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Abstract 

This paper reports a study in how a search service on the Internet can be completed either 

through a mobile application or through a responsive website, to facilitate use on a smartphone. 

The focus of the study is on the National Archives' search service National Archives Database 

(NAD), which is not currently adapted to mobile devices. Our aim is also to investigate how the 

attitude looks for applications and responsive websites among users and how these views differ 

between user groups. 

 

Together with data from previous research, a study was conducted to examine the pros and cons 

between apps and responsive websites. In our investigations we have chosen to use two methods 

of data collection: a quantitative web survey and semi-structured qualitative interviews, to 

complement each other. A total of nine interviews were conducted with three members from 

each of National Archives' main target groups. An online survey has also been published on the 

National Archives and Stockholm stadsarkivs websites. 
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats redovisar en studie i hur en söktjänst på Internet kan kompletteras, antingen via 

en mobilapplikation eller genom en responsiv webbplats, för att underlätta användning via en 

smartphone. Fokus för undersökningen ligger på Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas 

(NAD) som för tillfället inte är anpassad till mobila enheter. Vårt mål är även att undersöka hur 

inställningen ser ut för applikationer och responsiva webbplatser bland användare samt hur dessa 

åsikter skiljer sig mellan olika användarmålgrupper.  

 

Tillsammans med information från tidigare forskning har en studie utförs för att undersöka för- 

och nackdelar mellan appar respektive responsiva webbplatser. I våra undersökningar har vi valt 

att använda oss av två datainsamlingsmetoder: en kvantitativ webbenkät och semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, som komplement till varandra. Totalt nio intervjuer har gjorts med tre 

personer ur varje Riksarkivets huvudmålgrupper. En webbenkät har även publicerats på 

Riksarkivets och Stockholms stadsarkivs webbplatser.  

 

  

Nyckelord 

 

Smartphone, app, responsiv webbplats, Nationell ArkivDatabas (NAD), Internet, webbplats, 

användare, mobil HCI. 
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Begreppsförklaringar 

Vi har valt att i många fall använda de engelska begreppen av datatermer eftersom att de 

övervägande används i både svensk och engelsk litteratur. 

 

Riksarkivet - Riksarkivet är en myndighet i Sverige vars uppgift är att förvara, vårda och lagra 

arkiv för att dessa ska kunna bestå under en längre tid. Utöver detta har även Riksarkivet i 

uppdrag att tillgängliggöra materialet, vilket främst görs genom att digitalisera handlingarna och 

se till att dessa finns åtkomliga via Internet
1
. 

 

Nationell Arkivdatabas (NAD) - Riksarkivets söktjänst på Internet
2
. Mer om denna under 

bakgrund.  

 

SVAR- Svensk Arkivinformation, en webbsida för att forska i Riksarkivets digitaliserade arkiv 

och databaser
3
. 

 

Smartphone - en handhållen enhet med mer avancerad kapacitet än en vanlig mobiltelefon, 

såsom internetuppkoppling, inbyggda applikationer och e-post
4
.  

 

HCI – Human Computer Interaction, eller den svenska översättningen människa-

datorinteraktion, är ett kunskapsområde som fokuserar på studier av design, konstruktion och 

implementering av människocentrerade interaktiva datorsystem
5
. 

 

Responsiv webbplats - en webbplats där webbsidans utseende anpassas utifrån det utrymme som 

finns i webbläsarfönstret på den enhet som den används på
6
.  
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stöttas oss genom denna process. 
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med publiceringen av vår enkät på söktjänsten Nationell ArkivDatabas webbsida samt på deras 

Facebook sida. Vi vill också tacka Stockholms stadsarkivs webbredaktion för publicering av 

enkät på deras webbsida, Twitter-kanal och Facebook sida. 

 

Även ett tack till vår handledare Arina Stoenescu som gett oss feedback på uppsatsen under 

arbetets gång. 

 

Stockholm 2013-01-25 

Ansam Augustin och Therese Davidsson Pajala 
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1. Inledning 

Smartphones har idag nått gränsen på en miljard enheter
7

 och enligt CNN konsumerades 269 900 

000 smartphones internationellt bara under år 2010
8
. Denna enorma spridning av smartphones 

har lett till en hets för aktörer som tillhandahåller en webbsida att finnas tillgänglig på olika 

plattformar och vara anpassad för olika skärmstorlekar. Studier visar att användare allt mer 

använder mobiltelefonen som en källa till internetuppkoppling vilket förklarar uppgifter om att 

hela 10 % av internettrafiken idag sker via den mobila webben
9
. För att använda Internet på en 

smartphone finns två sätt: genom en webbläsare eller en applikation
10

.  

Ett sätt att anpassa en webbplats är via en responsiv webbdesign, där en webbplats justeras 

utifrån användarens skärmstorlek eller webbläsarfönster. Med detta menas att denna webbplats 

görs mer flexibel och på så sätt kommer ifrån problemet med att koppla samman design från ett 

hela tiden ökande antal enheter
11

. Detta är en ny teknik för utformning av webbplatser som har 

blivit populär i takt med den hastiga expansionen av smartphones
12

.  Ett annat sätt att göra en 

webbplats mer tillgänglig för mobiltelefonen är via en applikation, eller en app som 

förkortningen kallas, som är ett tillämpningsprogram till bland annat smartphones
13

. Dessa 

applikationer hjälper oss allt mer i vardagliga situationer genom att uppfylla våra behov av 

information, kommunikation, underhållning och fritid.  

                                                 
7
  Papapanagiotou, Ioannis, Nahum, Erich M. & Pappas, Vasileios. Smartphones vs. laptops:  

      
comparing web browsing behavior and the implications for caching. Sid. 423.  

8   
Lane,Wilburn & MannermChris. The Impact of Personality Traits on Smartphone Ownership and  

     
Use. Vol. 2 No. 17.McAfee School of Business Administration Union University, USA.. 22-23. 

9
  Papapanagiotou, Ioannis, Nahum, Erich M. & Pappas, Vasileios. Smartphones vs. laptops:  

      
comparing web browsing behavior and the implications for caching

 
. Sid. 423  

10
  Tossell,Chad,  Kortum, Philip,  Rahmati, Ahmad,  Shepard, Clayton  & Zhong,  Lin. Characterizing  

     
Web Use on Smartphones.  Sid. 2770  

11
  A list apart. Responsive web design. http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/   

    (hämtad: 2012-12-07) 
12

 Svenska datatermsgruppen. Ordlisteartikel 242: följsam webbdesign. 
     

http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&It 
     

emid=91&obj=a242&uttr=responsive%20web%20design (hämtad: 2012-12-18)  
13

 Svenska datatermsgruppen. Ordlisteartikel 241: app. 
     

http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=articl 
     

e&id=89&Itemid=91&obj=a241&uttr=ap> (hämtad: 2012-12-18) 

http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81313483177&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
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Båda dessa lösningar faller inom ramen för området HCI (Human Computer Interaction, på 

svenska: Människa-datorinteraktion), som fokuserar på studier av design, konstruktion och 

implementering av människocentrerade interaktiva datorsystem. Mobilanvändningen inom HCI 

behandlar ett antal olika användbarhetsproblem vid åtkomst av olika tjänster, vilka berör 

områden såsom enhetens fysiska begränsningar, prestanda, kapacitet till input, användares 

uppmärksamhet till omgivningen vid bruk av enheten samt dåligt anpassade internettjänster
14

.    

 

I vår uppsats har vi undersökt hur en söktjänst på Internet bör anpassas till mobilanvändning ur 

ett användarperspektiv, antingen via en applikation eller genom en responsiv webbplats. Fokus 

har legat på Riksarkivets söktjänst på Internet vid namn Nationell ArkivDatabas (NAD). Denna 

ger användare möjlighet att samsöka information om arkiv i Sverige och har tillsammans med 

Riksarkivets SVAR (Svensk Arkivinformation) ett brett utbud av digitaliserat arkivmaterial
15

. 

Söktjänsten är för tillfället inte är anpassad för användning via smartphone och för att ta reda på 

vilken av dessa designlösningar som bör tillämpas har vi genomfört en kvantitativ 

webbenkätundersökning som har publicerats på bland annat Riksarkivets och Stockholms 

stadsarkivs webbsida. Vi har även genomfört totalt nio kvalitativa intervjuer med tre informanter 

från varje målgrupp: yrkesforskare, släktforskare, lärare/studenter.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användningen av en söktjänst på Internet kan 

utökas antingen via en applikation eller genom en responsiv webbplats, för att underlätta och öka 

användning via en smartphone. Vi vill genom olika kriterier såsom prestanda, effektivitet och 

användbarhet presentera en av dessa lösningar som den mest givande för insatta aktörer som 

planerar att anpassa sin webbplats för användning via en smartphone. Vi har valt att fokusera 

studien på användares perspektiv för att förmedla deras syn på användbarhet inom en app och en 

responsiv webbplats samt för att få svar på frågor som berör för- och nackdelar med dessa två 

tillvägagångssätt.  

                                                 
14

 Harding,Mike , Storz ,Oliver ,Davies,Nigel &  Friday,Adrian. Planning Ahead: Techniques for Simplifying  

    Mobile Service Use. HotMobile '09 Proceedings of the 10th workshop on Mobile Computing Systems and  

    Applications. Article No. 13. (2009) Sid. 1 
15

 Nationell ArkivDatabas. Välkommen till söktjänsten NAD! http://www.nad.riksarkivet.se 
    

 (hämtad 2012-11-25) 

http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81309502121&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=172325551&cftoken=23604421
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100185417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=172325551&cftoken=23604421
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100533743&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=172325551&cftoken=23604421
http://www.hotmobile.org/2009/
http://www.nad.riksarkivet.se/
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Uppsatsen kommer även att användas som en del av ett underlag för Riksarkivet i deras beslut 

om att mobilanpassa sin söktjänst antingen genom en responsiv webbplats eller genom att 

utveckla en mobilapplikation. Studien görs i samarbete med Riksarkivet Marieberg i Stockholm 

och har även ett mindre samarbete med Stockholms Stadsarkiv för en enkät undersökning.  

 

Vi hoppas på att våra resultat kommer att inspirera och komma till nytta för intressenter även 

utanför Riksarkivet vad gäller val av medium för anpassning av söktjänster till smartphone, samt 

utgöra ett stöd för framtida forskning.  

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Söktjänster på Internet såsom NAD används dagligen av ett stort antal användare och detta i 

samband med kraftiga ökningar av smartphones de senaste åren har resulterat i att sådana tjänster 

är i behov av att finnas tillgängliga och anpassade för mobila plattformar. Forskning visar att det 

förekommer ett antal användarproblem inom området mobil HCI när det gäller åtkomst av 

tjänster, vilket berör både en applikation och en responsiv webbplats.  

Vår huvudfrågeställning lyder som följande: 

Vilka designfaktorer är viktiga för användare vid utökning av ett söksystem till en mobil 

plattform? 

 

Vi har även arbetat med följande frågeställning: 

Vilka för- och nackdelar finns för en mobilapplikation respektive en responsiv webbplats? 
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1.3 Avgränsning 

Vi har i denna undersökning valt att avgränsa oss till Riksarkivets söktjänst NAD eftersom att 

denna är en av ett flertal webbplatser som ännu inte är anpassade till mobila enheter. Söktjänsten 

är dessutom i nuläget i en fas att mobilanpassas, vilket gör denna ännu intressantare. Vi kommer 

att fokusera på användares perspektiv inom detta problem med mål att ge en inblick för företag 

och organisationer hur dessa ser på en applikation respektive en responsiv webbplats och utefter 

det kunna ta ett beslut. Ytterligare en anledning till begränsningen användare är att dessa ska ha 

möjlighet att påverka ett beslut som kommer att påverka de själva. 

Vårt val att avgränsa oss till mobilapplikationer och responsiva webbplatser grundar sig på att 

båda dessa är nya tekniker som alltmer börjat användas vid utformning för mobilanpassning. 

Responsiva webbplatser är dessutom ett relativt nytt område som enligt våra erfarenheter är 

outforskat och därför behöver undersökas.   

I våra undersökningar har vi inte tagit hänsyn till ålder, kön eller liknande eftersom att vi inte 

anser att söktjänster bör kategorisera sina målgrupper inom dessa kategorier, utan istället anpassa 

tjänsten till allmänheten då det är en så pass bred skara av människor som använder söktjänsten.   

I vår undersökning kommer inte webbläsarens och smartphones alla funktioner att nämnas, utan 

endast de som är relevanta för att underlätta användningen av NAD i en mobil enhet. Vi kommer 

heller inte att lägga fokus på en specifik webbläsare när vi utför undersökningen. Uppsatsen 

refererar inte till någon specifik smartphone utan talar om dessa som en helhet.        
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2. Teori och bakgrund 

2.1 Nationell ArkivDatabas (NAD)  

Riksarkivets söktjänst NAD är en sammankoppling av ett flertal källor som tillsammans bildar 

ett enormt bibliotek av data. Dessa källor innefattar arkivdatabasen, Riksarkivet SVAR för 

sökbara register och digitaliserade arkivhandlingar, Svensk Diplomatariums huvudkartotek över 

medeltidsbreven (SDHK) samt Svensk biografisk lexikon (SBL). NAD innehåller med andra ord 

data från både Riksarkivet och från andra arkivinstitutioner som kommunarkiv, landstingsarkiv, 

folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek och andra institutioner
16

.  

Databasen innehåller ett stort antal poster. I SOLR, som är ett indexeringsverktyg, finns 33 

398350 st. och antal publika bilder i NAD i december år 2012 var så många som 68 211351 st
17

. 

Dessa källor förändras dock och kommer att utvidgas allt eftersom. Söktjänsten har funnits sedan 

2004 men då endast innehållit sökning via arkivinformation. Sedan mars år 2012 har tjänsten 

uppdaterats med ett antal funktioner såsom samsökning mellan NAD, SVAR, SDHK och SBL. 

Även specialsök för SDHK och användande av ett nytt indexeringsverktyg SOLR är nytt.  

 

För att få tillgång till de digitala bilderna som finns i arkiven krävs ett abonnemang hos 

Riksarkivet SVAR. Det fordras även ett plugin i webbläsaren vid namn DjVu som tillhandahålls 

av Lizard tech
18

 för att kunna visa bilderna. Detta plugin finns i nuläget inte för mobila enheter 

vilket gör att inga bilder går att visa på smartphones.  

