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Abstract 
 

In this Master’s thesis I aim to examine the usability in the Swedish National 

Archival Database to find out the archivists’ view on the usability in the database and 

how this may affect record finding in their everyday work. The empirical data 

consists of interviews with five archivists from five different archival institutions.  

 

NAD is a digital finding-aid for archival information. It is available free of charge 

online on the website of the Swedish National Archives. It contains information 

mostly on archives from state archives, such as the regional archives of Sweden, but 

also information from municipal- and private archives. 

 

The theoretical perspective applied to the study is the theory of affordances. This 

theory argues that certain objects have certain affordances; meaning that an object 

should be designed in such a way that it is clear to the user how to use it. The other 

central concept of this theory is constraints – that is, an object designed in a certain 

way not only affords certain actions, but also constrain others. 

  

My conclusion is that archivists find that the usability in NAD is in some ways 

inadequate. The structure of the search results as they are displayed, are unclear to the 

user – it is not obvious at a first glance what kind of results one has been presented 

with. The search system is also very spelling sensitive – the slightest mistake in 

spelling prevents the user from finding the sought material. According to the 

empirical data the system also requires prior knowledge of how archival information 

is organized. This may not be a problem for the experienced user, such as archivists, 

but may well be a big problem for the inexperienced user. Overall the archivists are 

satisfied with the service provided in the Swedish National Archival Databas, yet at 

the same time none of them use the system as their main service for information 

retrieval. 
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Förord 
 

 

Denna uppsats avslutar min masterutbildning inom arkivvetenskap. Med den här 

studien hoppas jag kunna föra diskussionen om söksystem för arkivinformation 

vidare och problematisera detta ytterligare i en svensk kontext.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp med intervjuer och goda 

infallsvinklar och som gjort denna uppsats möjlig. Jag vill också tacka min 

handledare Jonas Fransson för stöd och hjälp under arbetets gång. 
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1. Inledning och bakgrund 

Arkivmaterial kan fylla olika funktioner och användas i vitt skilda syften: det kan röra 

sig om olika typer av forskning men kanske främst administration för den berörda 

verksamheten. Arkiv kan också vara väldigt olika omfattande, men en förutsättning 

för att arkiv ska fylla sin funktion är också att handlingarna kan hittas. Systemen för 

detta varierar och kan vara antingen analoga eller digitala.  

 

Nationell Arkivdatabas är Riksarkivets samsökningstjänst för främst offentliga arkiv, 

men en stor mängd enskilda arkiv finns också representerade i samlingarna. 

Databasen har fri åtkomst och såväl yrkesverksamma inom arkivarieyrket som 

enskilda medborgare kan fritt söka i förteckningar utan att abonnemang på 

Riksarkivets övriga tjänster krävs.  

 

Eftersom alltfler tjänster idag erbjuds online ökar också förväntningarna på att även 

kunna nå även handlingar online. Riksarkivet har med Svensk Arkivinformation 

(SVAR), arbetat fram den ”Digitala forskarsalen” där olika handlingar kan nås via ett 

abonnemang till en viss kostnad. SVAR är en avdelning under Riksarkivet vars syfte 

är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning 

(Riksarkivet 2016a). Tjänsten erbjuder användaren åtkomst till ett mycket omfattande 

digitaliserat material och handlingar främst ur kyrkoarkiven. Det finns dock 

begränsningar i denna typ av tillgängliggörande: framförallt måste rådande sekretess 

tas hänsyn till men det finns också en aspekt av att digitaliseringsprojekt är 

kostsamma och tidskrävande.  

 

Men i den moderna digitala vardagen har människor ofta vana av sökmotorer såsom 

Google och räknar ofta med att kunna hitta allt de eftersöker med endast ett par 

musklick. Det är inte osannolikt att anta att en vidare slutsats också blir att materialet 

kanske inte finns alls.  

 

I arkivkontexten kan besökaren själv beställa fram en handling på arkivinstitutionen, 

men förutsättningen är nästan att hen återfunnit handlingen i en arkivförteckning. 

Arkivarien kan naturligtvis hjälpa användaren, men i många fall ställer detta också 

krav på att arkivarien har god kännedom om arkiven som förvaras på institutionen.   

 

Att hitta material på ett effektivt sätt förutsätter användarvänliga system. Den 

moderna användaren vill nå materialet direkt. Sökhjälpmedlen utnyttjas inte heller i 

så bred utsträckning av användarna som kanske vore att önska (Daines och Nimer 

2011, 4ff, 21). Riskerar material att ligga dolt och glömmas bort? 

 

Enligt den svenska offentlighetsprincipen ska dock invånare kunna ta del av allmänna 

handlingar, sådana handlingar som inkommit till eller upprättats vid en myndighet 
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(Bohlin 2010, s.41). Att effektivt kunna hitta handlingar är därför av vikt både ur 

demokratiaspekten och inte minst för arkivariens yrkesförutsättningar att kunna 

tillhandahålla god service och tillgängliggörande av material. Nationell Arkivdatabas 

är ett av de sökverktyg som används inom offentlig förvaltning så väl som inom den 

enskilda sektorn. 

 

I mina efterforskningar har jag inte påträffat någon studie som konkret undersöker 

eftersökningar av arkivmaterial i Nationell Arkivdatabas. Eftersom databasen till 

största del innehåller samlingar från statliga myndigheter innebär det också att större 

delen av materialet presenterat i databasen utgör allmänna handlingar. Nationell 

Arkivdatabas är en enhet under Riksarkivet, och Riksarkivet ska enligt förordning 

”tillgängliggöra arkiven för forskning och annat nyttjande” (2009:1593 §8). Dessa två 

faktorer i sig gör ämnet intressant att undersöka, då det i NAD i stor utsträckning rör 

sig om handlingar som ska kunna nås av vem som helst av landets invånare.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Hur påverkar därför sökvägarna in i arkiven möjligheten att ta del av handlingar? Kan 

användaren med enkelhet göra en tillfredställande sökning som resulterar i att hen 

hittar rätt bland alla möjliga träffar? Uppsatsen kommer att undersöka användbarhet i 

Nationell Arkivdatabas utifrån arkivariers syn på och erfarenheter av systemet. 

Hittills har inga studier gjorts kring ämnet konkret kopplat till Nationell 

Arkivdatabas. 

 

Syftet med studien är att undersöka användbarheten i Nationell arkivdatabas för att ta 

reda på hur yrkesverksamma arkivarier ser på användbarheten i databasen och vilka 

konsekvenser detta kan få för återsökning av handlingar i deras arbete. 

Forskningsfrågorna tar därför alla avstamp i Nationell arkivdatabas. Eftersom NAD 

används vid offentliga arkiv såsom landsarkiv såväl som vid flertalet andra 

arkivinstitutioner är det relevant att undersöka hur väl söktjänsten fungerar.  

 

De frågor som jag ska besvara i samband med detta är:  

 

- Hur ser arkivarier på användbarheten i NAD? 

- Ser arkivarier svårigheter i systemet som påverkar användbarheten? 

- Vilka förkunskaper och kompetenser behövs för användning av NAD och vilket 

inflytande kan detta få på användbarheten? 

 

1.2 Nationell Arkivdatabas – en beskrivning  
Nationell Arkivdatabas är en samsökningstjänst primärt för statliga arkiv, men 

databasen innehåller även en mängd kommunala samt enskilda arkivinstitutioners 

arkiv. Söktjänsten är kostnadsfri att använda och kräver ingen inloggning. Detta gör 

stora mängder arkivförteckningar tillgängliga både för arkivarien och för lekmannen. 

I dagsläget finns cirka 150 arkivinstitutioner inlagda i databasen (Riksarkivet 2016b). 

Det är inte heller osannolikt att anta att fler kommer att tillkomma framöver. 
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För vissa arkiv finns enbart ett arkivbestånd registrerat, det vill säga, arkivet finns inte 

registrerat ner till volymnivå. Detta kan noteras främst för arkivbildare ur den 

enskilda sektorn, medan det i de flesta fall, för exempelvis kyrkoarkiv, finns en 

komplett arkivförteckning registrerad. 

 

Nationell Arkivdatabas interna målsättning är att: 

 
NAD ska vara ett nationellt arkivbildarregister innehållande minst följande uppgifter: 

 

- arkivbildarens namn och levnads-/verksamhetstid 

- arkivets namn, referenskod, tid och omfång 

- förvarande arkivinstitution. 
 

Riksarkivet 2016c 

 

Med dessa grunddata kan söktjänsten i sin enklaste form erbjuda en fingervisning om 

vilket material en viss arkivinstitution kan tänkas inneha. 

 

Administratörsingången och den tekniska plattform som Nationell Arkivdatabas 

bygger på kallas Arkis, vilket är informationssystemet som Riksarkivet använder sig 

av. Detta bygger på en mängd register som är sammanknutna genom referenser 

mellan dessa (Riksarkivet 2016b). 

 

Inför hopslagningen med SVAR, som lanserades under hösten 2013, genomfördes 

användarstudier bestående av intervjuer och användartester. Runt 15 personer deltog i 

dessa och utgjorde tillsammans tre olika potentiella användarkategorier. Dessa hade 

snävats ned av gruppen som genomförde användarstudien som ett led i 

målgruppsinventeringen: 

 

- Akademisk forskare (definierad som en person med mycket god sökvana) 

- Släktforskare (definierad som en person med medelgod sökvana) 

- Student på kandidatnivå (definierad som en person med ganska liten sökvana)1  

 

Testerna var utformade på ett sådant vis att personerna fick söka i tre olika länders 

nationella arkivdatabaser. Dessa var USA, Finland och Storbritannien. 

Testpersonerna fick löpande ge kommentarer till saker de gillade, ogillade eller lade 

märke till i de tre systemen2. 

 

Kerstin Söderman, systemförvaltare på NAD, menar att den egna förhoppningen hos 

avdelningen är att söktjänsten ska kunna användas av alla som har intresse av den3. 

 

 

 

                                                 
1 Kerstin Söderman systemadministratör NAD,  telefonsamtal den 28 januari 2016 
2 Kerstin Söderman systemadministratör NAD,  telefonsamtal den 28 januari 2016 
3 Kerstin Söderman systemadministratör NAD,  telefonsamtal den 28 januari 2016 
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1.3 Användbarhet 
Användbarhet, eller usability som det kallas på engelska, är ett begrepp som används 

frekvent inom fältet web- och interaktionsdesign, men även inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Som det närliggande fält arkivvetenskapen är, kan begreppet 

vara av stor relevans även i detta. 

 

Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO, har tagit fram en definition av 

användbarhet enligt följande: 

 
[the]Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. 

 
ISO 1998, §3.1 

 

För att koppla denna definition till arkivkontexten skulle därmed kunna sägas att 

användbarheten i ett arkivsöksystem definieras av i vilken utsträckning tjänsten kan 

användas av en specifik användare för att uppfylla ett specifikt syfte, exempelvis att 

hitta en viss eftersökt handling. 

 

Begreppet har, som nämnt ovan, även diskuterats inom forskningsfältet för 

biblioteks- och informationsvetenskap. I Defining Usability: How Library Practice 

Differs from Published Research (2011) redovisas en studie i ett försök att ta fram en 

fungerande definition av användbarhet, då en tydlig sådan behövs inom detta fält, 

enligt författarna, för implementering i webbsidor och söktjänster kopplade till 

bibliotek (Chen, Germain och Rorissa 2011). Deras förslag till definition lyder som 

följer: 

 
Usability means that a system has visible working functionality familiar to its users, maximum 

reliability, and useful content that is supported by its environment and aligned with context of 

use. In addition, a usable system accommodates the cognitive capacity and various needs of its 

users, so that they can easily understand, effortlessly learn, and dynamically interact with the 

system as well as its content, resulting in a satisfactory experience with a high level of 

productivity  

 
Chen, Germain och Rorissa 2011, s.621 

 

Författarna menar att definitionen till viss del överlappar den som fastslås i ISO-

standarden, men kopplar också denna till de av Donald Norman framlagda idéerna, att 

ett föremåls funktion måste te sig uppenbar för användaren (Chen, Germain och 

Rorissa 2011, s. 621f; jfr. Norman 2002). 

 

I arbetet med den här uppsatsen har jag valt att utgå ifrån den senare fylligare 

definitionen av användbarhet. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett ämne som 

är närliggande arkivvetenskapen och det kan vara värdefullt att försöka applicera 

denna definition av användbarhet även inom arkivdomänen. 
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1.4 Disposition 
Uppsatsens inledande kapitel följs av avsnittet ”Tidigare forskning”. I detta gör jag en 

genomgång av det aktuella forskningsläget för frågan inom arkivvetenskap, men jag 

presenterar även texter från andra närliggande discipliner som knyter an till ämnet för 

denna uppsats.  

 

Därefter följer teorikapitlet som inleds med en beskrivning av affordansteorin och 

dess rötter. Det är sedan disponerat utifrån de två centrala begreppen inom 

affordansteori: affordances och constraints av vilka en gedigen genomgång görs. 

