detta görs för att undvika de upprepningar 
som det skulle innebära att redovisa jämförelsen i ett separat kapitel. 
 
 

3.1 Götabiblioteken 

 
Enkäten för Götabiblioteken låg på deras webbplats i 19 dagar under oktober-november 2013, 
och under dessa dagar hade webbplatsen 10 435 unika besökare. Det var totalt 51 personer 
som klickade på länken och av dessa lämnade 41 in ett fullständigt svar. En person avbröt 
enkäten efter två frågor, två personer avbröt enkäten efter tre frågor, och en person besvarade 
alla frågorna men skickade inte in enkäten. Resterande sex personer valde att inte påbörja 
enkäten.  
 
Ett svar har fått tas bort då respondenten angav 1888 som födelseår, samt svarade ”vet ej” på 
12 av 13 frågor med det svarsalternativet. Det framgick också av kommentaren på sista frågan 
att respondenten inte förstått vad enkäten handlade om, varför det känns rimligt att bortse från 
detta svar. 
 
Det finns ingen standard för hur svarsfrekvensen för webbenkäter beräknas (Johansson 2013), 
men de två vanligaste sätten tycks vara att antingen utgå från hur många som exponerats för 
enkäten – det vill säga besökt webbplatsen och åtminstone i teorin lagt märke till länken till 
enkäten – eller hur många som har valt att medverka. Enligt den första metoden är 
svarsfrekvensen för denna enkät 0,38% (40 användbara svar av de 10 435 besökarna på 
webbplatsen), och enligt den andra 78,4% (40 användbara svar av de 51 som klickade på 
länken).  
 
 

3.1.1 Bakgrundsfrågor 

 
Den första frågan gällde respondenternas ålder och för att göra det så enkelt som möjligt att 
svara så fick de ange sitt födelseår. Jag hade kunnat ha fasta alternativ med åldersgrupper men 
ville undvika att någon skulle fastna redan på första frågan om de exempelvis hamnade på 
gränsen till en grupp. Jan Trost rekommenderar i Enkätboken (2007) att man använder sig av 
födelseår och jag håller med om att det är det enklaste sättet att ange sin ålder. Den yngsta 
respondenten är född år 2001 och den äldsta 1939 vilket ger ett spann mellan åldrarna 12 och 
74. Utifrån resultatet delades respondenterna in i följande åldersgrupper: 17,5% är födda före 
1949, 27,5% mellan 1950 och 1969, 42,5% mellan 1970 och 1989, och 12,5% efter 1999. Den 
största åldersgruppen är alltså de mellan 24 och 43 år. 
 
72,5% av respondenterna är kvinnor, 20% är män och 7,5% har valt alternativet “Annat / Vill 
ej uppge kön”. Detta överensstämmer i stort med besök på fysiska bibliotek, där kvinnor 
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generellt besöker bibliotek oftare än män (Kåring Wagman 2011) – även om skillnaden är 
större här. 
 
Eftersom både ålder och kön är fördelade ungefär som förväntat används inte dessa variabler i 
analysen av resultatet. 
 
85% av respondenterna besöker sitt lokala folkbibliotek minst en gång i månaden, 35% minst 
en gång i veckan, och endast en person besöker biblioteket mer sällan än någon gång per år. 
Respondenterna är alltså överlag vana biblioteksbesökare. 80% instämmer helt eller delvis i 
att de ofta hittar något intressant på biblioteket, när de egentligen letar efter något annat, vilket 
tyder på att de är mottagliga för serendipitet i biblioteksmiljö. 
 
Hela 95% av respondenterna besöker Götawebben minst en gång i månaden, och 52,5% minst 
en gång i veckan. De vanligaste aktiviteterna är att söka i bibliotekskatalogen (87,5%), logga 
in på sitt bibliotekskonto (82,5%) och låna e-böcker (60%). 92,5% instämmer helt eller delvis 
i att de ofta hittar något intressant på nätet, när de egentligen letar efter något annat, en person 
instämmer inte och två är obestämda. Detta stämmer väl med min personliga uppfattning att 
internet i sig är en plats full av möjligheter att uppleva serendipitet. 
 
Respondenterna kan sägas till största delen tillhöra gruppen som Erdelez (1999) kallar 
encounterers, det vill säga de som är medvetna om att de upplever serendipitet men inte 
använder det som en aktiv informationssökningsmetod. En mindre del är säkert även super-
encounterers, men det går inte att utläsa ur resultatet då enkäten inte avsåg att undersöka det. 
 
 

3.1.2 Påståenden om webbplatsen 

 
Efter bakgrundsfrågorna följde 11 frågor i form av påståenden, där respondenterna fick ange 
hur väl de tyckte att påståendet stämde in på dem. Dessa redovisas nedan, ett påstående i 
taget, och svarsalternativen slås delvis ihop för att underlätta presentationen av resultatet. 
Svaren kopplas också till de fem faktorer som kan påverka serendipitet i digitala miljöer som 
formulerats av Lori McCay-Peet och Elaine G. Toms (2013), samt övrig relevant teori. 
 
När jag besöker gotabiblioteken.se är det oftast för att söka efter något specifikt 

(exempelvis söka information om en viss bok, öppettider eller evenemang). 
95% instämmer helt eller delvis och 5% instämmer inte eller inte alls.  
 
Respondenternas främsta syfte med att besöka webbplatsen är alltså att söka efter något 
specifikt, de besöker inte platsen bara för att browsa eller se om de snubblar över något 
intressant. I den studie som genomfördes vid två bibliotek i Danmark 2006 tillfrågades 
besökare hur de sökt efter information och vad de hittat. 50,7% av de tillfrågade på 
huvudbiblioteket i Köpenhamn uppgav att de sökt efter något specifikt och hittat vad de sökte, 
39,7% hade hittat något annat än vad de letade efter (substitut eller komplement), och 9,6% 
hade inte haft någon plan utan enbart utforskat biblioteket (Björneborn 2008). Enligt dessa 
siffror är det nästan dubbelt så många som besöker biblioteket och hittar material de inte 
aktivt sökt efter, än som besöker det digitala folkbiblioteket utan en specifik sökning i åtanke. 
 
