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qualitative intemiew method. 

The thesis deals with how to search for requested information on the Intemet and the World 
Wide Web (WWW). It contains a mode1 and a method for evaluation of search engines on 
the World Wide Web, and 16 search engines which primarily indexes the World Wide Web 
are being evaluated. 

World Wide Web, Internet, informationssökning, informationsbehov, sökmaskiner1 
search engines, informationsåtervinningssystem, kvalitativ intervjumetod, 
utvärderingsmetodik: datorer och databehandling 



Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats - helt 
eller delvis - är förbjudet utan medgivande av författaren/författama. 



1. UPPDRAGET 

1.1 BAKGRUND 

1.2 PRESENTATION AV FORETAGET 

1.3 PRESENTATION AV KRAVSPECIFIKATIONEN 
1.3.1 Översikt över uppdraget 
1.3.2 Uppdragets genomförande mer i detalj 

1.4 UPPDRAGETS FORVANIILANDE TILL EN UPPSATS 

. . 

2. KARTLAGGNING AV ETT INFORMATIONSBEHOV 

2.1 INLEDNING 
2.1.1 Syfte 
2.1.2 Problemformulering 
2.1.3 Metod 
2.1.4 Begreppet Information 

2.2 INFORMATIONSBEHOV 
2.2.1 Informationsbehov - vad är det? 
2.2.2 Exkurs: Mänskliga behov - filosofiska aspekter 
2.2.3 Ntiringsliv och informationsbehov - modeller, metoder 

2.3 KARTLAGGNING AV ETT INFORMATIONSBEHOV .. . . l 4  
2.3.1 Den valda gruppen . . . 14 

2.3.2 Intervjuerna 17 

2.4 RESULTATET AV INTERVJUERNA 
2.4.1 Vad arbetade man med och hur fick man sin information idag? 
2.4.2 Informationsbehovet - hur såg det ut? 

2.5 SLUTDISKUSSION AV KAF'ITEL TVA 
2.5.1 Vad fann vi på WWW? 
2.5.2 Tillvagagångssiittet i jamförelse med andra modeller 
2.5.3 Det vetenskapliga värdet 

3 .  SOKNING PA WORLD WIDE WEB 

3.1 INLEDNING 
3.1.1 Syfte 
3.1.2 Problemformulering 
3.1.3 Metod 

3.1.3.1 Hur vi gick tillvaga. 
3.1.4 Om kapitel tre 

3.2 BEGREPP OCH DEFINITIONER 
3.2.1 WWW och Internet - Vad är skillnaden? 
3.2.2 Andra begrepp och definitioner 



3.3 SOKNING VIA WORLD WIDE WEB 
3.3.1 Vilka tillvi4gagångssatt att söka information finns? 
3.3.2 Browsing 
3.3.3 Användande av sökmaskiner 
3.3.4 Anviindande av diverse tryckta alster 
3.3.5 Fråga andra användare 

3.4 SOKMASKINER VERSUS SOKROBOTAR 
3.4.1 Att tänka pA när man använder sökmaskiner 

3.5 JAMFORELSE AV SOKMASKINER - EN MODELL 
3.5.1 Relativ precision 
3.5.2 Relativ recall 
3.5.3 Relativ discrimination 
3.5.4 Relativ fallout 
3.5.5 Tid 
3.5.6 Indexering av dokument 
3.5.7 Antal databaser 
3 .5.8 Filtyper medraknade 
3.5.9 Gratis eller avgifter 
3.5.10 Sökspråk 

3.5.10.1 Boolsk logik 
3.5.10.2 Naturligt talspråk 
3.5.10.3 Hjälpmedel för formulering av sökfragor 
3.5.10.4 Trunkering 

3.5.1 l Tackning av nätet 
3.5.12 Presentation av sökresultatet 
3.5.13 Kriterier för urval av sökmaskiner 

3.5.13.1 Bortvalda sökmaskiner 

3.6 PRESENTATION AV DE UTVALDA sÖKMAsKINERNA 
3.6.1 ALIWEB 
3.6.2 Discovery Search 1 .O 
3.6.3 EINet-Galaxy 
3.6.4 Excite NetSearch 
3.6.5 Harvest Broker 
3.6.6 InfoSeek Net Search 
3.6.7 MKTOMI 
3.6.8 Lycos 
3.6.9 NIKOS 
3.6.10 OpenText 
3.6.1 1 Point Search 
3.6.12 Tribal Voice 
3.6.13 Wandex 
3.6.14 Webcrawler 
3.6.15 WWW Worm (WWWW) 
3.6.16 Yahoo! 

3.7 UTVARDERING AV DE UTVALDA SOKMASKINERNA 57 
3.7.1 Val av sökfihgor 57 
3.7.2 Presentation av utvärderingens resultat utifiån sökfiågoma i tabellform 5 9 

3.7.2.1 Sökresultatet obehandlat, alla sökfragor, alla sökmaskiner 60 
3.7.2.2 Relativ precision relevant, varje sökmaskin listad efter placering inom varje sökffåga 61 
3.7.2.3 Relativ precision indirekt relevant, varje sökmaskin listad efter placering inom varje sökfraga 62 
3.7.2.4 Relativ precision, varje sökmaskin listad efter placering inom varje sökfraga 63 
3.7.2.5 Medelvärde av alla sökfrågor uppställda inom varje mått efter varje sökmaskin, fördelat efter 
placering 64 



3.7.2.6 Alla sökmaskiner, alla sökfiAgor, relativ precision och relevant + indirekt relevant (ab), 
placerade i resultatordning inom varje sökfrhga efter relativ precision (resultat) 65 
3.7.2.7 Resultat uttryckt i medelvärde av alla sökfiågor, alla mått, alla sökmaskiner och utjämnat värde 
av relativ precision, alla sökmaskiner, alla sökfragor, fördelat efter placering 66 

3.7.3 Presentation av utvärderingens resultat - tidsaspekten 67 

3.8 PRESENTATION AV SOKRESULTAT I FORM AV HEMSIDOR 68 

3.9 SLUTDISKUSSION AV KAPITEL TRE 
3.9.1 Infornationssölaiing 
3.9.2 Jamförelse av sökmaskiner 
3.9.3 Vilka sökmaskiner var bast? 

4 .  ORDLISTA 

Bilaga A: Hemsida tillverkad för enheten inom Ericsson 





l. UPPDRAGET 

1.1 BAKGRUND 

Denna uppsats har tillkommit som ett resultat av ett praktiskt arbete vid LM Ericsson Data 
AB i Älvsjö, Stockholm - ett så kallat x-jobb (annan benamning for examensarbete). Denna 
typ av halvt arbete halvt uppsats är vanlig bland studenter fi-ån exempelvis KTH (Kungliga 
Tekniska Högskolan), men verkar inte ha varit så vanligt bland studenter Cån 
Bibliotekshögskolan i Borås. 

1.2 PRESENTATION AV FORETAGET 

LM Ericsson Data AB är ett av Nordens största dataföretag med över 600 anställda. Man 
arbetar såväl med distribuerade system (PCLAN, UNIX) i nätverk, och de innehar en av 
norra Europas största stordatortjänster. Ett av de stora arbetsområdena just nu är att knyta 
samman distribuerade system med stordatormiljön till en användarvänlig miljö där fler 
informationssystem knyts samman och interagerar. 

Företagets policy är att ta på sig helhetsåtaganden inom ISIIT området. De största kunderna är 
de övriga Ericsson bolagen (86% av faktureringen) samt vissa större externa kunder (14% av. 
faktureringen). Bland externa kunder kan nämnas Atlas Copco, SSAB och Kungliga 
Biblioteket. Ofta galler åtagandena att kunden "lagger ut" (out source) sin IT på LM Ericsson 
Data AB som sköter underhåll och förbättringar av densamma. 

1.3 PRESENTATION AV KRAVSPECIFIKATIONEN 

X-jobbets riktlinjer drogs upp utifran en uppdragsspecifikation som tillsändes oss från LM 
Ericsson Data AB (internt kallat EDT, en förkortning vi också tänker mända). Den löd: 

Tänkbar uppdragsspec för ett x-jobb för en student från Bibliotekshögskolan: 

Uppdraget består i att för en angiven användargrupp inom Ericsson analysera deras 
verksamhet och från denna analys fastställa vilken information som behövs som stöd 

Via en serie kopplade home pages i NetScape/Mosaic skall användarna ges access till . 

informationen, företrädesvis inom Internet men även internt inom Ericsson, så att användarna 
enkelt kan koppla sin verksamhet till informationen. Dessutom ingår att: 

-lämplig klassiJicering av informationen är gjord 
-ev sökmekanismer finns >amtagna. 
->&gan om informationens kvalitet finns hanterad. 



-Den miljö som tas fram till kund skdl på ett MYCKET enkelt sätt kunna 
förandraslvidareutuecklas då vi vet att forandringstakten ,både hos kunden[s] 
verksamhet och den information som finns ar MYCKET stor. 

Dessutom framkom att EDT ville ha en metodhandledning for att kunna återupprepa ..I , 
uppdraget om de så fann lämpligt. j 

1.3.1 Översikt över uppdraget 

Uppdraget inleddes i Mars 1995- närmare bestämt den 2013 . Efter en kortare diskussion med 
och information fran behöriga på EDT lade vi upp en preliminär tidsplan som vi med vissa 
undantag följde: 

Denna plan fick emellertid ändras efterhand. Det visade sig exempelvis snart att utvecklandet 
av intervjumallen inte tog så lång tid som vi trott, medan förstudien med en första sondering 
av Internet (WWW) och ECN (Ericssons interna nätverk, "Ericsson Corporate Network") 
inbegripen tog tämligen lång tid. 

Då intervjuerna inletts (v. 14-15) blev det också tid till att samtidigt analysera de intervjuades 
informationsbehov och att fdrdigställa kravspecifikationerna till dem. Vi kunde alltså inleda 
sökandet efter information redan i slutet av vecka 15 och framåt. Detta skulle också visa sig 
betydelsefullt, då sökandet efter information på Internet samt skapandet av hemsidor tog 
betydligt längre tid än vi trott - mycket beroende på tekniska problem. 

1.3.2 Uppdragets genomförande mer i detalj 

Med en något mer förenklad bild kom uppdraget (med undantag av metodhandledningen som 
vi arbetade kontinuer1i.s med) att se ut på detta sätt: 



. De olika delarna av uppdraget kom att se ut på följande vis: 

U-v-vdraget: Förändrades något med tiden, men inte nämnvärt. 

Förstudien: Den grupp vi hade att analysera hade givit ut en trycksak med sin egen policy 
och riktlinjer. Den blev utgångspunkt for studien. Kunden hade dessutom publicerat sig 
elektroniskt på LM Ericsson Datas "Websida" ( En hemsida skapad for att enkelt kunna 
sprida information inom hela Ericsson koncernen, kallad "Eriweb". Den sektion på EDT vi 
arbetade för utvecklade och underhöll denna hemsida). En av gruppens medlemmar höll 
också ett en-timmes föredrag om gruppens arbete vilket gav värdefulla upplysningar om 
arbetet. 

Interyiuerna: Gruppen var mycket villig att låta sig intervjuas och redan under den första 
intervjuveckan (som blev två) fick vi en ganska klar bild över gruppens verksamhet och 
informationsbehov. Detta ledde till att flera av intervjuerna kortades av och vi fick mer tid 
än beräknat att söka informationen. 

Anatvs av injl3rmationsbehovet: Eftersom flera medlemmar i gruppen dels hade en klar 
bild av sitt informationsbehov och dels kunde presentera detta på ett strukturerat satt, följde 
vi i mångt och mycket den struktur som angivits. Strukturen av hemsidoma föll s a s på 
plats av sig själva. 

Sökande av information: Detta arbete präglades i hög grad av tekniska problem. Beroende 
på bandbredd och annat var det periodvis mycket svårt att "surfa" på nätet. Sökningen i sig 
var förhållandevis enkel då det mest gällde s.k "known-item" sökningar -d v s kända namn 
(i detta fall namn på företag och organisationer) som antingen fanns eller inte fanns 
publicerade på WWW. Rena ämnessökningar inskränkte sig till ett fåtal: 

Skavande av hemsidor: Detta arbete underlättades av att vi redan hade strukturen klar för 
oss. Istället inriktade vi arbetet på att lära oss att arbeta med HTML (Hyper Text Markup 
Language), vilket tog en del tid i anspråk. 

Feedback: Vårt arbete publicerades på ECN så att gruppen kunde se på resultatet. Därefter 
hölls ett möte där synpunkter utbyttes. Resultatet av detta togs i beaktande och vi 
förändrade hemsidoma i enlighet med detta. 



Vidareutveckling av hemsidor: Visade sig inte bli så omfattande och vi kunde agna mer tid 
åt metodhandledningen. 

Fardi~t  resultat: Den 2 juni 1995 genomfördes en slutpresentation av vårt x-jobb. 

1.4 UPPDRAGETS FORVANDLANDE TILL EN UPPSATS 

Efter att den praktiska delen av uppdraget genomförts hterstod att utifiån detta skriva en 
uppsats. 

Det stod omedelbart klart för oss att uppdraget var tudelat; dels att analysera en grupps 
informationsbehov och dels att analysera hur man finner information på InternetIWWW. 

Vi kunde också konstatera att tillvägagångssättet for de olika delarna måste bli olika. För att 
studera informationsbehovet behövde vi anlägga ett tillbakablickande perspektiv med fokus 
på den analyserade gruppen på Ericsson, medan det for studiet av hur man återvinner 
information på InternetIWWW snarare blev frågan om en empirisk undersökning mer 
oberoende av Ericsson. 

Därför består denna uppsats av två sinsemellan olika kapitel, där olika metoder används och 
där slutsatserna inte kan integreras med varandra. 

Kapitlen två och tre skall därför läsas som fristående ifrån varandra med det gemensamma x- 
jobbet som gemensam utgångspunkt. I varje kapitel kommer en slutdiskussion av just detta 
kapitel att genomföras, men någon gemensam sammanfattning av hela uppsatsen avstår vi 
ifiån. Ordlistan samt kall- och litteraturförteckning är däremot gemensam for både kapitel två 
och tre. 



2 KARTLAGGNING AV ETT INFORMATIONS- 
BEHOV 

2.1 INLEDNING 

2.1.1 Syfte 

Som närmare beskrivits i Kapitel l hade vi, under vårt projektarbete på Ericsson, till uppgift 
att analysera en viss grupps informationsbehov. För att genomföra detta intervjuade vi 
personerna i gruppen - det var det lämpligaste tillvägagångssättet för att på kort tid ge ett gott 
resultat. Vi insåg också att vi inte kunde göra en enkatundersökning, som troligen hade sparat 
tid åt gruppen, men som hade tagit alltför lång tid för oss att förbereda och vilken inte skulle . 

ha bemötts med samma intresse och engagemang som en intervjusituation ändå påtvingar. 

I detta kapitel skall vi försöka se denna intervjuundersökning i ett mer teoretiskt och 

Q vetenskapligt perspektiv. Eftersom intervjuerna redan är genomförda och då främst i syfte att- 
fullgöra ett uppdrag och endast i andra hand för att bilda grund för ett vetenskapligt arbete, 
kommer vi (förutom att redogöra för resultatet och tillvägagångssättet för intervjuerna) att 
anlägga ett metaperspektiv på vårt uppdrag. Vi kommer att diskutera vad ett 
informationsbehov ar samt vilka modeller och metoder som existerar för att kartlägga detta . 
behov - främst då vad avser näringslivets informationsbehov. 

2.1.2 Problemformulering l 

För detta kapitel av uppsatsen har vi valt att ge ett efterhandsperspektiv på det praktiska 
arbetet att kartlägga en viss grupps informationsbehov. När vi genomförde detta praktiskt 
kunde vi inte - mer en till del - anlägga ett strikt vetenskapligt perspektiv utan snarare . 
vägleddes vi av den hektiska vardagens krav på pragmatiska och preliminära lösningar. 

Vi ser dock inga större problem med detta förfaringssätt då vi anser att det borde ha ett 
vetenskapligt värde att i efterhand, på mer teoretisk basis, reflektera över ett arbete man 
utfört, för att därigenom möjligen kunna utvinna kunskap av mer generell karaktär. Bara det 
att överhuvud bedöma ett skeende i efterhand enligt bestämda kriterier anser vi som 
vetenskapligt rimligt. 

I detta kapitel kommer vi att använda oss av teorin och vetenskapen som ett raster som vi 
lägger på vårt genomförda uppdrag och betraktar det igenom. Overgripande frågeställningar 
blir då: vad är ett informationsbehov? Hur kartlägger man ett informationsbehov? Hur har 
andra kartlagt ett informationsbehov - främst vad gäller näringslivet? 