Efter denna görs även en kortare genomgång av begreppet perceived affordances. 

Sedan beskriver jag hur teorin har applicerats på studien och varför den är lämplig för 

denna. 

 

Metoddelen kommer därefter och i denna behandlar jag såväl avgränsningar som 

etiska aspekter av den genomförda studien. Först ger jag en genomgång av intervjuer 

som metod. Detta följs av en diskussion om avgränsningar och urval som slutligen 

mynnar ut i en presentation av hur materialet har bearbetats och analyserats samt 

vilka etiska överväganden jag gjort i samband med materialinsamling och 

bearbetning.  

 

I resultatkapitlet presenterar jag den data som framkommit ur intervjuerna.  

Resultaten är strukturerade med underrubriker som bygger på intervjuguiden (se 

bilaga 1) för att så tydligt som möjligt presentera intervjuresultaten och göra dem 

överblickbara.  I analysdelen gör jag en genomgående reflektion av resultaten och 

knyter åter an till studiens forskningsfrågor. Intervjudatan har jag presenterat i en 

tabell som bygger på begreppen från teorin som också använts för analys. Tabellen är 

placerad tidigt i kapitlet för att ge läsaren en överblick. Analyskategorierna diskuteras 

också i samband med detta för att ytterligare tydliggöra den kategorisering som finns 

i tabellen.   

 

Diskussionen sammanfattas i slutsatskapitlet där forskningsfrågorna också besvaras i 

koncis form. I detta kapitel behandlar jag avslutningsvis förslag till vidare forskning 

som tillsammans med slutsatserna från studien avslutar denna uppsats. 
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning rörande söktjänster för arkiv och eftersökningar av arkivmaterial 

har gjorts i både svensk och internationell kontext med olika fokus. Nedan 

presenteras några studier av relevans för temat i denna uppsats. Jag har i denna 

genomgång fokuserat på studier rörande eftersökning av handlingar. De texter som 

jag valt att inkludera här är Users, Use and Context: Supporting Interaction Between 

Users and Digital Archives (Johnsson 2008), Search Processes, User Behaviour and 

Archival Representational systems (Sundqvist 2009), I allmänhetens tjänst? 

Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna (Åström Iko 2003), Re-Imagining 

Archival Display: Creating User-Friendly Finding Aids (Daines och Nimer 2011), 

Inviting the user into the virtual archives (Yakel 2006), Seek and You May Find: 

Successful Search in Online Finding Aid Systems (Daniels & Yakel 2010) och The 

Perceived Affordances of Web Search Enginges: a Comparative Analysis (Wildemuth 

och Carter 2002). 

 

Jag har även inkluderat kandidatuppsatsen Mobil applikation eller responsiv 

webbplats? - En studie om vilka designaspekter som är viktiga vid utökning av ett 

söksystem på Internet till en smartphone (Augustin & Davidsson Pajala 2012), då den 

explicit behandlar Nationell Arkivdatabas. 

 

Andrea Johnson (2009) har genomfört en studie som behandlar de svårigheter som 

upplevs av användare i att eftersöka arkivhandlingar genom att titta på bland annat 

användares sökbeteende, hur de navigerar på sidan samt i vilken kontext detta sker. 

Johnsson menar att brukare, trots att satsningar har gjorts att överbrygga detta, 

fortfarande upplever digitala arkiv och söktjänster för arkiv som svåra att navigera i 

och söka genom (Johnson 2009, s. 145). 

 

Johnson noterar två fenomen som sticker ut som påverkar användarbeteende inom 

arkivkontexten: dels Google som sökverktyg, dels TV-program såsom Who Do You 

Think You Are? [Detta program finns även i en svensk förlaga under titeln Vem tror 

du att du är?] (Johnson 2009, s. 161). 

 

Många oerfarna användare tenderar att vända sig till sökmotorer, såsom Google, i 

försök att hitta arkivhandlingar, vilket ofta leder till frustration eftersom personen ej 

vet hur man ska gå tillväga för att hitta arkivmaterial (Johnson 2009, s. 151). 

Användare tenderar också att ställa fel frågor till materialet, menar Johnson, vilket i 

sin tur leder till att materialet inte heller återfinns. Brukaren kan känna till att ett 

specifikt dokument finns, men kan inte söka upp det (Johnson 2009, s. 152). 
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Johnson påpekar att: ”[w]hen presented with ’Google-like’ interfaces users expect the 

results to mirror that of Google, and in many cases within the archival domain, this 

does not hold true.” (Johnson 2009, s. 161).  Att eftersöka arkivmaterial i en digital 

miljö är alltså en mer komplex process och det är vilseledande för brukaren när 

sökresultat och söktjänst presenteras i Google-liknande format (Johnson 2009, s. 

161).  

 

Det andra temat berör TV-program om släktforskning, vilka enligt Johnson genererat 

ett stort skifte i användares förväntningar på söktjänster för arkivinformation. Ur det 

material som Johnson samlat in framgår att programmens utformning bidragit till 

detta, genom att allt material tycks för tittaren vara så lättåtkomligt och snabbt 

framsökt (Johnson 2009, s. 161). Detta är en stor faktor att ta hänsyn till i 

söktjänstsammanhang, eftersom en trend kan ses i att i takt med att populariteten av 

denna typ av program ökar, växer också skaran av oerfarna brukare som söker sig till 

arkiven (Johnson 2009, s. 161). 

 

Johnson avslutar med att motivera denna typ av studie genom att påpeka att för att 

tillgängliggöra arkiven för alla måste också användarbeteende studeras för att ligga 

till grund för vidare- och nyutveckling av arkivsystem (Johnson 2009, s. 161). 

 

Att studera användarbeteende är just vad Anneli Sundqvist (2009) har gjort i sin 

studie Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems 

(2009). Hon har där undersökt informationsbeteendet hos brukare av arkivmaterial 

och tittat på faktorer såsom hur handlingar används inom två olika stora svenska 

myndigheter, vilka hjälpmedel som används vid eftersökningar där och hur väl dessa 

speglar brukarnas informationsbehov (Sundqvist 2009, s. 4-5).  

 

Resultatet av hennes första fallstudie avslöjar att de anställda vid denna myndighet 

inte uttryckt något intresse för att själva söka fram handlingar. De ansåg istället, 

hävdar Sundqvist, att det är mer effektivt att be registratorerna eller arkivarierna om 

detta. I de fall då de själva skulle eftersöka handlingar tycktes de hitta egna sökvägar 

in i arkiven och skapade egna system för ordnande, exempelvis av egna kopior av 

handlingar. Sundqvist påpekar att detta kan peka på att det finns en diskrepans mellan 

hur arkiven redovisas, vilka de tänkta sökingångarna är, och vilka behov användarna 

själva har (Sundqvist 2009, s. 134-136).  

 

I den andra fallstudien framkom liknande resultat, om än att de anställda vid denna 

institution uppvisade ett större intresse av att själva eftersöka handlingar. 

Arkivförteckningarna användes dock nästan uteslutande av arkivarierna och 

registratorerna för att söka efter handlingar. Endast ett fåtal av de anställda hade satt 

sig in i och lärt sig att använda arkivförteckningar själva (Sundqvist 2009, s. 178). 

 

Karin Åström Iko talar i sin artikeln I allmänhetens tjänst: Arkivverket, 

tillgängliggörandet och brukarna (2003) om ’tillgängliggörandets problematik’ och 

problematiserar tillgängliggörandet av arkiven för såväl gamla som nya 

användargrupper. Hon menar att kravet på tillgängliggörandet för nya 

användargrupper också i sin tur ställer större krav på arkivinstitutionerna att 

underlätta för de medborgare som saknar förkunskaper om arkiveftersökningar att 

faktiskt få åtkomst till handlingar (Åström Iko 2003, s. 19). Frågeställningen utgår 
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ifrån huruvida och på vilket sätt man tagit hänsyn till brukarsynpunkter i frågor 

rörande tillgängliggörande (genom exempelvis digitala hjälpmedel) eller om andra 

faktorer drivit fram utvecklingen (Åström Iko 2003, s. 19). 

Åström Iko har i artikeln undersökt praktiska exempel på digitalisering, men ej 

inkluderat NAD och Arkis (Åström Iko 2003, s. 31f). Hon ställer sig även frågande 

till huruvida arkivbranschen har kännedom om användare och vilka behov och 

önskemål dessa har (Åström Iko 2003, s. 34). 

Åström Iko definierar ’tillgängliggörande’ som ett tudelat begrepp: dels att sprida 

arkivmaterial och dels, inte minst, olika typer av hjälpmedel för att hitta och tolka 

innehållet (Åström Iko 2003, s. 21). Det handlar med andra ord om att både erbjuda 

exempelvis söktjänster såsom NAD, men också handledningar i hur materialet kan 

användas.  

Daines och Nimer (2011) redogör för en något annorlunda syn på tillgängliggörande i 

en digital kontext. I Re-Imagining Archival Display: Creating User-friendly Finding 

Aids (2011) presenteras en studie i hur arkivsökmedel är strukturerade, hur de 

presenteras samt alternativa lösningar till den problematik som identifierats (Daines 

och Nimer 2011). I takt med att digitalisering av sökingångar till arkiven ökat, noterar 

Daines och Nimer att få institutioner har försökt anpassa dessa till ett format som är 

lämpligt för webben. Istället tycks de ha utgått strikt ifrån den struktur som finns i de 

analoga arkivförteckningarna (Daines och Nimer 2011, s. 7). 

Samlingarna måste tillgängliggöras på meningsfulla vis, och Daines och Nimer ser en 

inbyggd problematik i den hierarkiska struktur som är rådande bland många 

sökmedel, i det att det försvårar tillgången till material (Daines och Nimer 2011, s. 4). 

Daines och Nimer har utifrån tidigare genomförda användarstudier identifierat fyra 

problemområden i sökingångar, vilka presenteras nedan (Daines och Nimer 2011, s. 

7).  

Hierarkiska förteckningar ger förvisso en god samlingsbild av beståndet, men de 

tenderar samtidigt att vara förvirrande och alltför omfattande för arkivets besökare 

(Daines och Nimer 2011, s. 8). De hänvisar till Yakel (2004) och Scheir (2005) när de 

hävdar att roten till problemet är att arkivarier antar att användaren faktiskt förstår 

denna typ av presentation av materialet (Daines och Nimer 2011, s. 8).  

 

Vidare belyser Daines och Nimer ytterligare ett problemområde i sökhjälpmedel: att 

innehållet presenteras utifrån arkivbildare och inte utifrån varje enhet eller volym. De 

menar att den hierarkiska modellen varken speglar användarens behov eller 

förväntningar och försvårar därmed eftersökning (Daines och Nimer 2011, s. 8).  

 

Ett ytterligare problemområde är söktjänster som är texttunga till sin karaktär. Med en 

stor textmängd samlad på ett ställe försvåras överblickbarheten – i alla fall i en digital 

kontext (Daines och Nimer 2011, s. 9). Vid överföring av text från tryckt format till 

digitalt rekommenderas att mängden text reduceras till hälften (Nielsen i Daines och 

Nimer 2011, s. 9). 

 

Slutligen belyser de den terminologi som används i samband med sökingångar till 

arkiv. Det rör sig i flertalet fall om facktermer specifika för arkivbranschen, vilka inte 
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ter sig som uppenbara för den mindre insatte brukaren och därmed försvårar 

sökprocessen (Daines och Nimer 2011, s. 9) 

 

Daines och Nimers slutsats är att det behövs system som inte kräver alltför mycket 

förkunskap. Det ska tvärtom vara uppenbart för användaren hur man ska gå tillväga. 

Om alltför stor vana av specifikt arkivsöktjänster eller andra arkivsökingångar krävs, 

menar Daines och Nimer att hjälpmedlet i fråga inte heller kommer att användas i 

särskilt bred utsträckning (Daines och Nimer 2011, s. 21). Det kan därmed noteras att 

tidigare forskning uppvisar en krock mellan analogt och digitalt, mellan tryckta 

arkivförteckningar och sökmaterial publicerat på webben. Material görs tillgängligt i 

digitalt via webben, men anpassas inte efter det digitala formatets villkor online.  

 

En studie som anknyter till webben och de anpassningar som kan göras till detta 

format är Elizabeth Yakels (2006) presenteras i artikeln Inviting the user into the 

virtual archives. Yakel har undersökt hur Web 2.0-aspekter kan implementeras i 

arkivsystem och vilka framtida möjligheter som finns.  

 

Yakel belyser att arkivsajter, exempelvis söktjänster, endast erbjuder en 

envägskommunikation, där arkivinstitutionen tillgodoser brukaren med information 

men inte tvärtom (Yakel 2006, s. 160). I artikeln presenteras möjligheter, såsom 

rekommendationer av ytterligare material baserat på att brukaren tittat på en viss 

handling eller handlingstyp; möjligheten för användare att tillföra ytterligare metadata 

genom taggning; eller möjligheten att kunna ’spara’ dokument i, vad hon kallar, en 

kundvagn (Yakel 2006, s. 160-162).  