Till den första faktorn - Möjliggör utforskning - finns två påståenden i enkäten: 
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Det är enkelt att få en överblick över vilka tjänster som finns på gotabiblioteken.se.  
85% instämmer helt eller delvis och 15% instämmer inte eller inte alls.  
När jag inte vet exakt vad jag söker kan jag enkelt utforska olika ämnen på 

gotabiblioteken.se. 
60% instämmer helt eller delvis, 25% instämmer inte eller inte alls, och 15% är obestämda. 
 
Enligt McCay-Peet och Toms (2013) är en miljö som möjliggör utforskning också en miljö 
som inbjuder till serendipitet. Svaren på de två påståendena ovan indikerar att Götawebben är 
överskådlig och tydlig, men det är inte helt självklart hur olika ämnen kan utforskas.  
 
Till nästa faktor - Rik på triggrar - hör följande två påståenden: 
 
gotabiblioteken.se innehåller mycket som är intressant för mig. 
90% instämmer helt eller delvis och 10% instämmer inte eller inte alls. 
Mina besök på gotabiblioteken.se varar oftast mer än 5 minuter. 
70% instämmer helt eller delvis och 30% instämmer inte eller inte alls. 
 
För att en miljö ska inbjuda till serendipitet krävs att den upplevs som intressant, och det gör 
Götawebben - 90% instämmer helt eller delvis i det första påståendet. Det är inte enbart 
lockelsen att klicka sig vidare som är viktig för denna faktor, även hur stort och varierat 
utbudet är spelar in.  
 
Det andra påståendet bygger på tesen att en miljö som är rik på triggrar leder till att man 
stannar längre på webbplatsen. Personer som håller på med en uppgift, till exempel en 
sökning, tenderar att vilja hålla sig till uppgiften och inte bli distraherade (McCay-Peet & 
Toms 2011), därför leder en miljö med få triggrar och distraktioner till att uppgiften 
genomförs snabbare. Siffran fem minuter valdes slumpmässigt för att definiera ett ”kort 
besök” på webbplatsen. 
 
Har den sökande ett specifikt syfte bör det räcka med ett kort besök, och stannar man längre 
har man troligtvis hittat något mer än vad som från början eftersöktes. Det skulle förstås också 
kunna vara så att det som söktes inte hittades och därför tar det längre tid, å andra sidan 
uppger 85% att det är enkelt att hitta på webbplatsen varför det är mer troligt att ett längre 
besök hör ihop med en upplevelse av serendipitet. 
 
Nästa påstående hör ihop med den tredje faktorn - Möjliggör kontakter:  
 
När jag har hittat vad jag sökte på gotabiblioteken.se finns det ofta något i närheten av 

sökträffarna som jag tycker är intressant. 
65% instämmer helt eller delvis, 25% instämmer inte eller inte alls, och 10% är obestämda. 
 
Här handlar det både om hur olika medier, eller information i vidare mening, är ordnade, och 
hur synlig relationen mellan dem är.  
 
Denna faktor är den som kan misstänkas skilja sig mest mellan digitala och fysiska miljöer. 
Det finns egentligen större möjlighet att koppla ihop olika enheter, att ordna och gruppera, 
men det kräver en medvetenhet om relationerna mellan olika medier när de katalogiseras. Ett 
sätt är att använda kontrollerade ämnesord på ett konsekvent sätt, ett annat är att kuratera 
olika samlingar. På det digitala biblioteket är man inte begränsad av det faktum att ett 
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exemplar av en bok bara kan finnas på ett ställe, men detta utnyttjas ännu inte till fullo 
(Pomerantz & Marchionini 2007).  
 
Till den fjärde faktorn - Framhäver triggrar - hör följande två påståenden: 
 
Designen av gotabiblioteken.se (layout, färger, menyer, knappar, ikoner etc.) bidrar till 

att uppmärksamma mig på sådant jag kan vara intresserad av. 
67,5% instämmer helt eller delvis, 20% instämmer inte eller inte alls, och 12,5% är 
obestämda. 
Foton och illustrationer på gotabiblioteken.se bidrar till att uppmärksamma mig på 

sådant jag kan vara intresserad av. 
62,5% instämmer helt eller delvis, 32,5% instämmer inte eller inte alls, och 5% är obestämda. 
 
En något större del av respondenterna instämmer helt eller delvis i att Götawebbens design 
bidrar till att uppmärksamma intressanta delar av webbplatsen, än de som tycker att foton och 
illustrationer gör detsamma. Samtidigt är det fler som inte instämmer i det andra påståendet, 
och fler som är obestämda angående det första. Sammantaget tyder det på att foton och 
illustrationer inte fångar upp blicken lika mycket som webbplatsens layout och färger, men 
troligtvis är det så att dessa faktorer ändå samverkar och fångar intresset hos besökarna. 
 
Den sista faktorn - Leder till det oväntade - är den som är tydligast kopplad till serendipitet. 
För att ha något att jämföra med fick respondenterna även ta ställning till hur enkelt det är att 
söka på Götawebben. 
 
När jag söker efter något specifikt på gotabiblioteken.se är det enkelt att hitta vad jag 

söker. 
85% instämmer helt eller delvis, 12,5% instämmer inte eller inte alls, och 2,5% är obestämda. 
När jag söker efter något specifikt på gotabiblioteken.se hittar jag ofta andra 

intressanta saker än det jag egentligen söker. 
72,5% instämmer helt eller delvis, 22,5% instämmer inte eller inte alls, och 5% är obestämda. 
När jag besöker gotabiblioteken.se får jag ofta bra boktips. 
67,5% instämmer helt eller delvis, 20% instämmer inte eller inte alls, och 12,5% är 
obestämda. 
 
De flesta respondenterna tycker att det är enkelt att hitta vad de söker på Götawebben och 
oväntat många tycker också att de hittar annat som är intressant. Som nämnts i kapitel 2.2 
finns det en föreställning om att ju bättre ett system är på att leverera det resultat som 
eftersöks, ju mindre chans att serendipitet ska uppstå. Resultatet här pekar dock på det samma 
som annan forskning, nämligen att så inte är fallet.  
 