Dessutom kommer vi att förmedla en kunskap om hur en viss grupp på företaget Ericsson 

@ arbetar, tänker och vilket informationsstöd de själva anser sig behöva för sin verksamhet. 
Denna kunskap är kanske i sig inte generaliserbar, men ger förhoppningsvis ändå insikter i , 

mänskliga aktiviteter och verksamheter. 

2.1.3 Metod 

Som nämnts hade vi en begränsad tid att genomföra vårt projekt på Ericsson. Vi hade heIler 
inte de förkunskaper om företaget som skulle ha krävts för att genomföra en 
enkatundersökning. Därför använde vi oss av så kallade "fria intervjuer" som vi här motiverar 
på samma satt som Ekholm och Fransson: 

Enkätmetoderna kräver liksom observationsmetoderna att vi på förhand vet 
en hel del om den som skall besvara enkäten och att vi på förhand kan 
avgöra vilken information vi vill ha från en bestämd person. [. ..] Den fria 
intervjun kan vara till stor nytta när man börjar informera sig om ett nytt 
område. Den är smidig och flexibel och ger möjligheter till fördjupning på 
punkter som verkar intressanta. En annan fördel ar att den svarandes 
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subjektiva intryck och värderingar får komma fram. ' 
Den metod som användes vid intervjuerna måste tveklöst karaktäriseras som en kvalitativ 
metod. Den utgick från den fria intervjutekniken och hade till syfte att kartlägga olika 
individers informationsbehov. Enligt Holme och Solvang är den kvalitativa metoden ett 
försök att överskrida ett subjekt-objekt-förhållande och att "försöka satta sig in i den 
undersöktes situation och se världen utifrån hans perspektiv."' Även om det för vår del rörde 
sig om en mer pragmatisk hållning - det gällde inte att upphäva subjekt-objekt-förhållandet, 
utan om att förstå ett informationsbehov för att praktiskt kunna tillfredsstalla detta behov - 
blev detta vårt tillvägagångssätt. För oss var detta dock inte ett vetenskapligt val utan berodde 
på tidigare (2.1.1) nämnda skäl. 

I efterhand vill vi ändå havda att valet också ur vetenskaplig synvinkel var rimligare. En . 
kvantitativ metod hade kunnat få andra resultat. Det beror på att man har ett något annorlunda 

' mål med den metoden. Man ar 

beträffande kvantitativa metoder särskilt upptagen av hur representativ den 
information man har ar, om man verkligen har matt det man ville mata och 
om den information man samlat in är pålitlig. Detta har inte samma centrala 
plats i kvalitativa undersökningar. För det första ar ju syftet med kvalitativa 
studier att man ska få en battre förståelse av vissa faktorer och då kommer 
ju inte den statistiska representativiteten i fokus.3 

För vår del handlade inte uppdraget om att mata något bestämt hos gruppen som skulle kunna 
sagas utgöra pålitlig information om dem utan om att ringa in hela gruppens totala 
informationsbehov med alla individuella variationer. Det vi också ämnar redovisa i denna 
uppsats ar denna totalitet och inte dess representativitet och pålitlighet. Vi har enkelt uttryckt 
inte matt något informationsbehov utan försökt förstå detsamma. 

Ett av de huvudproblem (se 2.1.2) som denna uppsats står inför ar hur det som utfördes som 
ett uppdrag för ett företag skall kunna betraktas som relevant för rent vetenskapliga syften. Vi 
kommer att i detta kapitel (i kapitel 3 blir tillvagagångssattet annorlunda) försöka oss på 
denna transformation, val medvetna om de vanskligheter vi står inför, genam att använda oss 
av de kriterier som är centrala för den kvalitativa m e t ~ d e n . ~  Dessa kriterier delas upp i två 
grupper: 

1. kriterier som rör forskarrelevans 
2. kriterier som rör aktörrelevans 

, i. x 

I den första gruppen fokuserar man sig till vilket bruksvärde resultaten har - dvs utgör 
resultatet en grund för ny kunskap och ny medvetenhet. Vidare galler det att pröva resultatets 
Jorståelsevarde, ger resultaten en grundval för en mer total och fördjupad förståelse av det 

@ fenomen man undersöker. Dessutom ar det bra om resultaten kan medverka till skapandet och 
utvecklandet av nya teoretiska kunskaper om begrepp och modeller - dvs utveckla 
teoribildningen. 

Den andra gruppen inriktas på fyra olika faktorer. Dels skaframstallningen eller 
beskrivningen av de problem och faktorer man undersökt vara tackande och korrekt. Ett . 
annat kriterium ar provokationskriteriet som poängterar hur viktigt det ar att med resultaten 
skapa reaktioner hos den undersökta enheten eller enheterna. Den tredje faktorn ar 
egenuppleve~lsen som handlar om, i vilken grad undersökningen medverkar till att den 
undersökande får en battre förståelse av och medvetenhet om sig själv. Det sista kriteriet 
benämns praxiskriteriet och syftar till att resultaten skall vara till gagn och eventuellt bidra . 
till att förändra praxis hos de undersökta enheterna. 

' Ekholm, Fransson (1992), s. 13 
"olme, Solvang (1991), s. 100 

Ibid. S. 102 
Framställningen av dessa kriterier b y g e r  helt på Holine, Solvang, s. 105f 
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I detta kapitel skall vi ta hänsyn till och diskutera resultaten utifrån dessa kriterier - utom vad 
gäller provokationskriteriet och egenupplevelsen som vi finner vara alltför diffusa kriterier 
och i sammanhanget aven irrelevanta. I 

l 

Nar det sedan galler analysen av materialet - dvs intervjuerna - finns det en stor skillnad 
mellan det ventenskapliga perspektivet på detta och det perspektiv vi anlade för uppdragets 
genomförande. För uppdraget gjordes analysen enkom för att få fram information om ett 
behov som skulle tillfredsställas - all annan information var ointressant och sållades bort. I det 
mer vetenskapliga perspektivet torde annan information också vara av värde och vi väljer nu 
att både redogöra för den analysmetod som användes för uppdraget och den mer 
vetenskapliga analys som gjorts i efterhand. 

Holme och Solvang skiljer mellan två olika slags analyser vid kvalitativ metod, dels en 
helhetsanalys och dels en del ana ly^.^ Den förstnämnda innebär att den insamlade 
informationen - intervjuerna - först får mening när den sätts in i det sammanhang i vilket den 

@ hämtades. Man valjer vissa aspekter och områden som man arbetar med. I detta kapitel 
kommer en variant av helhetsanalysen att användas i avsnitt 2.3.1 där förstudien och 
intervjuerna analyseras gemensamt för att visa gruppens position i förhållankle till det övriga 
företaget och i avsnitt 2.4.1 mer i enlighet met Holme/Solvang. Den andra analysmetoden, 
delanalys, utgår i f r h  att man kan kategorisera påståenden i intervjuerna som man sedan 
ställer upp i tabellform. Denna metod kommer att användas i avsnitt 2.4.2. 

En åtminstone besläktad metod till delanalysen användes vid uppdragets genomförande. Dar 
gällde det att spjälka den intervjuade gruppens behov, kartlägga begrepp och områden 
gruppen använde och verkade inom samt att visualisera detta på ett papper. Sedan 
strukturerades begreppen på ett för gruppen själv lättillgängligt sätt i form av hemsidor i 
hypertextformat. 

Närmare diskussion om analysmetoderna avhandlas i de aktuella avsnitten. 

2.1.4 Begreppet Information 

Innan vi går vidare finns det anledning att kort diskutera det synnerligen svårhanterliga 
begreppet information. Har, såväl som i fortsättningen, finns en skillnad mellan uppdraget 
och den uppsats som det resulterar i; nämligen att uppdragsgivaren aldrig gav någon 
definition av vad denne menade med information. Nar vi alltså nu närmare granskar 
begreppet ar detta ett studium i efterhand. Läsaren kommer aven-i fortsättningen att se denna 
skillnad, dar uppdragsgivaren gav få, om några, definitioner av, åtminstone för vetenskapliga 
ändamål, grundläggande begrepp. Detta ar alltså något som görs i efterhand. 

Inom kommunikationsvetenskapen har man ställt upp tre kriterier fö; begreppet'information. 
Wiio skriver: 

Det finns ingen allmängiltig definition på information. I allmänhet säger 
man att informationen: 1. minskar okunnigheten om något genom att 
minska antalet alternativa valmöjligheter 2. skapar ordning 3. är 
överraskande. Information ar alltså ett relativt begrepp: vad slom ar 
överraskande och obekant beror på mottagaren." . . 

Palm och Windahl definierar begreppet: "Information brukar vi reservera för innehållet i 
kommunikationsprocessen. Ju mer av informationsinnehållet som vi uppfattar som ny och 
relevant, desto större blir informationens informativitet."' Har ser man alltdå tydligt till 
informationen som en del av kommunikationsprocessen. För vårt uppdrag var inte 
informationens förhållande till kommunikationsprocessen av större betydelse, då vi hade till 

Ibid. s. 1 19 
Wiio (1 985), s.53 

' Palm, Windahl ( l989), s. 13 



uppgift att återvinna efterfrågad information. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen som denna uppsats tillhör verkar man 
folkusera sig mer till de semantiska distinktionerna mellan Information, Data, Kunskap etc. 
Soergel skriver apropå information och data: "The terms data and information are easily 
understood intuitively, but their precise definition is bedeviled by the problem of 
distinguishing between form and content."' Data ar för Soergel något mer form-orienterat; 
data refererar ofta till en sträng av symboler oavsett dessa symbolers mening. Information är 
däremot något innehålls-orienterat. 

Meadows agnar ett helt kapitel åt att försöka skapa distinktioner mellan olika begrepp som 
information, data, nyheter, kunskap och aven vishet. Han definierar data som en sträng av 
elementära symboler som egentligen inte behöver ha någon mening för någon aven om det ar 
nödvändigt att de har ett "varde" (i meningen att de kan uttolkas). Utan snarare är data 
symboler s o p  är identifierade, men inte utvärderade eller tolkade. Så långt överrensstämmer 
det med Soergel, men Meadows har ett något annat perspektiv på information. Han skriver: 
"Information to most of us, has meaning, but whatever it is that makes a set of data into 
information exists outside the data and in the interpreter, be that a person or computer- 
program."' Det tycks alltså som om det ar den tolkande som avgör om en sträng av data är 
informationeller ej. Detta ar val rimligt att tanka sig, men frågan inställer sig då om man i 
sådana fall kan tala om relevant eller irrelevant information? Om den tolkande avgör ifall ett 
budskap ar information eller bara data kan man tanka sig att det endast ar det som har mening 
- d v s ar relevant för den tolkande - som ar information. Den irrelevanta informationen borde 
alltså betraktas som data snarare än som irrelevant information. Här kommer vi in på en 
ytterligare definition som Meadows ger, nämligen "that infoinzation is data that changes the, 
state of a system tlzat percieves it ".l0 Om man, för att låna Meadows eget exempel, är . 
student och sitter och dagdrömmer under en föreläsning ar det.som föreläsningen handlat om 
inte information. Har man däremot lyssnat uppmärksamt och lart sig nigot nytt har 
föreläsningen innehållit information. Problemet med denna definition ar densamma som med 
den tidigare: vad göra med begreppet irrelevant information? Irrelevant information förändrar 
knappast det system som tagit emot den, kan man då överhuvud tala om information? 

För vårt uppdrag gjordes inga distinktioner mellan data, information etc. utan information var 
det som den undersökta gruppen betraktade som information. Detta praktiska synsätt får vi 
också ett visst stöd för hos Meadows: "For any given message or text, the determination of 
wether it is data or information, or c0ntains.new.s or wisdom, is in the mind of the beholder. 
and not in the recorded symbols." l '  Hur vi an hade definierat begrppet information var det, för 
uppdragets genomförande, viktigare att få en uppfattning om vad gruppen i konkret mening 
betraktade som information. 

2.2 INFORMATIONSBEHOV m 
2.2.1 Informationsbehov - vad ar det? 

En förutsättning för vårt uppdrag var att gruppen vi analyserade hade ett informationsbehov. 
Det fanns i sammanhanget ingen anledning att, som någon Descartesinvid brasan, tvivla på 
existensen av ett sådant behov - tvärtom, att satta sig och reflektera över detta hade 
förmodligen varit förödande för uppdragets genomförande. Däremot kan det finnas anledning 
att i efterhand studera vad ett informationsbehov egentligen ar. Det skall vi göra i det följande 
utan att för den skull försöka. besvara frågan fullödigt utan snarare ge en orientering i tidigare 
forskning kring begreppet. Att frågan ar intressant speglas inte minst av följande citat hämtat 
ur Soergel: "Knowing about the user's [informationlneeds, actively identifying them, is 

Soergel (1985),s. 16 
g Meadows (1992),s.21 . 

'O Ibid. s.22 
l' Ibid.s.20 
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among the foremost responsibilities of an information professional." '' Förutsättningen för 
detta är ju att det existerar ett behov och Soergels syn på detta behov ser ut enligt följande: 
Man har en bild av ett önskat tillstånd och en bild av ett faktiskt tillstånd (Soergel 
exemplifierar med föräldrar som studerar sitt barns läsfärdighet) och konstaterar att det råder 
ett glapp mellan de båda. Ett informationsbehov uppstår för att lösa problemet och bringa den 
faktiska och den önskade bilden samman. l3 

Ingwersen och Wormell skriver apropå informationsförmedlarens roll i informations-systemet 
att ett "informationsbehov kan opstå ud af sociale og psykologiske sammenhange". l4 Det 
psykologiska sammanhanget utgår från den enskilde individen som känner en ofullständighet 
i sin bild av världen och därför söker information för att få en "klarare" bild av världen. 
Taylors berömda modell för hur informationsbehovet utvecklar sig i fyra stadier behöver vi 
inte här återigen redogöra för,I5 men val den utvecklade modell som Ingwersen och Wormell 
föreslår. De beskriver i tio steg hur sökprocessen efter information ser ut - här skall vi dock 
bara redovisa de tre första (fritt översatt från danska): l" 

0 1. Användaren [av informationssystemet] befinner sig i en problemsituation eller har en 
uppgift som kräver sin lösning. 

2. Användarens informationsbeteende beror av en insikt i hans avsaknad på kunskap i 
förhållande till problemet eller uppgiften för handen. 

3. Användaren försöker lösa denna otillräcklighet genom att söka information i ett system. 

Detta synsätt tar alltså sin utgångspunkt i den enskilde individens beteende. 
Informationsbehovet ar alltså ett resultat av en problemsituation som måste lösas. " 

Det sociologiska synsättet innebar att man mer ser till gruppers informationsbehov, men även 
här fokuserar man sig till informationsbehovets ursprung i problemlösnings- och 
beslutssituationer. Man kan här anföra Allens undersökning, där han talar om en "start toward 
relating information source to problem-solving function". Allens perspektip är uttalat 
sociologiskt. 

Höglund och Persson, som också främst studerar gruppers informationsbehov, anger två typer 
av informationsbehov för olika verksamheter - de regelbundna och mer tillfälliga behoven. I 
en figur visar de vad som hör till respektive grupp: l y  

l 

REGELBUNDNA BEHOV 
Aktuell bevakning - att hålla sig ajour med nyheter 
Irzfomzntiorz för dagligt bruk - att få tag i uppgifter som behövs löpande, t ex handböcker, 
tekniska data, metoder etc. 
Stimularzs - att få uppslag och nya idéer 

@ Aterkoppling - att få reaktioner på eget arbete från kolleger. 
TILLFALLIGA BEHOV 
Rerrospektiva sökrzingar - att lära känna tidigare arbeten inom området . 
Instruktion - att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper 
Konsultatiolz - att få fardiga lösningar eller expertråd 

Vi kommer att få anledning att diskutera denna indelning senare och jämföra den med 

l* Soergel , s. 44 
l3 Ibid.s.14f 
l4 Ingwersen, Wormell (1990), s.24 I 

l5 Se exempelvis Ingwersen, Wormell, s. 25 
l6 Ibid.s.26 
" Detta behov kan sedan spjälkas vidare till olika behovstyper, ibid.s. 29 
l8 Allen (1969), s.6 
l9 Höglund, Persson (1 985), s.45 



resultatet av vår undersökning. 

Dessa synsätt - det psykologiska och det sociologiska - lyckas skapa klara modeller för hur 
informationsbehovet uppkommer och hur det skall tillfredsställas, men de diskuterar i mindre 
grad den grundläggande filosofiska frågan; vad är behov? Detta skall, om än summariskt, 
diskuteras i det följande. 