 

På alla de sajter som Yakel undersökt har arkiven i viss mån i alla fall bjudit in 

avvändarna till att bidra med exempelvis metadata till bilder, texter samt andra 

primärkällor (Yakel 2006, s. 163).  

 

Yakel har fortsatt att studera arkivsöktjänster tillsammans med Daniels. I Seek and 

You May Find: Successful Search in Online Finding Aid Systems (Daniels och Yakel 

2010) utvärderar de båda 43 studiedeltagares sökstrategier. Studien undersöker bland 

annat hur användare söker i arkivsöktjänster online, vad som utgör en lyckad sökning 

samt om det finns optimala sökstrategier för att nå information om förstahandskällor 

(Daniels och Yakel 2010, s. 536). Deras studie visar bland annat att de användare som 

bäst lyckas med sina eftersökningar har redan tidigare erfarenheter av arkivkontexten. 

Många användare, som i större grad misslyckades med sina sökningar, hade svårt att 

välja rätt sökord samt upplevde at arkivterminologin var svår att förstå (Daniels och 

Yakel 2010, s. 535). 

 

Daniels och Yakel påpekar att arkivinstitutioner och bibliotek använder skilda 

metoder för att ordna och sortera sina samlingar. Trots detta ser många söktjänster för 

arkiv respektive bibliotek tämligen lika ut. Att det finns skillnader mellan att söka i 

arkivkontexten och i bibliotekskataloger är därmed inte uppenbart för de användare 

som inte har vana av att söka bland primärkällor såsom arkivmaterial (Daniels och 

Yakel 2010, s. 536).  

 

Själva studien utgick ifrån sökning i två olika arkivdatabaser som fanns tillgängliga 

online (Daniels och Yakel 2010, s. 542). I studien deltog sammanlagt fem 
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målgrupper: historiker, studenter på avancerad nivå/doktorander, släktforskare, 

studenter på grundnivå samt bibliotekarier (Daniels och Yakel 2010, s. 548). 

Intressant är att Daniels och Yakel inte kunde notera några större skillnader i hur 

framgångsrika sökningarna var mellan de olika grupperna: i varje grupp fanns såväl 

väldigt lyckade såväl som misslyckade sökstrategier. Endast bibliotekariegruppen 

stack ut med mer lyckade sökresultat, och det visade sig också att användarnas 

självskattning i väldigt låg grad stämde överens med den faktiska framgången i 

sökningen (Daniels och Yakel 2010, s. 548).   

 

Det centrala som författarna noterade i studien var svårigheter att formulera rätt 

söktermer, svårigheter att navigera i tjänsten och ovana vid arkivtermer samt 

eftersökning av material i en arkivkontext (Daniels och Yakel 2010, s. 561).  

 

Författarna menar att det finns viss överlappning i hur man söker i bibliotekskataloger 

respektive arkivsöktjänster, men inte i sådan utsträckning att det går att söka i de båda 

på samma vis. Stora textblock och hierarkiskt ordnad information utgör svårigheter 

för användare. Arkiven måste, menar de, hitta egna tumregler för hur sökning kan 

underlättas för användare (Daniels och Yakel 2010, s. 564). Det saknas helt enkelt en 

kunskap om vilka handlingar som ligger bakom effektiv arkivinformationssökning: 
 

While the archival profession has been sensitive to interface design, it has focused less on 

exactly what user behaviors are required to perform efficient and successful searches.  
 

Daniels och Yakel 2010, s. 564 

 

Wildemuth och Carter (2002) har gjort en undersökning kring perceived affordances 

(se teorikapitlet för definition av perceived affordances)  i 10 olika sökmoterer, 

däribland Google och Yahoo. De hävdar att användare i stor utsträckning lär sig hur 

de ska söka genom att testa sig fram snarare än att studera vilka möjligheter som 

finns. Det kan därmed underlätta mycket för användaren om sökmotorerna utformas 

så att de tillgängliga funktionerna görs uppenbara och tydliga (Wildemuth och Carter 

2002, s. 1). Studien fokuserade på användbarhet utifrån kategorier såsom: sökrutans 

egenskaper, sökknappens egenskaper, sökningssyntax, tillgången till och placeringen 

av sökhjälprutor, möjligheten att avgränsa sökningen, stöd för modifiering av 

sökfråga, kombination av sökmotor och register, resultatpresentationens egenskaper 

och förinställningar för sökning och resultatpresentation (Wildemuth och Carter 2002, 

s. 4-5). En funktion fyller ingen större nytta om användaren inte ser den. 

 

Augustin och Davidsson Pajala belyser användbarhet ur en annan aspekt. Inom ramen 

för programmet för IT, medier och design vid Södertörns högskola har de undersökt 

hur den befintliga söktjänsten NAD kan kompletteras med antingen en applikation för 

mobiltelefoner eller genom en responsiv webbplats i syfte att göra söktjänsten mer 

användarvänlig via smartphones eller surfplattor (Augustin & Davidsson Pajala 

2016). En responsiv webbplats utseende anpassas efter utrymmet som finns på 

exempelvis mobilskärmen (Augustin & Davidsson Pajala 2012, s. IV). 

 

Genom enkäter och intervjuer med de tre målgrupper som NAD inventerat kommer 

de fram till att dessa användare upplever att systemet är mest överblickbart genom 

datoranvändning. Bland annat blir läsbarheten dålig vid användning av tjänsten på 

mobiltelefoner (Augustin & Davidsson Pajala 2012, s. 22).  
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Flera av användarna i studien vill gärna att det ska finnas en beställningsfunktion i 

tjänsten. Det är en av de främsta anledningarna till varför användarna i studien vill se 

en mobilanpassad version av NAD (Augustin och Davidsson Pajala 2012, s. 31). På 

så sätt kan användaren göra sin beställning till och med på bussen till arkivet via 

telefonen istället för att fylla i en pappersbeställningslapp på plats på arkivet. 

Materialet kan dessutom redan finnas framplockat till användaren som slipper vänta 

på denna handläggning när hen redan befinner sig på arkivet (Augustin och 

Davidsson Pajala 2012, s. 30).  

 

Slutsatserna i studien pekar på att snabbhet och enkelhet efterfrågas samt möjligheten 

till nya funktioner. Viktigast är att söktjänsten finns tillgänglig i mobilen och andra 

portabla enheter, men om det är i form av en mobilapplikation eller responsiv 

webbplats spelar inte lika stor roll (Augustin och Davidsson Pajala 2012, s. 23-24, 

42f.). Studien visar därmed på att användare ser ett behov av att kunna nå tjänsten 

både i och utanför hemmet. Det ger en intressant aspekt av tillgängliggörande och 

användbarhet som inte endast begränsas till själva funktionerna i systemet, men även 

varifrån systemet kan nås.  

 

Mycket av den tidigare forskningen inom arkivvetenskapen som fokuserar på 

brukaruppfattningar och användbarhet riktar, enligt ovanstående texter, in sig främst 

på icke-professionella användare. På så sätt kan denna studie bidra till ett något 

mindre utforskat område. Resonemangen som presenteras i detta kapitel återkommer 

längre fram i studien under diskussionen och slutsatserna. 
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3. Teori 

I kapitlet presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av det 

insamlade materialet för studien. Den teoretiska ansatsen i denna uppsats bygger på 

affordansteori (mer känt under sitt engelska namn ”theory of affordances”).  Kapitlet 

ger nedan en utförligare beskrivning av denna. 

3.1 Affordansteori  
Teorin har sina rötter inom den ekologiska psykologin och bygger på den 

amerikanske psykologen J.J Gibsons tankar. Han talar där bland annat om ”den 

meningsfulla naturen” (Gibson 1986, kap 3). I den ekologiska kontexten beskrivs 

affordances som de egenskaper, utseenden etc. som föremål eller platser i naturen har 

som inbjuder till en viss typ av agerande. Exempelvis menar Gibson att ett ihåligt 

objekt möjliggör förvaring, en gren på ett träd möjliggör klättring och ett lösliggande 

objekt möjliggör förflyttning av det (Gibson 1986, 36ff). 

 

Dessa tankar kopplade till att ett visst föremål möjliggör en viss handling har kommit 

att återanvändas även inom andra forskningsfält. Affordansteori används frekvent 

inom ramen för interaktionsdesign, där affordances används för att beskriva i vilken 

utsträckning ett objekt inbjuder till en viss typ av handling alternativt begränsar 

sådana (jfr.Norman (2002), Saffer (2010) och Gaver (1991).  

 

De centrala begreppen inom affordansteori är alltså ”affordances” och ”constraints”. I 

denna uppsats används begreppen på engelska för att inte förvirra läsaren. Nedan 

följer en grundligare genomgång av de två begrepp som genomsyrar det teoretiska 

perspektivet i uppsatsen.  

 

3.1.1 Affordances 
Enligt Donald A. Norman, professor i datavetenskap och design, bildar vi oss en 

konceptuell modell av ett föremål när vi ser det. Bara genom att titta på ett föremål 

kan vi många gånger bilda oss en uppfattning om dess möjligheter och begränsningar 

(Norman 2002, s. 12). Förvirring kan uppstå då vi exempelvis har en uppsättning 

knappar av vilka det inte framgår vilken funktion de fyller (Norman 2002, s. 13). 

Jämför detta med ett söksystem som innehåller en mängd klickmöjligheter utan att det 

finns specificerat vart de för en. 
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Affordances provide strong clues to the operations of things (…). When affordances are taken 

advantage of, the user knows what to do just by looking: no picture, label, or instruction 

required.  

Norman 2002, s. 9 

 

Norman hävdar alltså att om enkla saker kräver instruktioner för att användaren ska 

förstå hur de ska användas, har formgivningen misslyckats (Norman 2002, s. 9).  

Norman talar också om ”the psychology of causality”, eller kausalitetens psykologi, 

för att förklara att det som händer efter att vi utfört en handling ofta uppfattas som en 

direkt effekt av den handling vi utfört, även om sambandet endast är slumpartat.  

Detta gäller, menar Norman, inte minst i samband med datorsystem: om datorn stängs 

ned i samma sekund som du trycker på en knapp eller söker på ett ord i ett sökfält, 

kommer du troligen att uppleva att det finns ett samband mellan dessa två händelser 

(Norman 2002, s. 8-9).  

 

Det är dock värt att påpeka att tolkningen av begreppet affordance är mångtydligt. 

Enligt en artikel av Joanna McGrenere och Wayne Ho (2002) menas att Gibsons 

ursprungliga definition av ordet affordances var:  

 
(…) an action possibility available in the environment to an individual, independent of the 

individual’s ability to perceive this possibility.  

 
McGrenere och Ho 2000, s. 1 

 

McGrenere och Wayne illustrerar skillnaden mellan Gibsons och Normans 

definitioner av begreppet genom att använda sig av exemplet ”dörr”. Enligt Gibsons 

definition är det tillräckligt att veta att dörren kan öppnas för att det ska finnas 

affordances, det krävs ingen visuell hjälp för att specificera hur föremålet kan 

användas. Men enligt Normans definition finns affordances endast om det finns 

information som användaren kan identifiera och tolka för att veta hur objektet ska 

användas (McGrenere och Ho 2000, s. 3). På så sätt kan man säga att Norman kanske 

haft en strängare definition av begreppet än Gibson haft. 

 

Gibson och Norman har också, påpekar McGrenere och Ho, haft olika fokus för 

begreppet affordances. Medan Gibson fokuserat mer på hur människor och djur 

uppfattar sin omgivning, medan Normans fokus snarare legat på hur omvärlden och 

objekten i den kan designas eller manipuleras för att deras användningsområde 

tydligare ska kunna uppfattas (McGrenere och Ho 2000, s. 3-4). I samma artikel 

betonas dock att begreppet affordances har en ytterligare bredare användning i olika 

artiklar inom fältet human-computer interaction än endast Gibsons och Normans 

definitioner (McGrenere och Ho 2000). 

 

3.1.2 Constraints 
Som nämnt ovan är det andra centrala begreppet inom teorin så kallade constraints 

eller begränsningar. Norman fortsätter i ”The design of everyday things” (2002) efter 

sin genomgång av affordances att presentera fyra olika typer av constraints. Han 

definierar dessa så som följer: 
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- Physical constraints (fysiska begränsningar): föremålets fysiska utformning 

begränsar antalet möjliga handlingar. 

 

- Semantical constraints (semantiska begränsningar): begränsningar kopplade 

till vår förförståelse av föremålets kontext och funktion. 

 

- Cultural constraints (kulturella begränsningar): begränsningar kopplade till 

vår förförståelse om föremålet som kommer ifrån den kulturella kontext vi är 

vana vid. 

 

- Logical constraints(logiska begränsningar): det vill säga, det logiska 

förhållandet mellan komponenternas layout och det de påverkar eller påverkas 

av (Norman 2002, s. 82-87). 