Det sista påståendet, om boktips, är med för att ge ett konkret exempel på serendipitet - även 
om det förstås beror på om boktips var det som söktes eller inte. Eftersom 95% av 
respondenterna oftast besöker Götawebben för att söka efter något särskilt är det troligt att 
boktips tillhör det där extra som kan leda till något oväntat.  
 
Något fler (80%) instämmer helt eller delvis i att de ofta hittar något oväntat på biblioteket, än 
på Götawebben (72,5%), men det är ändå en klar majoritet som tycks uppleva serendipitet på 
det digitala biblioteket. Det är dock en bit kvar till de 92,5% som instämmer helt eller delvis i 
att de ofta hittar oväntade och intressanta saker på nätet, när de egentligen letar efter något 
annat. 
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3.1.3 Kommentarer 

 
Sist i enkäten fanns utrymme att lämna kommentarer, dels om enkäten och frågorna, dels om 
bibliotekets webbplats i allmänhet. 12 personer (30%) har utnyttjat det. Två personer tycker 
att enkätfrågorna var dumma och irrelevanta, vilket tyder på att de inte läst eller förstått 
informationen om enkätens syfte, men i övrigt fanns inga synpunkter på någon enskild fråga.  
 
Tre personer är missnöjda med webbplatsens sökmöjligheter, och en tycker att det finns 
buggar i systemet som gör att olika tjänster inte fungerar. Två personer är odelat positiva och 
tycker att biblioteket är suveränt, och två är mycket nöjda med möjligheten att låna e-böcker. 
En tycker att sidan för att söka e-böcker fungerar dåligt, och en önskar sig fler boktips. 
 
 

3.2 Malmö stadsbibliotek 

 
Länken till Malmö stadsbiblioteks enkät låg ute 17 dagar under november 2013, på två 
webbsidor med 9 624 respektive 16 061 unika besök. Totalt 71 personer klickade på länken 
och 57 besvarade hela enkäten. Tre personer avbröt efter två frågor, en efter 6 frågor, en efter 
14 frågor, och två personer svarade på alla frågor men skickade inte in enkäten. Resterande 7 
personer valde att inte påbörja enkäten. Alla 57 fullständiga enkätsvar var tillförlitliga och 
inget behövde strykas från resultatet. 
 
Här går det inte att räkna ut svarsfrekvensen enligt metoden fullständiga svar delat med antal 
besökare på webbplatsen, eftersom det inte går att säga vilka svar som kom från vilken av de 
två sidorna där länken fanns. Dessutom kan det vara så att samma person besökt båda sidorna 
under tidsintervallet och därför räknas två gånger om antalet besök skulle slås ihop. Däremot 
ger antalet fullständiga och därmed användbara svar delat med antal personer som klickade på 
länken till enkäten en svarsfrekvens på 80,3% vilket, liksom för Götabibliotekens enkät, är ett 
bra resultat. 
 
Enkätens resultat presenteras i följande kapitel på samma sätt som för Götabiblioteken, 
samtidigt som resultaten jämförs med varandra. 
 
 

3.2.1 Bakgrundsfrågor 

 
Den yngsta respondenten är född år 1999 och den äldsta 1936, vilket ger ett spann mellan 
åldrarna 14 och 77. För att kunna jämföra med resultatet från Götabiblioteken delas 
respondenterna in i samma åldersgrupper: 5,3% är födda före 1949, 28% mellan 1950 och 
1969, 58% mellan 1970 och 1989, och 8,7% efter 1999. Lite drygt hälften är alltså mellan 24 
och 43 år. 
 
74% av respondenterna är kvinnor, 21% är män, och 5% har valt alternativet “Annat / Vill ej 
uppge kön” – i princip samma fördelning av både ålder och kön som i enkäten för 
Götabiblioteken. Inte heller här används dessa variabler för vidare analys. 
 
Respondenterna är flitiga biblioteksbesökare, 79% besöker sitt lokala folkbibliotek minst en 
gång i månaden, och 33,5% minst en gång i veckan. 91% instämmer helt eller delvis i att de 
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ofta hittar något intressant på biblioteket, när de egentligen letar efter något annat, vilket tyder 
på att de är mottagliga för serendipitet på det fysiska biblioteket. 
 
88% besöker Malmö stadsbiblioteks webbplats minst en gång i månaden, 49% minst en gång i 
veckan. Den vanligaste aktiviteten är att söka i bibliotekskatalogen (98%), följt av att logga in 
på sitt bibliotekskonto (89,5%). 45,5% har lånat en e-bok och 42% har använt en databas via 
bibliotekets webbplats. 
 
När det gäller att hitta något intressant på nätet, när de egentligen letar efter något annat, 
instämmer 84% helt eller delvis. 8 personer instämmer inte och en är obestämd. Siffran är 
något lägre än för Götabiblioteken, men det är ändå en stor majoritet som upplever 
serendipitet på nätet. 
 
 

3.2.2 Påståenden om webbplatsen 

 
Enkätens påståenden redovisas här på samma sätt som för Götabiblioteken, det vill säga med 
delvis hopslagna svarsalternativ och kopplade till den aktuella teorin. 
 
Den första frågan i detta avsnitt handlar om det vanligaste syftet med respondentens besök på 
webbplatsen: 
När jag besöker bibliotekets webbplats är det oftast för att söka efter något specifikt 

(exempelvis söka information om en viss bok, öppettider eller evenemang). 
98% instämmer helt eller delvis och 2% instämmer inte.  
 
Det främsta syftet med besöket är detsamma som för Götawebben, det vill säga en planerad 
sökning efter något förutbestämt. Här är respondenterna till och med ännu mer målinriktade, 
bara 2% uppger att de oftast inte letar efter något särskilt på webbplatsen. 
 
Till den första faktorn som formulerats av McCay-Peet & Toms (2013) - Möjliggör 
utforskning - hör dessa två påståenden i enkäten: 
 
Det är enkelt att få en överblick över vilka tjänster som finns på bibliotekets webbplats.  
77% instämmer helt eller delvis, 19,5% instämmer inte eller inte alls, och 3,5% är obestämda.  
När jag inte vet exakt vad jag söker kan jag enkelt utforska olika ämnen på bibliotekets 

webbplats. 
51% instämmer helt eller delvis, 35% instämmer inte eller inte alls, och 14% är obestämda. 
 