2.2.2 Exkurs: Mänskliga behov - filosofiska aspekter 

Det kan tyckas som en onödig utvikning att i detta sammanhang studera de mer filosofiska 
sidorna av de mänskliga behoven, men vi har funnit att en sådan exkurs - förutsatt att den 
hålls kort och sammanfattande - ändå kan vara av intresse. Begreppet behov (och därmed 
informationsbehovet inräknat) rymmer nämligen inga självklarheter och står under ständig 
diskussion. 

I förstone kanske begreppet behov inte verkar vara filosofiskt problematiskt. Man tycker att 

O begreppet "suggests that its content is unproblematic - that what is 'needed' is necessery and 
therefore incontestable" som Springborg skriver.'" Från en lite annorlunda, mer 
naturvetenskaplig, aspekt tycks inte heller begreppet problematiskt; behov är det naturliga, 
spontana, universella som står över alla moraliska och kulturella krav och utgör en 
nödvändighet för överlevnad. Man talar då om de grundläggande fysiska behoven av sömn, 
föda, värme, skydd och reproduktion. 

Det är först när man börjar utgå ifrån att människan är en varelse som utmärker sig gentemot 
den övriga biologiska världen (djur och växter) som något mer speciellt, som man frestas att 
tala om detta speciella i termer av behov. Man tänker sig då att människans existens rymmer 
möjligheter och potentialer (som det är möjligt att utnyttja men också förverka) medan 
exempelvis djurvärldens existens är oföränderlig, styrd endast av instinkter. I det 
sammanhanget verkar begreppet behov vara användbart. Behov antyder en strävan, ett begar, 
en motivation mot något och kan låta sig förstås som ett mål-orienterat anspråk. Alltifrån 
Aristoteles via Hegel till existensialisterna har man i filosofiska sammanhang sett strävan, 
begar som något symptomatiskt för den mänskliga existensen. Människan är ofullkomlig till 
sin natur och begar saker från sin omvärld för att upprätthålla och fullgöra sin existens. Begär 
och behov visar människans egna ansträngningar att tillfredsställa sig själv och utveckla sin 
identitet. 

Informationsbehovet blir, med detta betraktelsesätt, då ett behov av kunskaper för att kunna 
lösa problem för att fullända sin existens. Vi kan se att detta betraktelsesätt, åtminstone på 
ytan, tycks ligga nära de synpunkter som redogjordes för i avsnitt 2.2.1 

Man kan också se begreppet behov ur en annan synvinkel. Om man anser att kopplingen 
mellan människa och natur är starkare och behoven är medfödda och en del av den biologiska - 

o strukturen blir behoven en förutsättning för den mänskliga naturen. Man kan exemplifiera 
med Freuds teori att människan begar lust och undviker smärta. I detta sammanhang styr 
behoven mer direkt den mänskliga naturen. 

Informationsbehovet skulle här - såvitt man anser det vara möjligt att integrera det - mer 
handla om att vinna kunskaper för att tillfredsställa de grundläggande begären av exempelvis 
lust eller befrielse av smärta. 

Ett tredje sätt att se på begreppet behov ar följande: om människans natur skiljer sig från 
djurens just därför att målsättningen för människan ärtippen och det goda för henne inte är 
biologiskt betingat eller bestämt av instinkt, är det lätt att använda begreppet behov för att 
referera till de krav som uppställts för "det goda livet". Här handlar det främst om de 
moraliska, kulturella behoven för människans självförverkligande, där de medfödda mer 
animala behoven framstår som behov av ett annat slag. Det går en linje av tänkare från Marx 
fram till Erich Fromm och Maslow som förfäktat sådana teorier. 

Springborg (1981),s.252. Resonemanget i det följande bygger helt på Springborg s. 252-274 och därför ges här 
en generell hänvisning till detta avsnitt. 
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Sätter man in informationsbehovet i detta sammanhang handlar det om att vinna kunskaper - . 
att få den information man behöver - för att leva "det goda livet". Anser man att demokrati; i& 
en del av det goda livet måste man ha tillgång till fri information om de olika politiska 
partierna för att kunna göra ett demokratiskt val. 

Av de olika betraktelsesätten att döma tycks begreppet behov om man skrapar lite på ytan 
vara ett tamligen komplicerat begrepp och tillåta en stor vidd i tolkningen. Ytterligare 
komplext blir det av att vi aven till vardags använder det i ett flertal betydelser. Springborg 
refererar till en Paul Taylor som visar att begreppet kan användas i minst fyra kategoriskt 
olika betydelser: 

1. För att visa att något behövs för att tillfredsställa en regel eller lag, "Jag behöver en P-biljet 
för att kunna parkera här". 
2. För att visa medel att nå målet, "Han behöver en doktor (för att bli frisk)". 
3. För att beskriva drifter, medvetna och omedvetna. 
4. För att göra normativa rekommendationer, "Människor behöver frihet". 

Taylor pekar också på att man ofta blandar samman de faktuella behoven (1,2,3) och de 
normativa värderingarna (4). Skipborg skriver som en förklaring till Taylor: "The assumption 
that a need once emperically established should be satisfied is due to a confusion between the 
factual nature of these claims and the normative character of the type of claims that fall under 
4."" Detta innebär alltså att bara för att man har konstaterat ett behov behöver detta därmed 
inte tillfredsställas. Detta låter naturligtvis något kontra-intuitivt och det har heller inte stått 
oemotsagt genom åren. Har kan vi inte föra den diskussionen utan nöjer oss med att ha visat 
på några knepigheter med behovsbegreppet och därmed begreppet informationsbehov. 

2.2.3 Näringsliv och informationsbehov - modeller, metoder 

Det har gjorts och görs mycket inom området information och näringsliv som finns 
dokumenterat. I detta avsnitt skall vi främst koncentrera oss på en modell för naringslivets 
informationsbehov som Sgren Elle skapat och en praktisk metod som presenterats av 
Frankelius och Rosén. Här redogör vi i huvudsak för hur modellen respektive metoden ser ut 
för att i ett senare avsnitt (2.5.2) jämföra dem med vårt tillvägagångssätt. 

Elles modell ställer kravet på sig att den ar i stånd till att tacka alla aspekter av näringslivets 
informationsbehov och huvdmålet blir en beskrivning av hur naringslivet löser sitt behov - - 
vilken information man är intresserad av och varifrån och hur den skaffas. Det gör att 
modellen får fler infallsvinklar. Man kan, enligt Elle, se informationsbehovet i förhållande 
till: 

* hela infon~zationsnznssan - vetenskaplig och teknisk information, administrativ och 

(D 
ekonomisk information, politisk och regelverksorienterad information. 
* den verksanzlzet som skall anvärzda informationen - forskning och utveckling, produktion 
och marknadsföring. 
* verksamheten sonz ett öppet system i samspel med omvärlden - gentemot kunder, 
leverantörer, konkurrenter, reglerande grupper. 

Dessa infallsvinklar blir till den modell som skall kunna användas för att strukturera både 
intervjuerna och efterbehandlingen. Man skall, med andra ord, redan innan man kartlägger 
informationsbehovet ha denna modell som utgångspunkt och låta strukturera sina intervjuer 
efter det. Detta är ett annat förfaringssätt en det vi anlade. Elle hävdar också: "Skall modellen 
vzre effektiv i så henseende, må den også tage udgangspunkt i den opfattelse og terminologi 
der findes i erhver~slivet."~~ Detta ar, enligt vår uppfattning, en viktig poäng då vår erfarenhet 
från uppdraget var att ett begrepp inom naringslivet kan betyda något tämligen annorlunda &I . 

Ibid. S. 253 ' , 

" Elle (1985), s.24f 
a Ihid. s.25 



vad samma begrepp betyder inom den akademiska sfären - begreppet "metod" ar ett sådant 
begrepp som har olika betydelser. 

Problemet med modellen, menar Elle, är att den är mekaniskt-rationell och bygger på 
föreställningen att beslutsfattande är en valövervägd handling där alla alternativ vagts in.24 
Som vi ser kommer beslutsprocessen in här i bilden. Informationsbehovet står inte bara i ett 
förhållande till problemlösning men aven till beslutsfattande - något som ju ar vitalt inom 
näringslivet. Enligt Elle står beslutsfattande i förhållande till information enligt följande:25 

* Beslut utan någon särskild risk inbyggd: beslutsfattaren kommer att ha litet intresse för 
information. 
* Beslutssituationer där alla alternativ verkar leda till obehagligheter: 

Utan tidspress: 
Beslutsfattaren har ovilja mot all information som 
leder tanken till problemet. 
Med tidspress: 

(.D Beslutsfattaren kommer att söka och använda 
information som stöder hans egen uppfattning. 

* Beslutssituationer med stor risk, men med tron på att en tillfredsställande lösning kan 
finnas: 

MeK tidspress: 
Beslutsfattaren kommer att vara öpen för all 
information, men p g a pressen kommer urskillningen 
mellan väsentlig och oväsentlig, trovärdig och icke-trovärdig, stödjande eller 
motsägande information att brista. 
Utan tidspress: 
Beslutsfattaren ar öppen för för all information, 
såväl stödjande som motsägande. 

Vi skall inte här gå vidare in på informationsbehovets förhållande till beslutsprocessen, då 
detta förhållande inte mer an antydningsvis spårades i vårt uppdrag, utan hänvisar iställlet 
generellt tillElle. Däremot kan vi konstatera att beslutsfattande är en viktig beståndsdel när 
man diskuterar vad information ar (se 2.1.4). Soergel skriver exempelvis: "Information is 
often defined as 'data useful for decision making' 

Frankelius och Rosén försöker skapa en praktisk metod för att kunna kartlägga ett företags . 

informationsbehov. "Metodens utgångspunkt", skriver de "är att den person som kan 
informationshantering - gärna en utomstående - går in i ett företag och leder arbetet. Skälet är 
att en utomstående kan se verksamheten med 'öppna ögon'."" Detta ar i stora drag detsamma 
som utgångpunkten för vårt uppdrag. Deras metod ar synnerligen praktiskt inriktad och har 
såsom vårt uppdrag inga primärt vetenskapliga ambitioner och blir därför extra intressant för 
oss. Vi kommer därför att rätt ingående redogöra för denna metod så att läsaren kan jämföra 
den med vårt tillvägagångssätt (lägg främst märke till de frågeställningar som tas upp hos 
FrankeliusRosén och jämför med vår intervjumall, avsnitt 2.3.2). 

Metoden genomförs under två arbetsdagar där man den första dagen presenterar metoden, 
.diskuterar företagets omvärld, bestämmer informationsbehovet samt väljer åtgärder. Under 
den andra arbetsdagen som inträffar flera veckor efter den första utvärderas de åtgärder som 
vidtagits sedan förra mötet, ytterligare informationsbehov som kommit i dagen listas samt att 
metoden som sådan åter in~trueras.~Wet är meningen att en arbetsgrupp bestående av VD, 
ledningsgrupp, produktchef etc. skall delta i arbetet. Det kan också, vilket mer liknar vårt fall, 
vara fråga om en affärsenhet i ett större företag. 

24 Ibid. s.26 
" Ibid. s.27 
" Soergel, s. 17 

Frankelius, Rosén (1990), s. 50 
Ibid. s. 51f. Fortsättningen bygger helt på dessa sidor. 
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Mer precist inleds arbetet med ett förberedande föredrag som skall lägga grunden till ett 
gemensamt tänkande i arbetsgruppen. Detta följs av en genomgång av företagets affärsidé, för 
att kunna göra en "grovsållning" av de företeelser i omvarlden som överhuvudtaget ar 
relevanta för företaget. De frågor som härvid bör behandlas ar: 

- Vilka typer av kunderlmarknader vill man vanda sig till? 
- Var finns dessa kundgrupper? 
- Vilka behov vill man lösa åt kunden? 
- Vilka produkttyper vill man erbjuda? 
- Vilken teknik villlkan man utnyttja? 

. Diskussionen kan senare drivas på inom olika områden som kan vara intressianta för företaget, 
exempelvis Forskning och Teknik, Substitut (dvs vilka produkter som skulle ersätta företagets 
produkter om dessa inte fanns på marknaden), Kunder, Konkurrenter, Legala/Polisiära och 
Sociala frågor, samt Leverantörer. 

Nästa fas i metoden ar den kreativa fasen. Där ar det meningen att deltagarna i arbetsgruppen 
helt ohämmat skall komma på så många företeelser och faktorer i omvarlden som möjligt som 
kan tänkas påverka företaget direkt eller indirekt, på kort eller lång sikt. De får ge vilka 
förslag som helst - hur fantasifulla de an kan verka och synbarligen irrelevanta. Faktorerna 
kan vara både långsikta (typ konjunkturlägen) eller kortsiktigt operativa (typ konkurrenternas 
nästa produktlansering). 

Efter denna fas börjar man analysera betydelsen av de företeelser och faktorer i omvärlden 
som man i den tidigare fasen kommit på och sedan listat. Man går igenom de framkomna 
företeleserna och faktorerna och diskuterar deras respektive påverkan på företaget - detta sker 

. 

med hjälp av en matris som Frankelius och Rosen tagit fram." Varje företeelse och faktor 
bedöms på kort ochfeller lång sikt. Diskussionen bor ebba ut i konsensus innan slutsatserna 
skrivs ned så att den kritiska distansen vidmakthålls. 

Den näst sista fasen i metoden blir att bedöma företagets nuvarande kunskap om företeelserna 
.och faktorerna - detta görs också med hjalp av en rnatri~.~" Här väger man mängden (nivån) av . 
kunskap om företeelsernalfaktorema samt tillförlitligheten hos desamma. Man bortser här 
från hur företaget påverkas utan beaktar endast den kunskap man anser sig ha. Har ar det 
också viktigt att man motiverar varför man anser att kunskapen om en viss företeelse ar hög 
respektive låg. 

Den sista fasen i metoden innebär att man jämför de båda matriserna. Resultatet av denna 
jämförelse ger en indikation på om mer information bör skaffas fram (informationsbehovet) 
eller om man lider av ett informationsöverflöd. Frankelius och Rosén påpekar: 

Det ar inget självändamål att skaffa mer information. Det viktiga ar att man 

(D 
efterfrågar och skaffar fram den information som man verkligen 
behöver[ ...l och att man hanterar och utnytjar informationen mer 
systematiskt. Metoden ska alltså bl a identifiera överflöd av information 
som ar av ondo.3' 

Eftersom både modellen som Elle presenterar och metoden som Frankelius/Rosén lanserar är 
så praktiskt inriktade ar det svårt för oss att komma med någon mer teoretisk kritik av dem. 
Det skulle därvidlag behövas något genomfört och dokumenterat arbete som använt antingen 
modellen eller metoden för att utvärdera värdet av dem. Däremot kan vi jämföra vårt eget 
tillvägagångssätt med dessa och detta görs i avsnitt 2.5.2. Har vill vi dock havda att ett 
problem med Frankelius och Roséns metod ar, ifall den skulle tillämpas på Ericsson, att det 
inte är så säkert att en liten arbetsgrupp, även om det var frågan om den absoluta toppen i 
koncernen, skulle kunna kanna till kunskapsnivån hos samtliga anställda på ett företag som 



, har ca 80.000 anställda. Visserligen talar man om att det kan röra sig om affärsenheter på 
större företag och det skulle alltså vara tal om färre anställdas kunskapsnivå, men en viss 
skepsis inställer sig ändå. 

Därmed kan vi titta närmare på gruppen som vi hade i uppgift att analysera. 

2.3 KARTLAGGNING AV ETT INFORMATIONSBEHOV 

2.3.1 Den valda gruppen 

Nar vi nu beskriver gruppen, eller enheten som den fortsättningsvis kommer att kallas, och 
dess förhållande till övriga Ericsson kommer vi att använda oss av den information som vi 
utvann dels ur den förstudie vi gjorde och dels från intervjuerna. Detta beror på att många av 
intervjupersonerna (men inte alla) valde att beskriva hela enhetens riktlinjer i samband med 
att de beskrev sitt eget arbete. 

Förstudien genomfördes,dels genom att vi fick åhöra ett föredrag om enheten hållet av en 
medlem, dels genom att vi studerade det material som gruppen låtit publicera både 
elektroniskt (de hade en egen "offentlig" hemsida på Ericsson Corporate Networks (ECN) 
webserver) och i en trycksak som spreds internt över företaget. Har kommer vi endast att 
hålla isar och redovisa de olika kallorna när vi finner anledning till detta och istället satta 
åskådligheten i centrum. Det är viktigare för läsaren att förstå enhetens position i förhållande 
till det övriga företaget an att vi redovisar exakt varifrån vi hämtat uppgifterna. Vi har har 
också beaktat att en del av informationen - detta galler exempelvis det som fanns elektroniskt 
tillgängligt via enhetens hemsida på ECN - inte ar offentlig utanför koncernen och vi darför 
inte kan referera till den i direkta citat. En del information vi redovisar - främst av teknisk ' 

natur - är också mer eller.mindre förenklad och detaljer (företagsnamn, typer etc.) har tagits 
bort för att detta kan vara "känsligt" och för uppsatsen dessutom ointressant. Ytterligare en 
anledning till att vi emellanåt utelämnar information eller undviker direkta hänvisningar är att 
vi i möjligaste mån vill skydda intervjupersonernas anonymitet. Visserligen har svaren i 
intervjuerna ingen personlig karaktär utan avser arbetets genomförande och 
informationsbehovet, men vi väljer ändå har att vara restriktiva. 