 

Söktjänsten NAD presenteras via en webbsida (se figur 1) där startsidan innehåller information 

om söktjänsten, nyheter samt ett antal olika sökval. En sökruta för fria sökningar finns tillgänglig 

på toppen av sidan där användare kan välja att klicka i “Endast digitaliserat” för att få fram 

digitala dokument. För att specialisera sin sökning ytterligare finns även en flik för fler 

sökalternativ. Användaren kan även välja att göra en specialsökning genom att välja antingen 

                                                 
16

 Nationell ArkivDatabas. Om NAD - Källor till söktjänstens Nationell ArkivDatabas.  
     

http://www.nad.riksarkivet.se/OmNAD (hämtad 2012-11-13)  
17

 Johansson,Magnus. Utvecklare på Riksarkivet SVAR. . E-mail. 2013-01-22.  
18

 Lizardtech. https://www.lizardtech.com/ (hämtad 2012-11-19) 

http://www.nad.riksarkivet.se/OmNAD
https://www.lizardtech.com/


 

6 

arkiv, orter (topografier), SDHK (medeltidsbrev) eller Svensk biografiskt lexikon för att sedan 

komma till en genväg till en av dessa specifika sökvägar.  

 

 

 

Figur 1. Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) startsida
19

.  

 

Efter sökningen kommer användaren till en träffsida där alla sökträffar listas upp (se figur 2). 

Sökningarna kan sorteras efter olika alternativ samt efter sökträffar per sida. När sökningen är 

gjord visas även ett så kallat ”träd” som är till för att begränsa sökresultatet genom olika 

huvudkategorier som sedan delas upp i subkategorier. Söktjänsten innehåller djupare grader av 

söknivåer, men dessa är dock inte relevanta att redovisa i denna uppsats.  

 

 

 

Figur 2. Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) sökträff lista samt ”träd”
20

. 

                                                 
19

 Nationell ArkivDatabas. Välkommen till söktjänsten NAD! 
     

http://www.nad.riksarkivet.se/ (hämtad: 2013-01-03) 

http://www.nad.riksarkivet.se/
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I nuläget har Riksarkivet ingen mobilanpassad webbsida eller en applikation för sin söktjänst. 

Nedan visas hur söktjänsten presenteras idag på olika enheter beroende på skärmstorlek.  

 

   

 

Figur 3
21

. Presentation av hur NAD visas på olika enheter i dagsläget. Från vänster visas i följande 

ordning en smartphone, en läsplatta, en surfplatta, en laptop samt en stationär dator. 

 

2.2 Mobil HCI 

HCI (Human Computer Interaction) eller MDI (Människa-datorinteraktion) som den svenska 

översättningen lyder, är ett kunskapsområde som fokuserar på studier av design, konstruktion 

och implementering av människocentrerade interaktiva datorsystem
22

.  

Inom ett HCI-perspektiv är den mobila användningen för åtkomst av tjänster svår på grund av ett 

antal olika faktorer. Dels är enheten i sig en fysik begränsning på grund av skärmstorlek, vilket 

har visats ha en påverkan på prestanda när det gäller uppgifters som är webbrelaterade såsom 

hämtning av filer och navigation inklusive överdriven scrollning. Ytterligare en begränsning vad 

gäller enhetens omfång är dess kapacitet till input, vilket har en påverkan på ett flertal olika 

områden inom tjänstinteraktion. För att personifiera och kontextualisera en tjänst (exempelvis 

                                                                                                                                                             
20

 Skärmdump av Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) sökträff lista samt “träd”.  
     

http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=stockholm&f=True&EndastDigitaliserat= 
     

false&Fritext=&Namn=&DatumFran=&DatumTill=&Ort=&AvanceradSok=False  
  
  (hämtad: 2013-02-03) 

21
 Mandoly. Mobilanpassa med Responsive Design. Mattias Axelsson. 14/11/2012 

     
http://mandoly.se/mobilanpassa-med-responsive-design/ (hämtad: 2012-12-21) 

22
 Webopedia. HCI. http://www.webopedia.com/TERM/H/HCI.html (hämtad: 2013-01-22) 

http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=stockholm&f=True&EndastDigitaliserat=false&Fritext=&Namn=&DatumFran=&DatumTill=&Ort=&AvanceradSok=False
http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=stockholm&f=True&EndastDigitaliserat=false&Fritext=&Namn=&DatumFran=&DatumTill=&Ort=&AvanceradSok=False
http://mandoly.se/author/mattias/
http://mandoly.se/mobilanpassa-med-responsive-design/
http://www.webopedia.com/TERM/H/HCI.html
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skriva in namn, lokalisering etc.) krävs ofta inmatning och navigation från användaren och detta 

är ett tidskrävande moment innan den information eller tjänst som söks visas. Dessa två faktorer 

medför en direkt inverkan på användbarhet
23

. En annan faktor innefattar användares krav på 

uppmärksamhet vid användning av mobiltelefoner i förhållande till deras omgivning. I många 

fall är användare under tidspress vilket medför att mobiltelefonen inte står i centrum. En 

interaktion med mobiltelefonen kan vara så kort som 4-8 sekunder och detta förutsätter att 

mobila tjänster måste kunna hittas inom kort tid och vara anpassade för kortare besök. 

Ytterligare något som är problematiskt är att ett stort antal tjänster som kräver 

internetuppkoppling är dåligt anpassade för mobila enheter, vilket i sin tur leder till att användare 

ofta inte hittar den information de söker efter
24

. 

En lösning till dessa problem menar Harding, Mike et al. är begreppet kompenserande 

interaktion (engelska ”offsetting interaction”) vilket de menar är möjligheten för användare att i 

förväg ska förbereda tjänster och framhäva data som kommer att användas vid senare tillfällen. 

På så sätt ska interaktionen med mobila tjänster gå snabbare och bli bekvämare
25

.  

 

2.3 Mobil webb 

Internet används idag av över 2 miljarder människor världen över
26

 och smartphones bidrar 

redan med mer än 10 % av denna internet-trafik
27

. Ett stort antal webbsidor på nätet har en 

mobilanpassad version av sin sida för att på ett bättre sätt anpassa innehållet till mindre skärmar. 

I regel har mobilversionerna inte lika stor omfattning av innehåll i jämförelse med de 

ursprungliga webbsidorna anpassade för datorer. De har heller inte ett lika stort antal CSS-filer 

(Cascading Style Sheets) eller JavaScript-filer som i sin tur medför lättare arbetsbelastning för 

                                                 
23

 Harding,Mike , Storz ,Oliver ,Davies,Nigel &  Friday,Adrian. Planning Ahead: Techniques for Simplifying  

    Mobile Service Use. Sid. 1. 
24

  Ibid. sid. 2.  
25

  Ibid, sid. 2. 
26

 Tossell,Chad,  Kortum, Philip,  Rahmati, Ahmad,  Shepard, Clayton  & Zhong,  Lin. Characterizing  
     

Web Use on Smartphones. Sid. 2770 .  
27

  Papapanagiotou, Ioannis, Nahum, Erich M. & Pappas, Vasileios. Smartphones vs. laptops:  
      

comparing web browsing behavior and the implications for caching. Sid. 423.  

http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81309502121&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=172325551&cftoken=23604421
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100185417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=172325551&cftoken=23604421
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100533743&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=172325551&cftoken=23604421
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81479662881&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/inst_page.cfm?id=1030632&CFID=143770037&CFTOKEN=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81313483177&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81313483177&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81313483177&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100546106&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100546106&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100546106&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100546106&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100034826&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100034826&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100034826&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100034826&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
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utformning och kodning. Anpassade webbsidor som öppnas i en mobil webbläsare är dock 

vanligtvis snabbare på att presentera sidan
28

. 

Genom att använda en smartphone för att koppla upp sig till Internet kommer användare ifrån 

begränsningen med att behöva använda en dator på en stationär plats för en viss tidsperiod. 

Istället kan användare av smartphones i olika sammanhang och på resande fot nå Internet när 

som helst. Smartphone användare brukar ofta sin telefon till att koppla upp sig på Internet mellan 

olika aktiviteter vilket medför att avbrott i användandet är något som förmodas hända mellan 

dessa aktiviteter. Kontexter är med andra ord en faktor som påverkar dessa interaktioner
29

. 

 

Nutida webbläsare är avancerade i dess mjukvara. Till exempel innehåller källkoden för Android 

2.1 cirka en miljon rader kod i 7,500 olika filer. För att illustrera hur dessa fungerar följer en 

förklaring av Webkit-baserade webbläsare, som bland annat innefattar webbläsare såsom Apple 

Safari and Google Chrome
30

. Webkit är en webbläsarmotor med öppen källkod
31

.  

  

 

Figur 4. Proceduren för en webbläsare att öppna en webbsida32
. 

 

När en sida öppnas i en webbläsare laddar denna successivt mångfaldiga webbresurser. En 

webbresurs kan beskrivas som en enskild enhet av innehåll eller kod, som exempelvis Hypertext 

Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), bilder och JavaScript filer. Därefter 

                                                 
28

 Wang, Zhen Lin, Felix Xiaozhu  Zhong, Lin & Chishtie, Mansoor. Why are Web Browsers Slow on    

 
    

Smartphones. Sid. 92 
29

 Tossell,Chad,  Kortum, Philip,  Rahmati, Ahmad,  Shepard, Clayton  & Zhong,  Lin. Characterizing  
     

Web Use on Smartphones. 2012. Sid. 2770  
30

 Wang, Zhen Lin, Felix Xiaozhu  Zhong, Lin & Chishtie, Mansoor. Why are Web Browsers Slow on  
     

Smartphones. Sid. 91 
31

 Webkit. http://www.webkit.org/ (hämtad: 2012-12-18) 
32

 Wang, Zhen Lin, Felix Xiaozhu  Zhong, Lin & Chishtie, Mansoor. Why are Web Browsers Slow on  
      

Smartphones. Sid. 92  

http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81479662881&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/inst_page.cfm?id=1030632&CFID=143770037&CFTOKEN=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://www.webkit.org/
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100049417&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
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byggs en intern representation (IR) av ett flertal laddade resurser och omvandlar IR till den 

grafiska representationen. I många fall används ett antal trädstrukturer som skall registrera olika 

typer av information från ett hierarkisk Document Object Model-element (DOM), vilka 

motsvarar de olika HTML-element i webbsidan såsom paragrafer, bilder och forumärfält
33

. 

 

Den mobila webben innefattar ett primärt användarproblem med den nuvarande generationens 

enheter, enligt en undersökning av Tossell,Chad et al., nämligen långa laddningstider för att visa 

webbsidor. Dessa fördröjningar kan medföra kraftiga nedskärningar i användandet och ses även 

som det största HCI problemet inom användarvänlighet för webben
34

. Andra problem med den 

mobila webben innefattar då kallade “fat finger” som gör det svårt att navigera på grund av 

enhetens storlek, samt svårigheter med att återuppta sin läsning vid byte av aktiviteter, som 

exempelvis på resande fot
35

.  

 

2.4 Responsiv webbdesign 

Den svenska datatermsgruppen definierar “responsive web design” på följande vis: 

 

”Utformning av webbsidor som gör att webbsidans utseende automatiskt förändras beroende på 

hur stort utrymme som finns i webbläsarfönstret”
36

 - Svenska datatermsgruppen. 

 

De menar även att responsiv webbdesign är en ny teknik för utformning av webbsidor som har 

börjat användas på grund av den hastiga expansionen av smartphones samt surf- och läsplattor. 

Denna gör att den webbsida som visas på en skärm är anpassad efter den skärmstorlek som 

mobiltelefonen, surfplattan eller persondatorn har. Genom en responsiv webbdesign kan 

webbläsarfönstrets uppbyggnad med andra ord anpassas till varje specifik användares skärm- 

                                                 
33

  Ibid, sid. 92.  
34

 Tossell,Chad,  Kortum, Philip,  Rahmati, Ahmad,  Shepard, Clayton  & Zhong,  Lin. Characterizing  
     

Web Use on Smartphones. Sid. 2770 .  
35

 Yu, Chen-Hsiang & Miller, Robert C. Enhancing Mobile Browsing and Reading. 
      

CHI EA '11 CHI '11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems.
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eller fönsterstorlek. Detta görs utan att det krävs en separat webbadress för en speciell enhet och 

att webbformaten inte behöver underhålla olika HTML-sidor
37

.  

 

Inom marknaden för mobila enheter görs webbläsares fönsterbredd alltmer inkonsekventa vilket 

ökar behovet av att göra layouterna flytande, “fluid”, och anpassade för olika storlekar. 

Responsiv design är en bra lösning för problemet med olika skärmupplösningar
38

. Med en 

responsiv webbdesign görs layouten mer flexibel och anpassad till alla tilltänkta enheter istället 

för att koppla samman olika designer från ett hela tiden ökande antal enheter
39

.  

 

 

 

Figur 5. Responsiv webbdesign
40

. Bilden vänster föreställer originalsidan anpassad för datorers 

skärmupplösning. Bilden i mitten föreställer samma webbsida anpassad för mindre skärmar. Bilden till 

höger föreställer ytterligare en version av samma webbsida anpassad till storbildsskärmar.   

 

För att en webbdesign ska betraktas som responsiv krävs tre viktiga funktioner. Skaparen av 

begreppet, Ethan Marcotte, som även är webbdesigner och utvecklare menar att sidan måste vara 

byggd med ett flexibelt rutsystem om grund, så kallade grids. Bilder som finns på sidan måste 

även själva vara flexibla och olika vyer måste tillåtas i olika kontexter via CSS3s media 

queries
41

. Flexibela rutsystem, “flexible grids”, kan antingen definieras på egen hand via 

                                                 
37

 Ibid 
38

 Beaird, Jason. The Principles of Beautiful Web Design. Andra upplagan. Sitepoint Pty. Ldt. United  
     

States of America 2010. Sid 34-35. 
39

 A list apart. Responsive web design. http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/   
   
 (hämtad: 2012-12-07) 

40
 Beaird, Jason. The Principles of Beautiful Web Design. Andra upplagan. Sitepoint Pty. Ldt. United  

     
States of America 2010. Sid 35. 

41
 Six Revisions. Understanding the Elements of Responsive Web Design. 

 
   http://sixrevisions.com/web_design/understanding-the-elements-of-responsive-web-design/    

http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/
http://sixrevisions.com/web_design/understanding-the-elements-of-responsive-web-design/
http://sixrevisions.com/web_design/understanding-the-elements-of-responsive-web-design/


 

12 

parametrar såsom kolumner, avstånd och behållare (containers) eller vara förinställda. Flexibla 

bilder är bilder som rör sig och ändrar storlek i samband med det flexibla rutsystemet. Dessa kan 

dock skapa problem med webbsidans laddningstid på grund av sin storlek. Media queries ger 

designern möjlighet att bygga flera layouter genom att använda samma HTML (Hyper Text 

Markup Language) dokument. Dessa är dock inte specifikt en lösning för just mobila enheter, 

utan media queries och en responsiv webbdesign gör att det istället går att tänka utanför 

restriktioner för skärmstorlekar och bygga webbsidor som flexibelt anpassas efter alla enheter
42

.  