Värt att notera är att det är en ganska liten del av respondenterna som instämmer helt i 
ovanstående påståenden, den största delen instämmer delvis. Svaren indikerar att överblicken 
är relativt god men endast hälften av respondenterna är nöjda med hur de kan utforska olika 
ämnen. 
 
Till nästa faktor - Rik på triggrar - hör följande två påståenden: 
 
Bibliotekets webbplats innehåller mycket som är intressant för mig. 
79% instämmer helt eller delvis, 14% instämmer inte eller inte alls, och 7% är obestämda. 
Mina besök på bibliotekets webbplats varar oftast mer än 5 minuter. 
59,5% instämmer helt eller delvis, 38,5% instämmer inte eller inte alls, och 2% är obestämda. 
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En miljö som är intressant och där man gärna stannar en stund, är avgörande för om 
serendipitet ska kunna uppstå. Att nästan 80% av respondenterna anser att webbplatsen 
innehåller engagerande material är ett gott betyg. Besöken är dock kortare än på Götawebben, 
där 70% uppgav att de oftast stannar mer än 5 minuter. 
 
Nästa påstående hör ihop med den tredje faktorn - Möjliggör kontakter:  
 
När jag har hittat vad jag sökte på bibliotekets webbplats finns det ofta något i närheten 

av sökträffarna som jag tycker är intressant. 
61% instämmer helt eller delvis, 30% instämmer inte eller inte alls, och 9% är obestämda. 
 
Här har respondenterna svarat nästan precis likadant som de som svarade på Götawebbens 
enkät, vilket är anmärkningsvärt då det är stor skillnad utseendemässigt mellan 
webbplatserna. Frågan gör i och för sig ingen skillnad på om det var en sökning bland det 
redaktionella materialet eller i bibliotekskatalogen, men troligtvis är det katalogen som de 
flesta söker i då 98% av respondenterna uppger att de använder sig av katalogen på 
bibliotekets webbplats. 
 
På Götawebben finns flera länkar som kan leda en vidare från en katalogpost, exempelvis 
“Sök vidare i ämne” tydligt i vänsterkanten, och “Liknande titlar” som visar bokomslag längst 
ner på sidan. Malmö stadsbiblioteks katalog har också dessa funktioner, men inbäddade i 
informationen längst ner och lätt att missa om man inte specifikt letar efter dem. Det är inte 
orimligt att anta att ett tydligare gränssnitt skulle öka synligheten för de kontakter mellan 
ämnen och medier som finns, men resultatet av den här undersökningen visar inte på några 
sådana skillnader eller samband. 
 
Till den fjärde faktorn - Framhäver triggrar - hör följande två påståenden: 
 
Designen av bibliotekets webbplats (layout, färger, menyer, knappar, ikoner etc.) bidrar 

till att uppmärksamma mig på sådant jag kan vara intresserad av. 
59,5% instämmer helt eller delvis, 38,5% instämmer inte eller inte alls, och 2% är obestämda. 
Foton och illustrationer på bibliotekets webbplats bidrar till att uppmärksamma mig på 

sådant jag kan vara intresserad av. 
61,5% instämmer helt eller delvis, 33,5% instämmer inte eller inte alls, och 5% är obestämda. 
 
Något fler av respondenterna instämmer helt eller delvis i att webbplatsens foton och 
illustrationer bidrar till att uppmärksamma intressanta delar av webbplatsen, än de som tycker 
att design och layout gör detsamma - tvärtom mot Götabiblioteken. Skillnaden är dock så liten 
att den är försumbar. 
 
Den sista faktorn - Leder till det oväntade - är den som är tydligast kopplad till serendipitet. 
För att ha något att jämföra med fick respondenterna även ta ställning till hur enkelt det är att 
söka på bibliotekets webbplats. 
 
När jag söker efter något specifikt på bibliotekets webbplats är det enkelt att hitta vad 

jag söker. 
86% instämmer helt eller delvis och 14% instämmer inte eller inte alls. 
När jag söker efter något specifikt på bibliotekets webbplats hittar jag ofta andra 

intressanta saker än det jag egentligen söker. 
66,5% instämmer helt eller delvis, 31,5% instämmer inte eller inte alls, och 2% är obestämda. 
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När jag besöker bibliotekets webbplats får jag ofta bra boktips. 
38,5% instämmer helt eller delvis, 49% instämmer inte eller inte alls, och 12,5% är 
obestämda. 
 
Drygt hälften av respondenterna (56%) instämmer delvis i att det är enkelt att hitta vad de 
söker, och knappt hälften (49%) instämmer delvis i att de också hittar annat som är intressant. 
Andelen som instämmer helt skiljer sig dock mer - 30% på det första påståendet, respektive 
17,5% på den andra - möjligen för att de är mer medvetna om huruvida de lyckats med en 
sökning än om de snubblat över något intresseväckande. 
 
På Malmö stadsbibliotek är skillnaden mellan upplevelserna av det digitala och det fysiska 
biblioteket större än på Götawebben: 91% instämmer helt eller delvis i att de ofta hittar något 
intressant på biblioteket, men bara 66,5% på webbplatsen.  
 
 

3.2.3 Kommentarer 

 
16 personer (28%) har utnyttjat möjligheten att lämna kommentarer. Två har kommenterat 
själva enkäten, den ena tycker att frågorna är meningslösa och den andra tycker att fråga 17 
och 18 skulle ha formulerats annorlunda. Respondenten tycker att fråga 17, som handlar om 
ifall de får boktips på webbplatsen, skulle ha delats upp i först ja/nej och sedan, om de svarat 
ja, hur nöjd man var med boktipsen. Förslaget har sin poäng, å andra sidan är boktips en sådan 
sak som kan upptäckas och vara värdefull utan att vara aktivt eftersökt, varför frågan i sin 
nuvarande form ändå fyller en funktion. På fråga 18, som gällde om besöken oftast varade 
mer än fem minuter, ville respondenten hellre ha olika tidsintervall att välja på. Som tidigare 
nämnts handlar denna fråga dock om huruvida man lockas att stanna längre än man behöver 
för att hitta något specifikt, och inte om besökens faktiska längd.  
 