Ett problem som alla riktigt stora koncerner står inför är att samordna verksamheter. Ofta är 
de nuförtiden organiserade så att varje enskilt företag i koncernen, och varje enskild 
avdelning inom företaget i sig, organisatoriskt har en självständig stallning gentemot 
koncernen, med eget ansvar för ekonomi och planering. Ericsson ar inget undantag. Detta 
innebar, speciellt vad avser databehandlingen och den elektroniska kommunikationen, att 
olika enheter använder olika standarder vilket kan försvåra den övergripande samordningen 
inom hela koncernen. Ericsson har därför tillsatt en IT,styrelse som skall skapa riktlinjer för 
informationsteknologin inom företaget. Den har till uppgift att utarbeta policyn och 
standarder för företaget. Den enhet vi analyserade var underställd denna styrelse. Om man 
alltså battrevill förstå enhetens verksamhet måste man se till den IT-policy som utarbetats av 
IT-styrelsen. I en trycksak från 1995 ges de övergripande linjerna. Har skriver man: "This 
policy, besides providing a common view of Information Technology, will enable integration 
of various aspects of our business through computer systems that interwork to make data 
accessible across business and geographic boundaries."" Detta innebär ett antal mål för 
inf~rmation~steknologin av vilka vi redovisar de viktigaste i detta sammanhang: 

- Alla Ericssons anställda skall ha möjlighet att gå in i systemet var som helst, nar som helst 
och - genom att identifiera sig själva - få tillgång till den information de är behöriga till. ' 
- Användargränssnitten skall vara självinstruerande, latta och effektiva att använda. 
- All företagsinformation av generell karaktär skall vara tillgänglig elektroniskt, vilket gör 
distribution av information på papper onödig. 
- Data skall endast laggas in en gång med definierad ansvarighet och äganderätt. 
- Data granssnitt skall vara väl definierade och omvandlade till produkter." 

Information Technology Policy (1995), s.4 

Översattning från trycksak, ibid. s.6 

14. 



IT-policyn omfattar också frågor om säkerhet för informationen (att behålla den oåtkomlig 
bakom "brandvaggen") samt utvärdering av hås-d- och mjukvara. 

Enheten, vi anlayserade, ar som nämnts, underställd denna IT-styrelse och är den som i 
konkretare mening skall genomföra standardiseringen och arbeta med frågorna vaPför och 
vad som måste göras. Därefter ar det meningen att Ericsson Data (EDT) - den enhet som var 
vår uppdragsgivare - eller någon annan enhet eller företag skall försöka implementera 
lösningen och alltså arbeta med frågeställningen hur det skall göras. Detta enligt figur 1: 

KONCERNLEDNING 

IT Styrelse 
Riktlinjer 

I 

Enheten 
Vad? Varför? 
Pro j ekt 

Andra enheter El Hur? 
Implementera 
lösningar 

FIGUR 1 



För att genomföra detta har man delat upp enheten på tre huvudområden: 

1. Policies och koordination; där man arbetar med säkerhetsfrågor ECN och 
utvärdering av leverantörer för den utifrån kommande tekniken - hårdvara, mjukvara. 
2. IT-infrastruktur; dar man arbetar mer tekniskt med Ericssons Mail-system, 
databashantering samt nätverkets tekniska sidor. 
3. Affärsapplikationer; dar man utvärderar existerande och kommande applikationer. 

Detta åskådliggörs bättre i figur 2: 

.................................... ..... :.c.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
Affarsapplikationer 

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiii:iii:ii:':i:i:i:;i;:? 

Administration 
1 person 

FIGUR 2 

....... .......... :'.'.'.'.'.'.... E ........ ....................... 

CHEF 
1 person 

Enheten betår av tolv personer sammanlagt och det ar också, vilket tidigare nämnts, så många 

@ som vi intervjuade. Vi kommer att i ett senare avsnitt gå in på hur de enskilda medarbetarna 
arbetade. 

För att göra detta mer lättbegripligt låter vi ett citat av enhetens chef karaktärisera enhetens 
arbete: 
- Det ar Ericssons ledning som sagt att vi måste samordna en del av IT. Vi måste skapa en 
slags lagstiftning. Jag brukar saga att vi är ett stadsarkitektkontor för Ericssons interna 
datahandel, för det ar ungefär vår roll. Vi skapar regler och lagstiftning för Ericssons olika 
enheter för att hitta gemensamma nämnare. Det ar vår uppgift. Sedan ar det styrelsen som 
bestämmer hur det konkret ska se ut och det kan bli hur brett eller smalt som helst. Vi 
försöker vara så lite klåfingriga som möjligt för det ar verksamheten som ska avgöra vad 
verksamheten behöver. 

'9 

Det säger sig nästan självt att en sådan har grupp behöver vara ute på faltet och skapa 
kontakter. Aterigen chefen: 
- Vi har ar mycket beroende av stora kontaktnät. Vi kan inte sitta i vår ensamhet och hitta på 

9 



saker. Vi måste fråga verksamheten vad verksamheten behöver och sedan filtrera det och 
plocka ihop det till en lösning som alla kan köpa. 

Dels håller man kontakten 'med de IT ansvariga på de olika affärsområdena, vilka på Ericsson 
ar organiserade enligt figur 3: 

LME STAB 

1 ans. 

CEC = Corporate Executive Conmritee 
LME = LM Ericsson (koncern) 
BX = Telekommunikation (affärsområde) 
BR = Radio (affärsområde) 
BZ = Företagsnät (affärsområde) 
BD = Försvarsteknik (affärsområde) 
BC = Kabel, komponenter (affärsområde) 

FIGUR 3 

Dels försöker man skapa kontaktnät av geografisk karaktär. Man har bildat olika 
referensgrupper bestående av verksamhets- och IT ansvariga som indelats i en nordisk, en . 
europeisk, en amerikansk och nyligen också en asiatisk referensgrupp. 

Med detta har vi visat dels de övergripande målen för enheten och dels hur den står i 
förhållande till den övriga koncernen så överkådligt som möjligt. Att detta nästan med 
nödvändighet blir snårigt beror på att Ericsson ar ett gigantiskt företag som dessutom har en 
företagsstruktur med en etthundratjugo årig historia. 

2.3.2 Intervjuerna 



Som framgick av avsnitt 2.1.3 genomförde vi en kvalitativ intervjuundersökning, vilket 
konkret innebar att vi träffade samtliga medarbetare i den undersökta gruppen och samtalade 
med dem om deras arbete och informationsbehov. Samtalen spelades efter samtycke in (ingen 
av de tolv medarbetarna avböjde inspelning av samtalet). Längden på intervjuerna varierade 
från ca 15 minuter till över en timme. Detta berodde på att några var mycket klara över sitt 
informationsbehov och kunde summera detta omedelbart medan andra mer ville diskutera sig 
fram till sitt behov. Vi hade innan intervjun skickat de övergripande frågeställningarna (se 
nedan, fast i förkortad version) till gruppen för att ge dem tid till reflektion. 

Vi använde oss inte av något standardiserat frågeformulär för intervjuerna utan använde oss 
av följande manual som vi i detta avsnitt kommer att di~kutera:~' 

Arbetssituation : 
- Vad går ditt nuvarande arbete ut på? 
- Vilka ramar har du för ditt arbete? 
- Vilka är dina kunder? 

(D - Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
- Vilka projekt håller du på med för närvarande? 
- I vilka projekt kommer du att vara involverad den närmaste tiden? 
- Vilka medarbetare har du mest kontakt med i ditt arbete? 
- Vilka, förutom dina medarbetare, har du mest kontakt med? 
- Vilka andca avdelningar inom ditt företag har du kontakt med? 

Infornzation : 
- Varifrån hämtar du din externa information? 
- Varifrån hämtar du din interna information? 
- Vilket av dessa båda använder du mest? 
- Använder du dig huvudsakligen av pappersbaserad, muntlig eller elektroniskt lagrad 

information? 
- Hur går du till väga nar du söker och anskaffar information i dagsläget? 
- Har du några tankar om hur du skulle vilja söka och anskaffa information i framtiden? 
- Anser du att den information du har idag är tillräcklig för dig och ditt arbete? 

Anledningen till att frågorna delades in i två grupper var att vi dels skulle få en uppfattning 
om hur man arbetade, för att, om möjligt, kunna finna information medarbetarna eventuellt 
själva inte tänkt på, och dels hur de i dagsläget såg på sin egen informationshantering. 
Utgångspunkten för uppdraget var, som nämnts, att det existerade ett informationsbehov, men 

f 
det var ju inte säkert att den intervjuade gruppen uppfattade det på det viset. Ytterligare ett 

a .  skäl till att manualen blev som den blev var att vi tänkte oss att om någon (och detta 
inträffade vid ett tillfälle) inte hade någon som helst uppfattning om sitt eget 
informationsbehov kunde man koncentrera sig på att diskutera dennes arbete istället (något 
som ju de flesta gärna talar om) för att se om något behov förelåg. Det visade sig också att 

(D denne medarbetares behov sammanföll med flera av de tidigares behov vilket vi kunde sluta 
oss till genom att diskutera hans arbetssituation. 

Det måste här också tilläggas att manualen inte följdes till punkt och pricka, då flera av 
medarbetarna snarare höll framställningar om sitt arbete (många i enheten var vana att 
presentera sina projekt muntligt) och sitt informationsbehov, snarare.an svarade på våra 
frågor. Trots detta kan det vara intressant att diskutera varför vi lade upp manualen som vi 
gjorde. 

Först och främst ville vi förstå hur enheten arbetade och mot vilka den arbetade (det som 
redovisades i avsnitt 2.3.1) för att därigenom kunna göra oss en allmän bild av arbetet och 
vilket informationsstöd som kunde behövas. Sedan ville vi veta mer om hur de nu betedde sig ' 

för att finna sin information för att därigenom göra oss en föreställning om hur mycket 
information de redan hade tillgång till och vilken information som kanske inte lämpade sig att 
länka till de hemsidor vi hade till uppgift att skapa - då denna information kunde finns mer 
lättillgänglig på annat sätt. En viktig poäng var att få veta om de hade erfarenhet av att söka 

34 Termen manual lånad från Holme, Solvang, s. 11 1 
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elektroniskt lagrad information. 

2.4 RESULTATET AV INTERVJUERNA 

2.4.1 Vad arbetade man med och hur fick man sin information? 

I detta avsnitt ämnar vi redovisa vad de olika medarbetarna arbetade med mer konkret och hur 
de inhamtade sin information i nuläget. Det finns två anledningar till detta; dels har 
informationsbehovet en direkt koppling till arbetet i och med att de hemsidor vi hade i 
uppdrag att skapa direkt skulle vara ett stöd i det dagliga arbetet. Det var meningen att 
medarbetarna snabbt skulle kunna få tillgång till den nödvändiga informationen för att kunna 
lösa de problem som uppstod. För det andra är det viktigt att redovisa hur de inhamtade sin 
information i nuläget då vi senare diskuterar praxiskriteriet i vår kvalitativa metod (se 2.1.2 
och diskussionen 2.5.3). Om läsaren känner till hur man skaffade sin information innan vårt 
uppdrag blir det lättare att bedöma ifall vår lösning varit till gagn för gruppen eller inte. 

O För att presentera detta och analysera det använder vi oss av Holme/Solvangs helhetsanalys 
(se 2.1.3). 

Nar vi nu redovisar vad de enskilda medarbetarna arbetade med och hur de fick sin nuvarande 
information väljer vi att mer eller mindre citera dem direkt. När det galler de olika 
underavdelningarna kommer vi - eftersom flera av de olika medarbetarna arbetade likartat - 
att "baka ihop" svaren så att de mest tackande och lättbegripliga svaren återges. 

Om vi då först börjar med chefen så var hans främsta uppgift att organisera verksamheten: 
- Jag lägger förslag till styrelsen om vad vi ska koncentrera oss på och sedan får vi, en budget 

' 

för det. I princip ar det Ericssonc ledning och de olika affarsområdena som bestämmer vad vi 
ska koncentrera oss på. Det gäller för mig att dels hålla kontakten med styrelsen och sedan 
dels kolla att de som är har gör ett bra jobb. Och vara med i det också. 

Sättet att arbeta förklarar han såhär: 
- Vi gör en förstudie dar vi tar fram ett beslutsmaterial. Vi gör en skattning och tar fram en 
budgetram, dar vi säger så här mycket behöver vi lagga på det här. Sedan ska vi försöka 
uttrycka det i nytta på nåt satt också. Vad ar det har bra för etc. Vi ar ju inte har för att vi 
tycker att det är kul att standardisera utan så att Ericsson blir konkurrenskraftiga och tjänar 
pengar. 

f 

Mer konkret innebar det: 
- Jag försöker hålla kontakt med verksamhetsansvariga ute i Ericsson. Jag visar overhead på 
alla möjliga stallen. Talar om vad vi håller på med, skapar kontakter., 

Nar det gällde den dagliga informationen så får chefen den genom kontakter med personer på 
andra företag som har samma funktion som han. På så satt får han veta hur andra jobbar med 
IT-frågor: 
- Sedan ser man till det rent Ericssonska planet och vad de olika företagen där gör och vad de 
kan lära av varandra. 

Nar det galler övrig informationssökning kommenterar han: 
- Jag kommer nog inte att vara en sådan dar typisk databassökare. Muntliga kontakter är' 
viktigare. 

Till sin hjälp har chefen en sekreterare som också sköter den övergripande administrativa 
delen. Sekreteraren karaktäriserade sina sysslor som traditionella sekreterarsysslor. När det 
gäller den dagliga informationsinhämtningen säger hon: 
- Kontakter. Det galler att veta vem som sitter inne med informationen. Man vill veta det h& 
och tanker "hon kanske vet det. Hon ar nog spindeln i nätet." Har [på Ericsson] ar allt mycket 
gammaldags, mycket parmar med svåra system. 



På den underavdelning som heter Policy och Koordination arbetar fem personer. Den person 
som ar huvudansvarig för avdelningen karaktäriserar sitt arbete såhär: 
- Jag jobbar med policy och samordningsfrågor inom enheten. En av de stora uppgifterna när 
det gäller policy ar att hålla god framförhållning nar det galler teknikinformation. Att kunna . 
förstå trenderna inom datorindustrin, samt de stora händelserna i de olika stora bolagen. Det 
vi då nu gör är att vi flyttar oss runt, i första hand till USA, för att direkt informera oss om hur 
deras planer för framtiden ser ut. Sedan deltar vi i mässor och konferenser för att bevaka 
specifika telanikornråden. Det handlar om att identifiera paradigmskiftena i utvecklingen. 

Detta att informera sig om de olika företagen och välja produkter - främst 
mjukvanileverantörer - gör man inte enbart på tekniska grunder utan man väger också in rent 
affärsmassiga. Två medarbetare arbetade med detta och vi låter en av dem förklara: 
- Jag ar affärsansvarig på enheten, vilket innebär att jag ska välja leverantörer till företaget på 
kommersiella, affärsmässiga grunder. Man väljer alltså inte bara på tekniska grunder, utan på 
affarsmässiga också. Vi ska ta fram utvärderingar av potentiella leverantörer för 
programvaruprodukter. Det innebär ah vi ska logiskt för varje beslut som tas visa på att den 

O här leverantören förordas framför en annan leverantör. Och i den här processen behövs 
information som underlag för beslutet. Vi gör också utvärdering av vilken marknad den 
potentiella leverantören har för sina produkter. 

Samma person beskriver också hur man på avdelningen nu skaffar sin information: 
- Hittills har vi använt oss av den bibliotekstjänst som finns för Ericsson där de söker i något 
som heter företagsinformation, men det visar sig att den informationen inte räcker till. Vi gör 
sökningar via tidskrifter och vi samlar information från företagen direkt och om företagen - 
"skvaller" - från annat hall. T ex. om nyckelpersoner bytt plats. 

En person arbetade mer specifikt med säkerhetsfrågor inom IT - området: 
' 

- Jag håller på med säkerhetspolicy, men gränserna ar suddiga. Det gäller åtkomst, 
krypteringsfrågor bland annat. Man börjar med säkerhet och så får man in andra saker också. 
Nu kommer jag att arbeta med distansarbete. Du är i kontakt med din arbetsplats, hemdatabas, 
hemserver via telenätet - på hotell, hemma etc. 