 

Constraints behöver inte vara negativa i sig. Om de kan identifieras och tolkas kan 

användaren begränsa antalet möjliga handlingar kopplade till objektet och därmed 

lättare förstå hur det kan användas. Men risken är också stor att denna upptäckt inte 

görs förrän ett visst antal handlingar har testats på föremålet (Norman 2002, s. 84). En 

constraint fungerar alltså dubbelt i att den förhindrar vissa handlingar, men 

uppmuntrar till andra (Norman 1999, s. 41).  

 

För att tydligare illustrera skillnaden mellan dessa fyra olika slags constraints, som 

alla kan bli aktuella i kontakten med ett och samma föremål, använder sig Norman av 

en legomodell föreställande en polismotorcykel. 

 

En fysisk begränsning finns i den del som utgör motorcykelns vindruta. Den är 

utformad på ett sätt som gör att många användare placerar den på fel håll innan de 

lyckas sätta den rätt. Det fanns med andra ord en brist i designen som inte tydligt 

visade hur delen skulle monteras (Norman 2002, s. 84).  

 

Den semantiska begränsningen bygger på vår förkunskap om att föraren till en 

motorcykel måste sitta vänd i föremålets färdriktning. Därmed kommer vi att 

begränsa placeringen av legofiguren till en position (Norman 2002, s. 85). 

 

Den kulturella begränsningen bygger på de normer som finns, exempelvis vet vi 

utifrån den kulturella kontexten att de röda lamporna ska placeras bak på motorcykeln 

(Norman 2002, s. 85). 

 

Den sista och den logiska begränsningen förklarar Norman genom en blå lampa. Den 

kulturella begränsningen begränsade oss till att placera den röda lampan bak på 

motorcykeln och den vita fram. Men den blå lampan gav användarna ingen klar 

koppling till var den skulle placeras. Den logiska begränsningen fanns då i att det 

enbart fanns en ledig ruta kvar att placera föremålet på (Norman 2002, s. 86).  

 

Constraints, inte minst tillsammans med affordances, kan alltså peka ut både styrkor 

och svagheter i designen och utgör goda redskap för att strukturera upp styrkor och 

svagheter i ett digitalt söksystem. 
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3.2 Affordances på webben, eller perceived affordances 
Norman själv presenterar dock en något komplexare syn på affordance i artikeln 

Affordance, conventions and design (1999). Han menar att det även finns så kallad 

perceived affordances (eller upplevd affordans). Ur formgivningssynpunkt är det 

snarare den senare som aktualiseras, och inte minst i samband med digitala gränssnitt 

där Norman hävdar att formgivaren eller utvecklaren primärt endast kan kontrollera 

perceived affordances. Detta genom att datorn som medium redan har inbyggda 

fysiska affordances i exempelvis tangentbord och mus som utvecklaren inte påverkar. 

Det finns exempelvis affordances för att klicka var som helst på skärmen, oavsett om 

det finns en ikon att klicka på eller ej (Norman 1999, s. 39). Vidare menar Norman 

att:  

 
[t]he designer cares more about what actions the user perceives to be possible than what is true.  

 

Norman 1999, s. 39  
 

Det är därmed värt att notera att idén om affordances, eller fysiska affordances, är 

mer applicerbara på fysiska objekt än i den digitala världen. Därför blir också just de 

upplevda affordances intressanta att fokusera på i samband med studiet av 

webbaserade söksystem.  

 
Affordances specify the range of possible activities, but affordances are of little use if they are 

not visible to the users 

 Norman 1999, s. 4.  

 

Det är exempelvis inte en affordance att en ikon skiftar utseende om användaren 

håller pekaren över den, eftersom användaren fortfarande kan klicka var som helst på 

skärmen. Det vore en affordance om datorn endast möjliggjorde klick på särskilda 

områden. I detta fall rör det sig istället om att lyfta en kulturell constraint – om du lär 

dig att inte klicka på skärmen förrän pekaren ser ut på ett visst sätt följer du en 

kulturell constraint (Norman 1999, s. 40). Norman menar alltså att många av de saker 

som formgivare av system kallar affordances snarare är constraints.  

3.3 Affordansteori i denna studie 
Jag har valt att applicera affordansteori på denna studie då den kan användas för att 

belysa vilka begränsningar samt möjligheter som informanterna upplever i Nationell 

Arkivdatabas. En stor del av denna teori bygger på tanken att om en tjänst eller ett 

föremål är utformade på rätt sätt, så förstår brukaren hur de ska använda dessa. Den 

ger tydliga analyskategorier utifrån vilka analyskapitlet strukturerats. 

 

Teorin har inte används inom arkivvetenskap vad jag känner till, men har applicerats 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. Exempelvis har det använts för att 

undersöka förnyelse av lån i bibliotekssystem i Danmark (Pors 2010). 

 

Jag har i denna studie fokuserat mer på den tolkning av begreppet som presenterats av 

Norman inom interaktionsdesign, då fältet är mer närliggande studiet av ett system. 

Analysen kommer att fokusera mer på constraints och i viss mån perceived 
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affordances då dessa är mer applicerbara på digitala datorsystem än fysisk affordance 

(jämför Norman 1999).  

 

Eftersom Norman själv presenterar en så tvetydig bild av affordances i samband med 

webben har begreppet använts i mindre utsträckning än constraints i analysen. Valet 

ter sig också lämpligare eftersom det främst är svagheter i systemet som studien riktar 

in sig på. Affordansteorin tillsammans med definitioner av användbarhet ger mig 

goda redskap att granska mitt empiriska material.   
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4. Metod 

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt med intervjuer med arkivarier som 

empiriskt material. För att få ett bredare perspektiv har de intervjuade arkivarierna 

inte uteslutande kommit från arbetsplatser där NAD används dagligen som primär 

sökingång. Detta innebär att alla intervjuade har erfarenhet av sökning i NAD, men i 

olika bred utsträckning.  

 

Patel och Davidson menar att en studie inte behöver begränsas till endera kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Studien riskerar dock att bli alltför omfattande vilket man bör 

ta hänsyn till (Patel och Davidson 2003, s. 49). I fallet med denna studie har jag 

därför valt att begränsa mig till enbart en metod: intervjuer med arkivarier som 

arbetar med systemet. Det vore möjligt att även intervjua oerfarna brukare för att få 

ytterligare ett perspektiv på NAD, men detta skulle riskera att göra studien alltför 

omfattande för den tid som stått till förfogande. Min förhoppning var därför att kunna 

nå vissa problem som oerfarna brukare stöter på i NAD genom de intervjuade 

arkivarierna ur deras perspektiv då de möter användarna. 

 

Syftet har därmed inte varit att ge en heltäckande och generaliserbar bild av hur 

arkivarier i Sverige uppfattar eftersökningar i NAD, i vilket fall en mera kvantitativ 

ansats skulle vara lämpligare att applicera. Fokus ligger primärt på systemet och vilka 

svårigheter samt begränsningar som finns att notera i detta som kan påverka synen på 

användbarheten. 

4.1 Intervjuer som metod 
I ”Handbok i kvalitativa metoder” (2011) drar Eriksson-Zetterquist och Ahrne inga 

tydliga distinktioner mellan olika typer av intervjuer. Istället belyses fördelen med 

kvalitativa intervjuer där intervjusituationen kan göras mer öppen och frågorna kan 

ställas i annan ordning än den planerade samt öppna upp för nya frågor. (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne 2011, s. 40f).  

 

Intervjuer kan också genomföras via Internet, exempelvis mailledes eller via Skype. 

Formen för intervjun planeras på samma sätt som för andra intervjuer, men det finns 

vissa fallgropar. Exempelvis blir intervjun kanske inte lika fyllig om respondenten 

måste skriva ned alla sina svar i ett mail (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011, s. 41). 

Om semistrukturerade intervjuer används kan denna metod ändå vara till nytta, 

eftersom de ursprungliga frågorna kan byggas på med nya utifrån de svar som getts i 

exempelvis ett mail.  
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Intervjuerna med arkivarier i denna studie har genomförts uteslutande genom 

personliga möten. Samtal med personal som arbetar på Riksarkivets avdelning för 

NAD har gjorts per telefon. Detta då hen främst bidragit med bakgrundsinformation 

om NAD. Jag har därför gjort avvägningen att ett besök på Riksarkivet i Stockholm ej 

varit nödvändigt.  

4.2 Urval och avgränsningar   
För att ändå dra en viss linje mellan olika sätt att genomföra intervjuer anser jag 

semistrukturerade intervjuer som lämpligast för de framtagna forskningsfrågorna.  

Urvalet av respondenter har gjorts genom ett tvåstegsurval. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) redovisar detta, vilket går ut på att i första steget göra ett urval av 

exempelvis organisationer, istället för enskilda individer. (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne 2011 s. 42f). I arbetet med studien har ett antal avgränsningar varit nödvändiga 

att göra och en avgränsning som har gjorts är att primärt fokusera på den 

professionella användarens syn på användbarheten i systemet. I detta innefattas även 

hur arkivarierna ser på vilka kunskaper som krävs för att använda tjänsten. Tidigare 

forskning tycks också fokusera mer på användarundersökningar av oerfarna brukare, 

snarare än den professionella användarens syn på söktjänster, varför detta är ett 

forskningsfält att utforska. 

 

I fallet av denna studie tedde sig urvalet av organisationer tämligen enkelt i ett första 

steg: eftersom jag vill undersöka NAD ansåg jag det lämpligt att välja ut 

organisationer som i alla fall i viss utsträckning arbetar med NAD. I ett andra steg 

valde jag ut personer som utifrån egen utsago arbetar med att handlägga ärenden och 

som använder systemet i någon utsträckning i sitt arbete.  

 

Från början planerade jag att kontakta landsarkiv runtom i landet, men valde att 

instället begränsa mig till arkivinstitutioner i Skåne för att ha möjlighet att besöka 

informanterna personligen. Istället kontaktade jag olika typer av arkiv, såväl 

offentliga som enskilda. Jag kontaktade elva arkivinstitutioner, varav endast några 

använde sig eller skulle komma att använda sig av NAD i det dagliga arbetet i 

verksamheten.  

 

Ytterligare en avgränsning som gjorts är att intervjua fem arkivarier. Ambitionen var 

att intervjua ett större antal, men grunden till denna avgränsning var att cirka hälften 

av de kontaktade arkivinstitutionerna inte använde sig av NAD alls i sitt arbete. Ett 

alternativ som övervägts vore att intervjua mer än en arkivarie på varje arbetsplats. På 

några av arbetsplatserna i studien finns dock endast en arkivarie, varför detta inte 

skulle gå att genomföra konsekvent.  

 

Men i samband med kvalitativa studier bör också antalet intervjuer begränsas ganska 

kraftigt. Trost (1993) menar att cirka fyra eller fem intervjuer är tillräckligt för att inte 

riskera att materialet blir alltför omfattande och svårt att överblicka. Med alltför 

många intervjuer kan det också bli svårt att se alla detaljer som skiljer eller är 

överensstämmande mellan de olika intervjusvaren (Trost 1993, s. 73). 
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För studien har fem arkivarier intervjuats. Utöver detta har jag haft ett telefonsamtal 

med en av systemadministratörerna på NAD som också varit delaktig i utvecklandet 

av NAD. Arkivarierna kommer ifrån följande arkivinstitutioner: 

 

 Malmö Stadsarkiv 

 Trelleborgs kommunarkiv 

 Skånes Arkivförbund, Lund 

 Landsarkivet i Lund 

 Skånes Näringslivsarkiv, Helsingborg 
 

De fem respondenterna har olika bakgrund, ålder samt aktiva år inom arkivbranchen 

och representerar, trots det begränsade antalet, en relativt bred grupp. De har mycket 

varierande erfarenhet av arkivarieyrket och spannet sträcker från två års erfarenhet till 

19 års erfarenhet inom branschen. Deras bakgrund i vilka yrkesbranscher de arbetat i 

innan de blev arkivarier varierar också brett, alla kommer inte ifrån en humanistisk 

bakgrund. Alla tillfrågade arbetar i någon utsträckning med att tillgängliggöra 

arkivinstitutionens samlingar och med att handlägga inkomna ärenden samt ta emot 

förfrågningar från besökare. De representerar också olika stora arkivinstitutioner: 

både enskilda, statliga och kommunala. Antalet anställda arkivarier varierar från 1 till 

närmare 15 och antalet handlagda ärenden i snitt per år sträcker sig ifrån 200 på den 

minsta institutionen till cirka 11 000 på den största.  

 

4.3 Bearbetning och analys 
Det empiriska materialet, i form av intervjuer, har bearbetats och analyserats på 

följande sätt.  

 

Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Materialet har därefter sorterats 

manuellt utefter förbestämda teman. Denna metod rekommenderas av Widerberg i 

Kvalitativ forskning i praktiken (2002) och innebär att i ett första led fastställs teman 

att kategorisera utefter och sedan märka ut dessa i transkriptionerna med olikfärgade 

överstrykningspennor. Detta kan med fördel kombineras med siffror för att markera 

eventuella underteman (Widerberg 2002, s. 144). 