 

2.5 Mobilapplikationer 

 

Mobila applikationer assisterar oss alltmer i vardagliga levnadssituationer inom områden såsom 

informationssökning, kommunikation, underhållning och fritid. Författarna Wac, Katarzyna et al. 

menar att det krävs två förutsättningar för att en användare ska acceptera en mobilapplikation, 

vilka är: applikationens uppfattning av erfarenhetskvaliteten (engelska: Quality of Experience, 

förkortning QoE) samt användbarheten av applikationen i användarens situation och kontext
43

. 

En undersökning har gjorts på totalt 30 användare av Android-telefoner genom utvärdering av 

användares erfarenhetskvaliteter av ett brett utbud av applikationer i vardagliga situationer och 

miljöer. Resultatet av studien visade ett antal primära faktorer som påverkade användares 

erfarenheter av en applikation och en av dem är användarens rutin, eftersom att vissa typer av 

applikationer tillämpades under speciella tider och platser. Det framkom även att miljön som 

användaren befinner sig i, applikationens användbarhet i sammanhanget samt att den aktivitet 

som utförs har en påverkan för deras uppskattning av en applikation. Tidigare erfarenheter och 

att förväntningarna är även beroende av datorbaserade erfarenheter för motsvarande applikation. 

Exempelvis ansåg användarna att applikationen för Facebook på en Android inte fungerar 

eftersom att det körs märkbart bättre på en dator. En annan faktor för användning av en 

applikation är möjligheten till användning av en dator istället för en mobiltelefon vid behov av 

särskild användning. De menar att användningen kommer att begränsas på den mobila enheten 

                                                                                                                                                             
    

 (hämtad: 2012-17-12) 
42

 Ibid. 
43

 Wac,Katarzyna , Ickin,Selim ,  Hong,Jin-Hyuk , Janowski ,Lucjan ,  Fiedler , Markus & Dey ,Anind K. Studying  

   the experience of mobile applications used in different contexts of daily life. Sid. 7.                                                                                                  

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81350585685&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=261197477&cftoken=79604772
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81488670980&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=261197477&cftoken=79604772
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81333488723&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=261197477&cftoken=79604772
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81438597405&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=261197477&cftoken=79604772
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100204406&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=261197477&cftoken=79604772
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100327371&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=261197477&cftoken=79604772
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om en dator finns tillhands. Även situationer där en användare föredrar användning via 

mobiltelefonen har en påverkan, vilket då bör täcka alla informations- och 

kommunikationsbehov. Det sociala sammanhanget som användaren befinner sig i när 

applikationen används är viktigt då undersökningen visade att användarens positiva upplevelser 

av applikationen ökas om denne kan koncentrera sig och inte störs av stora folkmassor. Tills sist 

är användningen av en mobiltelefon för att stödja användares livsstil eller hobby ytterligare en 

faktor
44

. 

2.6 Applikation kontra responsiv webbplats 

En stor fördel med applikationer är att dessa går att använda offline, vilket betyder att 

exempelvis större bilder kan lagras lokalt på smartphonen. Appar som innehåller mycket grafik 

kan dessutom använda telefonens grafikprocessor på ett sätt som webbläsare inte har möjlighet 

att göra. Både tyngre och lättare program görs fortfarande bäst i form av nedladdningsbara 

appar
45

. Applikationer, till skillnad från mobilanpassade webbsidor, ger även tillgång till 

innehållet speciellt designat för mobila enheter
46

. Men i många fall kan en modern webbplats, 

anpassad för mobilen göras lika bra funktionell
47

. 

En nackdel är att en applikation som är körbart på ett operativsystem oftast inte går att köra på ett 

annat sådant. Detta medför att utvecklare oftast måste bestämma sig för ett operativsystem som 

de ska satsa på. Att utveckla applikationer till alla sorters operativsystem skulle innebära alldeles 

för höga kostnader såväl som alltför tidskrävande arbete och till slut dra ner det potentiella värdet 

av appen
48

. Samtidigt, av olika marknader eller organisatoriska skäl, är det nödvändigt för en 

majoritet av utvecklarna att kunna stödja appar på multipla smartphone plattformar
49

.  

 

I jämförelse med en app så fungerar en responsiv webbplats nästan oavsett vilken mobiltelefon, 

läsplatta eller dator som används. Det är billigare att utveckla en responsiv webbplats i 

                                                 
44

 Ibid. Sid. 11. 
45

 Ibid 
46 Tossell,Chad,  Kortum, Philip,  Rahmati, Ahmad,  Shepard, Clayton  & Zhong,  Lin. Characterizing  
      

Web Use on Smartphones. Sid. 2770 
47 Palme,Elia, Tan, Chuan-Hoo, Sutanto, Juliana & Wei Phang, Chee. Choosing the smart phone  
      

operating system for developing mobile applications. Sid. 147. 
48

  Ibid. sid. 147.  
49

  Ibid, sid 146 
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jämförelse med en app samt att en sådan har större chans att nå en bredare grupp användare
50

. En 

nackdel med responsiva webbplatser är att dessa kräver mycket tidsresurser för att utföra testning 

av webbsidan på ett stort antal skärmstorlekar och webbläsare
51

. 

Undersökningar gjorda av Nielsen Norman Group visar att en app är bättre än en responsiv 

webbplats med underlag att 76 % av deltagarna i undersökningen installerade en applikation 

medan användare 64 % registrerade sig för mobil-specifika webbplatser. En undersökning visade 

även att det är viktigt att tänka på design i första hand vid byggandet av appar eller responsiva 

webbplatser för en mindre skärm, samt att begränsa antalet funktioner för att öka användbarhet 

hos användare
52

. 

I en studie av Tossell, Chad et al. undersöktes hur appar användes för internetsökningar. Totalt 

installerade sådana applikationer av 91 % användarna och i likhet med webbsidor användes 

appar för att nå dynamiskt innehåll, men informationssökning utfärdades inte ofta utanför 

webbläsaren. I överensstämmelse med webbsidor användes även appar under en kortare 

tidsperiod. Appar besöktes dock mer än dubbelt så många gånger i jämförelse med webbsidor, 

men dessa skillnader berodde på erfarenhetsgraden på användaren. När det gällde nytt innehåll 

besöktes sidor dubbelt så mycket i jämförelse med nya appar som installerades 
53

. iPhonen 

verkade tillhandahålla användarna att optimera appar för upprepad användning av favoritinnehåll 

och webbläsare för att söka efter och använda ny och snabbt information. Appar var med andra 

ord de som förbrukade mest besök på Internet. Dessa besök var korta och användarna återvände i 

många fall. När användarna först fick sina smartphones utnyttjade de sina datorkunskaper sedan 

innan och förlitade sig på webbläsaren. Sammanfattat användes appar oftare för att få tillgång till 

en stabil uppsättning resurser i speciella sammanhang. Webbläsare var ett verktyg för att söka 

efter och konsumera ny och dynamisk information med låg sannolikhet för återbesök
54

.  

 
                                                 
50

  Cap&Design. Är appen död? 2012. http://capdesign.idg.se/2.990/1.477049 (hämtad: 2012-12-11) 
51

  Ibid 
52 Nielsen Norman Group. Mobile Usability Update. http://www.useit.com/alertbox/mobile-usability.html (hämtad:  

     2012-12-09) 
53

 Tossell,Chad,  Kortum, Philip,  Rahmati, Ahmad,  Shepard, Clayton  & Zhong,  Lin. Characterizing  
      

Web Use on Smartphones. Sid. 2770 
 

54
 Ibid, sid. 2770. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av två olika insamlingsmetoder för vår undersökning; en 

surveyundersökning i form av en webbenkät för insamling av kvantitativ data samt kvalitativa 

intervjuer. Anledningen till att vi valde två metoder var att vi ville samla in både allmän 

information från ett stort antal användare samt få fram djupgående fakta från ett färre antal 

användare, som tillsammans skulle komplettera varandra.  

 

Vi valde att använda en webbenkät som en kvantitativ metod främst eftersom att vår målgrupp 

består av personer som använder sig av söktjänsten NAD, vilken endast finns tillgänglig på 

Internet. Det var betydligt lättare att få tag på våra målgrupper på detta sätt än att dela ut 

pappersenkäter, speciellt när vi vet att personer som gillar exempelvis Facebook-sidan för deras 

arkiv är inom Riksarkivets målgrupp. Vi valde denna metod eftersom att detta var det mest 

givande tillvägagångssättet att nå vårt mål på, vilket var att nå en så bred grupp som möjligt och 

vi såg sedan innan att många av dessa rör sig på de här platserna inom forskarbranschen.   

 

Genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med tre representanter från var och en av 

Riksarkivets målgrupper var vårt mål att få fram mer djupgående information från 

respondenterna för att få svar på frågor som vi inte hade plats för att ställa i enkäten. Vi ville 

även kunna ställa följdfrågor och be respondenterna att utveckla sina svar om så skulle behövas, 

vilket vi inte hade möjlighet till i enkäten. 

3.2 Metodtillämpning 

3.2.1 Kvantitativ webbenkät 

Enkäten är skapad i Google Drive och denna publicerades på Riksarkivets Facebook sida
55

, 

Riksarkivet NAD:s webbsida
56

 samt Stockholms stadsarkivs webbsida
57

 under fliken “kontakt” 

                                                 
55

 Facebook. Riksarkivet. https://www.facebook.com/riksarkivet.se?fref=ts (hämtad: 2012-11-27) 
56

 Nationell ArkivDatabas- NAD app? enkätsida.  

https://www.facebook.com/riksarkivet.se?fref=ts
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och deras kanaler för Facebook
58

 och Twitter
59

. Sammanlagt fanns enkäten tillgänglig på fem 

olika webbplatser. Enkäten har trots olika datum och tid för publicering funnits tillgängliga under 

samma tidsperiod, det vill säga en vecka. Begränsningen till en veckas tid gjordes utifrån 

rådande omständigheter. Nedan följer specifikation av enkätpubliceringen: 

 

Enkäten publicerades på Riksarkivets Facebook sida, som även delades av tre medlemmar på 

sidan och däribland på en sida för “Släktforskning” samt en sida för “Idek”, som är en 

intresseförening om kulturarv och digital kommunikation. Vi hade sedan tidigare kontakt med 

Riksarkivets webbredaktion som gett oss tillåtelse att publicera enkäten på deras sida. Denna 

lades även upp på Nationell ArkivDatabas
60

 i nyhetsflödet som länkades till en ny sida, där 

enkäten presenterades av Riksarkivet som även länkade denna.  

En publicering på Stockholms stadsarkivs webbsida skedde även där den fick en egen flik under 

kategorin “kontakt”. Dessutom fick vi möjligheten att lägga upp enkäten på Stockholms 

stadsarkiv Facebook, som ett inlägg på deras sida. Då denna kom att bli undanskymd på sidan 

bad vi en medlem i redaktionen dela enkäten utifrån vår post så att denna skulle bli ännu 

synligare. Till sist publicerades enkäten på Stockholms stadsarkivs Twitter-kanal. 

 

Arberattörelsens arkiv och bibliotek kontaktades även för publicering av enkäten på deras 

webbsida och Facebook sida. De hade dock inte möjlighet att publicera enkäten på grund av att 

de endast använder webbsidan och Facebook som en kanal för deras egna aktiviteter, seminarier 

och nyheter. Arberatarrörelsens arkiv och bibliotek har en webbpolicy att endast göra reklam för 

sitt eget material och tjänster. De erbjöd sig istället att sätta upp informationen i deras 

forskarpentry och kunde då svara på frågor om vår undersökning samt be forskare kontakta oss. 

 

                                                                                                                                                             
       

http://www.nad.riksarkivet.se/Information?infosida=_Nyhet1.cshtml&titel=Nyheter%20-%20NAD 
     

 (hämtad: 2012-11-27) 
57

 Stockholms Stadsarkiv. http://www.ssa.stockholm.se/ (hämtad: 2012-12-06) 
      

Tillfällig adress enkät: http://www.ssa.stockholm.se/Enkat-om-Nationbell-ArkivDatabas 
58

 Facebook - Stockholms Stadsarkiv.   
       

https://www.facebook.com/pages/Stockholms-stadsarkiv/103829612982231?fref=ts  
      

 (hämtad: 2012-12-06) 
59

 Twitter - Stockholms Stadsarkiv.https://twitter.com/Stadsarkivet (hämtad: 2012-12-06) 
60
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3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Totalt gjordes nio intervjuer med tre respondenter från varje målgrupp. Alla intervjuer skedde via 

ett personligt möte. För att skapa en god kontakt med respondenterna startade vi varje intervju 

med att presentera oss själva och syftet med undersökningen samt hur deras svar kommer att 

användas i uppsatsen. Vårt intervjudokument med intervjufrågorna innehöll en presentation av 

oss själva och projektet samt begreppsförklaringar av bland annat responsiv webbplats och 

applikation. Intervjufrågorna delades in i tre kategorier: “allmänt”, webbläsare och appar. Fyra 

av intervjuerna skedde genom ett förbokat möte med personer som vi sedan innan haft kontakt 

med och de resterande fångade vi in på plats, antingen på Riksarkivet eller på Stockholms 

Universitet. Alla intervjupersoner försäkrades sedan innan om att de både använde NAD och 

hade en smartphone, eftersom att detta var ett krav på intervjupersonerna för att få ut så mycket 

som möjligt av dessa. 

 

Under respektive intervjuer använde vi oss av både anteckningar och ljudinspelning för att ge en 

ökad chans för korrekta svar samt reducera missade detaljer. Att spela in intervjuerna har även 

hjälpt oss att citera felfritt. Ljudinspelning är en metod som är användbar vid intervjuer som sker 

en i taget för att kunna ägna full uppmärksamhet åt respondenter och även kunna garantera att 

anteckningarna blir korrekta. Denna är av stor vikt för att kunna sammanfatta och skriva ner 

extra viktiga kommentarer efter intervjun istället för när denna pågår
61

. Svaren från intervjuerna 

kommer att stå som grund för vår undersökning.  