Han kommenterar sin nuvarande informationsinhämtning såhär: 
- Allra först litar jag på mina grundkunskaper, sedan tittar jag på vad som gjorts på olika hall 
inom Ericsson och sedan tittar jag på andra liknande företag för att se vad som gjorts dar. Jag 
har också sökt externt på Internet - med hjälp av Netscape. Jag har främst använt mig av 
sökmaskinerna [se.kapitel 31. Senast letade jag efter lagregleringar kring kryptering och då 
hittade jag något. An så länge har jag inte hittat någon "site" som jag alltid vill gå tillbaka till. 

t 
Till denna avdelning hörde också en sekreterare som karaktäriserade sina arbetsuppgifter som 
traditionella. Sin nuvarande. information fick hon främst genom Ericssons mailsystem och 

. pärmar. 

@ Den andra underavdelningen - IT-infrastruktur - hade tre medarbetare. Har låter vi en av dem 
karaktärisera arbetet: 
- Vi jobbar med tre större projekt. Dels ar det en utvecklingsplattform för applikationer inom 
Ericsson, standardisering kring Windows, UNIX och utvecklingsverktyg. En annan grej är 

a utvecklandet av mailsystemet. Och det tredje ar ett arkivsystem. Jag personligen är beställare 
av de har projekten - d v s jag står för budget och samordningen ute i organisationen. Vi 
jobbar mot tre affärsområden [BR, BX, BZ, se avsnitt 2.3. l], där vi primärt har att göra med 
ollika samordnare som i sin tur utser personer för att styra projektet. Det galler de IT- 
ansvariga på varje affärsområde. 

Denna avdelning hade problem med sitt nuvarande informationsinhämtande. De sökte i 
tidskrifter, p i  CD-ROM skivor etc., men hade ingen god metodik. 

Detta gällde aven den tredje underavdelningen, där två personer var sysselsatta. De arbetade 
med att utveckla Ericssons olika affärsapplikationer. 



2.4.2 Informationsbehovet - hur såg det ut? 

Vi kommer nu att redovisa hur informationsbehovet såg ut. Här valjer vi att dels visa på vissa 
teman eller snarare visioner som medarbetarna i enheten hade för hur informations- 
hanteringen skulle se ut framöver - detta med IT var en relativt ny företeelse aven för denna 
enhet och man hade en hel del planer för det. Vi kommer också att använda oss av 
delanalysen (se 2.1.2) för att redovisa hur det konkreta informationsbehovet fördelade sig på 
olika medarbetare. 

Om vi då inleder med att redovisa den vision av informationshanteringen som fanns. En 
person i enheten sammanfattade vad de övriga ansåg på ett mycket bra satt och vi valjer här 
att citera honom: 
- Jag ser ett stort behov av att automatisera och strukturera informationsinhltningen. Där jag 
tror att man kan göra mycket av nyhetskällorna på Internet. Det behöver inte bara begränsa 
sig till de har företagen vi har att göra med, utan snarare till nyhetsgrupperna och till de rena 
nyhetsbolagen [exempelvis Reuter]. För vi ar ju inte bara intresserade av teknikinformation 
utan också av ekonomiinformation. Det har varit stora omvälvningar inom olika företag och 
det ar sånt som nyhetsbolagen håller reda på. Vi behöver veta allt som har med 
organisationsförändringar att göra - personalia. Jag föreställer mig att mycket av utvecklingen 
inom ett företag styrs av ett fåtal nyckelspelare och har man lite pejling på vilka bolag de har 
jobbar i för tillfallet så kan man också förstå vad som kan hiinda. Teknikinformation ar ju 
också alltid intressant, men risken är ju då att man hamnar på ren produktinformation och det 
ar vi inte ute efter. Har ar en väldigt svår gränsdragning att göra: det ar fullständigt ointressant 
om ett företag kommer ut med en ny produkt om inte denna produkt innebar ett 
paradigmskifte. Hur ska man hitta gränsdragningen dar. Det får man jobba på mer på 
detaljnivå. Vårt perspektiv ar tre till fem år bort i tiden och vi behöver då det här som man 
lacker från sin utvecklingsavdelning. Om det varit nån konferens eller nåt - d v s innan något 
blivit en produkt. Det ar då vi behöver fånga upp sådant om kommer att han1da. En annan 
aspekt ar att i vår roll ligger också att hålla en koll på att Ericssons användning av IT inte ger 
oss konkurrensnackdelar. Och hur ska vi veta det? Jo, då måste vi veta hur man gör hos våra 
konkurrenter. 

Samma person ser ett annorlunda satt att arbeta i framtiden: 
- I ett längre perspektiv ser jag att vi kommer att sitta vid våra arbetsbord och ha en agent som 
gör ett jobb åt oss, dar denne så ofta som vi bestämt presenterar de senaste nyhetema inom ett 
definierat område. Och att den här informationen är redigerad på ett lattlasligt sätt och att den 
ar relativt kortfattad så ,att den går att sprida inom management hierarkin. En tratt in till oss 
och en tratt ut ifrån oss. Om den tratten ar Intemet eller nåt annat - förmodligen en 
kombination! Vi vill åstadkomma en förändring i informationsflödet, det ska bli naturligare 
att söka information an att få den knuffad på sig - d v s vanda på det har med push och pull. 

De övriga medarbetarna hade en liknande uppfattning med den skillnaden att de tryckte mer 
a a - 

på sina specifika delområden. m 
Vi har valt har att i enlighet med Holme/Solvangs delanalys att dela in de uppgivna svaren på 
de olika medarbetarnas informationsbehov i olika kategorier som vi ställer upp en tabell: 

INFORMATIONSBEHOV: 

Hur olika företag - leverantörer och 
kokurrenter - jobbar med IT-frågor 

Nyheter - Varlden,Sverige, Ericsson 

Sakuppgifter om olika länder 

ANTAL PERSONER: 

Ericsson intern information - företag, namn, 
adresser, organisationsplaner 
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Administrativ information - funktioner, kontors- 
handbok, administrativa regler 3 

Industriella bevakningsgrupper och marknads- 
analytiker 4 

Information om applikationssystem 1 

Sökverktyg 1 

Tidskrifter - tekniska, ekonomiska 

Affärs- och börsinformation 

Leverantörer - databas, applikationer etc. 6 

Olika univeqsitet och deras sam- 
arbetspartners 

Skavller från företag och teknisk information 
från nyhetsgrupper 

Distansarbete 1 

Standardiseringsorgan 1 I 

Det skulle kanske gå att kategorisera informationsbehovet på ett något annorlunda satt, men 
detta är det mest lättöverskådliga. Som läsaren säkert märker är det en mycket generell 
terminologi som använts och vi har inte för avsikt att förklara den närmare. Det beror på att 
mycket rör sig kring djuptekniska problem eller affärstekniska som till stor del faller utanför 
vårt kompetensområde. För oss räckte det också med att känna till den övergripande 

' 

terminologin för att leta efter informationen. 

Nar vi nu redovisat hur informationsbehovet såg ut kan det vara lämpligt att diskutera vad vi 
fann på WWW - d v s hur mycket information vi kunde leverera till gruppen som stöd i deras 
arbete. 

@ 2.5. SLUTDISKUSSION AV KAPITEL TVÅ 

2.5.1 Vad fann vi på WWW? 

Det vi lyckades finna på W W  av värde för enheten var tämligen mycket - så mycket att de 
beslutade behålla denna "informationstjänst" och betala för den. Här följer nu en kort 
redovisning -utan att blanda in exempelvis olika företagsnamn - och estimering i procent av 
vad vi lyckades få fram. Vi ber läsaren att ha tabellen i avsnitt 2.4.2 i minnet. 

Nar det galler informationen från olika leverantörer - det som flest personer efterfrågat - 
kunde vi tillfredsställa detta behov till närmare 80-85%. Förklaringen till detta är inte 
förvånande att f6retag inom databranchen ligger först när det gäller att publicera sig på 
Internet. Den information de erbjöd via sina hemsidor var också utförlig samt väl 
strukturerad. 

Electronic Data Interchange 
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Allmänna nyheter f r k  världen och Sverige fanns det en hel del företag som levererade, men 
tyvärr var kvalitén på dessa "nyhetssidor" mycket varierande. Det fanns också de som 
debiterade sin service med ,"prenumerationer" och dessa kunde inte p g a debiterings- 
bekymmer länkas till våra hemsidor. De stora nyhetsbolagen som Reuter och AP var konstigt 
nog rätt "färska" på Internet och kunde heller inte ge riktigt god service. Vi fann med andra 
ord kvantitativt mycket, men kvalitativt lite. Ericsson hade en egen "sida" kopplad till den 
officiella servern med pressreleases från företaget som var val strukturerad. 

Affärs- och börsinformation var också något som vi kunde bibringa gruppen i en utstrackning 
som täckte behovet med mer än 50%. Däremot var det mycket värre med den Ericsson interna 
och administrativa informationen. Koncernen befinner sig bara i början av att faktiskt och 
konkret omformatera sin dokumentation till hypertextformat. Man är ännu på planerings- 
stadiet. Till stora delar kunde vi inte alls tacka det behov som förelåg och det vi fann 
understeg klart 50%. 

Industriella bevakningsgrupper och marknadsanalytiker fanns representerade på WWW, men 
den relevanta information de hade var inte tillgänglig (vilket är begripligt Wed tanke p& att de 
tjänar pengar på att leverera information till kunder och därför inte släpper ut den på ett fritt 
nätverk). Man kunde naturligvis få tillgång till den även via Internet, men då fick man betaIa 
för tjänsten. 

Den mer specifika informationen som behandlar distansarbete, applikationssystem, ED1 etc. 
ar det omöjligt att uppskatta hur mycket vi fann eller inte. Om de dokument inom dessa 
ämnesområden som vi presenterade var relevanta eller inte fick vi aldrig veta. Inte heller om 
det vi funnit kunde sagas vara samtliga relevanta entiteter som fanns tillgängliga på WWW. 

För att mer konkret visa vad vi fann och inte kan man se den index hemsida som vi skapade: 

2.5.2 Tillvägagångssättet i järnfikelse med andra modeller 

Om vi nu försöker jämföra vårt tillvägagångssätt med Elles modell och Frankelius/Roséns 
metod kan vi konstatera att vad gäller Elles modell i mycket inriktar sig på informationen i 
förhållande till beslutsprocessen. Han skriver: "Et andet krav er at modellen skal kunne vise 
samspillet mellem informationer och besluttningspr~cessen."~~ Den sidan av 
informationsproblemet såg vi bara antydningsvis i vårt uppdrag. Det var visserligen meningen 
att enheten skulle utvärdera, på både affärsmässiga och tekniska grunder, de olika 
leverantörerna av mjukvara, men de fattade inte n5gra beslut, såvitt vi förstod, om de skulle 
köpa av den ene eller andre leverantören. Vad enheten främst sysslade med var samordning 
av datahanteringen på olika plan. 

Det visar sig ändå att det informationsbehov som enheten sade sig ha Överensstämde med vad 
Elle kallar verksamheten sonz ett öppet system i samspel med omvärlden (se 2.2.3) - d v s 
gentemot främst leverantörer, konkurrenter och reglerande$ grupper. Kunderna var man 
mindre intresserad av, vilket är begripligt med tanke på att enheten sysslade med den interna 
datahanteringen. Det fanns dessutom behov av information som föll under kategorin heh . 

infornzationsmassan - främst administrativ, politisk och regelverksorienterad information. 
Däremot var man mindre intresserad av produktion och marknadsföring, men mycket 
intresserad av forskning och utveckling. 

Det finns också anledning att jämföra vårt sätt att strukturera intervjuer och efterbehandla 
dem med det satt som föreslås av Elle.37 För att strukturera intervjuerna och efterbehandla 
dem föreslår Elle följande struktur i fyra steg: 3x 

"Den intervjuades egen värdering av vilka informationer verksamheten har behov för. 

Elle, s. 24 
" Elle skriver också att modellerna för beslutsfattande skall tjäna som bakgrund och dessa "vi1 vi ikke gcire 

yderligere ved, i retning af at indrage dem i interviwene", Ibid. s. 28 
Ibid. s.28f 

23 



"Vilka informationer verksamheten framskaffar om de omgivande systemen - kunder, 
leverantörer, konkurrenter samt reglerande grupper. 

"Varifrån dessa upplysningar skaffas [i dagsläget]. 

"Bearbetningen skall framvisa olösta informationsbehov. 

Jämför man med vår intervjumanual (se 2.3.2) ser man att vi också sökte få fram information 
som överensstämmer med de tre första stegen. Vad gäller det fjärde steget så gjordes en sådan 
sammanfattning för vår uppdragsgivare för att någon skulle kunna arbeta vidare med och 
uppdatera vår virtuella katalog. 

Nar det sedan gäller Frankelius/Roséns metod är skillnaderna uppenbara gentemot vårt 
förfaringssätt. Frågeställningarna de använder (2.2.3) indikerar att man skall börja från ?'noll" 
när man kartlägger informationsbehovet. Man skall utgå från företagets affärsidé när m y  

i) 
diskuterar informationsbehovet. Vår enhet hade ingen egen affärsidé utan var tillsatt av 
koncernledningen. Att man sedan ändå var tvungen att "sälja" sina läsningar berodde på att 
verksamheten ute i koncernen inte lat sig dirigeras utan måste övertygas. Däremot kan man se 
stora likheter när det gäller FrankeliusiRoséns koncentration till företeelser och faktorer i 
omvarlden, snarare än den interna informationen. Utan att vi hade den avsikten kom mycket 

I 
av det informationsbehov vi uppdagade just att röra sig kring företeelser i omvarlden. 

Höglund och Persson delar in informationsbehovet i regelbundna och tillfälliga behov (se 
avsnitt 2.2.1) och vi kan konstatera att det i vårt fall till största del handlade om att 
tillfredsställa enhetens regelbundna behov. 

2.5.3 Det vetenskapliga värdet 

Efter att ha jämfört vår metodik med annan metodik på området kartläggning av 
informationsbehov kan det vara lämpligt att diskutera det vetenskapliga värdet av vårt 
uppdrag. Det har påpekats förut att det vetenskapliga i detta kapitel är något som lagts på i 
efterhand (se 2.1.2) och den empiriska studien - d v s uppdraget för Ericsson - inte i sig själv 
vilade på någon teoretisk grund - annat an ett försök till sunt förnuft. Detta innebär att bara för 
att uppdraget genomfördes och genomfördes med gott resultat betyder inte detta automatiskt 
att uppdraget har ett vetenskapligt värde. Här ska vi alltså försöka sätta uppdraget - så som det 
redovisats i detta kapitel i relation till Holme/Sovangs kvalitativa metod (se 2.1.3) och 

f diskutera det utifrån det. 

Som redogjordes för i avsnitt 2.1.3 så ställer Holme/Solvang upp två grupper av kriterier för 
den vetenskapliga metoden. Den första gruppen rör forskarrelevansen och där talar man om 
bruksvärdeq, förståelsevardet och nya teoretiska kunskaper. När det gäller bruksvärdet av 

@ detta kapitel - d v s om det redovisade resultatet utgör en grund för ny kunskap och 
medvetenhet - ligger val den nya kunskapen kanske främst i hur en enhet på företaget 
Ericsson arbetar, men också hur man inom ett telekom-företag (ett företag som ju bör.ligga i 
frontlinjen när det galler IT) försöker tackla den nya informationsteknologin. Detta att, som 
vi, skapa vad vi kan kalla virtuella bibliotekskataloger i hypertextformat kommer val med stor 
sannolikhet också att få efterföljare i varierande grad. Detta beror naturligtvis inte på att det vi 
gjorde skulle innebära någon pionjärinsats, utan snarare på att hypertexttekniken ligger i 
tiden, är så enkel att arbeta med och så behändig för användaren. 

När det sedan galler förståelsevärdet - d v s huruvida resultaten gett en mer total och 
fördjupad förståelse av det fenomen man studerat - är det ett oomstritt faktum att vi förstår 
den undersökta gruppen bättre efter uppdraget an före. Det är också vår förhoppning att 
läsaren av detta kapitel fått en viss förståelse av gruppen och att vi presenterat resultaten på 
ett begripligt sätt. 