 

Teman kan fastställas på olika vis. I kategoriseringen av materialet till denna studie 

har ett empirinära förhållningssätt applicerats. Det innebär att teman plockas ur det 

empiriska materialet, vilket också är att rekommendera vid kvalitativa studier 

(Widerberg 2002, s. 145). Intervjuguiden är också uppdelad i dessa olika teman (se 

Bilaga 1). Viss inblandning av teman kopplade till teori kommer dock att vara 

nästintill oundvikligt, då intervjuerna delvis utgår ifrån begrepp som identifierats som 

centrala i teorin. Begrepp såsom ”affordances” och ”constraints” från teorin som 

används i studien kommer att användas primärt i analysdelen, medan resultatdelen 

kommer att kategoriseras primärt utifrån de teman som lyfts i intervjun. 

 

Alan Bryman förespråkar också en tematisk analys av den kvalitativa datan. Han 

presenterar en metod där man skapar en tabell med centrala teman och underteman 
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(Bryman 2011, s. 528). Denna metod har jag utnyttjat i kombination med begrepp 

från det teoretiska ramverket i studien. 

4.4 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av en större studie är det viktigt att även ha de etiska frågorna i 

åtanke. Vetenskapsrådet i Svensson och Ahrne menar att ”[g]rundläggande är att 

forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och 

att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska beaktas vid 

etikprövning.”(Svensson och Ahrne 2011, s. 31) 

 

Svensson och Ahrne menar att ett enkelt sätt att beakta detta i sin studie är genom 

principen om informerat samtycke, det vill säga att informanterna ges information om 

studien och först därefter kan besluta om de vill medverka (Svensson och Ahrne 

2011, s. 31). De belyser även konfidentialitet (det vill säga att respondenterna ska 

kunna vara anonyma) samt nyttjandekrav (det vill säga att de insamlade uppgifterna 

om någon enskild inte får användas så att de direkt påverkar individen eller används i 

reklamsyfte) (Svensson och Ahrne 2011, s. 31).  

 

Etiska frågor kan dyka upp under olika faser av undersökningen. Creswell talar om 

hur frågan om subjektivitet, eller jävighet, kan dyka upp. Om man som forskare 

spenderar mycket tid på en viss plats eller intervjuar vissa personer flera gånger kan 

dessas åsikter färga av sig på materialet (Creswell 2007, 56ff). Ett problem som 

skulle kunna uppstå rörande detta i denna studie är om övervägande delen av 

respondenterna intar exempelvis en positiv syn på sökbarheten i NAD – kanske 

riskeras då de negativa aspekterna att förbises. 

 

I denna studie har inga känsliga frågor ställts om den enskilde och därmed blev också 

den första principen, den om informerat samtycke, mest aktuell. Dock höll jag mig 

uppmärksam på vilken information som framkom ur intervjuerna: trots att det vid 

första anblick inte verkar vara känsliga frågor som ställs kunde respondenten tänkas 

nämna något sådant ändå. Efter att ha genomfört alla intervjuer kunde jag dock 

konstatera att inga känsliga svar uppkommit. 

 

Innan varje intervju informerade jag informanten om mitt syfte med studien. Samtliga 

intervjuer har spelats in, men endast efter godkännande från informanten. 

Informanterna gavs också information om att jag inte skulle nämna deras namn i 

studien, utan endast vilka arkivinstitutioner som medverkat i studien. I resultat- och 

analysavsnittet av studien har informationen presenterats samlat, och inte enskilt för 

varje deltagande institution. Då vissa av de institutioner jag besökt endast har ett fåtal 

anställda vore det tämligen lätt att ta reda på vem som uttalat sig om specifika åsikter 

om jag presenterat resultatet enskilt för varje institution.  

 

Respondenterna informerades även om att vid eventuell citering skulle jag kontakta 

dem först för medgivande samt citatkontroll. Då materialet endast presenterats i sin 

helhet har inga citat förekommit.  
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5. Resultat  

Nedan redogör jag för den information som framkommit ur intervjuerna. Materialet 

presenteras utifrån den tematiska uppdelningen i intervjuguiden och informanternas 

svar redogörs för samlat utifrån ställd fråga. Varje informant refereras till som 

”Informant” samt numreras från 1-5. Ordningen på numreringen är slumpmässig och 

ska inte kopplas till den ordning som intervjuerna gjorts i eller i den ordning 

arkivinstitutionerna redogjorts för i kapitel 5.2. 

5.1 Eftersökning av handlingar 
Ur intervjuerna framgår att de olika institutionerna eftersöker handlingar ur de egna 

samlingarna på olika vis. 

 

Informant 1 använder sig primärt av digitala register och Arkis4. De analoga 

förteckningarna finns fortfarande tillgängliga på arkivinstitutionen, men används i 

väldigt liten utsträckning av såväl anställda som besökare NAD används, men inte i 

lika stor utsträckning som Arkis5. På samma sätt använder sig Informant 2 primärt av 

Arkis, och använder NAD mer som ett referensverktyg för handlingar som förvaras 

utanför den egna arkivinstitutionen6. 

 

På arkivinstitutionen där Informant 3 arbetar är den primära sökingången ett annat 

systemt, Visual Arkiv7, samt en egen, lokal databas som är begränsad till enbart 

beståndsuppgifter och som endast finns tillgänglig i de egna lokalerna för både 

personal och besökare. Hen menar att hos dem används NAD som ett totalregister för 

att exempelvis se till vilka arkivinstitutioner handlingar har lämnats in tidigare8. 

Arkivinstitutionen använder NAD även i undervisningssyfte, för att illustrera hur 

arkiv redovisas och presenteras. Hen tycker att det är ett bra verktyg för att göra detta, 

eftersom tjänsten finns fritt och lättåtkomlig på webben9. 

 

Informant 4 uppger att hen har mycket information i minnet om var olika handlingar 

är placerade, men söker annars främst i Arkivinformation10. NAD används som en 

                                                 
4 Arkis är administratörisingång till och teknisk plattform för NAD. Gränssnitten är olika och Arkis innehåller inte 

lika många arkiv som NAD. 
5 Informant 1, 2016 
6 Informant 2, 2016 
7 Visual arkiv är ett förteckningssystem som möjliggör sökningar i de arkivförteckningar som den givna 

institutionen fört in. Systemet möjliggör även export till NAD (Visual Arkiv 2016) 
8 Informant 3, 2016 
9 Informant 3, 2016 
10 Arkivinformation är ett webbaserat söksystem för arkivhandlingar (Arkivinformation 2016). 



 

 26 

sekundär källa, exempelvis som referens – dels gentemot besökare, men ofta internt 

också som hjälp och inspiration vid leveranser av arkivhandlingar för att se hur andra 

har förtecknat liknande material11. 

 

Arkiv 5 använder sig i första hand av Visual Arkiv samt de analoga 

pappersförteckningarna. NAD används för att söka bland arkivhandlingar som finns 

på andra platser än det egna arkivet12. 

 

Samtliga tillfrågade använder alltså NAD främst som en sekundär sökingång. 

 

5.1.1 Förekomsten av det egna arkivet i NAD 
Alla fem arkivinstitutioner finns registrerade i NAD i olika utsträckning. Tre av 

Informanterna uppger att materialet är registrerat ända ner på volymnivå, medan de 

övriga två uppger att deras arkiv endast finns registrerat på beståndsnivå (det vill 

säga, att endast grunddata, exempelvis uppgifter om att arkivet finns, var det finns 

samt arkivets omfattning, finns registrerade)13. 

 

5.1.2 Arkivförteckningar som metod att ordna information 
I intervjuerna har både fördelar och nackdelar med arkivförteckningen som form 

efterfrågats. 

 

Arkivförteckningen är en enkel ingång till arkiven, när man väl lärt sig att använda 

dem, menar Informant 114. Informant 2 ser inga alternativa metoder, utan hen ser 

arkivförteckningar som en självklarhet15. Informant 3 menar att hen är så inväxt i 

systemet med arkivförteckningar utifrån allmänna arkivschemat att hen upplever det 

som mycket lättillgängligt. Har man bara arkivförteckningen framför sig, menar hen 

att det är lätt att överblicka vilket material som finns i arkivet16. För Informant 4 är det 

ett system som är logiskt uppbyggt, främst med grund i allmänna arkivschemat, som 

ger en tydlig hierarkisk bild: det viktigaste presenteras först och därefter i fallande 

ordning efter relevans17. Ytterligare en fördel, menar Informant 5, är att 

arkivförteckningen ger möjligheten att snabbt få en överblick av hur stort ett arkiv är 

volymmässigt. Men det kan också vara ett hjälpmedel, exempelvis i fall av tillsyn och 

rådgivning, för att illustrera mera påtagligt hur ett arkiv ska ordnas och redovisas18. 

 

På frågan om de mer negativa aspekterna av arkivförteckningar lyfts följande. För 

Informant 1 är snarare de gamla förteckningarna något problematiska på så sätt att 

andra media än pappershandlingar hamnar i skymundan. Materialet kan finnas 

upptaget i förteckningen, men missas ofta av användaren. Hen menar också att de 

                                                 
11 Informant 4, 2016 
12 Informant 5, 2016 
13 Informant 1, 2, 3, 4, 5, 2016 
14 Informant 1, 2016. 
15 Informant 2, 2016. 
16 Informant 3, 2016 
17 Informant 4, 2016. 
18 Informant 5, 2016. 
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större och mer omfattande förteckningarna kan vara svårgenomträngliga för en 

nybörjare19. Informant 2 menar att hen inte ser några direkta nackdelar i 

arkivförteckningen som form, men däremot i hur väl utförd den är: om den gjorts 

alltför övergripande eller alltför invecklad. Hen önskar dock att respektive 

förteckning var tydligare kopplad till närliggande förteckningar, genom 

korshänvisningar arkivförteckningar emellan. Ett exempel hen lyfter är att 

eftersökning försvåras i de fall då omstruktureringar skett eller om en arkivbildare 

bytt namn alternativt att ansvar för en viss fråga överförs till en annan arkivbildare20. 

Informant 3 nämner inga negativa aspekter av förteckningar i intervjun21. För 

Informant 4 utgör risken för att allmänna arkivschemat snart kommer att bli föråldrat 

en nackdel, samt inte minst att arkivförteckningar kräver förkunskap för att kunna 

förstås och användas effektivt22. Det sistnämnda lyfts även av Informant 5, som menar 

att det är ett svårt system att tolka för den som inte är inskolad i det och ser 

svårigheter med det hierarkiska systemet23.  

5.2 Gränssnittets utseende 
Frågor rörande utseendet av NAD berördes i intervjuerna och informanterna 

presenterar skilda åsikter i saken. Hur en söktjänst ser ut är olika viktigt för 

informanterna, men funktionalitet och enkelhet prioriteras.  

 

Vid ett besök på NAD möts användaren av nedanstående sida: 

 

 
 
Sökresultat ur Nationell Arkivdatabas, skärmklipp 2016-06-01 

 

 

 

                                                 
19 Informant 1, 2016 
20 Informant 2, 2016 
21 Informant 3, 2016 
22 Informant 4, 2016 
23 Informant 5, 2016  
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Informant 1 anser att sidan skulle kunna göras mer tilltalande och att presentationen 

av informationen lämnar en del att önska24. Tydligare rubriksättning, större text samt 

tydligare struktur på det material som presenteras vore att föredra enligt hen, speciellt 

i förhållande till att många brukare är äldre och dessutom många gånger saknar god 

datorvana25. 

 

Som svar på frågan uppger Informant 4 ett svar snarlikt det som presenterats ovan. 

Hen hävdar att sidan fortfarande är lite föråldrad och skulle behöva moderniseras 

ytterligare, i allt från teckensnitt till katalogstruktur26.  

 

Informant 2 menar att man får upp en estetiskt tilltalande sida då man går in på NAD, 

men upplever samtidigt sidan som opedagogisk, främst om hen ska söka efter ett 

specifikt ord eller företeelse27. Informant 3 menar att NAD kan ha kommit att bli 

normgivande vid utformandet av arkivsöktjänster och att hen nästan utgår ifrån att 

upplägg och utseende ska se ut som NAD även i andra tjänster. Hen påpekar att NAD 

har en ’myndighetslayout’ och det är synligt att tjänsten sorterar under Riksarkivet28. 

Hen anser också att om man som användare utgår ifrån NADs startsida framgår det 

tydligt var man ska påbörja sin sökning. Men att hitta dit från Riksarkivets sida är en 

något snårig väg29.  

 

Informant 5 uttrycker slutligen att NAD i dagsläget ser bra ut och ger ett renare 

intryck nu, främst jämfört med tidigare versioner av tjänsten30.  

5.3 Sökning i Nationell Arkivdatabas 
Inom detta tema ställdes frågor kopplade till begränsningar och möjligheter i 

systemet, samt frågor rörande upplevelsen av sökfunktionerna i systemet.  