En respondent uppger att evenemangskalendern är svår att överblicka och fyra respondenter 
har beskrivit webbplatsen som rörig. En tycker att även katalogen är rörig och en tycker att 
den är enkel och tydlig. Två tycker att de får för många träffar när de söker i katalogen, 
medan två har märkt att de inte får någon träff när de söker på något som de vet finns på 
biblioteket. En respondent skriver att katalogen ofta kraschar när man ska sortera sökträffarna, 
och en har svårt att läsa recensioner som finns i vissa katalogposter då de har för litet 
utrymme på sidan. Två personer uppger att de enbart besöker webbplatsen för att söka i 
katalogen och kolla upp öppettiderna, medan en tycker att det finns många bra boktips och två 
önskar sig fler boktips och annan inspiration. 
 
En person har skrivit att bibliotekets webbsida är ovärderlig som reklam för biblioteket och 
bibliotekets ansikte utåt, men anger inte om Malmö stadsbiblioteks webbplats är bra eller 
dålig. Avslutningsvis har en person skrivit att bibliotekets öppettider är för dåliga, men i 
övrigt har alla kommentarer handlat om antingen enkäten eller bibliotekets webbplats.  
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4 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras de fyra frågeställningarna från kapitel 1.2, utifrån resultatet av 
undersökningen samt tidigare forskning.  
 
1. I hur stor grad främjar det digitala folkbiblioteket serendipitet för sina besökare? 
 
För att svara på denna fråga vägs enkätsvaren mot de fem faktorer som kan påverka 
serendipitet i digitala miljöer, som beskrivits i kapitel 2.4. (De procenttal som nämns 
redovisas genomgående med Götabibliotekens tal först och Malmö stadsbiblioteks därefter.) 
 
Möjliggör utforskning  
 
När det gäller tjänsterna som erbjuds på de digitala folkbiblioteken tycker en stor majoritet att 
det är enkelt att få en överblick (85% respektive 77%). Det är också en majoritet som tycker 
att det är enkelt att utforska olika ämnen, dock inte lika många (60% respektive 51%).  
 
Björneborn (2008), vars arbete McCay-Peet och Toms faktorer bygger på, uttrycker detta som 
unhampered access (obehindrad tillgång, min översättning) och han nämner även 
explorability som också handlar om utforskning. För att en miljö, fysisk eller digital, ska 
kunna utforskas krävs att den är tillgänglig, vilket inte enbart handlar om att man ska kunna 
gå in på ett bibliotek eller öppna en webbsida. Tillgänglighet handlar också om sådant som att 
ta hänsyn till människors olika förutsättningar att ta till sig information, att navigera bland 
information, tjänster och resurser, samt använda och kritiskt granska densamma (Morville & 
Rosenfeld 2006). 
 
För det digitala folkbiblioteket innebär det en nödvändig fokusering på användbarhet, det vill 
säga att webbplatsen fyller en funktion och tillhandahåller sådant som besökarna faktiskt har 
användning av, men också på användarvänlighet så att dessa resurser verkligen kan utnyttjas 
av alla (Reiss 2012). En webbplats, eller annan digital miljö, måste vara både användbar och 
användarvänlig för att kunna anses vara tillgänglig. 
 
Rik på triggrar 
 
De båda biblioteken i denna undersökning uppfyller helt klart kravet på användbarhet, de 
flesta respondenter svarade att webbplatserna innehåller mycket som är intressant för dem 
(90% respektive 79%). En majoritet stannar längre än fem minuter på webbplatserna (70% 
respektive 59,5%), vilket också pekar på att innehållet är användbart för besökarna. Utbudet 
är med andra ord tillräckligt stort och varierat för att uppmuntra till serendipitet. 
 
Möjliggör kontakter 
 
Kontaktpunkter som synliggörs genom relevanta länkar på det digitala biblioteket, eller 
placering av medier på det fysiska biblioteket, är betydelsefulla för att serendipitet ska uppstå. 
Det är dessa relationer mellan till synes orelaterad information som när de uppmärksammas 
kan leda till oväntade kopplingar och nya idéer (Foster & Ford 2003).   
 
En majoritet av respondenterna upplever att det finns något intressant i närheten av 
sökträffarna (65% respektive 61%), vilket betyder att de kontaktpunkter som finns i den 
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bakomliggande strukturen av webbplatserna, informationens inbördes relationer, är synliga 
för mer än hälften av besökarna.  
 
Framhäver triggrar 
 
Att fånga besökarens uppmärksamhet är inte det enklaste, varken på det fysiska eller digitala 
biblioteket. I den danska studien från 2006 formulerades 10 dimensioner som stimulerade 
serendipitet på det fysiska biblioteket, varav tre berör just detta: Display, contrasts och 
pointers. Display handlar om att visa upp information på ett sätt som väcker nyfikenhet, 
contrasts innebär att synliggöra skillnader mellan olika typer av information (och även olika 
områden på biblioteket), och med pointers menas skyltar, kartor och andra märkningar 
(Björneborn 2008). 
 
På det digitala biblioteket, liksom på alla andra webbplatser, är dessa dimensioner minst lika 
viktiga. Oavsett om man vill leda besökaren genom en nätbutik och vidare till ett köp, eller 
uppmuntra besökaren att utforska webbplatsen, så gäller det att fånga och i viss mån guida 
besökarens uppmärksamhet. De två biblioteken i undersökningen får godkänt när det gäller 
designelement som framhäver triggrar: Design, layout och färger bidrar till att dra 
uppmärksamheten till sådant besökaren kan vara intresserad av, anser 67% respektive 59,5%. 
Även foton och illustrationer bidrar till detsamma (62,5% respektive 61,5%). 
 
Leder till det oväntade  
 
Mer än 8 av 10 respondenter tycker att det är enkelt att hitta vad de söker (85% respektive 
86%). Något färre, men ändå en majoritet, hittar ofta något intressant när de egentligen letar 
efter något annat (72,5% respektive 66,5%). Det betyder att båda biblioteken i 
undersökningen har webbplatser som är inspirerande och uppmuntrar till nyfikenhet hos 
besökaren. 
 