3.3 Urval 

3.3.1 Val av respondenter 

 

Val av respondenter för intervjuerna gjordes utifrån Riksarkivets huvudmålgrupper, vilka var: 

studenter med främsta inriktning på historia eller ämnen med ett historiskt perspektiv, 

yrkesforskare samt släktforskare. Vårt mål var att finna tre intervjupersoner ur vardera målgrupp 

som uppfyllde kraven med att använda NAD samt använda sig av en smartphone. På grund av 
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svårigheter att finna studenter som använder sig av NAD fick var vi dock tvungna att planera 

om. En docent uttryckte sig på följande vis angående studenters användning av NAD: 

 

”...Ofta är användandet också rätt begränsad för studenter på uppsatsnivå, eftersom de 

vanligen får hjälp med att hitta till något arkiv i början av uppsatsarbetet av sin 

handledare och sedan sällan hinner leta efter egna arkiv. Det är mer för större 

forskningsprojekt, från Master- och doktorandnivå, som och så förstås alla lärare som 

skall förbereda förslag på uppsatsämnen...
62

” 

 

Detta gjorde att vi istället valde att intervjua tre lärare som undervisar dessa studenter inom 

historia men även i genus, kultur och medicinhistoria, som en representation för målgruppen 

studenter.  

 

Val av respondenter för enkätundersökningen gjordes utifrån Riksarkivets hänvisningar. Denna 

enkät har riktat sig till studenter och behandlar därför inte lärares åsikter av den anledning att 

Riksarkivets ursprungliga målgrupp som tidigare nämnts innefattar studenter. 

 

3.3.2 Val av publiceringsforum 

Anledningen till att vi valde Riksarkivets webbsida och deras sida på Facebook var av naturliga 

skäl då vi antog att deras främsta användare troligen rör sig på dessa platser. Vi valde Facebook 

eftersom att denna är det sociala medium som Riksarkivet i huvudsak använder då de inte 

använder sig av exempelvis Twitter
63

. Stockholms Stadsarkiv valdes utifrån vägledning från 

Riksarkivet och våra antaganden om att Riksarkivets största målgrupper vänder sig dit för att 

utföra sin forskning. 
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3.4 Etiska aspekter 

Alla deltagare i intervjuer såväl som enkäter har i förväg blivit informerade om syftet med 

undersökningen. Deltagarna under intervjuerna hade möjlighet att avsluta intervjun när de ville 

och hade även möjlighet att avstå från att svara på en fråga. Dessa personer blev även tillfrågade 

innan intervjun om vi hade tillåtelse att spela in det som sades. Inför varje intervju gav vi alla 

intervjupersoner möjligheten att läsa igenom frågorna och begreppsförklaringarna för att kunna 

avgöra om de kunde eller villa svara på dessa. Detta gav dem även möjligheten att tänka igenom 

och förbereda sina svar. 

3.5. Metodkritik 

Då vi valt att använda oss av enkäter för vår undersökning kan denna ses som en begränsad 

surveyundersökning eftersom att vi har försökt att nå en så omfattande grupp forskare men 

endast lyckats nå en del av dem. Problem som uppstår vid val av denna metod innefattar frågor 

kring att det urval man gör verkligen är representativt för hela populationen
64

. Vi är medvetna 

om brister med denna metod, men eftersom att vi från början antog att vi inte skulle kunna nå en 

så pass stor målgrupp för att representera en hel population valde vi att använda denna för en 

mindre omfattning då detta problem inte uppstår i lika stor utsträckning. Enkäten kunde fått fram 

andra resultat om den nått fler användare, både via en elektronisk enkät och en pappersenkät. 

Denna enkät var i första hand riktad till studenter, yrkesforskare och släktforskare men då ett 

stort antal andra användare svarat har detta gjort att våra ursprungliga målgrupper hamnat i 

skymundan.  

 

Vi valde att utföra intervjuer eftersom att vi ville få djupgående information från användarna och 

även ha möjlighet att ställa frågor och diskutera. Nackdelen med att utföra intervjuer för denna 

undersökning är att det förekommer svårigheter för användare att svara på frågor om något som 

inte existerar då varken en applikation eller en responsiv webbplats för NAD inte finns i 

dagsläget. Att låta respondenter föreställa sig problem som kan uppstå med framtida hypotetiska 

lösningar kan ses som svårfångad data samt att resultatet av undersökningen kan medföra 

eventuella skevheter. Dessutom finns en risk för att det insamlade materialet kan ha blivit 
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influerat av vår närvaro då intervjupersonernas svar kan ha blivit påverkade av oss. Bell menar 

att intervju som en teknik är subjektiv och har därför en hög tendens att innehålla skevheter
65

. 

Därför är det inte säkert att en omgjord undersökning skulle leda till samma resultat. 

Dock fick användaren genom detta sätt använda sina fantasier och själva föreställa sig hur en app 

eller en responsiv webbplats hade kunnat fungera på en smartphone utifrån deras tidigare 

erfarenheter av söktjänsten på en dator, vilket minskar begränsningen i jämförelse med att få en 

app demonstrerad. Detta ledde även till att användarna gav förslag på vad en app/responsiv 

webbplats skulle kunna ha för funktioner för att underlätta användningen. Eftersom att det är så 

pass få personer som nio personer är det inte lika pålitligt att använda siffrorna två tredjedelar för 

att välja ett av dessa tillvägagångssätt. För intervjuerna var inte poängen att ta reda på vilka av 

dem som tyckte app responsiv utan istället var de till för att få mer detaljerade svar på varför de 

vill ha det ena eller det andra. 

Trots förklaringar av vissa begrepp, ställer våra frågor höga krav på tekniska kunskaper hos 

respondenterna. Innan intervjuerna har vi dock förklarat vad en responsiv webbplats är i antingen 

muntlig form eller genom vårt dokument ”Intervjudokument och intervjufrågor” (se bilaga 8.3). 

Med tanke på att kravet för intervjuerna var att äga en smartphone förutsatte vi att dessa personer 

även hade en relativt bra förkunskap av tekniken.  

Valet att inte göra en användarstudie för denna undersökning beror främst på att det vi 

undersöker är något som inte existerar och att vi hade inte tidsresurserna för att utveckla egna 

prototyper. Med detta i åtanke bestämde vi oss för att inte utföra en observation.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat av enkät 

Enkäten gav totalt 47 svar från olika användare under en tidsperiod på en vecka. Denna innehöll 

två frågor som genererade enkätens avslut med mål att sålla bort personer som inte ingick i 

målgruppen. Därför startades den med en fråga som löd “Använder du Riksarkivets söktjänst 

Nationell ArkivDatabas (NAD)?”. För de som svarade “nej” på denna fråga avslutades enkäten 

då vi var i behov av personer som använder NAD. Efterföljande fråga, “Använder du en 

smartphone?”, gav samma effekt av ett nej som svar då vi endast var ute efter användare som 

använder sig av NAD samt har en smartphone. Totalt 9 användare sållades bort efter dessa två 

frågor, vilket motsvarar 19%. Detta har gjort att delar av graferna tas upp av “Inget svar” som en 

motsvarighet till dessa personer för att visa helheten i 100%.  

 

Cirkeldiagram nummer 1, 2, 4, 5, och 6, är omgjorda i efterhand i Illustrator på grund av 

missvisande grafer då procentsatserna som försvann i början av enkäten utgjorde felvisningar. 

Resterande diagram, det vill säga nummer 3, 7 och 8 utgår från de respondenter som återstod 

vilket var 38 i antal och visar alltså inte det totala värdet som från början var 47. Detta beror på 

att dessa redan visar en procentsats över 100% eftersom att dessa är flervalsalternativ och därför 

inte visar en helhet. Vi ansåg därför att det inte var nödvändigt att lägga till en procentsats med 

bortfallet från fråga 1 och 2 på dessa diagram. De här diagrammen är med andra ord direkt från 

graferna i enkätsvaren från Google Drive. 

 

Nedan följer en redovisning av de resultat som vår enkät fick fram: 

 

Figur 6. Resultat från fråga 1 i enkäten. 
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1.   89% av respondenterna använder NAD medan 11% inte gör det.  

 

Figur 7. Resultat från fråga 2 i enkäten. 

 

2.   81% av respondenterna har en smartphone medan 8%  har inte en smartphone. Resterande 11 % 

procent består av bortfallet från fråga 1. 

 

 

 

Figur 8. Resultat från fråga 3 i enkäten. Eftersom att det går att välja fler än en kryssruta har procentsatsen 

överstigit 100 %.     

  

3.   100% av respondenterna använder NAD via en dator. De största motiveringarna var att det är 

enklast, att datorn är tillgänglig hemifrån och att datorer har ett praktiskt gränssnitt samt ger en 

bättre överblick. 26 % använder NAD via smartphone och några skäl till detta är att smartphones 

är smidiga vid vistelse ute och vid snabb undersökning av något samt om datorn inte fungerar 

eller inte är tillgänglig. 24 % av respondenterna använder sig av NAD via en surfplatta eftersom 

att det saknas en app för smartphones vilken gör att läsbarheten via smartphone är dålig.  
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Figur 9. Resultat från fråga 4 i enkäten. 

4.   40,5 % av respondenterna föredrar att använda NAD via en responsiv webbplats. Motiveringarna 

till detta är bland annat att en app kan glömmas bort att användas. 40,5 % anser att en app är 

bättre vid användandet av NAD och en motivering är att det går snabbare. En användare nämner 

fatt hen tror att de möjligheter till mervärde som en smartphones funktioner har tas till vara bättre 

med en app. Resterande 19% består av bortfallet från fråga 1 och 2. 

 

 

 

Figur 10. Resultat från fråga 5 i enkäten. 

 

5.   51% av respondenterna skulle använda sig av NAD via en app via smartphone om Riksarkivet 

skulle utveckla en applikation. Ytterligare 30% av respondenterna svarade med ett “kanske”. 0 % 

svarade nej. Resterande 19 % består av bortfallet från fråga 1 och 2. 
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 Figur 11. Resultat från fråga 6 i enkäten. 

  

6.   53% av respondenterna trodde att de skulle använda NAD mer via sin smartphone genom en 

mobilanpassad version om Riksarkivet skulle utveckla en sådan. 4% av respondenterna trodde 

inte att de skulle det. 24% av respondenterna skulle kanske använda NAD mer om denna 

mobilanpassades. Resterande 19% består av bortfallet från fråga 1 och 2. 

 

 

 

Figur 12. Resultat från fråga  7 i enkäten. Eftersom att det går att välja fler än en kryssruta har 

procentsatsen överstigit 100%.  

 

7.   Respondenterna hade olika åsikter över funktioner som de ser som en fördel vid användandet av 

NAD på en smartphone. 66% av respondenterna föredrar kopiera/klistra in funktionen medan 

61% av respondenterna ansåg att skrämdump var en fördel. 58% av respondenterna valde kartor. 

Ytterligare 58 % valde zoom funktionen och 39% av respondenterna föredrog utskrift. 26% av 
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respondenterna ansåg att GPS-funktionen vara användbar medan 21% av respondenterna tyckte 

att kamera var en användbar funktion. 16% av respondenterna hade “other” som val och 8% av 

respondenterna valde rörelsesensorer. 5% föredrog röststyrning.  

 

     

 Figur 13. Resultat från fråga 8 i enkäten.. Eftersom att det går att välja fler än en kryssruta har 

procentsatsen överstigit 100%. 

 

8.   63% av respondenterna hade mest nytta av sökrutan när de använde NAD via Internet. 

Ytterligare 63% använde utskriftsfunktionen. 61% ansåg att kopiera/klistra in var viktigt och 

ytterligare 61% valde bokmärkeshantering. 50% av respondenterna  använde flikar och 

fliknavigering. 47% såg zoomfunktionen som en fördel. 34% av respondenterna hade mer nytta 

av nedladdninghanterare. 32% av respondenterna valde lösenordhanterare och ytterligare 32% 

hade “other” som alternativ. 29% av respondenterna markerade sociala nätverk. 26% av 

respondenterna valde e-post. 
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Figur 14. Resultat från sista frågan  i enkäten. 

 

9.   28% av respondenterna hade något annat yrke än yrkesforskare, släktforskare och student/lärare. 

Av dem var majoriteten arkivarier. 34 % av respondenterna var Släktforskare/hembygdsforskare. 

13 % av respondenterna var yrkesforskare. 6% av respondenterna var studenter/lärare. 

Resterande 19 % består av bortfallet från fråga 1 och 2. 

4.2 Resultat intervjuer 

Resultatet från intervjuerna är indelade i olika frågekategorier och presenteras i ordningen lärare 

(L), yrkesforskare (Y) och släktforskare (S). Då kravet för respondenterna var att kunna delta i 

intervjuerna vara att ha en smartphone har vi valt att inte ta med denna fråga i resultat.  

Nedan följer våra intervjufrågor följt av resultaten utifrån varje målgrupp: 

 

4.2.1 Nationell ArkivDatabas 

 

Varför använder du Nationell ArkivDatabas (NAD)? 

(L) Dessa tre lärare använder sig av Riksarkivets söktjänst NAD dels för att kunna lokalisera 

källor för sin egen forskning och två av dem svarade även att de använder söktjänsten i 

undervisningssyfte. En av dem använder NAD för att få en överblick av vad som finns i de 

statliga registren. 

(Y) Anledningen till varför dessa tre yrkesforskare använder sig av NAD var för att kunna 

förbereda arkivmaterial/källmaterial inför besök på Riksarkivet eller för forskning i 

undervisningssyfte. En av dessa yrkesforskare använder sig av NAD av två skäl; för att 

söktjänsten är kopplad till SVAR samt att han hittar källmaterial i fulltext och bilder. En annan 

yrkesforskare forskar på NAD när han behöver hitta nytt källmaterial vid ett nystartat projekt.  

(S) Två av släktforskarna använder NAD för att söka på församlingar och använde söktjänsten 

främst eftersom att de anser att NAD är nyckeln till arkiv. En av respondenterna använder 

söktjänsten för att få bredd i sin forskning och är ute efter det material som finns i arkiven. NAD 
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har extra möjligheter att söka material i omfång och årtal vilket SVAR har brist på, ansåg en av 

respondenterna.  

Hur gör du när du forskar på NAD? vilka funktioner på sidan använder du? 

(L) Två av tre lärare använder endast sökfunktionen. En av dem föredrar detaljerad sökning. 

(Y) Alla tre yrkesforskare använder sig av sökfunktionen samt trädet som sökalternativ, som är 

kopplad till söktjänsten Sondera. 

(S) Två av tre släktforskare använder sökfunktionen. En av respondenter söker endast i arkivets 

stora menyer och försöker att begränsa sökningen för att sedan få fram arkivförteckningar på 

kommunernas egna hemsidor. 