 

För att åskådliggöra informanternas åsikter bifogas nedanstående bild som illustrerar 

träffsidan i NAD. Vid enkel sökning presenteras material från olika nivåer som 

innehåller sökordet. Oavsett om sökträffen är en arkivbildare, en serie eller en volym 

visas den samlat i resultatlistan. Exempelvis är första träffen en serie, den andra en 

dossier-akt osv. Till vänster i bild kan användaren avgränsa det redan framtagna 

sökresultatet utefter arkiv, arkivbildare, förvarande arkivinstitution och ort.  

 

 

                                                 
24 Informant 1, 2016 
25 Informant 1, 2016 
26 Informant 4, 2016 
27 Informant 2, 2016 
28 Informant 3, 2016 
29 Informant 3, 2016 
30 Informant 5, 2016 
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Sökresultat ur Nationell Arkivdatabas, skärmklipp 2016-06-01 

5.3.1 Genomförande av sökning 
Informanterna svarade här på huruvida de brukar hitta det material som de eftersökt i 

NAD, vad det beror på om de inte hittar det samt om eftersökningen tar lång eller kort 

tid att genomföra. 

 

Informant 1 medger, att det händer att hen inte hittar material i NAD som hen vet ska 

finnas där. Detta sker dock relativt sällan, då hen lärt sig hur man kan komma förbi 

detta. Enligt hen har många uteblivna sökresultat att göra med stavningen eller vilken 

information som matats in i sökfältet. För externa brukare är det ett hinder att 

sökningen är så pass känslig för felstavningar, menar informanten. Vid sökning säger 

hen att hen personligen hittar det eftersökta materialet tämligen fort31. 

 

Informant 2 uttrycker en rädsla för att handlingar kan missas vid sökning. Hen söker 

oftast i NAD som en sista utväg efter att ha sökt i andra sökhjälpmedel. Om hen inte 

hittar materialet där heller drar hen slutsatsen att det inte finns alls eller inte finns 

inlämnat till de arkivinstitutioner som är representerade i NAD. Hen upplever denna 

                                                 
31 Informant 1, 2016 
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oro för att materialet kanske ändå finns där, men inte hittas. Att hitta rätt information 

vid sökning i NAD tar lång tid, menar Informant 232. 

 

Informant 3 hittar oftast det hen eftersöker i NAD33. Ur Informant 4 svar framgår att 

hen hittar det eftersökta i NAD, under förutsättning att sökningen är någorlunda bred. 

Hen påpekar dock att detaljsökningar är svåra att göra, men att detta också hänger 

ihop med den information som fördes in i respektive arkivförteckning när dessa 

gjordes – saknas information där blir det en naturlig följd in i NAD. Hen menar att 

många eftersökningar faller på grund av frågans form. Många besökare kommer med 

vaga uppgifter om vad som ska hittas, eller mycket detaljerade vilket gör eftersökning 

svår. Hen uppskattar att hen hittar rätt material cirka 60 % av fallen34. På frågan om 

hur fort eftersökningen görs svarar Informant 4 att den tenderar att ta tid, främst på 

grund av att varje sida läses in långsamt på webbplatsen. I övrigt menar hen att 

sökning går snabbt, bara man hittar rätt rubriker. Det motsvarar analoga förteckningar 

bra, men hen framhåller att systemet inte är lätt att söka i för en privatperson och 

lyfter förslag om att erbjuda dessa användare en nedbantad, enklare söktjänst35. 

 

Informant 5 menar att hen brukar hitta det eftersökta materialet och i regel tar det inte 

lång tid att hitta det. Hen söker ofta i syfte att ta reda på hos vilken arkivinstitution ett 

visst arkiv förvaras36. 

 

5.3.2 Uppfattningen av NAD 
I denna del fick respondenterna svara på frågor om upplevda möjligheter respektive 

begränsningar i systemet samt vad arkivbesökarna efterfrågar i NAD som 

framkommer i kontakten med arkivarierna. 

 

Informant 1 menar att hen hellre använder Arkis, då träffbilden där är annan och 

enklare – trots att både Arkis och NAD bygger på samma tekniska plattform. I NAD, 

menar hen, presenteras materialet kanske inte så tillgängligt som det borde göras37. 

I förhållande till sökfunktionen upplever Informant 1 fler negativa än positiva sidor 

av denna. Hen menar att den är oerhört känslig, och det krävs att man skriver helt rätt, 

inte tappar ett genitiv-s exempelvis, vilket upplevs som mycket omodernt idag 

eftersom människor är vana vid Google-sökningar, säger hen38. 

 

Som möjlighet för systemet lyfter hen att långt upp på mångas önskelista ligger 

möjligheten att kunna beställa handlingar via NAD, det vill säga, en service för 

användaren där den beställda volymen finns framplockad direkt vid besökstillfället39. 

Ytterligare en möjlig utvecklingspotential för systemet vore att bredda gruppen arkiv 

som ingår i NAD, i alla fall om alla kommunala institutioner kunde finnas 

                                                 
32 Informant 2, 2016 
33 Informant 3, 2016 
34 Informant 4, 2016 
35 Informant 4, 2016 
36 Informant 5, 2016 
37 Informant 1, 2016 
38 Informant 1, 2016 
39 Informant 1, 2016 
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representerade, och inte enbart primärt statliga arkiv. På så sätt skulle det faktiskt 

också vara en nationell databas40. 

 

På frågan om ifall arkivets besökare efterfrågar något i tjänsten, svarar hen att vissa är 

mycket förberedda och har hittat rätt i NAD innan besöket. Arkivinstitutionen gör 

också mycket reklam för NAD till sina besökare för att underlätta för deras 

förberedelser hemma inför besöket. Besöken är färre, men frågorna är mer krävande 

nu, så många är förberedda hemma på ett annat sätt, menar Informant 1. Samtidigt 

upplever hen att andra besökare behöver hjälp att hitta i NAD41. 

 

Informant 2 största invändning mot NAD är att det är svårt att förstå hur man 

specificerar sökningen. Hen menar, att det känns som att man googlar och söker i alla 

arkiv, även om man försöker att söka efter en specifik arkivbildare. I slutändan, 

hävdar hen, blir resultatet att man får fram en volym istället för en arkivbildare. 

Presentationen har en bred träffyta, men visar också många irrelevanta träffar för 

sökningen. Hen ser detta samtidigt som en möjlighet att sökningen blir något Google-

lik för den som söker efter exempelvis ett begrepp eller en viss typ av handling. Men 

hen drar sig för att söka i NAD eftersom upplevelsen är att det är så svårt att avgränsa 

sökningen. Det blir helt enkelt för många träffar på sådant som man inte är intresserad 

av42. 

 

Vad gäller kommentarer från besökare menar Informant 2 att det händer att användare 

inte hittar informationen de eftersöker i NAD. Hen låter dock alltid användaren söka 

själv och oftast rör det sig om personer som ändå har en grundläggande kunskap om 

vad en arkivförteckning är43. 

 

Informant 3 upplever att NAD är svårt att söka i. Hen menar att det är en pedagogisk 

utmaning hur man ska visa på alla möjligheter och sökvägar – för det finns saker att 

hitta, tjänsten innerhåller mycket material men det är svårt att hitta. Det behövs någon 

förklaring hur användaren hittar fram till själva arkivförteckningen, menar hen44. 

 

Hen påpekar vidare att det är svårt att veta hur man kan begränsa eller utvidga 

sökningen. Hen exemplifierar med följande: Användaren vill söka efter en specifik 

arkivinstitution för att få reda på vilka arkiv som förvaras där. Om användaren 

presenteras med 3000 olika träffar är det svårt att förstå vad man egentligen fått upp – 

om det är arkiv, volymer etc. Det är också ganska svårt, upplever hen, att navigera sig 

in i systemet för att komma åt så mycket uppgifter som möjligt, att verkligen hitta allt 

som finns att hitta45. Vet man dock bara hur man ska söka så kan man hitta väldigt 

mycket, men det ställer krav på brukaren och det är inte så lätt för gemene man att 

förstå en arkivförteckning alltid46. 

 

                                                 
40 Informant 1, 2016 
41 Informant 1, 2016 
42 Informant 2, 2016 
43 Informant 2, 2016 
44 Informant 3, 2016 
45 Informant 3, 2016 
46 Informant 3, 2016 
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Fördelen däremot, menar Informant 3, är att systemet är så brett och har så mycket 

uppgifter från så många institutioner, även enskilda arkiv, samt att det ligger ute på 

nätet tillgängligt för alla47. Hen upplever dock att besökarna kan tycka att det är 

besvärligt att handlingarna inte finns tillgängliga i NAD, att de tycker att det är en så 

läng väg att gå innan man får se handlingarna. Allt dyker inte upp genom en eller två 

knapptryckningar48. 

 

Informant 4 påpekar att det krävs kunskap för att förstå arkivförteckningar och ställer 

sig frågande till om NAD behöver vara så öppet och tillgängligt för den enskilde 

brukaren. Men resultatträdet skulle behöva förenklas och tydliggöras. Många gånger 

är besökarna mer datorvana och förstår sig på det, men det händer också ofta att 

besökarna har svårt att hitta i NAD och kanske inte är så datorvana. Då tycker kanske 

brukarna att det är lättare att ringa hit, upplever hen. Däremot hävdar Informant 4 att 

sidan i sig inte behöver göras roligare – materialet är lite torrt och det tror hen är 

något man som användare får acceptera49. Hen upplever också en svaghet i att sidan är 

långsam att läsa in. När hen växlar sida tar det ganska lång tid, vilket kan vara 

frustrerande om hen hjälper en brukare över telefon exempelvis. Hen önskar också att 

sökfunktionen kunde göras mindre känslig, att sökningen inte skulle påverkas om 

man missar en bokstav eller slinter på tangentbordet50. 

 

En fördel som Informant 4 upplever att det finns lite olika sökvägar in i materialet: att 

man kan söka via namn, enskilda handlingar, arkiv och så vidare, och få bra träffar. 

Det är positivt att man som användare märker av att sidan inte är sponsrad med 

reklam som ligger och stör i sökningen, vilket gör att tjänsten känns seriös51. 

 

Informant 5 upplever att resultatträdet är lite komplicerat, att det ger en känsla av att 

man kommit till en återvändsgränd. Men det hänger samtidigt ihop med att arkiven 

presenteras i allmänna arkivschemat, och då blir det svårt att komma runt problemet. 

Därför menar hen, behövs kanske arkivariens hjälp att tolka resultatet. Men hen 

påpekar att man måste anta ett bredare perspektiv när man söker i tjänsten än i en 

vanlig sökmotor såsom Google – man måste tänka mer och tolka informationen52. 

 

Hen upplever också att sidan är mer anpassad för myndigheternas arkiv, vilket hen 

påpekar kanske hänger ihop med att dessa mer tydligt har i uppgift att tillgodose 

forskningens behov53. Det är samtidigt positivt, utifrån hens perspektiv som arkivarie, 

att användarna i lugn och ro kan söka hemifrån – användarna kanske inte känner sig 

lika bekväma med att sitta på arkivet och söka54. Hen ställer sig frågande till om det 

behöver vara mer än ett sätt att hitta en möjlig sökingång, eftersom Riksarkivet har 

andra tjänster såsom ’Digitala forskarsalen’ som kan tillgodose andra behov. Hen 

önskar dock att fler arkivinstitutioner fanns representerade i tjänsten55. Hen har inte 

                                                 
47 Informant 3, 2016 
48 Informant 3, 2016 
49 Informant 4, 2016 
50 Informant 4, 2016 
51 Informant 4, 2016 
52 Informant 5, 2016 
53 Informant 5, 2016 
54 Informant 5, 2016 
55 Informant 5, 2016. 
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upplevt att besökarna har efterfrågat något speciellt, men detta kan hänga ihop med 

att hen oftast bara hänvisar till tjänsten och då dyker inte så många frågor upp, menar 

hen56. 

 

5.3.3 Arkivförteckningar som bas för systemet 
I denna del av intervjun fick informanterna svara på frågor om för- och nackdelar 

med att NAD utgår ifrån och till stor del består av arkivförteckningar. 

 

Informant 1 ser att det mycket väl kan vara så att tjänsten i mångt och mycket består 

av arkivförteckningar gör den mindre greppbar för den ovana användaren, i alla fall i 

de fall då det rör sig om omfattande förteckningar57. Informant 2 hävdar att hen inte 

funderat över detta, men menar samtidigt att hen inte upplever tjänsten som så 

beroende av arkivförteckningarna som presentation, utan att informationen 

presenteras mer individuellt58. Informant 4 ställer sig tveksam till presentationen i 

NAD och andra söktjänster, om dessa överhuvudtaget ska rikta sig till lekmän, 

eftersom hen hävdar att många av deras besökare har väldigt svårt för att begripa 

arkivförteckningar. Detta med all rätt, menar hen, eftersom det kräver förkunskaper 

för att tolka en arkivförteckning59. Informant 5 tycker, till skillnad från Informant 2, 

att tjänsten i stort är en spegling av arkivförteckningen, det är den som presenteras för 

användaren. Hen menar därför att det kan vara förvirrande och svårt för en ovan 

användare att tolka innehållet i förteckningen, själva principen att utgå ifrån vem som 

är upphovsman till materialet är svår60.  