Har då resultatet bidragit till nya teoretiska kunskaper ? Det man har kan anföra ar att vi 



åtminstone presenterat en modell för kartläggning av informationsbehov och dessutom 
jämfört denna med en modell respektive en metod. Denna jämförelse hade naturligtvis kunnat 
vara mer djupgående och utförlig, men då borde vi ha varit medvetna om metoderna innan vi 
själva genomförde vårt uppdrag. Vi hade då kunnat ägna tid till att diskutera varför vi valde 
vår metod och inte någon av de vi nu i efterhand jämförde med. De tankegångar vi presenterar 
i samband med v& jämförelse (se 2.5.2) kan också i någon mån sägas bidra till 
teoribildningen inom området. 

I den andra gruppen av kriterier - den som gäller aktörrelevansen - har vi, som nämnts i 2.1.3, 
valt att endast ta stallning till kriterierna som gäller beskrivningen och praxiskriteriet. 

För oss är det en hederssak att beskrivningen av de problem vi undersökt skall vara korrekt. 
Vi har inte funnit några fel i återgivningen av fakta och tror oss inte ha misstolkat någon av 
våra informanter. Om något misstag skulle uppdagas försäkrar vi att det varit omedvetet och 
att vi omedelbart skall rätta till det. Det har också varit vår ambition att ge en så täckande 
beskrivning av den undersökta gruppen och dess informationsbehov som möjligt. En del 

O specialområden inom teknik har vi valt att undvika att gå in djupare på, då vi inte har den 
kompetens som krävs för att ge dessa ämnen en rättvis och korrekt beskrivning, men i övrigt 
har vi sökt vara heltäckande. 

Om våra resultat - främst de hemsidor i hypertextformat som vi skapade - i egentlig mening 
hjälpt till att förändra praxis hos den undersökta gruppen är det omöjligt att uttala sig om nu. 
Det skulle krävas en uppföljning och utvärdering av resultatet för att se om vårt uppdrag 
förändrat informationshanteringen hos grupppen. Det positiva gensvar vi fick av gruppen och 
det faktum att de var beredda att betala för att behålla denna tjänst visar dock på att en 
förändring av praxis är tänkbar. Gruppen hade också (se 2.4.2) redan på förhand en vision om 
förändringar vad gällde informationsbeteendet vilket naturligtvis bidrar till en förmodan om 
att praxis kommer att andras. 



3. SOKNING PA WORLD WIDE WEB 

Om man beskriver Internet som "1 ... 1 ett bibliotek som sorterats av en berusad ana1fabet"'så 
överdriver man förvisso, men faktum är att materialet inte är vare sig katalogiserat eller 
indexerat i vanlig ordning. Så det kan vara behövligt med litet guidning bland Internets 
kaotiska hyllor.. . 

3.1 INLEDNING 

I det uppdrag vi fick fiån Ericsson Data b ingick uppgiften att finna och beskriva sökvägar 
för att lätt hitta den information man ville ha tag i. Eftersom vi var noviser på detta område 
fick en hel del tid laggas till att försöka förstå hur Internet och World Wide Web (WWW) 
fungerade. Och slutligen lyckades vi också finna större delen av den information som 
efterfrågades av målgruppen (det som vi inte fann fanns förmodligen inte på nätet (åtminstone 
inte vid den tidpunkten)). 

3.1.1 Syfte 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de möjligheter (vi i dagsläget kan se) som finns för att 
finna en viss typ av information på ett effektivt satt på Internet via WWW. Syftet med detta är 
givetvis att underlätta Gr alla andra som vill hitta denna typ av information på Internet, och 
framförallt att ge hjälp vid val av sökvag. Detta måste givetvis bli tämligen översiktligt 
(eftersom vi inte kan veta något om de mer exakta problem som en användare har), men vi 
tror oss ändå kunna påvisa vilka söksatt och sökmaskiner eller kombinationer av dessa som är 
effektivast. Vi filler också ett behov av att sammanställa och beskriva de i skrivande stund 
tillgängliga mer generella sökmaskinerna som finns via WWW i en publikation, något som vi 
hittills bara funnit hos Traugott Koch (vars mycket goda sammanställning är från februari 
1995 och som innehåller 9 sökmaskiner och hierarkiska ämnesindex blandat)2. Vi utvecklar 
också en form av metod för att jämföra sökmaskiner på InternetIWWW, något som vi inte 
heller har fuiuiit någonstans. 

Vi tänker oss att målgruppen för den här uppsatsdelen kan sträcka sig ifrån en oerfaren 
användare till bibliotekarier eller andra mer vana informationssökare. Dock gör vi inga 
anspråk på en målgrupp av experter inom IR (Information Retrieval), aven om de borde ha 
synpunkter på och åsikter om vart angreppssätt och förslag på metod för att jämföra de olika 
sökmaskinerna vi valt ut. Uppsatsens språk och stil har medvetet anpassats till en lägre nivå 
som de flesta borde kunna följa med i. 

1 Melin (1995), s. 14 
Koch (1 995) 



3.1.2 Problemformulering , 

Den problemformulering som vi tänker använda oss av till denna del av uppsatsen hänger bara 
till viss del samman med den som vi fick som bas %r vart uppdrag på Ericsson Data AB. Den 
enda del som är relevant för denna uppdragsspecifikation och som behandlas i denna uppsats 
är "- ev sökmekanismer finns framtagna. - frågan om informationens kvalitet finns hanterad." 
(se sid 1). Vi vill gärna lagga oss till med ett synsätt på Internet och WWW fran en vanlig 
användares eller en mer van informationsökares (bibliotekaries el dyl) synpunkt, och vi tanker 
oss då att den "vanliga" användaren på ett bibliotek inte först och framst är ute efter 
programvara, utan snarare vill ha relevanta fakta som svar på en frågeställning. Därför 
koncentrerar vi oss på att beskriva de söksatt vi funnit samt en utvärdering av de mer generellt 
hållna sökmaskiner (utvalda efter vissa kriterier) vi funnit tillgängliga via en webläsare och 
WWW för att utröna vilka av dessa som kan anses mest effektiva for att hitta fakta och 
dokument (antingen vanlig text eller i form av hemsidalsidor i hypertextformat). En mer 
precis och kompakt problemformulering ser ut så här: 

"Hur går man tillväga för att via en weblasare finna information (fakta i form av vanlig text 
eller hemsidalsidor i hypertext) på World Wide Web (WWW) och de mer generellt hållna 
sökmaskiner som finns tillgängliga via WWW i ett.urva1, med betoning på en beskrivning av 
de utvalda sökmaskinerna och en utvärdering av dem utifrån ett antal sökfrågor och en 
egenhändigt skapad metod for detta ändamål?" 

3.1.3 Metod 
. , 

Metoden som vi i kapitel 3 tänker använda oss av blir en blandning av kvantitativ och . . 
kvalitativ metod. Kvalitativ.metod kommer att användas till beskrivning av de olika söksatten 
som vi har kunnat finna, och vi kommer att ge vår egen syn på dessa. Den kvantitativa 
metoden behandlas bara ytligt i detta avsnitt och mycket mer noggrannt i kapitel 3.5, men den 
kommer att användas vid jämforelsen mellan de olika sökmaskinerna som används via 
WWW. Vi har skapat en egen metod for detta ändamål genom att försöka sammanställa olika 
kriterier for att jämföra de olika sökrnaskinemas effektivitet. Dessa kriterier har vi antingen 
tänkt ut själva eller lånat från någon annan. De lånade begreppen har många gånger inte varit 
applicerbara på Internet, och vi har då tagit oss friheten att ändra om dessa så att de 
fortfarande kan vara användbara. 

Ni bör också ha i åtanke att projektet i första hand hade en praktisk tillämpning som mål, och 
därför kommer framställningen också i fortsättningen att bli tämligen pragmatisk. 

3.1.3.1 Hur vi gick tillväga. 

Under arbetet på Ericsson Data AB lade vi ingen större vikt vid bedömningen av sökvagar och 
utvärderingar av sökmaskiner. Det innebar att vi inte hade speciellt mycket material att 
använda till detta avsnitt f& x-jobbet. 

Problemfornuleringen var till viss del formulerad från x-jobbet, men den behövde utökas for 
den akademiska delen av uppsatsarbetet. Vi bestämde oss for att se vilka satt att söka 



information på WWW som vi kunde finna, samt göra en utvärdering av ett antal sökmaskiner 
på WWW. Vi gjorde några litteratursökningar (och under arbetets gång har vi sökt 
kontinuerligt efter material) och fann att det inte fanns speciellt mycket skrivet om just 
sökning på WWW, framförallt fanns det inte mycket om sökmaskinerna på WWW (speciellt 
inte i monografier). Vi hade funnit ett område som inte var speciellt utforskat, och detta 
innebar också att vi till stor del fick lita till oss själva under utvecklandet av uppsatsen. Vi 
kunde inte finna någon metod för att jamföra sökmaskiner på WWW, och bestämde oss for att 
försöka hitta en egen lösning till detta. Några vanliga mått (precision, recall, discrimination, 
fallout) gjordes om for att passa detta syfte och vi tittade närmare på ett antal sökrnaskiner för 
att försöka förstå hur de fungerade och var uppbyggda, bl a för att få en uppfattning om vad 
som var värt att ta fasta på vid en jämförelse av sökrnaskiner. 

Vad gäller de olika sätten att finna information på WWW så hade vi en del erfarenhet fran x- 
jobbet på Ericsson Data AB, och så fanns en del om detta i de litteratursökningar vi 
genomförde. Under hela tiden som uppsatsarbetet fortskred "surfade" vi från och till på nätet 
for att hela tiden försöka finna fler sökmaskiner och startpunkter för browsing. Vi märkte att 
på den lilla tid som gick från det att vårt x-jobb avslutades tills dess att det var.dags att 
påbörja urvalet och undersökningen av sökmaskinerna kom det hela tiden till fler och fler 
sökrnaskiner på, WWW. Vi tillverkade därför ett formulär som stöd när vi undersökte 
sökmaskinerna, och det var till stor hjälp for oss. Formuläret behövde göras om M a  gånger 
innan vi funnit den form som vi till slut ansåg var acceptabel, mycket beroende på att de 
sökmaskiner vi fann var så olika till utformningen att mycket behövde laggas till efter hand. 
När uppgifter om alla de sökrnaskiner vi då funnit samlats in satte vi oss ned och gjorde ett 
urval. Vi ansåg att det var nödvändigt att göra ett urval eftersom det satt att genomföra 
undersökningen som vi bestämt oss för (tre sökfrågor, 25 resultat fran varje sökfiåga och 
sökmaskin, antalet sökmaskiner vi dittills funnit var 39 stycken) riskerade att gå långt över 
gränsen för vad som var genomförbart och rimligt inom uppsatsens omfång. Vi bestämde oss 
for att enbart ydersöka de generellla sökmaskiner som höll sig inom WWW (blev till slut 16 
stycken, men mer om detta under punkt 3.5.13). Detta visade sig fullt tillräckligt. 

Alla sökfiågo& ställdes till alla sökmaskinerna (dock kunde vi inte stäila tredje sökfrågan till 
NIKOS eftersom den av någon anledning var otillgänglig inom en ej överskådlig framtid). 
Patrik Ekeroth bedömde sedan ensam alla svaren, och for att undvika att resultatet skulle 
anses som godtyckligt och subjektivt skrev han ned varje referens (upp till 25 st/sökmaskin 
och sökfråga) för hand i det formulär vi skapat for detta ändamål. De kriterier som låg till 
grund for bedömningen slogs också fast, så att den som vill kan kolla objektivitet och relevans 
i efterhand. De tre måtten av precision vi tillverkat räknades ut for hand på grundval av 
svaren, och slutsatser drogs sedan av detta material. Då resultaten blev något skeva skapades 
ett nytt mått som vi kallade för "utjämnat värde", som rättade till de brister vi upplevde fanns. 

3.1.4 Om kapitel tre 

Hela det ämnesområde som behandlas i detta kapitel vimlar av facktermer och förkortningar. 
Vi har valt att halla igen på fackterminologin så gott det går, och detta har givetvis sina for- 
och nackdelar. Fördelarna är att framställningen blir lättare att förstå och folja (om man inte är 
helt insatt i sökningar på Internet) när man håller sig nära vardagsspråket, och det rimmar 
också med vårt pragmatiska uppdrag. Nackdelarna är att dennaa uppsats i mindre grad kommer 



att bidra till att göra andras mer fackinriktade framställningar mer begripliga- då vi undviker 
att dras med i en mer teknisk jargong, men å andra sidan är det inte primärsyftet med denna 
uppsats. l 

Vi har försökt att ge förklaringar till de termer och begrepp vi tar upp i uppsatsen, men 
observera att alla förklaringar inte finns i brödtexten utan en del återfinns bara i en ordlista i 
slutet av uppsatsen (se kapitel @ra). Biblioteksspecifika facktermer har vi inte ansett 
nödvändiga att ta upp i denna ordlista. 

Vi har heller inte ansett det nödvändigt att ge en beskrivning över Internets och WWW:s 
historia eftersom den kan återfinnas i vilken fackbok över Internet som helst (se exempelvis 
Richard W. Wiggins, "The Internet for everyone - a guide for users and providers"). 

De referenser eller hänvisningar som görs till hemsidor eller andra adresser riskerar att bli 
inaktuella eftersom adresser ändras ganska ofta ute på weben. Om en adress som finns tryckt i 
denna uppsats skulle visa sig vara ändrad och ni inte når exempelvis den sökmaskin ni ville 
komma till, använd då en av de sökmaskiner som fortfarande har en fungerande adress tryckt 
(prövamer fram) och leta rätt på aktuell adress genom att söka på det namn på adressen som 
angetts i uppsatsen (ex "Webcrawler" eller "BOBAWORLD" osv). 

Observera också att när en adress ges, ex "(URL http://webcrawler.com/)" så skall ni h 
skriva in parenteser eller "URL", alltså enbart "http://webcrawler.com/" (och givetvis utan 
citationstecken) i adressfaltet i Netscape navigator (eller vilken weblasare ni nu använder). . 

3.2 BEGREPP OCH DEFINITIONER 

3.2.1 WWW och Internet - Vad ar skillnaden? 

Internet är benämningen på hela det natverk (av natverk) av datorer som kommunicerar 
världen över med hjälp av samtna protokoll (TCPIIP). WWW (the World Wide Web, W3, the 
Web) är bara en tillämpning (eller plattform om ni så vill) bland många andra for att få 
åtkomst till Internets resurser. Observera alltså att WWW inte är ett eget natverk av datorer, 
för detta är viktigt att ha klart för sig. När man därför säger att man söker på WWW menar 
man egentligen att man söker på Internet, fast man går via WWW. Komplicerat? Kan verka 
så, men det kommer att visa sig att det inte är det. 

Jason J. Manger ger följande korta och koncisa förklaring till vad WWW är: "A hypertext 
system used over the Internet for crossreferencing and retrieving information over the 
~nternet."~ Detta kan kanske beskrivas lite mer utförligt på detta sätt: WWW består av 
hypertextdokument. Detta innebär att det finns "länkar" i form av fhgad och understruken text 
eller inramad bild i varje dokument som man kan "peka" på med musen (utom for alla dem 
som använder sig av programmet Lynx, som inte använder sig av mus). Varje länk 
representerar en adress till ett dokument eller en resurs på WWW. När man klickar på länken 
erhåller man ett nytt hypertextdokument, som också det är klickbart osv, osv. Detta ger helt 



andra möjligheter till icke-linjär läsning, där man direkt kan slå upp de saker som man tycker 
verkar intressanta inom en text. Hypertextdokument ger läsaren möjlighet till en helt ny form 
av interaktivitet, där man kan länka ljud, bilder, text och t o m animeringar till dokumentet 
och ibland också lämna direkta kommentarer till författaren eller övriga läsare (via e-post). 

Dessa hypertextdokument kräver att man har en sk "webläsare" (på engelska "browser" eller 
"multipurpose client"), eller något annat program som kan visa hypertextdokument (vilket 
innebär att programmet kan tolka det dokumentbeskrivningsspråk som hypertextdokumentet 
är skrivet i, kallat HTML (HyperText Markup Language)). Det är HTML och webläsaren som 
är nyckeln till WWW, eller som Neil Randall uttrycker det: "1 ... / the World Wide Web would 
be nothing without HTML."' 

Weblasaren kan mycket mer än att visa HTML. Den klarar nämligen av alla de andra 
funktionerna som finns på Internet, dvs ladda ned filer (via FTP (file transfer protocol)), visa 
Gopher index (via Gopher), läsa newsgroups (via news), hämta hypertextdokument (via 
HTTP (hypertept transfer protocol)) osv, istället för att man behöver ha olika programvaror 
för att utföra var och en av dessa funktioner. Det är det som är så revolutionerande med 
WWW. Internet förvandlas bildligt talat till ett slags jättelik CD-ROM skiva, med nästan 
oanade möjligheter till information. Det är också dessa webläsare med deras förmåga att visa 
hypertextdokument som lett till'det explosionsartade intresse för Internet som skett det senaste 
året. Den försa riktigt användbara webläsaren fick namnet NCSA ~osa ic ' ,  och sedan dess 
har flera stycken kommit ut. Den mest populära för tillfallet heter Netscape navigator (ca 83 
% av alla användare av WWW använder sig av av Netscape n a ~ i ~ a t o r ) ~ .  