 

Vilka enheter använder du Riksarkivets söktjänst NAD på? 

(L) Två av tre använder endast en dator medan en av dem använder söktjänsten både på dator 

och på smartphone.  

(Y) Alla tre respondenter använder sig av en dator för att forska på NAD. En av dem använder 

sin smartphone under vissa tillfällen.  

(S) Alla respondenter använder datorn och två av dem har prövat söktjänsten på en läsplatta. 

 

Varför använder du just denna enhet/enheter? 

(L) Anledningarna till varför lärarna använder sig av datorer är dels för att det är det lättaste 

sättet att söka på, vilket två av dem svarade. En av dessa nämnde även att de får en bättre 

översikt över materialet på en dator och en annan använder datorn vid förarbete inför ett besök 

på ett artkiv och ansåg att användning via en mobil enhet var klumpigt när det inte är anpassat 

efter formatet. Den sista intervjupersonen använder NAD på både dator och smartphone. 

Motiveringen för att använda smartphonen var att de är så pass snabba, applicerbara och smidiga 

på grund av sin storlek. Han nämnde även att de klarar av söktjänster såsom Google för att leta 

upp NAD på. 

(Y) Alla tre yrkesforskare forskar via en dator, antingen hemma eller på Riksarkivet, eftersom att 

de anser att överblicken försämras på en liten skärm. De anser att NAD kräver en ganska stor 

skärm för att få plats med hela strukturen. En av dem använder sin smartphone när det inte finns 

tillgång till dator. 
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(S) Alla tre respondenter använder sig av datorn av ett flertal olika skäl: det är lättare att koppa 

upp sig på nätet, datorn är tillgänglig, de är uppvuxna med datorer och dessa ger en mer 

överskådlighet om ett flertal fönster är öppna samtidigt samt att det är lättare med en stor skärm. 

En av respondenterna anser att det är svårt att söka i NAD på mobilen medan en annan 

respondent känner sig begränsad vid datorn. Den tredje respondenten har prövat att använda sig 

av NAD via både mobil och surfplatta med erfarenhet att detta är lättare i hemmet eller på 

resande fot.  

4.2.2 Funktioner 

 Vilken/vilka funktioner i en webbläsare har du nytta av när du använder söktjänsten på 

Internet? 

(L) En av lärarna använder sig inte av några funktioner alls i webbläsare medan en annan 

använder sig av e-post, lösenordshanterare, sociala nätverk, nedladdningsfunktionen, 

utskriftsfunktionen, sökruta samt zoomfunktionen. Den tredje respondenten använder endast 

utskriftsfunktionen. 

(Y) Två av yrkesforskarna har nytta av en bokmärkeshanterare för att kunna spara sin sökning 

eftersom att de annars tappar bort det som hittats i ett arkiv. En av respondenterna har ingen nytta 

av funktioner och använder inte sådana.  

(S) Funktioner som respondenterna har nytta av är sökfunktionen, bokmärkeshantering, 

utskriftsfunktionen, kopiera och klistra in, rullista, bokstavssökning, flikar och textmarkering. 

 

Vilken/vilka funktioner i en webbläsare skulle du se som en fördel vid användandet av NAD på 

en mobil enhet? varför? 

(L) Respondenterna anser att fördelaktiga funktioner är bokmärken, ett chattforum, e-post samt 

någon form av funktion när en anställd på IT avdelningen på Riksarkivet kan orientera personer 

vidare och kunna få respons. En av dem vill även se någon slags beställningsfunktion av det som 

finns tillgängligt på NAD. 

(Y) Funktioner för underlättning av NAD på en mobil enhet är enligt respondenterna e-post, 

bokmärken, kopiera/klistra in, lösenordshanterare, flikar och exportering. De vill även se en 

möjlighet att kunna dela material till sig själv och skicka sökningar till kollegor, vilket två av 

dem anser. En av respondenterna föreslår en funktion att utifrån NAD kunna e-posta 
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färdigskrivna lappar av de som idag fylls i vid beställning av källmaterial på Riksarkivet.  

(S) Två av respondenterna prioriterar snarlika funktioner: bokmärkeshanterare, flikar och 

kopiera/klistra in. En av släktforskarna ser även zoom samt utskriftsfunktionen som en fördel. 

Den tredje respondenten påpekar att det är viktigt att skala av gränssnittet. 

Vilken/vilka funktioner i en smartphone skulle du se som en fördel vid användandet av NAD på 

en mobil enhet? varför? 

(L) Fördelaktiga funktioner enligt lärarna var kamera, anteckningar och GPS. En annan föredrar 

även skärmdumpar för att kunna skicka direkta kopior till studenter och forskare samt vid 

handledning. Hen nämner även utskrift, zoom, kamera, kartor och eventuellt rörelsesensorer. 

Den tredje nämner utskrift som ett kanske och ansåg att den viktigaste lösningen är att skicka sin 

beställning till arkivet så att det är framtaget vid ankomst.  

(Y) Två av respondenterna ser följande funktioner som en fördel: kamera, om denna kan kopplas 

ihop med appen samt en sparfunktion, zoomning, GPS, karta för att få en överblick av alla arkiv i 

Sverige samt en rörelsesensor. Däremot anser en av respondenterna att detta inte var något för 

honom. 

(S) Funktioner som alla tre respondenter anser vara en fördel var: kamera, kartor och 

kopiera/klistra in. En av släktforskarna föredrar även GPS och zoom, medan en annan 

respondent tycker att skärmdumpar och utskrift är bra att använda och påpekar att ju fler 

funktioner som finns desto mer svåranvänd blir appen. Den tredje respondenten anser att 

skärmdumpar och in/ut zooming är användbart. Han anser även att appen kan vara kopplad till 

Google maps eftersom att forskare har tillgång till historiska kartor. 

4.2.3 Mobil webbläsare 

 

 Har du vid något tillfälle använt dig av NAD via en mobil webbläsare? hur har detta fungerat? 

Beskriv.   

(L) Två av respondenterna har prövat att använda NAD via en mobil webbläsare. En av dem 

nämner att det går relativt bra med den senaste smartphonen. En annan tycker tvärtom, att det 

inte var roligt och han gärna undviker att göra detta eftersom att det är litet, plottrigt och att han 

får känslan att helt plötsligt få väldigt stora fingrar. Den sista respondenten har inte använt NAD 

via en mobil webbläsare.   
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(Y) Två av respondenterna har prövat att använda NAD via sin smartphone. En av dem var då 

tvungen att använda sin smartphone och detta var enligt respondenten väldigt petigt. Den tredje 

respondenten har inte prövat alls. 

(S) Ingen av respondenterna har vid något tillfälle använt sig av NAD via en mobil webbläsare. 

En av respondenter har prövat denna i sin läsplatt. 

 

4.2.4 Responsiv webbplats 

Om Riksarkivet skulle mobilanpassa NAD, tror du att du skulle använda denna mer via 

smartphone då? varför? 

(L) Alla tre respondenter tror att de skulle använda NAD mer via smartphone om Riksarkivet 

mobilanpassade söktjänsten. Lärare 2 gav följande förklaring: 

 

“Nu är det så att när man kommer fram till Riksarkivet så måste man ta fram en papperslapp 

och skriva sin beställning och lämna över till personalen. Om jag kunde sitta på bussen ut till 

Arninge, hitta det jag vill ha i NAD och lämna min beställning på vägen dit så att det faktiskt var 

framtaget när jag kom fram då skulle jag utan tvekan använda det.”  - Lärare 2 (se bilaga) 

 

En annan lärare menar att han på ett enkelt och snabbt sätt skulle kunna orientera sig via arkiven 

och bli mer arbetseffektiv om NAD vore mobilanpassad. Han nämner även att han skulle kunna 

visa studenter hur enkelt det är, eftersom att vissa studenter anser att det är föråldrat med en 

laptop och att det istället är surfplatta eller smartphone som gäller.  

(Y) Två av tre respondenter var positiva till frågan och deras användningsområde skulle vara  att 

söka efter material på väg till arkivet eller på bussen. En av dem anser även att han skulle ha stor 

nytta av tjänsten vid förberedelser inför arkivbesök. Den tredje respondenten nämner att han inte 

skulle använda sin smartphone, men däremot sin surfplatta eftersom att texten är så liten på 

smartphones. 

(S) Två av respondenter skulle använda NAD vid ”korta besök” vid nya idéer och skulle då 

snabbt kunna hitta material. Motiveringen till detta är att de anser att det är svårt att skriva in text 

samt att webbläsaren är krångligt att söka via. En av respondenterna reagerade negativt. En av 



 

31 

släktforskarna anser att Riksarkivet ska satsa på app eftersom att en app finns lättillgänglig och 

att en app är lätt att öppna. 

 

Skulle en mobilanpassad webbversion underlätta din användning av NAD? varför? 

(L) En mobilanpassning skulle underlätta för alla tre respondenter. En av dem nämner att den 

skulle underlätta men dock inte i jättestort omfång och att han då vill se en beställningstjänst. En 

annan är oerhört positivt och den sista vill gärna hitta nya användningsområden och ha 

möjligheten att snabbt hitta ny information.  

(Y) En underlättning skulle ske för alla av respondenterna. Två av dem menar att Riksarkivet 

behöver utveckla söktjänsten och grässnittet för anpassning till unga forskare. 

(S) Två av respondenter ansåg att en mobilanpassad webbversion inte skulle underlätta sin 

användning av NAD. En av respondenter tyckte att han kommer att ha stor nytta av den. 

 

I så fall, under vilka sammanhang skulle du använda tjänsten på din smartphone? 

(L) Respondenterna menar att tjänsten skull vara användbar på väg till arkivet och inför 

arkivbesök. Även under arkivsituationer vid stående position och vid idéer. En av dem skulle 

nyttja tjänsten i undervisning, för egen forskning och för att informera eller hjälpa människor i 

olika sammanhang. 

(Y) Yrkesforskarna har olika tankar kring användningen. En av dem anser anpassning vara mest 

till nytta på väg till arkivet medan en annan ser situationer vid nya idéer för att snabbt hitta 

material, vilket den tredje håller med om. 

(S) En av tre respondenter skulle använda tjänsten i situationer när de får en ny forskningsidé och 

är i behov att snabbt titta upp något eller på resande fot. Resterande två menar att även fast de 

inte skulle använda tjänsten mer kan de tänka sig att denna skulle vara användbar i situationer 

såsom på redande fot och vid planering. 

 

Vad tror du är fördelen/fördelarna med att använda NAD på en responsiv webbplats? 

(L) En av respondenterna ser inga större fördelar medan en annan anser att ett anpassat gränssnitt 

är en fördel samt att lässvårigheter kommer att reduceras. Den tredje menar att obundenhet var 

en fördel samt att kunna jobba på distans. 
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(Y) Att slippa zooma in flera steg på samma skärm och att NAD blir mer lättillgänglig är 

fördelar för respondenterna. En av dem påpekar att en responsiv webbplats är mer tålig för 

förändringar i hårdvaran i jämförelse med en app.  

(S) Två av respondenterna tror att sådan är lättillgänglig och en annan tycker att webbsidor är 

mer flexibla för utveckling och dessutom anpassas för alla mobila enheter. 

Vad tror du skulle vara nackdelarna med att använda NAD på en responsiv webbplats? 

(L) Nackdelar som kom på tal var bland annat att sökdjupet i en responsiv webbplats sida skulle 

vara begränsad samt att denna skulle ge en mindre överblick och göra det svårare att skriva ut. 

En av dem ser dock inga nackdelar. 

(Y) En av tre respondenter hävdar att det inte fanns några nackdelar. En annan menar att det 

fungerar bra så länge smartphonen klarar av begränsningar för webbläsaren, medan den tredje 

tycker att en responsiv webbplats inte kan använda sig av lika många funktioner som en app. 

(S) En av respondenterna tycker att sökfunktionen i en mobil enhet är svårläst, medan en annan 

släktforskare anser att det skapar mycket bläddrande och blir svårt att hitta sidor. Den sista 

respondenten menar för lite erfarenhet för att kunna svara på frågan. 

4.2.5 Applikation 

 

Om Riksarkivet skulle utveckla en app för denna söktjänst, tror du att du skulle använda denna 

mer via smartphone då? varför? 

(L) Två av respondenterna är positiva till frågan och en motivering lyder att en smartphone oftast 

är närmare till hands än en dator. Denna person skulle använda den mer men den skulle dock inte 

förbättra jättemycket. En annan respondent motiverar detta med att han alltid är ute efter 

källmaterial och att det är en fördel att ha NAD tillgänglig för undervisningssyfte: 

“Men med telefonen så som jag sa tidigare, har man alltid med sig hela tiden och då kan 

man använda den på tåget eller när du sitter och pratar med studenter på lunchen eller 

nånting och det är det nånting vi undrar över. Finns det i nåt arkiv? - då kan man snabbt 

plocka fram uppgiften ju och det har jag upplevt själv många gånger att det kan vara helt 

avgörande för att få en uppsats.. en student att .. att kanske gå vidare med en uppsats. Att 

man visar konkret att det finns. Ibland har man ju inte tid som lärare att springa kanske 

och visa på datorn så där. Men har man en smartphone så kan man visa… eller har dom 
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en smartphone så kan jag visa dom hur man gör...” - lärare 1 (se bilaga) 

 

Den tredje svarar att hon säkert skulle testa den för att se hur den fungerar. 

(Y) Två av respondenterna tror att de skulle använda NAD mer via en app om all information 

finns tillgänglig samt att appen fyller de funktioner som de vill ha. Den tredje respondenten gillar 

idén men anser sig vara för konservativ för att själv dra nytta av en app.  

(S) Två av respondenter anser att dee skulle använda NAD via en app för att de alltid har 

mobilen till hands, medan en av respondenterna tycker att mobilen är för liten. 

 

Skulle en app för söktjänsten underlätta din användning av NAD? på vilket sätt? 

(L) Alla tre respondenter anser att en app skulle underlätta deras användning av NAD. En av 

dem är väldigt positivt inställd, i jämförelsevis med en annan som menar att den inte skulle vara 

revolutionerande men att den skulle underlätta användandet. Den tredje nämner att en app skulle 

underlätta om den fungerar bra och den ger bättre utskriftsmöjligheter.  

(Y) Alla tre yrkesforskare menar att en app skulle underlätta, med motiveringen att en sådan är 

lättare att komma åt när det saknas tillgång till Internet. En av respondenterna tror att han endast 

skulle använda appen vid visa tillfällen och absolut inte hemma framför datorn hemma eller på 

jobbet. 