Det resultat som skiljer sig mest mellan de två biblioteken i undersökningen gäller boktips, 
där 67,5% av Götawebbens besökare ofta får bra boktips, men bara 38,5% på Malmö 
stadsbiblioteks webbplats.  
 

* 
 
Der går inte att säga exakt hur mycket det digitala folkbiblioteket främjar serendipitet för sina 
besökare, det är egentligen inte mätbart eller kvantifierbart på grund av fenomenets 
svårgripbara natur. Det kan dock göras en uppskattning, och vad som säkert kan fastslås 
utifrån denna undersökning är att resultatet är oväntat positivt och serendipitet tycks 
förekomma i relativt hög grad på båda biblioteken i undersökningen. Endast i frågan om 
boktips ligger andelen positiva svar under 50%, och då bara på det ena biblioteket, vilket kan 
bero på hur webbplatsen är uppbyggd (se nästa frågeställning).  
 
De fem faktorer som formulerats av McCay-Peet och Toms (2013) har i stort fungerat bra 
som mätverktyg för serendipitet på digitala folkbibliotek. Vad som saknas för att kunna göra 
en fullständig utvärdering av en digital miljös möjligheter att främja serendipitet är ett sätt att 
mäta hur den mänskliga faktorn spelar in, det vill säga besökarens mottaglighet för 
serendipitet. Björneborn (2008) nämner det i sin artikel, som ett möjligt område att utforska i 
framtiden, och även McCay-Peet och Toms (2011, 2013) betonar vikten av att ta med detta i 
beräkningen. Kanske kommer den mänskliga faktorn att finnas med i McCay-Peets 
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kommande avhandling, eller så finns det utrymme att framöver ytterligare utveckla hennes 
verktyg för att mäta serendipitet. 
 
2. Påverkar det digitala folkbibliotekets val av teknisk plattform förekomsten av 

serendipitet? 
 
Som nämnts ovan är det egentligen bara på en fråga som svaren skiljer sig markant mellan de 
två biblioteken, nämligen frågan om boktips. Det kan bero på syftet med besöket, dock uppger 
de allra flesta respondenterna att deras syfte är att söka efter något särskilt (95% respektive 
98%) vilket innebär att boktips är en bonus, något som troligen inte förväntades - eller 
åtminstone inte aktivt eftersöktes.  
 
Skillnaden kan också bero på hur och var boktips och recensioner exponeras på webbplatsen. 
På Götabibliotekens webbplats visas eventuella recensioner direkt i katalogposten, mellan 
information om var titeln finns och tips på liknande titlar. Det finns dessutom en hel sida med 
tips och topplistor, de senast tillagda länkas på webbplatsens förstasida för extra exponering 
och här visas även de senast inkomna titlarna.  
 
På grund av att Malmö stadsbibliotek ingår i kommunens webbplats förloras en del av den 
överskådlighet som Götawebben har, och katalogen är inte lika integrerad med det 
redaktionella materialet. Här finns ibland boktips eller temalistor länkade från förstasidan, 
men inte alltid – plats måste också finnas för information om aktuella evenemang och annat 
man vill puffa för. En särskild sida för tips och teman, och en för topplistor, nås via en 
sidomeny. 
 
I själva katalogen finns olika nyhetslistor man kan prenumerera på via RSS, och även en länk 
till att se listorna utan att använda RSS-läsare. I katalogposten visas betyg som andra 
låntagare satt på boken och recensioner (om de finns), ämnesord och liknande titlar. Det går 
dock inte att nå de redaktionella sidorna med tips på böcker och andra medier via katalogen, 
och en sådan länkning hade troligen lett till att fler upptäckt tipssidorna. 
 
I övrigt ligger andelen positiva svar från Malmö stadsbiblioteks enkät något under de från 
Götawebben på nästan alla frågor som gäller serendipitet, det är dock ingen markant skillnad 
och det går inte att med säkerhet säga att den tekniska plattformen påverkar förekomsten av 
serendipitet.  
 
3. Hur mottagliga är besökarna för oväntade upptäckter när de besöker det digitala 

folkbiblioteket? 
 
För att komplettera bilden av förekomsten av serendipitet på digitala folkbibliotek ställs också 
frågan om hur den mänskliga faktorn spelar in. Detta är något som i allra högsta grad påverkar 
om, och i hur hög grad, besökaren kommer att uppleva serendipitet.  
 
Respondenterna är överlag mottagliga för serendipitet på det lokala folkbiblioteket (80% 
respektive 91%), liksom på nätet i allmänhet (92,5% respektive 84%). Detta kan jämföras 
med hur många som uppger att de ofta hittar något intressant på det digitala folkbiblioteket, 
när de egentligen letar efter något annat: 72,5% respektive 66,5% - en lägre siffra förvisso, 
men resultatet tyder ändå på att serendipitet förekommer på det digitala folkbiblioteket för 
mer än 6 av 10 besökare. 
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Frågan om det finns ett samband mellan personlig disposition och serendipitet på det digitala 
folkbiblioteket kan delas upp i två frågor: 
 
- Kan den som inte är mottaglig för serendipitet i andra miljöer, uppleva serendipitet på det 
digitala folkbiblioteket?  
 
Resultatet av denna undersökning visar att de som inte upplever serendipitet på det fysiska 
biblioteket eller på internet (totalt 15,5% av respondenterna) upplever inte, eller bara delvis, 
det på bibliotekets webbplats. 
 
- Är den som inte upplever serendipitet på det digitala folkbiblioteket även oemottaglig för 
serendipitet i andra miljöer?  
 
29,5% av respondenterna uppgav att de inte hittar något annat på bibliotekets webbplats än 
vad de söker, trots att 77,5% av dem upplever serendipitet på det fysiska biblioteket och 
70,5% på internet. Här ser vi en brist på överensstämmelse som tyder på att de digitala 
folkbiblioteken inte helt förmår ta tillvara på möjligheten att uppmuntra till serendipitet hos en 
mottaglig besökare.  
 