3.2.2 Andra begrepp och definitioner 

En sökmöjlighet, eller snarare ett satt att ta sig fram på WWW, är det som engelsmännen 
kallar "browsing". En Översättning till svenska skulle kunna vara "botanisera", "bladdra" eller 
"ögna igenom". Dock finns det inte många som använder dessa svenska benämningar, och det 
tänker inte vi heller göra (trots att vi inte tycker om detta försvenskande av utländska ord, fast 
det är mycket vanligt inom datorvärlden). Browsing försvenskas alltså hädanefter till att 
"browsa" eller pvändande av det engelska "browsing". När man använder sig av browsing så 
gör man det via en sk "browser", dvs ett program som klarar av att navigera på WWW. Vi 
kommer inte att kalla programmet for "browser" i denna uppsats, istället kallar vi det. för 
"weblasare". Exempel på webläsare är NCSA Mosaic och Netscape navigator. 

URL (Uniform Resource Locator), dvs den standard som används på ~nternet och WWW för 
att skapa adresser till dokument och andra resurser, kommer hädanefter att ofta benämnas 
"adress". 

Ett klickbart falt (fagad, understruken text av något slag eller en klickbar bild) i ett hypertext 
dokument kommer hädanefter att kallas for "länk". Även om det formellt riktiga ordet för just 
den klickbara delen av dokumentet kanske borde vara "nod" och den tekniska överföringen av 
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resursen "länk", så väljer vi alltså att beteckna både noden och den formellt riktiga länken som 
just "länk" eftersom en nod från användarens synvinkel betraktas som länken som binder 
samman ett dokument eller resurs med en annan. Vi anser inte att det är speciellt fruktbart att 
dela på dessa båda företeelser, eftersom det bara blir ytterligare ett begrepp att hålla reda på 
(och skillnaden faktiskt inte är så oerhört stor). 

Det finns ett slags forum for debatt på Intemet, där var och en kan delta (vare sig aktivt eller 
passivt) och de benämns "newsgroups". 

Intemet kommer att for enkelhetens skull ibland benämnas "natet", och WWW kommer 
likaledes att benämnas "weben" ibland. 

Varje dokument som ligger sas "forst" eller rättare sagt den sida som är startpunkten for 
browsing eller s a s "indexsidan" på en viss server kallas på engelska for homepage. Eller som 
Wiggins beskriver det: "The initial page on a World-Wide Web (HTTP) server. More loosely, 
the root document describing an organization (or individual) offered via the ~ e b . " ~  Vi tänker 
inte använda det engelska uttrycket homepage, utan försvenskar detta till "hemsida" 
hädanefter. Även andra hypertextdokument, som återfinns på en speciell adress (URL) men 
som inte är hemsidor kommer att kallas för "sidor" i fortsättningen. 

Begreppet " search engine" på engelska kommer att översättas med "sökmaskin" på svenska, 
inte "sökmotor" som en del andra8 "il1 kalla dem för:"Spiders", "web wanderers", "web 
worms", "robots" m fl kommer att översättas med "sökrobotar" i fortsättningen. Mer om . 

dessa framöver. 

3.3 SOKNING VIA WORLD WIDE WEB 

Sökning på Internet och WWW kan vara mycket tidskrävande, och därmed också 
tålamodskrävande. Särskilt uppenbart är detta om man också har en långsam dator eller en 
överbelastad linje ut på natet. Men har man bara tålamod så k m  det Vara riktigt lönsamt att 
söka på IntemetIWWW. 

3.3.1 Vilka tillviigagångssatt att söka information finns? 

Såvitt vi kan se finns det fyra olika sätt att söka information på weben: . 

1 : Browsing på weben 
2: Användande av sökmaskiner 
3: Användande av diverse tryckta alster 
4: Fråga andra användare 
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3.3.2 Browsing 

Detta är ett av de vanligare sätten att söka information på natet och mycket vanligt på weben. 
Det går till på följande sätt: 

Antingen har man en sökfråga som man vill ha besvarad (man bör då lämpligen använda sig 
av en hierarkiskt strukturerad ämneskatalog om man vill browsa sig fram till svaret), eller 
också förflyttar man sig bara runt på weben för att hitta något intressant och skojigt (det som 
populärt kallas för att "surfa" på \NWW). I vilket fall som helst måste man först ha en 
startpunkt, en adress till ett hypertextdokument på natet eller en adress till ett Gopher index. 
På denna startpunkt finns ett antal länkar till andra dokument, och fiån startpunkten klickar 
man sig fram till en ny länk som verkar relevant för sökfrågan. Denna letas igenom efter en 
ny länk som verkar intressant för sökfrågan, hitiar man något klickar man sig dit eller också 
vänder man tillbaka till den hemsida man var på forut och prövar en annan länk. På detta vis 
fortsätter man ända tills man kommer till något som tillfredsställer söldiågan. 

Browsing är alltså inte något svårt, men det kan vara oerhört tidskrävande. Allt beror 
nämligen på valet av startpunkt. Ett felaktigt val av startpunkt leder till mycket lång söktid, 
och kanske till att man aldrig hittar det man söker efter. 

Vän av ordning frågar sig då genast hur man hittar de ratta startpunkterna for olika ämnen? Vi 
föreslår att man gör något a; följande: 

Gör en egen lista genom surfing. Börja där din weblasare har satt starten på natet och ge 
dig ut och surfa på WWW. Gör en lista över de intressanta adresser inom olika områden du 
kommit fram till genom ditt browsande. Antingen utnyttjar du funktionen "baokmarks" 
som finns inbyggd i den weblasare du använder, eller också skriver du upp adresserna for 
hand på papper. 

Problemet med användandet av bookmarks är att de titlar som lagras i bookmarklistan inte 
alltid beskriver adressen på ett tillfiedsstallande satt. Dock kan man i de senaste versionerna 
av webläsare (ex Netscape navigator 2.0) lagga till annotationer och annat som förklarar 
tydligare vad adressen innehåller. 

Vill man inte gå tillväga på detta sätt kan man givewis skriva ner adresserna vid sidan om på 
papper, och f& då enkelt möjligheten att stnikturera och annotera materialet som man vill. 

Konsultera en sökmaskin. Vi kommer senare i denna uppsats att beskriva mycket ingående 
hur sökmaskinerna fungerar, så vi hänvisar här till avdelningarna 3.4 och 3.6 för utförliga 
beskrivningar. 

Titta i tryckta alster, se 3.3.4. 

Om inte annat så kan man använda sig av denna lista över startpunkter som vi kommit fram 
till vid vår egen browsing: 

YAHOO : (URL http:llwww.yahoo~com) 
Hierarkiskt register med sökmöjlighet inom en rad skilda ämnesområden. 



The WWW Virtual Library : (URL http://www.w3.org/hypertext/DataSources/ 
by Subj ect/Overview.htrnl) 
Lista i bokstavsordning över länkar inom en hel mängd olika ämnen. 

Who's who on the Internet? : (URL http://web.city.ac.uk~citylive/pages.html) 
Säger sig ha en b p l e t t  lista över alla som har egna hemsidor på weben. Sökbart index firns 
tillgängligt. 

WWW Servers Worldwide : (URL http://www.w3.orglhypertext/ 
DataSources/WWW/Servers.html) 
Lista över alla publika WWW servrar i alla länder. 

The Mother-of-all BBS : (URL http://www.cs.colorado.edge/homes/ 
mcbryan/public~htmVbb/smary. html) 
Bulletin Boards i massor. Behandlar de flesta tänkbara ämnen. Sökmöjlighet finns också. 

Bobaworld : (URI, http://gagme.wwa.com/-boba/bobaworld2.html) 
Mycket bra startplats, innehåller både seriösa och oseriösa länkar. Mycket bra ställe for både 
den erfarne och.den oerfarne surfaren. 

Marty's Cool Links Page : (URL http://www.gate.net/-msalo/) 
En hel del (ca 300) nyttiga och onyttiga länkar till ställen på weben, inom alla möjliga 
ämnesområden. 

CERN's Visual Library : (URL http://www.w3.org/hypertext/DataSources/bySubject/) , 

Register indelat i en stor mängd olika ämnen, en oerhörd massa adresser. l 

Global Network Navigator : (URL http://src.doc.ic.ac.uk/gdwic/newrescat.toc.htrnl) 
Också detta är ett hierarkiskt ämnesindex med en stor mängd länkar inom alla möjliga 
områden. 

W3 Search Engines : (URL http://www.sunet.se/misc/w3-servers.htm1) 
Här finns massor av olika sökmaskiner för den intresserade. En del tas upp senare i uppsatsen, 
andra inte och ytterligare andra finns inte tillgängliga på den här adressen. 

WWW Yellow Pages : (URL http://www.yellow.corn/) 
Innehåller länkar till en hel mängd olika företag. Sökrnöjlighet finns. 

Starting Points for Internet Explorers : (URL http://www.funet.fi/resources/starting- 
points.htm1) 
Hundratals olika utgångspunkter att börja surfa från, inom alla möjliga områden. 

3.3.3 Användande av sökmaskiner 

Detta är ett mycket bra sätt att finna information. I dessa sk sökmaskiner kan man söka efter 
alla former av information som finns på nätet och weben. Man använder sig av 1 sökord som 



antingen kan kombineras med boolsk söklogik, eller som i många fall bara behöver skrivas in 
direkt som i dagligt tal. Prestanda, omfattning, inriktning och söksatt varierar dock från 
sökmaskin till sökmaskin och därför är det bra att veta mycket om varje sökmaskin för att 
kunna välja ratt och därmed få bästa resultat. Men mer om detta längre fram i uppsatsen, 
kapitlen 3.5.13.1 och 3.6.1 -- 16 behandlar detta. 

l 

Sökmaskinema måste ändå oftast kombineras med browsing. Detta beror på att de resultat 
som man får fram i sökmaskiner oftast presenteras som hypertextlänkar, och för att nå fram 
till den kompletta informationen kan en del browsing behöva användas. Martijn Koster 
forespråkar användandet av sökmaskiner, men också det nödvändiga i att browsa: 

"When the size of the Web increased beyond a few sites and a small nurnber of 
documents, it became clear that manual browsing through a significant portion of 
the hypertext structure is no longer possible, let alone an effective method for 
resource discove~y."~ 

3.3.4 Användande av diverse tryckta alster 

Precis som sökmaskinerna är detta först och f i . i s t  en form for att hitta startpunkter för 
browsing, aven om man ofta kan finna en direkt hänvisning (dvs via en adress) till den sökta 
informationen i den tryckta texten. 

Vilka tryckta kallor finns det då att använda? Svaret är att det finns massor av böcker som har 
listor på adresser som bilagor i slutet, det finns böcker som är helt inriktade på att lista 
adresser inom olika ämnen (t ex "The Internet Yellow Pages") och det finns specialinriktade 
tidningar som är formidabla guldgruvor för att få tag på farska adresser. Framforallt tidningar 
som är speciellt inriktade på IntemeWWW har mycket ofta avdelningar där man kan finna 
adresser till många intressanta stallen på weben. Ett svenskt exempel på en sådan tidning är 
"InternetGuiden" som finns att köpa i de flesta ticlningsaff~hutiker. 

Nackdelen med tryckta alster är att adresserna inte uppdateras fort nog, åtminstone inte i 
monografier, eftersom adressser på natet tyvärr ändras ganska ofta (naturligtvis är det stor 
skillnad från server till server). Det finns alltså en risk att adresser snabbt är inaktuella om 
man tittar i tidigare nummer av tidskrifter eller några månader gamla monografier. Risken är 
dock inte speciellt stor om man använder senaste numret av en tidskrift. 

3.3.5 Fråga andra användare 

Detta är .ett mycket bra sätt att skaffa information på. Hela natet består av kompetenta 
användare som sitter inne med kunskaper inom olika områden. Utgångspunkten för denna typ 
av informationsanskaffning är newsgroups, bulletin board systems (BBS) och andra 
människor på nätet som man exempelvis kan få tag på adresserna till via olika hemsidor som 
berör det ämne man vill fråga om. 



Newsgroups består av tusentals olika diskussionsgrupper inom alla möjliga ämnen, som alla 
kan gå in och läsa eller delta i.'Ofta f m s  det en hel del att få reda på bara genom att läsa 
dessa, men man kan också utnyttja dem till att ställa frågor som folk över hela världen därmed 
kan besvara om de vill. Och oftast finns det någon som vill det. Förutsättningen är dock att 
frågan inte är alldeles för lätt så att man kan förutsätta att den som frågar kan finna svaret på 
annat håll, eller att det gäller ett område som redan besvarats i tidigare diskussioner. Shdana 
"fiequently asked questions" eller FAQ:s utgår man nämligen ifiån att alla som använder sig 
av en viss diskussionsgrupp redan har läst igenom, och att man därmed inte skall behöva svara 
på igen. Och det är ju lätt att förstå att simpla fragor som återkommer om och om igen blir 
irriterande för de personer som läser diskussionsgruppen regelbundet. 

Hur ställer man då fragor i newsgroups? Webläsaren är utrustad med program som hanterar 
newsgroups, och genom det kan man bladdra fram och tillbaka i korrespondensen, addera ett 
bidrag eller svara på ett bidrag antingen så att hela diskussionsgruppen kan läsa ditt svar, eller 
också ett personligt svar till den som ställt frågan. 

3.4 SOKMASKMER VERSUS SOKROBOTAR 

Sökmaskiner och sökrobotar hänger mycket intimt samman och sökmaskinerna är ofta helt 
beroende av sökrobotar for att samla in sitt material, men de har inte samma funktioner och 
skall inte betraktas som en enhet. Men vad är då skillnaden.mellan de båda? 

En storhet på området, Martijn Koster, som själv har tillverkat en del sökverktyg (ALIWEB 
och CUSI) och skrivit om sökrobotar i allmänhet ger följande definition angående hur en 
sökrobot fungerar: 

"A Web robot is a program that traverses the Web's hypertext stmcture by retrieving a 
' 

document, and recursively retrieving all documents that are referenced. These 
programs are sometimes called "spiders", "web wanderers", or "web worms". l...! In 
reality robots are implemented as a single software system that retrieves information 
from remote sites using standard Web protocols."'O [understrykningen är vår egen] 

Det finns i huvudsak två typer av sökrobotar: "Service Agents" - sökrobotar som används till 
att bygga upp informationsdatabaser for att bli tillgängliga for allmänheten, samt "User 
Agents" - sökrobotar som bara är till nytta för en användare1 l. 

l 

Sökrobotar kan användas till litet av varje. De kan användas för att samla in statistik, 
uppdatera lankar automatiskt, sätta upp och hålla igång sk "mirrors" (dvs "speglar" eller 
databaser som kopieras till andra stallen på nätet och därmed blir en "spegling" av 
ursprungsdatabasens innehåll), och M ö r a l l t  upptäcka och indexera resurser på weben och 
bygga databaser av det12. Dessa databaser görs sökbara via weben genom att ett sökprogram 
för databasen kopplas upp mot weben, och det är alltså dessa sökprogram och databaser på 
weben som kallas for sökmaskiner i denna uppsats. 

1 o Koster (19951, s. 2 
l 1  Ibid., s. 9 . 
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Sökrobotarna, främst sk "Service Agents", söker alltså ratt på information och indexerar och 
organiserar den] automatiskt i databaser. Insamlandet sker på olika sätt, antingen med betoning 
på bredd eller djup. Detta bestämmer hur djupt inom en server sökroboten skall leta, dvs om 
man skall nöja sig med de mest övergripande sidorna eller gå in mycket mer i detalj i servems 
filhierarkier. Koster föresprakar bredden framför djupet för sökrobotar som framst är inriktade 
på att hitta nya källor och hemsidor" (dvs sökroboten bör kontrollera många servrar istället 
för att grava ned sig i några få). 

När man tar kontakt med en sökmaskin sil aktiverar man följaktligen inte en sökrobot, utan 
man använder sig av ett sökprogram och den databas som sökroboten samlat ihop material till. 
En sökning i en sökmaskin är alltså en sökning i en databas, och därmed belastar man inte 
natet mer än ett besök vid vilken hemsida som helst (men däremot använder man databasens 
resurser), vilket är stor skillnad mot om man använder sig av en sökrobot som tar upp mycket 
bandbredd och belastar natet hårt. 