(S) Två av respondenterna tycker att en app skulle underlätta deras användning av NAD. En av 

dem tyckte att den skulle underlätta sin forskning när han sitter hemma i soffan eller på resande 

fot och tror att sina spontana sökningar kommer att öka.  En av respondenterna var negativt 

inställd. 

 

Vad tror du är fördelen/fördelarna med att använda NAD via en app? 

(L) Fördelar med att använda NAD via en app var varierande. En av respondenterna ansåg att 

extrafrunktioner såsom exempelvis anteckningar var en fördel. En annan svarade att hastigheten 

samt tillgängligheten var viktigt. Den tredje respondenten ansåg även han att tillgängligheten var 

den främsta fördelen och att formatet, det vill säga om det är en app eller en responsiv webbplats, 

inte har lika stor betydelse eftersom han inte kunde se några större skillnader på dessa.  
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(Y) Att använda NAD via en app hade många fördelar enligt respondenternas. Alla tre tyckte att 

det skulle vara rolig med en app. Två av respondenterna tycker att en app är anpassad för mobila 

enheter och är lättillgängliga. En av dem hävdade att de vill kunna spara filer lokalt på sin egen 

smartphone via en app och på så sätt bli av med bokmärken, vilket han tyckte var jobbigt. 

(S) Respondenter hade olika fördelarna med att använda NAD via en app. En av dem berättade 

att man tittar på den när man får ett ide. En annan släktforskare tyckte att applikationer i en app 

är anpassade för mobila enheter. Den tredje respondenten ansåg att den är snabbt att komma åt. 

 

Vad tror du är nackdelen/nackdelarna med att använda en app för NAD? 

(L) Två av tre respondenter ser nackdelar och en av dem nämner att det är svårare att skifta 

mellan olika sidor med vid användning av en app. Den andre menar att djupet i söktjänsten kan 

vara begränsad. Utvecklingsarbetet med en app är även något som ses som något negativt.  

(Y) Enligt en av respondenterna beror nackdelarna med en app helt på hur appens 

användargränssnitt skulle se ut och om all information fanns tillgänglig. En annan yrkesforskare 

tycker att desto mer förenklat arkivsystemet blir desto komplicerat blir det. En av respondenterna 

menar att det skulle medföra stora kostnader att utveckla en app och att en app riskera att krascha 

om den inte är välskriven. Han förklarar också att en app behöver uppdateras och underhållas 

eftersom den annars blir bökig och dåligt utvecklad.  

(S) Nackdelarna med att använda en app för NAD är enligt en av respondenterna att appen är 

instängd och att det är bara tillbakaknappen i telefonen som finns som alternativ. En annan 

menar att det kostar mycket att utveckla en app samt att underhållning måste ske regelbundet.  

4.2.6 Jämförelse mellan applikation respektive responsiv webbplats 

 

Skulle du föredra att använda en app för att söka i NAD eller använda en mobilanpassad sida? 

varför? 

(L) Två av tre respondenter föredrar en app framför en responsiv webbplats. En av dem 

motiverar dock att om det inte skulle finnas extrafunktioner i en app skulle en responsiv 

webbplats gå lika bra, men menar samtidigt att webbplatsfunktionerna lika bra kan användas i 

datorn. Den andre menar att deras nuvarande sida fungerar som en mobilanpassad webbsida och 

att denna fungerar så pass bra, därför vore en app bättre. Den tredje valde inte någon av dem 

eftersom det inte spelade någon roll. 
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(Y) Två av respondenterna föredrar att använda en app. Detta på grund av att en app är mer 

stabil, är uttänkt att passa telefonen och eftersom att det går att ta bort vissa funktioner som finns 

på nätet, samt att en app är lättare att ladda ner.  En av dem nämner att en responsiv webbplats 

sällan blir bra eftersom att den är begränsad och instängd enligt respondentens egen åsikt. Han 

föreslår istället att appen skulle vara mer användbar om den var integrerad med SVAR. Den 

tredje yrkesforskaren föredrar en mobilanpassad webbsida. 

(S) En av respondenterna föredrar att använda en responsiv webbsida framför en app eftersom att 

i en sådan finns bara har tillbakaknappen att välja på. En annan släktforskare tycker att det beror 

helt på hur appen är utformad och om informationen ryms i en app, men nämner också att en 

webbsida är konstruerad både arkitektur och läsbarhet för en dator och inte för mobila enheter. 

Den tredje släktforskaren vill att appen ska hantera bildvisning och ett annat plugin så att han 

inte behöver åka hem och titta i datorn för mer information. Han tänker sig en app som har en 

tydligt koppling med SVAR. 
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5. Tolkning och analys 

 

De flesta av respondenterna som svarade på enkäten använder en smartphone, vilket även alla de 

som vi intervjuat gör. Tidigare undersökningar visar att smartphones idag har nått gränsen på en 

miljard enheter
66

 samtidigt som Morgan Stanley research förutsäger att försäljningen av 

smartphones kommer att överskrida försäljningen av datorer år 2012
67

. Detta stärker teorin om 

att det skulle vara fördelaktigt för Riksarkivet att göra NAD mer tillgänglig för dessa enheter 

eftersom att smartphones har expanderat så pass mycket i mängd och troligen väntas växa 

ytterligare i antal.  

 

En intressant iakttagelse är trots att sidan inte är anpassad för smartphone är det ändå 26 % 

enkätens respondenter som använder NAD via sin smartphone samt två av intervjupersonerna. 

Majoriteten av personerna både från intervjuerna och från enkätundersökningen motiverar detta 

med att de använder smartphone om en dator inte är tillgänglig. Detta visar att det finns ett 

intresse att använda söktjänsten via en smartphone och att det finns chans för ytterligare ökningar 

i användandet av en sådan enhet om NAD skulle mobilanpassas. 

 

5.1 Applikation eller responsiv webbplats 

Enkätundersökningen visar att det var exakt lika många respondenter som vill ha en app som en 

responsiv webbplats. Däremot visar resultaten från intervjuerna att två tredjedelar av 

respondenterna föredrar en app. Vi tror att denna skillnad, med underlag från våra 

intervjuresultat, kan bero på användares är vana vid en vanlig webbplats och de därför vill ha nya 

funktioner som underlättar deras användning vilket inte en responsiv webbplats kan ge i lika stor 

utsträckning. En studie av Tossel et al. visar även att när användarna först fick sina smartphones i 
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undersökningen utnyttjade de sina datorkunskaper sedan innan och förlitade sig på 

webbläsaren
68

.  

Fördelar med en app enligt majoriteten av våra respondenter är att applikationer finns 

tillgängliga på en och samma plats och de är anpassade för mobiltelefoner. Detta förstärker även 

teorin om att smartphone användare har börjat använda sig av appar till Internettjänster snarare 

än traditionella webbläsare
69

. En app kan även ha ett flertal funktioner som i sin tur underlättar 

användningen och detta är något som är viktigt att reflektera kring.  

Samtidigt visar resultaten från både enkät- och intervjusvaren att nackdelarna med en app är fler 

än för en responsiv webbplats. Detta kan vi se då många av våra respondenter inte ser några 

brister med att en responsiv webbplats medan alla respondenter nämnde minst en nackdel med en 

app. De som dock nämnt nackdelar med en responsiv webbplats i smartphone menar att dessa 

bland annat är en mindre överblick, mycket bläddringar mellan sidor och svårare att skriva ut. 

Tidigare forskning menar att andra nackdelar förekommer, vilka är att en sådan är tidskrävande 

att provköra på alla tänkbara skärmstorlekar och webbläsare
70

. De menar även att flexibla bilder 

kan fördröja laddningsrider för responsiva webbplatser på grund av sin storlek
71

.  

Till skillnad från en responsiv webbplats menar användare att en applikations brister främst 

handlar om appen kan tillhandahålla all information/data som finns i databasen, att det är svårt 

att skifta mellan sidor, att utvecklingsarbetet är kostsamt och att appen behöver uppdateras och 

underhållas. 

 

Gemensamma motiveringar för att använda en app i stället för en responsiv webbplats är att en 

app är snabbare, mer stabil och användarvänlig. Allmänna tankar kring att välja en responsiv 

webbplats är att det är både enklare och går snabbare att forska via smartphone för att komma 

ifrån att bära omkring på datorn vid snabb undersökning av källmaterial. En majoritet av 

respondenterna anser att fördelarna med en responsiv webbplats är att de är mer flexibla och 

tåligare för hårdvara i jämförelse med en app. Detta stämmer överens med tidigare forskningar 
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som menar att användare kommer ifrån begränsningen med att behöva använda en dator på en 

stationär plats för en viss tidsperiod
72

.  

Enligt “Nyteknik” har antalet appar ökat tre gånger så mycket år 2012 i jämförelse med 2011
73

. 

Detta i samband med våra resultat ovan kan peka på att en app kan löna sig då den ses som så 

pass populär. Tidigare studier menar dock att kostnader för att utveckla en app bör tas hänsyn till 

då denna kan sluta i en hög summa om applikationen utvecklas för ett fler antal operativsystem
74

.  

 

I intervjuerna framgår det att respondenterna skulle använda NAD mer via en responsiv 

webbplats för att snabbt få fram information eller på resande fot. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning som menar att den mobila webben är ett användningsområde för korta och 

raka besök 
75

 samt att användare ofta kopplar upp sig till Internet mellan olika aktiviteter där 

avbrott är något som förmodas hända
76

. Ovanstående kan visa tecken på att Riksarkivet bör 

anpassa sin söktjänst utefter dessa omständigheter och därför eventuellt skära ner på 

informationen som ska finnas tillgänglig på NAD för att öka lättheten till snabbare besök. Detta 

då det inte framgår av respondenterna att de skulle forska fullt ut via mobiltelefonen.  

 

Vi vill undersöka om söktjänsten bör utökas via en app eller responsiv webbplats för att optimera 

användningen av NAD, vilket även innefattar att ta reda på hur mycket användningen skulle öka 

beroende på vilket sätt sidan skulle representeras på via en smartphone. Våra intervjuer visar att 

lika många personer tror att de skulle använda NAD mer via smartphone om en app respektive 

en responsiv webbplats utvecklades. I våra enkätsvar framgår det att både via en responsiv 

webbplats och en app skulle respondenterna använda söktjänsten mer på en smartphone. Dock 

visar graferna att ingen respondent svarade nej på om de skulle kunna använda en app om en 

sådan utvecklas, medan två respondenter svarat nej på samma fråga gällande om en responsiv 
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webbplats utvecklas. Detta är intressant eftersom detta är en av de få fallen i undersökningarna 

där det finns en viss skillnad mellan de som föredrar en applikation och en responsiv webbplats. 

Med detta kan det konstateras att det finns en viss negativ respons till att just utveckla en 

responsiv webbplats. Dock utgör två personer av totalt trettioåtta respondenter inte så stor pass 

skillnad att det skulle anses att en applikation skulle vara mer värt att utveckla.  

5.2 Centrala funktioner 

Vid jämförelse mellan användning av funktioner i en smartphone och funktioner i en webbläsare 

är det en tydlig skillnad på resultaten från enkäten och intervjuerna. Enkätsvaren visar störst 

användning av e-post, kopiera/klistra in och skärmdumpar i en smartphone medan intervjusvaren 

redogör mer för användande av kamera, GPS, zoom och karta. Detta kan tolkas som att 

användare idag är mer erfarna vid att forska på NAD via en smartphone och att de även kan 

använda smartphones funktioner för djupare forskning via dessa funktioner. Med tanke på att det 

är en så pass stor användning av olika funktioner i både en smartphone och i en webbläsare tyder 

det även på att det finns ett behov av avancering av söktjänsten då majoriteten av dess användare 

ser ut att vara kunniga inom smartphones.   

5.3 Användbarhetsaspekter 

Intervjuerna visar att fyra av nio respondenter har använt NAD via en mobilwebbläsare. Endast 

en av dessa tyckte att det gick bra och majoriteten ansåg det vara petigt och plottrigt. En av dem 

nämnde att det gick mindre bra eftersom att han tyckte att det kändes som att han helt plötsligt 

fick väldigt stora fingrar. Detta är ett problem som nämns i artikeln “Enchancing Mobile Web 

Browsing and Reading” av Yu, Chen-Hsiang et al., där menar de att enhetens storlek gör det 

svårt att navigera. Det här kan dock gälla applikationer också eftersom att det rör sig om samma 

typ av enhet. Samma princip gäller på mobila enheters skärmar då ett flertal respondenter anser 

att storleken på dessa är för små i jämförelse med en datorskärm vilket de är vana med och detta 

gör att läsningen försämras. Detta kan stärkas genom tidigare forskning som påstår att enhetens 

storlek är ett problem eftersom att text som är optimerad att passa mindre skärmar kan göra den 

svårläst
77

. Detta är något som behöver motverkas vare sig det handlar om en applikation eller en 
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responsiv webbplats. Dock ligger det inte i Riksarkivets händer att välja vilka enheter som 

används för att nå deras söktjänst, utan de får istället anpassa sig utefter användarna.  

 

Tidigare forskning nämner långa laddningstider för den mobila webben är ett primärt problem
78

, 

men detta är inte något som vi har kunnat konstatera då våra respondenter inte nämnt att de 

upplevt detta problem. Dock kan vi inte garantera detta eftersom att vi inte ställt en fråga som 

relaterat till just detta problem. Vi kan samtidigt på grund av detta inte utesluta detta problem 

eftersom att det har tagits fram bevis för problemet i tidigare studier.  

 

En av det totala antalet respondenterna tycker att varken en app eller en responsiv webbplats är 

relevant och denna respondent kommer därför inte att använda någon av dem utan är nöjd med 

en datoskärm. Resterande respondenter tycker med andra ord att NAD är i behov av att 

uppdateras vad gäller användning via smartphone.  

5.4 Skillnader mellan användargrupper 

En del av frågorna är endast baserade på intervjuerna medan vissa är en sammanställning av 

både intervju- och enkätsvaren, vilket förklarar det högre antalet respondenter.  

 

Det förekommer relativt stora skillnader mellan en del av målgrupperna och deras inställning till 

en app och en responsiv webbplats. Fyra av sex studenter/lärare (66 %) föredrar en app framför 

en responsiv webbplats, vilket motsvarar över hälften av respondenterna inom denna målgrupp. 

Sex av nio yrkesforskare (66 %) föredrar en applikation och resterande vill se en responsiv 

webbplats. Redan här kan vi se att ett exakt lika stort procentantal av studenter/lärare och 

yrkesforskare vill ha en applikation. Detta skiljer sig i en större grad för släktforskarna där 7 av 

18 respondenter (39 %) föredrar en applikation, vilket motsvarar en stor distinktion i jämförelse 

med de andra målgrupperna. Denna målgrupp föredrar istället en responsiv webbplats (61 %) 

vilket är motsvarigheten till de andra målgrupperna.  