Hade det funnits tid för en mer omfattande undersökning kunde denna del utvecklats vidare, 
och respondenterna delats in i de grupper som utarbetats av Erdelez (1999). Den största delen 
av respondenterna bör rimligen tillhöra gruppen encounterers, eftersom de är medvetna om att 
de upplever serendipitet men inte tycks aktivt uppsöka och utsätta sig för fenomenet. Det vore 
intressant att undersöka hur super-encounterers upplever det digitala folkbiblioteket, det 
skulle säkerligen ge ökad insikt om vad på webbplatsen som fungerar och vad som kan 
förbättras, när det gäller just serendipitet. 
 
4. Hur enkelt är det att hitta vad man söker på det digitala folkbiblioteket, och har det 

något samband med chansen att göra oväntade upptäckter? 
 
De flesta tycker att det är enkelt att hitta vad de söker på webbplatserna (85% respektive 86%) 
men det finns inget som indikerar att det skulle innebära lägre förekomst av serendipitet, med 
tanke på att en majoritet ändå gör oväntade upptäckter. Även här finns utrymme för framtida 
forskning, exempelvis genom att göra mindre förändringar på en webbplats eller i en 
bibliotekskatalog och sedan jämföra om chansen att uppleva serendipitet förändras. Det är 
dock mest troligt att det leder till samma resultat som tidigare forskning, nämligen att system 
som levererar relevanta sökträffar även erbjuder möjligheter till serendipitet – kanske till och 
med ökar möjligheterna (André, Teevan & Dumais 2009). 
 

* 
 
Finns det då utrymme för serendipitet på det digitala folkbiblioteket? Ja, det gör det, resultatet 
är övervägande positivt och ett större antal än förväntat upplever serendipitet på det digitala 
folkbiblioteket.  
 
Det digitala folkbiblioteket har i denna undersökning visat sig vara en gynnsam grogrund för 
serendipitet, vilket är goda nyheter inför framtida utveckling av digitala bibliotek. Samtidigt 
finns det utrymme för förbättring när det gäller att uppmuntra besökarnas nyfikenhet och 
locka till nya upptäckter.  
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Om farhågorna att det skulle saknas tillfällen till serendipitet på det digitala folkbiblioteket 
kom på skam, så gäller det tyvärr inte misstanken att folkbiblioteket inte förmår ta tillvara på 
alla de möjligheter till serendipitet som besökarna är mottagliga för.  
 
Totalt 87% av respondenterna uppger att de upplever serendipitet på det fysiska biblioteket, 
och av dessa uppger 63% att de upplever det även på det digitala folkbiblioteket. Lika många, 
det vill säga 87%, upplever serendipitet på internet, och av dessa är det 66% som även gör det 
på det digitala folkbiblioteket.  
 
Vi är många som när vi surfar på internet upplever att det är lätt att hamna någon annanstans 
än där vi tänkt oss, vilket resultatet av denna undersökning också bekräftar. Likaså är det inte 
svårt att hålla med om att det fysiska biblioteket ofta lockar oss att låna fler, eller andra, 
böcker än vi egentligen planerat, vilket även kan leda oss in i nya tankebanor. Under 
förutsättning att vi är mottagliga för oväntade upptäckter gör vi dessa även på det digitala 
folkbiblioteket, om än i något mindre omfattning.  
 
Med tanke på detta goda utgångsläge vore det ingen omöjlighet att matcha förekomsten av 
serendipitet på det fysiska biblioteket och internet, och kanske till och med överträffa den. Det 
digitala biblioteket har ju, som tidigare nämnts, ännu större inneboende möjligheter att främja 
serendipitet än internet generellt – det gäller bara att utnyttja dessa möjligheter. 
 
Resultatet av denna undersökning visar att en stor del av respondenterna är mottagliga för 
serendipitet, även om de inte nödvändigtvis är medvetna om det, och både det fysiska och det 
digitala biblioteket är redan stimulerande miljöer för besökarna. Vad som saknas är just 
medvetenheten om fenomenet serendipitet, och hur det faktiskt kan användas aktivt när vi 
söker material och information. Kan biblioteket främja förekomsten av serendipitet och göra 
den synlig på ett tydligare sätt än idag, kan vi stärka våra användares informationskompetens 
– både på plats och digitalt. 
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Sammanfattning  
 
Bakgrunden till studien är idén om biblioteket som plats, och de upplevelser som bidrar till 
platskänsla. Upplevelsen av att upptäcka något oväntat står i fokus i denna uppsats, som syftar 
till att undersöka förekomsten av serendipitet på digitala folkbibliotek.  
 
Studiens fyra frågeställningar är: 
 
1. I hur stor grad främjar det digitala folkbiblioteket serendipitet för sina besökare?  
2. Påverkar det digitala folkbibliotekets val av teknisk plattform förekomsten av serendipitet? 
3. Hur mottagliga är besökarna för oväntade upptäckter när de besöker det digitala 
folkbiblioteket? 
4. Hur enkelt är det att hitta vad man söker på det digitala folkbiblioteket, och har det något 
samband med chansen att göra oväntade upptäckter? 
 
Att beskriva fenomenet serendipitet är långt ifrån enkelt, det handlar både om huruvida miljön 
stimulerar till serendipitet samt mottaglighet hos den som upplever det. Serendipitet kan 
beskrivas som att hitta något intressant när man egentligen letar efter något annat, men det 
kan även vara en del av en strategi för den som är medveten om fenomenet och var det kan 
uppstå. Hur serendipitet definieras beror till viss del på vad som undersöks, om fokus är 
serendipitet i forskningssammanhang, i anslutning till informationssökning, eller om det 
handlar om så kallade mänskliga faktorer. Gemensamt för alla definitioner är dock 
förekomsten av tur, slump och överraskning. I denna uppsats förutsätts serendipitet vara 
beroende av att en aktiv sökning föreligger, under vilken något orelaterat men ändå värdefullt 
upptäcks. 
 