 

Varken Informant 1, 2 eller 3 ser inga andra alternativ för hur tjänsten annars skulle 

vara uppbyggd om inte i förteckningsform61. 

 

5.3.4 Förkunskaper för sökning i NAD 
Alla informanters svar pekade i liknande riktning och alla var överens om att sökning 

i NAD kräver viss förkunskap. Informant 2 påpekar att den som söker måste veta vad 

en arkivförteckning är62 och Informant 3 instämmer i detta genom att ytterligare 

belysa att användaren nästan måste ha sett en fysisk arkivförteckning för att kunna 

hitta den i NAD63. Informant 3 ser detta som en brist i söksystemet och påtalar också 

att arkivförteckningen inte visas så tydligt i tjänsten, utan kräver många musklick och 

många lager att gräva sig igenom innan användaren når bilden av arkivförteckningen. 

Då måste användaren, menar hen, veta hur det ska se ut när hela förteckningen är 

framplockad. Många användare, tror hen, avslutar sin sökning i tron om att de har 

hittat allt innan de i själva verket gjort det64. 

                                                 
56 Informant 5, 2016 
57 Informant 1, 2016 
58 Informant 2, 2016. 
59 Informant 4, 2016. 
60 Informant 5, 2016. 
61 Informant 1,2,3, 2016. 
62 Informant 2, 2016 
63 Informant 3, 2016 
64 Informant 3, 2016 
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Informant 4 nämner även här en viss skepsis i huruvida systemet ska vara tillgängligt 

och anpassat för arkivovana brukare. Arkivets besökare har svårt att förstå det och 

hen menar att det är svårt att se NAD som ett allmänt system för den enskilde. 

Alternativt, menar hen, skulle en möjlighet vara att ha en förenklad version för den 

icke-professionella brukaren, vilket dock skulle riskera att kollidera med det system 

som finns idag65. 

 

Förkunskap krävs i hur man efterfrågar information i en arkivkontext, menar 

Informant 5. Hen får ofta frågor om specifika uppgifter, om exempelvis vem som 

startat en förening eller inrättning, och menar att det ställer krav på den som frågar att 

kunna ringa in frågan så mycket som möjligt samtidigt som den måste ha ett bredare 

perspektiv också66. Hen belyser att användare ofta är vana vid att kunna söka fritt på 

sökord, liksom på Google, men det krävs att användaren tänker mer och tolkar 

informationen vid sökning i arkiv67. 

5.3.5 Den samlade upplevelsen av NAD 
Informanterna fick frågan om de är nöjda med NAD som söktjänst i stort. Svaren 

varierade. Informant 2 uttryckte sig negativt om den övergripande upplevelsen 

tjänsten. Hen menar att det som drar ner i stort är att bättre sorteringsmöjligheter 

behövs och att göra det lättare att begränsa träffytan. Det är bra att kunna få en bred 

träffyta, men det måste också vara tydligt hur man begränsar denna. Hen ser NAD 

som en sista utväg i eftersökandet av handlingar68. 

 

Övriga uttryckte att de var nöjda med tjänsten69. Men Informant 3 påpekade också att 

arbete krävs med att förklara hur användaren ska hitta fram till själva 

arkivförteckningen – om än att hen förstår de pedagogiska svårigheterna att redovisa 

denna typ av material. Hen är också mycket nöjd med att så pass många institutioner 

av varierande slag har sitt material sökbart i NAD70. 

                                                 
65 Informant 4, 2016 
66 Informant 5, 2016. 
67 Informant 5, 2016. 
68 Informant 2, 2016 
69 Informant 1,3,4,5, 2016 
70 Informant 3, 2016 
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6. Analys och diskussion  

Innan jag tar vid med analysen av materialet vill jag åter lyfta de forskningsfrågor 

som studien syftar till att besvara: 

 

- Hur ser arkivarier på användbarheten i NAD? 

- Ser arkivarier svårigheter i systemet som påverkar användbarheten? 

- Vilka förkunskaper och kompetenser behövs för användning av NAD och vilket 

inflytande kan detta få på användbarheten? 

 

Till analysen har begreppen perceived affordance och constraints ur affordansteorin 

använts. I tabellen nedan har de olika aspekterna av sökning i NAD grupperats utifrån 

informant och tema för att hitta återkommande drag och åsikter i det empiriska 

materialet.  

 

Det har varit svårt att tydligt avgränsa de olika analyskategorierna ifrån varandra, 

vilket också gör att de olika typerna av constraints flyter in i och överlappar varandra 

en del. Skillnaden mellan de olika typerna av constraints är dock inte det primära för 

analysen, utan tabellen används framförallt för att identifiera och strukturera de 

styrkor och svagheter som upplevs i NAD. 

 

För att ändå göra distinktionen i min uppdelning mer greppbar kan följande 

förtydliganden göras. Under kategorin Semantical constraints har jag placerat in 

sådana aspekter av NAD som har att göra med den språkliga och strukturella 

utformningen av sidan. Under Cultural constraints har jag främst ordnat in sådana 

aspekter som är kopplade till arkivkontexten och de begränsningar i användandet som 

härrör ifrån denna. Logical constraints är här sådant som rör själva sökresultatet och 

huruvida sökningen genomförts fullt ut eller ej. Physical constraints är möjligen inte 

applicerbara fullt ut på ett digitalt system (som nämnt i teoriavsnittet), eftersom ett 

digitalt system inte har utpräglat fysiska egenskaper att tala om som kan påverka 

användandet av det. Jag har dock valt att inkludera kategorin ändå för att kategorisera 

begränsningar som rör sidans server och sådant som egentligen inte berör sidans 

design och utseende.  

 

Perceived affordances-begreppet används tämligen fritt för att fånga in de positiva 

aspekterna i NAD som lyfts i det empiriska materialet. 
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6.1 Svårigheter i systemet 

6.1.1 Känslig sökfunktion 
Två av informanterna har påpekat att sökfunktionen är alltför känslig. Denna kräver 

att användaren fyller i sökordet helt korrekt. Detta kan vara problematiskt på mer än 

ett sätt. För användaren som stavat fel resulterar det i att materialet kanske inte 

återfinns genom sökningen. En annan aspekt att ha i åtanke är i de fall då fel har 

uppstått vid inmatningen av informationen i NAD. Exempelvis kan den som lagt in 

ett arkiv i Arkis ha råkat stava fel på en serie, volym eller rent av arkivbildaren. I det 

senare fallet spelar det ingen roll hur väl genomtänkt användarens sökstrategi är, utan 

det felaktigt inmatade materialet kommer troligen att inte genereras som sökträff.  

 

Johnson talar just om att användare tenderar att ställa fel frågor till materialet. Trots 

att de har kunskap om att ett arkiv finns lyckas de inte hitta det på grund av fel 

sökstrategi (Johnson 2009, s. 152). I detta fall blir problemet påtagligt på ett 

ytterligare vis, eftersom användaren själv inte kan styra träffbilden om materialet är 

felaktigt infört. Materialet riskerar därmed att inte hittas, mer än av den som känner 

till under vilket namn arkivet är infört. För att vila på Daniels och Yakels (2010) 

studie så hörde formulerandet av rätt söktermer där till en av de främsta svårigheterna 

i arkivsöktjänster (Daniels och Yakel 2010, 561).  

 

Ett exempel på denna problematik kan vi se i nedanstående sökning. Ponera att 

arkivarien får in en förfrågan om att ta del av nationella prov från skolorna runt om i 

Malmö. Genom en sökning avgränsad till serier samt Malmö Stadsarkiv som 

förvarande institution presenterar NAD 14 träffar. Bland dessa ges ingen träff på 

Pildammsskolan i Malmö71. För användaren kan detta framstå, som mina informanter 

också hävdar, att fler serier innehållande nationella prov inte finns förvarade på denna 

arkivinstitution. Genom kännedom om att det finns ytterligare en serie – som är 

inkorrekt införd i Arkis – fortsätter kanske användaren sin sökning.  

 

  

                                                 
71 Vid sökning genomförd den 26 maj 2016. 
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Sökresultat ur Nationell Arkivdatabas, skärmklipp 2016-05-26 

 

För att hitta ovanstående post måste användaren skriva in en felstavad sökterm 

alternativt använda sig av trunkering på ställen som hen misstänker kan vara drabbade 

av stavfel. Det är svårt att avgöra om det material som presenterats är det enda som 

finns eller om man som användare inte lyckats hitta det, som två av informanterna 

uttrycker det. Denna osäkerhet påverkar onekligen enkelheten i sökningen och 

behovet av att noga tänka igenom vilket resultat man som användare får upp. 

 

Det bör dock påpekas att jag noterat en viss inkonsekvens i systemet vad gäller 

felstavningar – ibland godtas missar i stavning, andra gånger görs det inte. Det finns 

också en funktion, likt sådan i sökmotorer, som ibland ger användaren en 

rekommendation om annat sökord. Exempelvis: 

 

 
 
Sökresultat ur Nationell Arkivdatabas, skärmklipp 2016-05-25 

 

 

Vad som är relevant att påpeka är att informanterna får en känsla av att de inte hittar 

materialet de söker efter om de inte skriver in arkivbildaren till punkt och pricka rätt. 

Ur synpunkten att arkivarierna ska hjälpa andra att hitta material som de många 

gånger har laglig rätt att ta del av är det en stor svårighet och brist att systemet är så 

pass känsligt. 
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6.1.2 Bred träffyta av låg relevans 
Flera av informanterna gör liknelser till Google och dylika sökmotorer. De menar att 

de får en väldigt bred träffyta vid sökning, men också en spretig sådan. Jag kan se 

både en fördel och en nackdel, liksom mina informanter, i att sidan för tankarna till 

Google. En av informanterna menar att det är bra att möjligheten finns att presenteras 

med material från olika delar av databasen. Men det är samtidigt också missvisande, 

och gör det svårt att få en övergripande blick av träffarna. Jag håller med Andrea 

Johnson (2009) i hennes påpekande om att denna typ av presentation av arkivmaterial 

troligen är mer vilseledande än hjälpsam (Johnson 2009, s. 161).  

 

Flera av informanterna menar också att sökningen är svårt att avgränsa alternativt 

utöka. Detta knyter också an till den breda träffyta som användaren får vid sökning. I 

NAD finns i själva verket goda möjligheter att avgränsa sin sökning. Exempelvis kan 

man välja att endast söka bland arkivbildare eller volymer eller i allt som är sökbart. 

Man skulle därför kunna hävda att användarna inte varit tillräckligt vaksamma över 

de möjligheter som systemet erbjuder. Men det är i ännu större grad värt att anmärka 

på just att de inte hittar till dessa funktioner så enkelt som önskat.  

 

Den förvalda sökrutan i NAD ser ut på följande sätt: 

 
 
Sökruta ur Nationell Arkivdatabas, skärmklipp 2016-05-25 

 

För att komma åt möjligheterna att ytterligare avgränsa sökningen måste användaren 

trycka på ”Fler sökalternativ”. Användaren får då istället följande 

avgräsningsmöjligheter: 
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Sökruta ur Nationell Arkivdatabas, skärmklipp 2016-05-25 

 

Möjligheten att avgränsa sökningen finns alltså tillgänglig för alla som söker i NAD. 

Trots detta pekar mitt resultat i riktningen att denna redovisning inte är tillräcklig för 

att te sig självklar, inte ens för arkivarien. 

 

Jag tror att det som ter sig omständligast för informanterna är att sidan har som förval 

att sökningen ska ske i alla poster, oavsett om det är på volymnivå eller 

arkivbildarnivå. Det är då sidan drabbas av, vad vi kan kalla, en ’Google-effekt’.  

 

Ytterligare en svårighet som noterats är hur träffarna presenteras. Flera av 

informanterna uttrycker att rubriksättningen i träffarna och den övergripande 

katalogstrukturen är otydlig. Det resultatträd som användaren kan se i vänstra sidan 

av resultatfältet är komplicerad menar en av informanterna, medan ytterligare en 

hävdar att det krävs många klick med musen för att nå fram till informationen.  

 

Anledningen till att katalogstrukturen upplevs som otydlig skulle kunna vara den 

stora mängd text som presenteras. Detta ser Daines och Nimer (2011) som ett av de 

större problemområdena i arkivsöktjänster, att överblickbarheten främst i en digital 

kontext försvåras av stora mängder text (Daines och Nimer 2011, s. 9). 