 

                                                                                                                                                             
       

Web Use on Smartphones. Sid. 2770.  
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Tittar vi på respondenternas användning av söktjänsten via en mobilwebbläsare ser vi att det är 

lika många lärare som yrkesforskare som har prövat tjänsten via detta tillvägagångssätt på en 

smartphone, vilket var två av tre respondenter från vardera målgrupp. Liksom frågan i 

ovanstående stycke avviker släktforskarna även här då ingen av dem har använt sig av NAD på 

en mobilwebbläsare. 

 

Alla tre lärare tror att en responsiv webbplats skulle underlätta deras användning av NAD och 

liksom dessa är alla yrkesforskare positivt inställda till en responsiv webbplats. Släktforskare 

däremot är mer kritiskt ställda då endast en av tre anser att en sådan skulle underlätta och de 

resterande två inte anser att en sådan skulle göra någon stor skillnad. Alla nio respondenter 

förutom två av släktforskarna kommer att använda tjänsten när den får en ny forsknings ide, på 

resande fot eller när de är på väg till arkivet och är i behov att snabbt hitta källmaterial. 

 

Alla tre lärare tror att en app kommer att underlätta deras användning av NAD och alla 

yrkesforskare anser att appen kommer det att ha en stor nytta av. En av dessa tre nämner att 

appen kan tänkas användas vid vissa tillfällen, som exempelvis när datortillgänglighet saknas. 

Två av tre släktforskare tycker att en app kommer att göra mycket när det gäller användning av 

NAD. Däremot så tycker en släktforskare att han inte kommer att använda den. 
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6. Slutsats och diskussion 

Denna uppsats undersöker hur användningen av en söktjänst på Internet kan utökas antingen via 

en applikation eller genom en responsiv webbplats för att tillgängliggöra och öka användning via 

en smartphones. Det vi har undersökt utgår från användarnas åsikter samt empirisk fakta från 

tidigare vetenskapliga studier. Nio respondenter från motsvarande tre målgrupper har intervjuats 

för en kvalitativ och djupgående datainsamling. En enkät har även publicerats på relevanta 

webbsidor. Med hjälp av den insamlade datan kommer vi att kunna svara på vår frågeställning 

som lyder ”Vilka designfaktorer är viktiga för användare vid utökning av ett söksystem till en 

mobil plattform?”. 

 

För att besvara vår huvudfrågeställning har vi fokuserat på designfaktorer som ska underlätta 

användning av en söktjänst via en smartphone. Vi kan utefter vår undersökning konstatera att 

dessa är:  

 Mängden information som ryms i applikationen/responsiva webbplatsen. Det viktiga för 

användare är att få tillgång till all data som denna är i behov av.  

 Snabbheten och enkelheten i att hitta den information som användaren söker. Detta 

eftersom att majoritet av användarna kommer att använda söktjänsten för korta och 

snabba besök i situationer när datorn inte finns tillhands, vilket även stämmer överens 

med tidigare användarstudier.  

 Vilka funktioner som finns tillgängliga, för att underlätta användning och uppfylla 

användares viljor. Det finns en skillnad mellan funktioner i de olika lösningarna då en 

app kan använda sig av smartphones inbyggda sådana medan en responsiv webbplats 

endast kan dra nytta av en webbläsares funktionalitet.   

 Nya användningsområden. Vi har sett att många användare har önskningar om nya 

funktionaliteter för söktjänsten som en förbättring till användarvänligheten.  

 Navigation och input. Detta område är något som en majoritet av användarna och tidigare 

forskning har tagit upp som ett problem. Dels handlar det om enhetens och 

tangentbordets storlek som medför svårigheter för användare att mata in data.  
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Vi kan konstatera att det viktigaste är att söktjänsten finns tillgänglig via mobila enheter, oavsett 

om det sker via en mobilanpassad webbsida eller via en app. Av det totala antalet respondenter 

ansåg endast en av dem att NAD varken behöver en app eller en responsiv webbplats. 

Majoriteten av de intervjuade respondenterna ansåg dessutom att både en app och en responsiv 

webbplats skulle underlätta deras användning av NAD. Detta medför att tjänsten i en smartphone 

i sin tur skulle fungera som en ingång eller komplettering för söktjänsten. 

 

Med tanke på användares olika avsikter med söktjänsten kan det finnas ett behov av både en 

applikation och en responsiv webbplats. Detta beror på att en del av användarna vill ha all 

information tillgänglig via sin smartphone, vilket kan lösas genom en responsiv webbplats som 

endast bygger vidare på den ursprungliga webbplatsen. Andra däremot är endast i behov av 

kortare och snabbare information, vilket en applikation kan hantera på ett bra sätt med tanke på 

den enorma mängd poster i en söktjänsts databas.  

Vår underfrågeställning som behandlar för respektive nackdelar med en mobilapplikation och en 

responsiv webbplats kan besvaras utifrån vår analys, med att en applikation har ett fler antal 

brister. 

Helheten av differensen mellan målgrupperna visar att släktforskarna skiljer sig från de andra 

fokusgrupperna mer eller mindre beroende på område. Dessa föredrar en applikation till skillnad 

mot resterande målgrupper och har dessutom inte använd NAD via en mobilwebbläsare. Vad 

denna skillnad beror på är inte något som vi själva kan svara på, utan vi ger istället denna 

information för att aktörer ska kunna ta till sig uppgifter om att det faktiskt förekommer 

skillnader mellan målgrupper. Detta bör därför tas i beaktning vid beslutet om vilken 

designlösning som skall utvecklas. Målgrupperna studenter/lärare och yrkesforskare har i överlag 

relativt likartade åsikter. 

I praktiken skulle det förmodligen fungera med både en app och en responsiv webbplats eftersom 

att resultaten i undersökningarna är så pass jämna. Enligt våra undersökningar så finns det dock 

en liten skillnad då något fler användare föredrar en app. Men denna skillnad betyder inte att vi 

kan utelämna tanken om en responsiv webbplats. Då resultaten är så pass likartade kan vi med 

andra ord inte uteslutas varken det ena eller det andra, utan vi måste istället tänka på andra 

faktorer såsom kostnader, tidsresurser och kunskaper som krävs för utveckling.  
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Här kan vi konstatera att en app är en mer kostsam lösning om den är tänkt till att utvecklas för 

flera operativsystem
79

. En responsiv webbplats har visserligen även den en kostnad men denna är 

inte lika omfattande då den endast bygger vidare på den ursprungliga webbsidans kod, medan en 

applikation byggs från grunden. Om en app ska kunna anpassas till alla olika mobila 

operativsystem är den dessutom i behov av att utvecklas i ett flertal olika programmeringsspråk. 

Om detta görs visar det sig att en responsiv webbplats är mer lönsamt. Detta kan undersökas mer 

i framtida forskning eftersom det är utanför dennas uppsats område.  

6.1 Fortsatt forskning 

Våra förslag på fortsatt forskning inom detta område är bland annat observationer av den norska 

motsvarigheten till Riksarkivet, det vill säga Arkivportalen och deras app, för att se hur 

användare ställer sig till denna. Utefter detta skulle Riksarkivet kunna dra fördel av dess brister 

och göra det till något bättre i sin egen version.  

Ett annat område som är intressant att undersöka är att gå djupare in på de ekonomiska och 

tidsrelaterade resurserna som krävs för utvecklingsarbetet av en applikation och en responsiv 

webbplats.  

Ytterligare något som är av värde att forska kring är utvecklande av prototyper för både en app 

och en responsiv webbplats för att sedan kunna utföra observationer av användare och på så sätt 

få resultat grundat på användares empiriska erfarenheter. 
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Volume 54 Issue 5, May 2011. Magazine: Communication of the ACM. ACM New York, NY, 

USA. Doi: 10.1145/1941487.1941504. 

<http://delivery.acm.org/10.1145/1950000/1941504/p49-

charland.pdf?ip=85.227.187.184&acc=OPEN&CFID=222423398&CFTOKEN=22786147&__a

cm__=1354892893_975f4791d40554b0a56e3ea518f0faba> 

 

Mandoly. Mobilanpassa med Responsive Design. Mattias Axelsson. 14/11/2012 

http://mandoly.se/mobilanpassa-med-responsive-design/ (hämtad: 2012-12-21) 

 

Skärmdump av Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas startsida. 

<http://www.nad.riksarkivet.se/> (hämtad: 2013-01-03) 
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Skärmdump av Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) sökträff lista samt “träd”. 

<http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=stockholm&f=True&EndastDigitaliserat= 

false&Fritext=&Namn=&DatumFran=&DatumTill=&Ort=&AvanceradSok=False> (hämtad: 

2013-02-03) 

 

Wang, Zhen Lin, Felix Xiaozhu  Zhong, Lin & Chishtie, Mansoor. Why are Web Browsers Slow 

on Smartphones. Figure 1: The procedure of opening a webpage. Sid 92. 

<http://delivery.acm.org/10.1145/2190000/2184508/p91-

wang.pdf?ip=193.11.32.155&acc=ACTIVE%20SERVICE&CFID=146454698&CFTOKEN=60

940335&__acm__=1353674619_462e5bb09f63fbed3f5ab2f22e4068ed> (Hämtad: 2012-11-19) 
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http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81100213472&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
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http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://dl.acm.org.till.biblextern.sh.se/author_page.cfm?id=81501669862&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=143770037&cftoken=48522946
http://delivery.acm.org/10.1145/2190000/2184508/p91-wang.pdf?ip=193.11.32.155&acc=ACTIVE%20SERVICE&CFID=146454698&CFTOKEN=60940335&__acm__=1353674619_462e5bb09f63fbed3f5ab2f22e4068ed
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8. Bilagor 

8.1 Enkät 

 

Länk till enkät: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqc

VE6MQ 

 

Länk till enkätens resultat i råmaterial: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am87A9izJ6kEdGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERp

XzRqcVE#gid=0 

 

Länk till enkätens sammanfattning av svari form av grafer: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Am87A9izJ6kEdGhSdktJWlNGTnlhZ2cweE

RpXzRqcVE&gridId=0#chart 

 

8.2 Presentation av respondenterna 

Lärare 1 är en akademisk forskare som arbetar på en högskola och som även är lärare inom 

genus, kultur och historia.  

Lärare 2 forskar och undervisar på ett universitet där han håller i olika kurser på andra terminen i 

historia. Den största kursen är uppsatsmoment. Han använder även Riksarkivets söktjänst i sin 

egen forskning. 

Lärare 3 är från början idéhistoriker och forskar nu på ett universitet där hon även undervisar en 

del. Hon har till stor del inriktning på medicinhistoria.  

Yrkesforskare 1 arbetar på ett universitet där hon forskar inom etnologi och då främst kring 

1700-1800 talet och brukspatroner. I sin forskning följer hon en större grupp individer och 

släkter under en tidsperiod på ungefär 200 år, ur ett elitperspektiv. Hon undervisar även på 60 %. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqcVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqcVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am87A9izJ6kEdGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqcVE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am87A9izJ6kEdGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqcVE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Am87A9izJ6kEdGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqcVE&gridId=0#chart
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Am87A9izJ6kEdGhSdktJWlNGTnlhZ2cweERpXzRqcVE&gridId=0#chart
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=genus_kultur_och_historia_1316082745481
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=genus_kultur_och_historia_1316082745481
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Yrkesforskare 2 arbetar på samma universitet som yrkesforskare 1 och är historiker som även 

han fokuserar på 1700-talet. 

Yrkesforskare 3 ville inte ge ut någon information om sig själv. 

Släktforskare 1 har varit släktforskare i 20 år vilket han beskriver vara han främsta sysselsättning 

på fritiden. Han är även hembygdsforskare som fokuserar på både hembygden där han släkt finns 

och även där han är bosatt för tillfället. Han har hyfsat god datakunskap.  

Släktforskare 2 ville inte ge ut någon information om sig själv. 

Släktforskare 3 har släktforskning som ett fritidsintresse och har haft det sedan 25 år tillbaka. Det 

finns flera anledningar till att hon började med släktforskningen. Dels var det på grund av en vän 

när hon var ung som släktforskade vilket hon ansåg vara spännande. Senare fick hon en bok av 

sin man om släktforskning och gick därefter en kurs i släktforskning. Hon fick även ett 

datorprogram till sin dator. Hon arbetar idag på en patientförening inom ett sjukhus.  

 

8.3 Intervjudokument och intervjufrågor 

 

Ansam Augustin och Therese Davidsson Pajala 

Kandidatuppsats, 15hp 

Institutionen för kommunikation, medier och IT 

Södertörns Högskola, HT2012 

 

 

Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas 

En undersökning för kandidatuppsats inom medieteknik 

 

 

 

Vi är två studenter från programmet IT, medier och Design från Södertörns Högskola som 

skriver C-uppsats inom ämnet medieteknik. Vi gör en undersökning i samarbete med Riksarkivet 

i Marieberg för att redogöra för hur deras söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) bör 

presenteras på en mobil enhet. Riksarkivet vill få kunskap om 
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deras söktjänst kan användas på smartphones i andra situationer än bakom datorskärmen för att 

göra denna mer tillgänglig för användaren. Därför är vårt mål med denna undersökning är att ta 

reda på om en app eller en responsiv webbplats lämpar sig bäst för att optimera användandet av 

NAD via en smartphone. 

 

Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen om respondenten då inte väldigt gärna vill detta. Du 

har när som helst möjlighet att avsluta intervjun och du kan också välja att inte svara på en 

fråga.Den beräknade tiden för intervju är ca 20-30 min. Materialet som samlas in kommer att stå 

som underlag för vår undersökning. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

App/applikation = ett tillämpningsprogram på en smartphone som en användare själv kan 

installera, aktivera eller tillåta. 

 

Responsiv webbplats = layouten för en webbsida anpassas efter skärmupplösningen på den 

plattform som används för att fungera så bra som möjligt vare sig det är på en dator, en surfplatta 

eller en mobiltelefon. 

 

Intervjufrågor 

 

1 Har du en smartphone? 

 

Är du: 

- Släktforskare 

- Hembygdsforskare 

- Akademisk forskare 

- Student eller lärare 

- I tjänsten (arkivarie) 

- I tjänsten (bibliotekarie) 

- Annat 
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2 Varför använder du Nationell ArkivDatabas (NAD)? 