Om det är svårt att slå fast vad serendipitet är, så är det ännu svårare att mäta förekomsten av 
fenomenet. Lori McCay-Peet har arbetat fram en modell för utvärdering av serendipitet i 
digitala miljöer, som fått ligga till grund för denna studie. Modellen bygger på att användare 
får uppskatta hur väl den digitala miljön möjliggör utforskning och kontakter, om den är rik 
på triggrar och hur väl dessa framhävs, samt om miljön i sig leder till det oväntade.  
 
Med utgångspunkt i dessa fem faktorer formulerades en webbenkät som länkades från två 
digitala folkbibliotek, Götabiblioteken och Malmö stadsbibliotek. Totalt 97 användare svarade 
på enkäten och resultatet var överraskande positivt och visade att en majoritet av 
respondenterna upplever serendipitet på det digitala folkbiblioteket. 
 
Resultatet indikerar att serendipitet är vanligt både på fysiska bibliotek och på internet, och 
även förekommer i hög grad på digitala folkbibliotek. McCay-Peets modell, tillsammans med 
beaktandet av respondenternas personliga disposition och mottaglighet för serendipitet, har 
fungerat bra som verktyg för utvärdering.  
 
De två biblioteken i undersökningen har valt olika tekniska lösningar för det digitala 
biblioteket, vilket förväntades ge skilda resultat av enkäten – så blev det dock inte. Även om 
Götabibliotekens respondenter överlag svarade något mer positivt på de flesta frågor än 
Malmö stadsbiblioteks, så går det inte att utifrån resultatet av denna undersökning säga att 
någon teknisk lösning är bättre eller sämre. 
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Respondenterna upplever oftare serendipitet på det fysiska biblioteket och på andra 
webbplatser än på det digitala folkbiblioteket, skillnaden är dock mindre än vad som antogs 
då studien inleddes.  
 
Resultatet visar på vikten av att beakta mottaglighet och personlig disposition när serendipitet 
studeras. De respondenter som uppgav att de inte upplevde serendipitet på det fysiska 
biblioteket eller på internet, upplevde det heller inte, eller bara delvis, på bibliotekets 
webbplats. Det omvända gäller däremot inte, de som uppgav att de inte upplevde serendipitet 
på det digitala folkbiblioteket kunde ändå göra det i andra miljöer. 
 
Slutsatsen är att visst finns det utrymme för serendipitet på det digitala folkbiblioteket. Det 
finns dock, som alltid, även utrymme för förbättringar, exempelvis när det gäller att fånga upp 
alla som är mottagliga för att upptäcka det oväntade på bibliotekens webbplatser. Framtida 
utmaningar för biblioteken inkluderar att uppmuntra besökarna att använda serendipitet som 
en strategi för att söka relevant information, som en del i arbetet med att stötta medborgarnas 
livslånga lärande, samt att synliggöra och ta tillvara på alla möjligheter till serendipitet som 
finns på digitala folkbibliotek. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

Samma frågor användes till båda enkäterna, [webbplatsen] i texten nedan ersattes av antingen 
gotabiblioteken.se, Malmö stadsbiblioteks webbplats, eller bibliotekets webbplats.  
 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Jag är född år: _ _ _ _ 
 
2. Jag är 
□ Kvinna 
□ Man 
□ Annat / Vill ej uppge kön 
 
3. Hur ofta besöker du ditt lokala folkbibliotek? 
□ En eller flera gånger i veckan 
□ En eller flera gånger i månaden 
□ Någon gång per halvår 
□ Någon gång per år 
□ Aldrig eller mer sällan än någon gång per år 
 
4. Ta ställning till följande påstående och markera hur väl du tycker att det stämmer: 
När jag besöker mitt lokala folkbibliotek hittar jag ofta sådant som är intressant för mig, när 
jag egentligen letar efter något annat. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
5. Ta ställning till följande påstående och markera hur väl du tycker att det stämmer: 
När jag surfar på nätet hittar jag ofta sådant som är intressant för mig, när jag egentligen letar 
efter något annat. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
6. Hur ofta besöker du [webbplatsen]? 
□ En eller flera gånger i veckan 
□ En eller flera gånger i månaden 
□ Någon gång per halvår 
□ Någon gång per år 
□ Mer sällan än någon gång per år 
 
7. Vilka av nedanstående tjänster har du någon gång utnyttjat via ett folkbiblioteks webbplats? 
(Markera alla alternativ som stämmer.)  
□ Jag har lånat en e-bok eller en e-ljudbok. 
□ Jag har använt en databas. 
□ Jag har lyssnat på musik. 
□ Jag har sökt i bibliotekets katalog. 
□ Jag har loggat in på mitt bibliotekskonto. 
□ Jag har läst tidningar digitalt. 
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Påståenden om [webbplatsen] 
 
För varje påstående nedan, markera hur väl du tycker att det stämmer. 
 
8. Det är enkelt att få en överblick över vilka tjänster som finns på [webbplatsen]. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
9. [Webbplatsen] innehåller mycket som är intressant för mig. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
10. När jag besöker webbplatsen är det oftast för att söka efter något specifikt (exempelvis 
söka information om en viss bok, öppettider eller evenemang). 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
11. När jag söker efter något specifikt på [webbplatsen] är det enkelt att hitta vad jag söker. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
12. När jag söker efter något specifikt på [webbplatsen] hittar jag ofta andra intressanta saker 
än det jag egentligen söker. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
13. När jag inte vet exakt vad jag söker kan jag enkelt utforska olika ämnen på [webbplatsen]. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
14. [Webbplatsens] utseende (layout, färger, menyer, knappar, ikoner etc.) bidrar till att 
uppmärksamma mig på sådant jag kan vara intresserad av. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
15. Foton och illustrationer på [webbplatsen] bidrar till att uppmärksamma mig på sådant jag 
kan vara intresserad av. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
16. När jag har hittat vad jag sökte på [webbplatsen] finns det ofta något i närheten av 
sökträffarna som jag tycker är intressant. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
17. När jag besöker [webbplatsen] får jag ofta bra boktips. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
18. Mina besök på [webbplatsen] varar oftast mer än 5 minuter. 
□ Instämmer helt □ Instämmer delvis □ Instämmer inte □ Instämmer inte alls □ Vet ej/obestämd 
 
19. Kommentarer (frivillig): 
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