 

6.2 Förkunskaper för användning av NAD 
 

Alla informanter har på ett eller annat sätt uttryckt att systemet förutsätter att 

användaren har någon form av kännedom om arkiv och hur information om arkiv 

eftersöks. För att med lyckat resultat kunna eftersöka något i NAD förutsätts att 

brukaren vet vad en arkivförteckning är och hur den ser ut. För att knyta an till 
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tidigare forskning menar Andrea Johnsson (2009) att system för eftersökning av 

arkivmaterial hela tiden har utformats främst i linje med arkivariens perspektiv, 

snarare än användarens. Hon menar att många professionella användare är nöjda med 

det hierarkiska ordnandet även i den digitala kontexten, medan detta är svårgreppbart 

för mindre erfarna användare (Johnsson 2009, s. 146). Resultatet från denna 

undersökning pekar till viss del åt ett annat håll. Det bör förvisso påpekas att de flesta 

av informanterna är nöjda med NAD, men de framhåller samtidigt att den hierarkiska 

modellen är svårgreppbar för den oerfarna arkivanvändaren. Än mer intressant är att 

de själva upplever katalogstrukturen i NAD som alltför otydlig. Det är också 

intressant att se detta i förhållande till de referenser till Google-sökningar som 

informanterna gör (se under Cultural constraints i tabellen ovan). De kulturella 

begränsningarna menar jag här hör samman med att den som är skolad i 

arkivkontexten har en helt annan förförståelse för vad man kan hitta i en 

arkivförteckning än en ovan brukare. För de flesta av oss finns troligen en större vana 

av att söka via sökmotorer som just Google - för den som faktiskt har datorvana. Ur 

materialet kan noteras att låg datorvana också lyfts som ett hinder vid användandet av 

NAD.  Men att då, utan förkunskaper om att arkivinformationen i förteckningen 

måste tolkas i en helt annan utsträckning än på Google, ge sig in i NAD tenderar att 

generera luckor i vilken information användaren påträffar. 

 

Naturligtvis är NAD inte den enda vägen att gå för en enskild person för att få 

tillgång till handlingar. Men det kan likväl utgöra ett demokratiskt problem att 

arkivinformationen i viss mån upplevs som svåråtkomlig. 

 

Som nämnt i bakgrundskapitlet finns det från NADs sida en förhoppning om att 

systemet ska rikta sig till alla, oavsett tidigare erfarenhet av arkiv och arkivkontexten. 

Utifrån informanternas svar kan en diskrepans noteras mellan NADs egna syn på och 

förhoppningar om tjänsten och hur det enligt informanterna i studien förhåller sig i 

praktiken.  

6.3 Arkivariernas syn på användbarheten i NAD 
 

 

Slutligen bör en diskussion föras som knyter samman de olika faktorer som 

informanterna lyft i intervjuerna. Jag vill därför åter lyfta den definition av 

användbarhet som presenteras av Chen, Germain och Rorissa (2011) och utifrån 

denna spalta upp huruvida NAD, enligt arkivariernas utsagor, stämmer överens med 

kriterierna i denna. Deras definition är som följer: 

 
Usability means that a system has visible working functionality familiar to its users, maximum 

reliability, and useful content that is supported by its environment and aligned with context of 

use. In addition, a usable system accommodates the cognitive capacity and various needs of its 

users, so that they can easily understand, effortlessly learn, and dynamically interact with the 

system as well as its content, resulting in a satisfactory experience with a high level of 

productivity.  

 
Chen, Germain och Rorissa 2011, s.621 
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Som Daines och Nimer (2011) säger, så behövs system som inte kräver alltför mycket 

förkunskap, utan det ska vara uppenbart för användaren hur man ska gå tillväga – 

annars riskerar tjänsten att inte användas så mycket (Daines och Nimer 2011, s. 21). 

Eftersom många av de funktioner som informanterna efterfrågar redan finns i 

systemet tyder de på att de inte är synliga nog. Med andra ord är de upplevda  

affordances låga på många av dessa funktioner. Det är inte tillräckligt att funktionen 

finns för att användaren ska uppleva den och välja att ta del av den. Om 

funktionaliteten vore uppenbar skulle användaren inte behövt tänka särskilt mycket på 

den och aktivt leta efter den. I dagsläget pekar mina resultat på att flera av 

funtktionerna i tjänsten inte är uppenbara ens för de professionella användarna. Och 

kanske är det delvis därför de alla använder NAD i mer sekundära syften, exempelvis 

som referensverk snarare än främsta sökingång.  

 

Chen, Germain och Rorissas definition innefattar även att användaren ska kunna 

interagera dynamiskt med systemet. Eftersom flera funktioner inte är uppenbara för 

informanterna försvårar det också ett dynamiskt samspel med systemet. Om 

användaren ständigt måste tänka på hur hen ska föra sökningen vidare är systemet 

inte självklart nog i sin utformning.   

 

Alla informanter utom en har uttryckt att de, i det stora hela, är nöjda med NAD. Det 

finns alltså en faktor av nöjdhet kopplad till tjänsten. Dock ser informanterna inte att 

tjänsten leder till en hög grad av produktivitet. Sådana aspekter som att sidan läses in 

långsamt, som nämndes av en av informanterna, att det är svårt att specificera sin 

sökning samt att det finns en känsla av osäkerhet kring om man hittat allt som finns 

att hitta. Dessa faktorer anser jag pekar åt det håll att de påverkar produktiviteten 

negativt. 
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7. Slutsatser 

Det finns ett antal identifierade svårigheter i systemet som kan begränsa åtkomsten av 

arkivinformation och som påverkar användbarheten negativt. Sammanfattningsvis är 

dessa otydlig katalogstruktur och rubriksättning, alltför bred träffyta som är svår att 

avgränsa och få grepp om, många möjliga sökvägar som behöver förtydligas samt att 

sökfunktionen är alltför känslig och kräver att exakt rätt sökord används. 

Användbarheten i NAD kan ökas om exempelvis sökningen tydligare och enklare 

skulle kunna avgränsas till arkivbildare, arkiv eller volymer. Funktionerna finns i 

systemet som det ser ut idag men bevisligen finns det något som gör att dessa inte 

utnyttjas och förstås i så stor utsträckning som vore att önska.  

 

Åström Iko ställer sig frågan om arkivbranschen känner sina användare och vilka 

behov och önskemål dessa har (Åström Iko 2003, s. 34). I detta tycker jag, när det 

handlar om system för eftersökning av arkivinformation, att även den professionella 

användaren i form av arkivarien bör räknas in. Informanterna i denna studie har 

noterat flera svårigheter i systemet som påverkar användbarheten negativt. Detta blir 

inte desto mindre ett problem för den som inte besitter samma kunskap om vilka 

alternativa sökvägar som kan användas. Att använda NAD förutsätter grundläggande 

kunskap om hur information eftersöks i en arkivkontext.  

Med den kunskap som en van arkivarie har om de arkiv som förvaras på den egna 

institutionen kan hen i många fall troligen lista ut sätt att gå runt de problem som 

kommit upp i studien. Men även en van arkivarie kan inte ha en total kunskap om allt 

material som hen förvaltar, exempelvis i fall av var stavfel finns eller liknande. Inte 

heller är det rimligt att anta att alla arkivarier har kännedom om alla arkivbildare och 

deras områden. Det krävs ofta efterforskningar även för den vana brukaren att hitta 

till rätt arkivbildare för att hitta ett visst material. Kanske skulle detta kunna kringgås 

genom att utöka möjligheten till tematisk sökning och sökning i 

anmärkningskolumnerna i förteckningarna. Jag menar att det behöver kanske inte 

göras fullt i den utsträckning som Yakel (2006) förespråkar, med användartaggning 

och större inblandning från användarens sida (Yakel 2006, s. 163), men genom att 

ange nyckelord för arkivbildaren skulle eftersökning kanske kunna underlättas. 

Det är onekligen ett problem att det även för arkivarier som har vana vid sökning av 

information i en arkivkontext inte är helt uppenbart hur sökningen bäst genomförs i 

NAD. Inte minst sett ut perspektivet att alla ska kunna ta del av allmänna handlingar 

enligt svensk grundlag. Sidan förhindrar naturligtvis inte möjligheten till detta. Men 

om arkivarien inte kan känna sig helt säker på att ett efterfrågat material inte finns 

eller finns så påverkas möjligheten att ta del av material. För att öka systemets 

användbarhet skulle fler hjälptexter och information om sökning i arkiv behöva 

infogas. 
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Det finns många funktioner som användarna inte ser. Och därmed också mycket 

material som riskerar att inte bli sett heller. Min slutsats är att arkivarierna i denna 

studie ser flera större brister i användbarheten i NAD.  

 

Att genomföra intervjuer har gett mig mycket och fylligt material att använda till 

denna studie. En möjlig utökning av metoden skulle kunna vara att genomföra 

intervjuerna framför en dator med systemet uppe för att underlätta för informanterna 

att visa och förklara de svårigheter de noterar. Affordansteorin har fungerat bra för att 

kategorisera och analysera materialet. Särskilt i kombination med den använda 

definitionen av användbarhet har jag kunnat tydliggöra användbarheten eller bristerna 

i denna i NAD. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
I denna uppsats har fokus till största delen legat på att identifiera hur arkivarier ser på 

användbarheten i NAD och vilka svårigheter som finns. En första tanke med denna 

studie var att även inkludera frågor kring hur söktjänsten skulle kunna optimeras. 

Detta skulle dock bli alltför omfattande för den tid som stått till förfogande och fick 

därför utelämnas. I diskussion och slutsatser har jag delvis varit inne på möjliga 

utökningar av tjänsten. Att gå vidare med den typen av frågor skulle vara ett möjligt 

område att fortsätta studien med. Jag ser också ett behov av att genomföra ytterligare 

användartester. Användarstudier är mycket tidskrävande och för NAD i 

utvecklingsfasen fanns inte möjligheten att göra alltför omfattande sådana med ett 

stort antal deltagare, utan istället ringades ett antal målgrupper in som nämnt i 

bakgrunden till uppsatsen. Den studien gjordes dock innan NADs nya söktjänst 

faktiskt fanns, utan baserades istället på att användarna fick söka i liknande tjänster 

och ur de synpunkter som framkom där tog utvecklarna inspiration vid formgivningen 

av NAD. Nu, en tid efter att det nya NAD varit i drift skulle en större 

användarundersökning vara en bra väg att gå för att se vad som kan optimeras i 

systemet och för att mer på detaljnivå kunna fokusera på vilka saker som fungerar och 

vilka som skulle behöva vidareutvecklas. Generellt ser jag ett behov inom 

arkivvetenskapen att ytterligare studera användarbeteende och söksystem, såväl 

digitala som analoga. Användarstudier bör göras inte bara i NAD som ett enskilt 

system, men också i andra system. Jag ser ett behov av att genomföra ännu bredare 

brukarstudier som involverar ett bredare spektra av användare och som fokuserar 

specifikt på eftersökning av information i arkivkontexten för att försöka ta reda på 

vad som fungerar bäst, ett slags ’best practice’.   
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8. Källor 

Intervjuer  

Skånes Arkivförbund 2016-02-24 

Landsarkivet i Lund 2016-03-02 

Skånes Näringslivsarkiv 2016-03-10 

Trelleborgs kommunarkiv 2016-03-16 

Malmö Stadsarkiv 2016-03-24 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 
 

Bakgrund 

- Namn 

- Hur länge har du arbetat som arkivarie?  

- Vad gjorde du innan dess? 

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

- Vilka arbetsuppgifter har du? 

- Hur många arkivarier finns på arbetsplatsen? 

 

Eftersökning av handlingar och förekomsten av NAD 

- Hur många ärenden tar ni emot i snitt om året? 

- Hur eftersöker ni handlingar primärt? 

- Använder ni er av NAD på din arbetsplats? 

- Om ja: på vilket sätt använder ni er av NAD? 

- Om nej/sällan: varför? 

- Finns större delen av materialet registrerat och sökbart i NAD? Alternativt, 

vilka handlingar finns registrerade i NAD? 

- Vilka fördelar ser du i arkivförteckningar som sätt att ordna information på? 

- Vilka nackdelar ser du i arkivförteckningar som sätt att ordna information på? 

 

Gränssnittet i NAD 

- Är det viktigt för dig hur sidan ser ut rent estetiskt? 

- Vilken känsla får du när du öppnar NAD? 

 

Sökbarheten i NAD 

- Vilka möjligheter och fördelar ser du i NAD? 

- Vilka begränsningar och nackdelar ser du i NAD? 

- Brukar du hitta det material som du eftersökt i NAD? 

- Om du inte hittar det – vad tror du att det beror på? 

- Tar det lång tid att nå den information du eftersöker? 

- Saknar du någonting i söktjänsten? 

- Efterfrågar era användare/arkivbesökare någonting i söktjänsten? 

- Hur ser du på att tjänsten bygger på arkivförteckningar? 

- Vilka förkunskaper tror du behövs?  

- I det stora hela: är du nöjd med NAD 
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Avslutande frågor: 

- Är det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 

- Är det något annat du vill berätta? 