 

3 Hur gör du när du forskar på NAD? vilka funktioner på sidan använder du? 

 

4 Vilka enheter använder du Riksarkivets söktjänst NAD på? 

- Dator 

- Surfplatta 

- Smartphone 

- Mobiltelefon 

- Annan: 

 

5 Varför använder du just denna enhet/enheter? 

 

 

6 Vilken/vilka funktioner i en webbläsare har du nytta av när du använder söktjänsten på 

Internet? 

 

Frågor angående webbsida för mobil anpassning 

 

7 Har du vid något tillfälle använt dig av NAD via en mobil webbläsare? hur har detta 

fungerat? Beskriv.   

 

8 Om Riksarkivet skulle mobilanpassa NAD, tror du att du skulle använda denna mer via 

smartphone då? varför? 

 

9 Skulle en mobilanpassad webbversion underlätta din användning av NAD? varför? 

 

10 I så fall, under vilka sammanhang skulle du använda tjänsten på din smartphone? 

 

11 Vad tror du är fördelen/fördelarna med att använda NAD på en responsiv webbplats? 

 

12 Vad tror du skulle vara nackdelarna med att använda NAD på en responsiv webbplats? 
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13 Vilken/vilka funktioner i en webbläsare skulle du se som en fördel vid användandet av 

NAD på en mobil enhet? varför? 

 

 

Apprelaterade frågor 

 

14 Om Riksarkivet skulle utveckla en app för denna söktjänst, tror du att du skulle använda 

denna mer via smartphone då? varför? 

 

15 Skulle en app för söktjänsten underlätta din användning av NAD? på vilket sätt? 

 

16 Vad tror du är fördelen/fördelarna med att använda NAD via en app? 

 

17 Vad tror du är nackdelen/nackdelarna med att använda en app för NAD? 

 

18 Vilken/vilka funktioner i en smartphone skulle du se som en fördel vid användandet av 

NAD på en mobil enhet? varför? 

 

19 Skulle du föredra att använda en app för att söka i NAD eller använda en mobilanpassad 

sida? varför? 

8.4 Intervjuresultat sammanställning 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. Vi har valt att endast presentera en 

sammanställning av alla intervjuer för att få en överblick över alla intervjupersoners svar. I 

bilagor finns svar indelat utifrån målgrupperna yrkesforskare, släktforskare samt lärare (se bilaga 

10.3 Intervjuresultat utifrån målgrupper). Nedan följer våra intervjufrågor följt av resultaten: 

 

1. Har du en smartphone? 

Alla intervjupersoner använder en smartphone. 
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2. Varför använder du Nationell ArkivDatabas (NAD)? 

Alla respondenter använder sig av NAD för att lokalisera källor för sina sökningar. Fem av nio 

respondenter använder NAD för att hitta källmaterial till sin egen forskning eller i forskning 

inom undervisningssyfte samt för att hitta källor till studenters uppsatser. En av nio respondenter 

använder NAD för att få nya forskningsidéer för att sedan kunna söka efter nytt material. Två av 

nio respondenter använder NAD för att söktjänsten är kopplad till SVAR, då denna söktjänst har 

både textmaterial och bilder.   

 

3. Hur gör du när du forskar på NAD? vilka funktioner på sidan använder du? 

Sju av nio respondenter använder sig av sökfunktionen för fritext när de forskar på NAD. En av 

dem använder även trädets sökfunktion för att begränsa sin sökning och för att vara kopplad till 

Sondera, som är en annan söktjänst. En annan föredrar istället en detaljerad sökning och 

förklarade att han endast söker i arkivets huvudmenyer och på så sätt försöker begränsa sin 

sökning för att sedan få fram arkivförteckningar på kommunernas egna webbsidor.  

 

4. Vilka enheter använder du Riksarkivets söktjänst NAD på? 

Alla respondenter använder dator för att forska på NAD. Två av dessa använder söktjänsten i sin 

smartphone. Två av respondenterna har även prövat att använda söktjänsten i sin läsplatta, vilken 

fungerade dåligt på grund av rullistor och svårigheter att skriva in text.  

 

5. Varför använder du just denna enhet/enheter? 

Anledningarna till att respondenterna använder sig av en dator i sin forskning är eftersom att det 

är det lättaste enligt dem och att datorn är tillgänglig. Sju av dem anser även att datorn ger en 

bättre överblick. En av respondenterna nämner att användning av NAD via en smartphone är 

klumpig när denna inte är anpassad efter formatet. En annan anser att det är svårt att söka i NAD 

på mobilen. Anledning till varför en av respondenterna använder sin smartphone i sin forskning 

är eftersom att det enligt honom går snabbt, de är applicerbara och smidiga samt att den klarar av 

söktjänster såsom Google. En av dem använder son smartphone när datorn inte finns tillgänglig. 

En av nio respondenter har prövat att använda sin surfplatta för sin forskning. 
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6. Vilken/vilka funktioner i en webbläsare har du nytta av när du använder söktjänsten på 

Internet? 

Två av nio respondenter använder sig inte av några funktioner alls i webbläsare. Två av nio 

respondenter använder sig bara av utskrivningsfunktionen. En av nio respondenter använder e-

post, lösenordhanterare, sociala nätverk och nedladdnings-funktionen. Två av nio respondenter 

använder sig av bokmärkeshanterare och en motivering är att inte tappa bort det som hittades i 

arkiven. En av respondenterna använder sig av sökfunktionen, kopiera/klistra in, rulllistan, flikar, 

markering av text samt bokstavsökning.  

 

7. Har du vid något tillfälle använt dig av NAD via en mobil webbläsare? hur har detta 

fungerat? Beskriv. 

Fyra av nio respondenter har testat att använda NAD via en mobil webbläsare. För en av dessa 

fyra gick det bra att forska på NAD via en webbläsare på sin smartphone. Däremot det gick inte 

bra alls för en annan av respondenterna. Ytterligare en respondent var tvungen att använda sin 

smartphone för att forska på NAD vilket var rätt petigt. En av respondenterna har prövat 

webbläsare i sin läsplatta. Fyra ytterligare hade inte testat detta.  

 

8. Om Riksarkivet skulle mobilanpassa NAD, tror du att du skulle använda denna mer via 

smartphone då? varför? 

Tre av nio respondenter tror sig komma använda NAD mer via smartphone om Riksarkivet 

mobilanpassade söktjänsten via Internet. En av dessa skulle visa sina studenter hur enkelt den är 

via smartphone eller surfplatta. Två andra av de nio respondenterna tror att de kommer att 

använda tjänsten mer när de är på resande fot. En av respondenterna nämner att han föredrar att 

använda surfplatta framför smartphone på grund av att texten är så pass liten på en smartphone. 

Två av respondenterna trodde sig besöka tjänsten under kortare perioder när de får en ny 

forskningsidé och snabbt vill leta upp material. En av respondenterna förmodar att han inte 

kommer att använda söktjänsten mer ifall den anpassas för mobila enheter. En av respondenterna 

anser att Riksarkivet bör satsa på en app eftersom att en sådan alltid finns tillgänglig på samma 

plats samt är lätt att starta. 

 

9. Skulle en mobilanpassad webbversion underlätta din användning av NAD? varför? 
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Sju av nio respondenter tror att en webbversion skulle underlätta deras användning av NAD. En 

av dessa föreslog en sorts beställningstjänst. Ytterligare en av de sju respondenterna vill gärna ha 

nya användningsområden för att snabbare kunna hitta information. Två av dessa sju hade en idé 

om att utveckla söktjänsten vad gäller gränssnitt för nya och unga forskare. Två av nio 

respondenter ansåg att en mobilanpassad version inte skulle underlätta deras användning av 

NAD.  

 

10. I så fall, under vilka sammanhang skulle du använda tjänsten på din smartphone? 

Två av nio respondenter tror att de skulle använda tjänsten på sin smartphone när de är på väg till 

arkivet och inför arkivbesök. Tre av nio respondenter använder tjänsten när de får en ny 

forskningsidé och vill hitta källmaterial. En av respondenterna skulle använda tjänsten för sin 

egen forskning och för att informera folk och hjälpa dem i olika sammanhang. Tre av 

respondenterna tror att det kommer att underlätta forskningsarbetet eftersom att det då finns 

möjlighet att snabbt kolla upp saker på resande fot. 

 

11. Vad tror du är fördelen/fördelarna med att använda NAD på en responsiv webbplats? 

Fyra av nio respondenter antar att NAD skulle blir mer lättillgänglig med en responsiv webbplats 

och att det är den främsta fördelen. Två av dessa personer tycker att det vore bra slippa zooma in 

flera steg på samma skärm. En av respondenterna skulle spendera sin dötid på den men såg inga 

större fördelar. En av nio respondenter tycker att anpassning av gränssnittet är en fördel. Två av 

nio respondenter nämner att webbsidor är mer flexibla för utveckling och mer tåliga för 

hårdvaran i jämförelse med en app. En av nio respondenter anser att obundenhet är en fördel för 

den som vill jobba på distans.  

 

12. Vad tror du skulle vara nackdelarna med att använda NAD på en responsiv webbplats? 

Tre av nio respondenter tycker att det skulle ge en sämre överblick att använda NAD via en 

responsiv webbplats och att det skulle vara svårare att skriva ut. Tre av nio respondenter ser inga 

nackdelar. En av nio respondenter trodde att det skulle fungera bra. En annan respondent tycker 

att det skulle bli mycket bläddringar och svårt att hitta sidor. En sista respondent tycker att en 

responsiv webbplats inte kan få flera nya funktioner, vilket en app kan. 
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13. Vilken/vilka funktioner i en webbläsare skulle du se som en fördel vid användandet av NAD 

på en mobil enhet? varför? 

Funktioner i en webbläsare som respondenterna tycker skulle vara en fördel vid användandet av 

NAD på en smartphone är dels bokmärken, vilket åtta av nio respondenter valde. Sju av nio 

respondenter valde e-post och två av dessa föreslår en funktion för e-postning av färdigskrivna 

lappar vid beställning av källmaterial på Riksarkivet. En annan av dessa vill kunna dela material 

till sig själv och även kunna skicka sökningar till kollegor. Fem av nio respondenter ser flikar 

som en fördel och fem ser även kopiera/klistra som det. Tre av nio respondenter valde 

chattforum som en användbar funktion. Ytterligare tre valde lösenordshanterare och en annan 

zoom-funktionen. En av nio respondenter röstade på utskriftsfunktionen och tre av nio på 

exportera. 

 

14. Om Riksarkivet skulle utveckla en app för denna söktjänst, tror du att du skulle använda 

denna mer via smartphone då? varför? 

Två av nio respondenter kommer att använda NAD via en app om en sådan utvecklas. En av 

respondenterna vill dock pröva denna först. Två an nio respondenter tror att de skulle använda 

denna om all information kommer att finnas i appen. Två av nio respondenter skulle använda 

appen eftersom att de alltid har sin smartphone tillhands. En av nio respondenter tycker att en 

smartphone är för liten för att han skulle läsa och skriva på den och skulle istället använda 

surplatta. En av nio respondenter är för konservativ och tvivlar på att han kommer att ha nytta av 

appen.  

 

15. Skulle en app för söktjänsten underlätta din användning av NAD? på vilket sätt? 

Åtta av nio respondenter tycker att en app skulle underlätta deras användning an NAD. En av 

dessa tror att en app skulle fungera bra. En annan respondent tycker att en app är lättare att 

komma åt när det saknas uppkoppling till Internet. Två av respondenterna skulle använda appen 

vid vissa tillfällen, såsom på café med kollegor, på resande fot eller hemma i soffan. En av 

respondenterna tror att sina spontana sökningar skulle öka. En av nio respondenter tror inte att en 

app skulle underlätta sin användning av NAD.  

 

16. Vad tror du är fördelen/fördelarna med att använda NAD via en app? 
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Fördelar med att använda NAD via en app är enligt en av respondenterna extrafunktioner såsom 

anteckningar. Tre av nio respondenter nämner hastighet och tillgänglighet som något positivt. 

Två av respondenterna anser att en app är bra anpassad för mobila enheter. En av respondenterna 

skulle använda appen när han får ett ny forskningsidé. En an respondenterna nämner att de inte 

har stor betydelse för honom om Riksarkivet utvecklar en app eller en responsiv webbplats. 

 

17. Vad tror du är nackdelen/nackdelarna med att använda en app för NAD? 

Nackdelar med en app för NAD är bland annat att det vore svårare att skifta mellan olika sidor, 

vilket fyra av nio respondenter svarade. En av dem anser även att söktjänsten skulle vara mer 

begränsad via en app. Tre tror att kostnaden för utvecklingsarbete skulle vara en stor nackdel och 

ytterligare en ser kodandet till olika plattformar som en. En respondent är osäker på om all 

information skulle finnas tillgänglig. En annan ser en risk med att appen kan krascha. Två av 

respondenterna nämner att en app behöver uppdateras och underhållas vilket kan göra det bökigt. 

En annan nämner att en app kan vara svårt för personer som inte är vana att skriva via en 

smartphone.   

 

18. Vilken/vilka funktioner i en smartphone skulle du se som en fördel vid användandet av NAD 

på en mobil enhet? varför? 

Funktionerna som respondenter ser som en fördel vid användandet av NAD är bland annat 

kamera, vilket åtta av nio respondenter anser.  Sju av respondenterna tror att kartor kan vara 

användbart. Tre av dem ser kopiera/klistra in funktionen som något positivt och sex ser GPS 

funktionen som en fördel. Fem respondenter valde zoomfunktion och två anser att en 

sparningsfunktion kan komma till nytta. Tre anser att utskriftsfunktionen var av värde och två ser 

skärmdumpar som en fördel. Två tror att rörelsesensorer kan komma till nytta.  

 

 

19. Skulle du föredra att använda en app för att söka i NAD eller använda en mobilanpassad 

sida? varför? 

Fem av nio respondenter föredrar en app framför en responsiv webbplats för användning av 

NAD. En av respondenterna motiverar att en app borde ha extrafunktioner eftersom det annars 

fungerar lika bra med en responsiv webbplats. En av respondenterna tycker att en app är mer 
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stabil och är uttänkt att passa en smartphone. En annan av respondenterna påpekar att en 

responsiv webbplats är begränsad och stängd. En av respondenterna känner ingen skillnad för att 

använda en app eller en responsiv webbplats för NAD. Tre av nio respondenter föredrar en 

responsiv webbplats. En av dem anser att en app bara har en navigationsknapp bakåt att välja på 

vilken gör den mindre användbar. En annan av respondenterna säger att det beror helt på hur 

appen är designad och om all information får plats i en app. Två av respondenterna föreslår att 

appen i så fall skulle ha en direkt koppling med SVAR. 