Men sökmaskinerna måste inte förlita sig på index hopsamlade av just sökrobotar, utan dessa 
databaser kan mycket väl vara ihopsamlade av manniskor aven fast detta förfarande tillhör de 
mer ovanliga sätten. Men mer om detta under kapitel 3.5.6. 

3.4.1 Att tanka på nar man använder sökmaskiner 

John December har på ett bra satt sammanfattat vad man bör tanka på när man skall använda 
sökmaskiner (och för all del också sökrobotar): 

"The key to using spiders and indexes effectively is 
m Understand that finding information on the Web is a complex task and no spider 

has infallible knowledge of the Web. 
Be aware of major spiders and spider collections. Use a variety of spiders in 
performing searches. 

e For the spiders that seem most helpfull to you, l e m  the details of their searching 
pattern options and how they work."14 

Det är just detta som vi skall försöka ge er möjlighet till. 

3.5 JÄMFÖRELSE AV SÖKMASKINER - EN MODELL 

I detta kapitel skall vi tillverka en modell för utvärdering och jämförelse mellan olika 
sökmaskiner på WWW. Samma modell kan givetvis användas för sökmaskiner som finns 
tillgängliga på Internet i sin helhet, men vårt fokus ligger som sagt var på WWW. 

Som bas för modellen ligger ofta Dagobert Soergels funderingar kring hur man utvärderar och 
testar databasers återvinningsförmåga av information. Grunden för detta finner man i kapitel 8 
i hans bok "Organizing Information - principles of data base and retrieval systems". Det är 
viktigt att komma ihåg att man inte fullt ut kan använda hans modell (och vi vill inte heller 

13 Ibid., s. 6 
14 December, Randa11 (1994), s. 407 



använda hans modell fullt ut utan ser den närmast som ett smörgåsbord från vilket vi plockar 
de saker vi känner oss mest lockade av) när man utvärderar sökmaskiner på WWW, pga en 
rad anledningar. Den viktigaste är att måtten recall, discrimination och fallout inte kan 
användas i den form som bl a Soergel förespråkar: Detta beror på att dessa mått utgår i& att 
man vet hur många relevantdirrelevanta dokument som finns i databasen15 (i vårt fall weben 
eller nätet i sin helhet). Detta är omöjligt att veta på Internet/WWW eftersom ingen vet hur 
många dokument som finns på Internet/WWW, och därmed inte heller hur många 
relevantdirrelevanta dokument som finns. 

Vi anser dock att dessa mått är så bra afi vi vill använda dem ändå. Därför gör vi om dem för 
att kunna använda dem. För att få reda på hur många relevanta/irrelevanta dokument som 
finns, använder vi oss av det resultat vi får fiån varje sökning i varje sökmaskin. 

Saken kompliceras ytterligare genom att vi lägger in ett värde som hamnar mellan relevant 
och irrelevant. Detta gör vi för att en adress inte behöver vara irrelevant, eftersom det finns ett 
söksatt som kallas for browsing. Om adressen som funnits av sökmaskinen innehåller en 
referens till ett relevant dokument (dvs en hemsida mellan sökresultat och relevant 
information) och ingen annan relevant information för sökfrågan, så kommer denna referens 
att få ett mellanvärde. Observera att vi avgränsar denna möjlighet till browsing genom att man 
inte skall behöva browsa längre än m sida. Är sökvagen vid browsing längre än en sida 
betecknas referensen som irrelevant. Detta mellanting mellan relevant och irrelevant 
betecknar vi som indirekt relevant. Detta har följder for måtten precision och recall, se rubrik 
3.5.1 och 3.5.2. 

Vi har bestämt oss for att satta en gräns vid 25 svar återgivna fiån varje sökmaskin och 
sökfiåga. Alla dessa svar gås igenom for att se om de var relevanta, indirekt relevanta, 
irrelevanta, dubletter (inom sökmaskinens och den enskilda sökfrågans resultat) eller ej 
uppkopplingsbara. Med hjälp av dessa kategorier kan de olika nya måtten relativ precision 
relevant, relativ precision indirekt relevant, relativ precision, relativ recall relevant, relativ 
recall indirekt relevant, relativ recall, relativ discrimination och relativ fallout räknas ut. 
Observera alltså att vi gör om de mått som beskrivs hos Soergel på sha t t  att där han talar om 
"all relevant" och "all irrelevant"16 talar vi om "alla återfunna relevanta" och "alla återfunna 
irrelevanta" samt "alla återfunna indirekt relevanta" som bas för uträkningarna. Annars kan 
måtten nämligen inte användas överhuvudtaget, eftersom man ju inte vet något om alla 
relevantdirrelevanta dokument på WWW och Internet. Alla sökfrågor analyseras var for sig 
och sedan raknas resultaten från de tre sökningarna ihop och ett medelvärde raknas ut för 
varje mått, bara for att göra det sammanlagda sökresultatet (av de tre sökfrågorna) mer 
tillförlitligt. 

Vi måste också poängtera att när vi talar om relevanta, irrelevanta och indirekt relevanta sv? 
så utgår vi ifran vad Patrik Ekeroth tycker. Detta är givetvis inte till fullo tillfredsställande, 
men vi har inte haft möjlighet att lägga upp bedömningen på ett annat satt. Detta ser vi ändå 
inte som något stort problem, just for att det är enbart en person som konsekvent har gått 
igenom svaren och som dämed bedömer svaren utifrån samma förkunskaper vilket ger en 
konsekvent bedömning av alla referenser. Vi redovisar också vad vi anser att svaret måste 

l 5  Soergel (1985), s. 120 
16 Ibid. 



innehålla for att räknas som ett relevant svar. Resultatet fkan varje sökrnaskin har också 
antecknats med adresser, så det är Mlt möjligt (for den som vill) att kontrollera vilka 
referenser som har bedömts som relevanta, indirekt relevanta och irrelevanta. 

Vi vill här göra en tillbakablick på vad som sades i metodavsnitt 3.1.3: På grund av 
uppsatsens o&g och den tid som är rimligt att lagga ner blir relativ precision relevant, 
relativ precision indirekt relevant och relativ precision de enda mått vi empiriskt kommer att 
pröva på sökmaskinerna (se 3.7). Vår motivering for detta är följande: Antalet sökmaskiner 
som vi bestämt oss for att pröva är 16 stycken (se 3.5.13). Vi har tidigare sagt att vi tänker 
satta en gräns %r antalet atergivna referenser fTan varje sökmaskin vid 25 referenser. Detta 
leder oss till ett teoretiskt maximalt antal av 16 multiplicerat med 25 = 400 referenser. Denna 
summa multipliceras med 3, eftersom vi bestämt oss for att testa 3 olika sökfiågor på varje 
maskin. Summan är nu maximalt 1200 referenser. Alla dessa 1200 referenser måste gås 
igenom manuellt.(eftersom vi saknar kunskaper i programmering), antecknas med exakt 
adress, markeras for relevant, indirekt relevant, irrelevant, dublett (inom varje sökmaskins 
sökresultat) eller ej uppkopplingsbar. Varje referens inom varje sökrnaskin måste kollas mot 
det tidigare resultatet inom sökmaskinen för att påvisa eventuella dubletter, och dubletter 
räknas sedan till irrelevanta referenser. Detta är acceptabelt for denna uppsats omfång om man 
stannar vid de behov som matte relativ precision relevant, relativ precision indirekt relevant 
och relativ preasion behöver. Skall man sedan lagga till arbetsmödan med ytterligare 5 matt, 
som måste gås igenom på etf än mer krångligt sätt, så har gränsen för uppsatsens omf5ng . 

passerats för länge sedan. 

Ytterligare en anledning till att vi väljer att kolla just relativ precision empiriskt är att detta 
mått visar hur stor andelen av alla referenser som har varit relevanta eller indirekt relevanta är, 
och det är faktiskt det som vi främst vill veta när vi sitter ' f r d o r  skärmen. Detta mått säger 
alltså något direkt och konkret om hur varje sökmaskin lyckats med den uppgift som 
presenterats för dem. 

För måtten relativ recall relevant, relativ recall indirekt relevant, relativ recall, relativ 
discrimination och relativ fallout ges en beskrivning hur en undersökning av dessa kanlbör 
genomföras. Detta borde vara tillräckligt utförligt for skapandet av en modell. 

3.5.1 Relativ precision ' 

Detta det enda måttet som kan användas i sin ursprungliga lydelse", dvs: 

Relativ precision relevant = Aterfunna relevanta 
Alla återfunna 

17 Ibid., s. 121. Observera att det inte är Soergel som har uppfunnit Precision, Recall, 
Discrimination och Fall-out. Vem som har uppfunnit dessa mått vet vi inte, men vi hänvisar 
ändå till Soergel eftersom han behandlar måtten i sin bok. 
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Eftersom vi har infört ett mellanting mellan relevant och irrelevant kommer här ytterligare ett 
mått: 

Relativ precision indirekt relevant = Aterfunna indirekt relevanta 
Alla återfunna 

Och till slut adderar vi de båda for att få ytterligare ett intressant mått: 

Relativ precision = A 4 a  
Alla återfunna 

"Alla återfunna" syftar på alla relevanta, indirekt relevanta och irrelevanta (inklusive 
dubletter) referenser inom varje sökmaskin adderade till en summa. Ej uppkopplingsbara 
referenser har räknats som ej h a ,  och detta har inte i sin tur kompletterats med ytterligare 
referenser från sökresultatet for att komma upp till 25 referenser sammanlagt. "Alla återfunna" 
kan alltså ha ett värde under 25. 

3.5.2 Relativ recall 

Detta mått går inte att använda i dess ursprungliga betydelse, dvs återfunna relevanta dividerat 
med alla relevantalg, eftersom man inte vet något om hur många relevanta dokument som 
finns på webeninatet. Alltså skapar vi följande nya mått: 

Relativ recall relevanta = Aterfunna relevanta 
Alla återfunna relevanta 

. , 

Relativ recall indirekt relevanta = Aterfunna indirekt relevanta 
Alla återfunna indirekt relevanta 

Och slutligen adderar vi de båda och får då: 

Relativ recall = Aterfunna relevanta + återfunna indirekt relevanta 
Alla återfunna relevanta + alla återfunna indirekt relevanta 

Alla återfunna relevanta och alla återfunna indirekt relevanta är alltså summan av alla 
återfunna relevanta och alla återfunna indirekt relevanta referenser ffån alla-sökmaskiner 
undersökta, uträknat var for sig. 

För att räkna ut dessa mått empiriskt tar man de återfunna relevanta (for relativ recall relevant 
och relativ recall) eller återfunna indirekt relevanta (för relativ recall indirekt relevant och 
relativ recall) referenserna man hittat i en sökmaskin och dividerar dem med det sammanlagda 
antalet av återfunna relevanta (for relativ recall relevant och relativ recall) eller återfunna 
indirekt relevanta (for relativ recall indirekt relevant och relativ recall) referenser fran alla 
sökmaskinerna. Detta innebär alltså att alla referenser från alla sökmaskiner måste 
kontrolleras med varandra for att kunna skilja ut dubletter. 

18 Ibid. 



3.5.3 Relativ dfscrimination 

Detta mått fiingerar inte heller i sin ursprungliga lydelse, dvs avvisade irrelevanta dividerat 
med alla irrelevantalg, eftersom man inte vet något om hur många irrelevanta dokument som 
finns på webednätet. Vi gör om det såsom följer: 

Relativ discrimination = Awisade irrelevanta 
Alla återfunna irrelevanta 

Och det är likadant vid relativ discrimination som vid relativ recall: Alla återfunna irrelevanta 
syftar på alIa irrelevanta dokument som hittats av samtliga sökmaskiner undersökta. 

För att räkna ut relativ discrimination empiiskt måste man först ta alla återfunna irrelevanta 
referenser av alla sökmaskiner med dubletter inräknade och subtrahera med antalet återfunna 
irrelevanta referenser inom den enskilda sökmaskinen inklusive dubletter for att få reda på 
antalet awisade irrelevanta referenser. Utifrån detta kan man sedan räkna ut relativ 
discrimination. 

3.5.4 Relativ fallout 

Också detta mått görs om eftersom dess ursprungliga lydelse: Aterfunna irrelevanta dividerat 
med alla irrelevantaZ0inte går att räkna ut. Precis som vid relativ discrimination är det ju 
omöjligt att veta något om hur många irrelevanta dokument som kan finnas på webenhätet. 
Vi gör som följer: 

Aterfunna irrele Relativ fallout = vanta 
Alla återfunna irrelevanta 

För att räkna ut relativ discrimination empiriskt tar man antalet återfunna irrelevanta 
referenser inklusive dubletter inom sökmaskinen och dividerar dem med alla återfunna 
irrelevanta referenser inklusive dubletter inräknade. 

3.5.5 Tid 

Detta är en mycket intressant aspekt på sökandet. Det vi framst är intresserade av är hur lång 
tid sökningen tar i varje sökmaskin, hur lång tid det tar att koppla upp sig mot sökmaskinerna 
samt vilka tidpunkter på dygnet som det är enklast att ta sig fram på nätet. Vår erfarenhet 
under tiden på Ericsson Data AB var att det gick snabbast att söka på morgontimmama, dvs 
från 08.00-12.00, men att det på eftermiddagen blev betydligt långsammare forbindelser. 
Helger och kvällar fungerade battre. Detta kunde ha flera olika orsaker, vi kan här tänka oss i 

l9 Ibid. 
20 Ibid. 



huvudsak två stycken: Antingen var det förbindelsen mellan Ericssons interna nätverk och 
InternetnnJWW som var flaskhalsen och att anställda på företaget använde sig mest av 
InternetlWWW på eftermiddagen, eller så var det förbindelserna ute på Internet och WWW 
som i allmänhet var for belastade på eftermiddagarna. 

Martin Appel skriver om hur folk "surfar" i allmänhet i en artikel i Computer Sweden. Hans 
resultat visar att alla Internet-leverantörer anser att belastningen på deras nät är störst mellan 
18.00-01 .O0 med en topp klockan 22.00, samt på helger. "Under dagen är belastningen relativt 
låg. I synnerhet runt lunchtid."21 Det bör observeras att dessa Internet-leverantökr formedlar 
tillgång till Internet for privatpersoner och mindre företag, och att dessa använder modem 
istället for fasta anslutningar. 

Appel hänvisar också till en undersökning som gjorts på företaget WM-data, och deras 
statistik ligger i linje med vad vi observerade på Ericsson Data AB. W-da ta s  största aktivitet 
ligger på eftermiddagen, dvs mellan 12.00 och 17.00 med en topp runt 16.00." 

De slutsatser vi skulle våga dra av detta är att om man har tillgång till InternetIWWW på 
jobbet så använder man sig oftast av detta på eftermiddagar (gärna precis innan man går hem), 
och har man abonnemang på Internet i hemmet så använder man sig oftast av det kvällstid och 
på helger. Föga revolutionerande resultat alltså. 

Men vad som är intressant är om man som användare märker av detta speciellt vid olika 
tidpunkter. Först tänkte vi att vi skulle se om man kunde märka några tidsskillnader i vår 
undersökning genom att placera sökningma på de olika sökfrågorna vid olika tidpunkter på 
dygnet. De tre tiderna for sökning tänkte vi lagga på vardagar ungefir vid klockan 15.00- 
16.00, 2 1.00-22.00 samt 03.00-04.00. Valet av tider motiverades av våra egna erfarenheter 
och Appels artikel, där tiden runt 16.00 och 22.00 skulle vara de mest belastade på natet, 
medan klockan 03.00 på natten knappast skulle ha någon belastning alls. 

Tyvärr så fungerade detta inte i praktiken, eftersom sökresultaten från varje sökmaskin inte 
gick att spara undan p i  diskett. Därmed var vi tvungna att undersöki varje sökmaskin direkt, 
vilket tog mycket lång tid och framförallt - det gick inte att hålla på de ovan mycket bestämt 
satta tiderna. Vi har dock tagit tiden på alla sökningar, och vi tänkte gå tillväga på följande . 

sätt for att se om man kan utläsa något ur tidsfaktorn: 

Dygnet delas in i tre tidsperioder: 14.00- 18.00, 18.00-02.00 och 02.00- 14.00. Därefter sätter 
vi in de olika sökresultaten i dessa perioder och räknar ut ett medel. Kan man inte se någon 
skillnad mellan tiderna så är tidsaspekten oväsentlig, men det kan ändå vara intressant att se 
hur lång tid det i allmänhet tar att genomföra en sökning. Men man skall vara medveten om 
att det är oerhört svart att dra några som helst slutsatser ur tidsbegreppet, eftersom faktorer 
som belastning på natet, belastning på en specifik server, att vägen på nätverket ter sig olika 
for varje sökning osv inverkar p& att tiden kan ändra sig fran en gång till en annan. 

Några ord om hur tidtagningen sker: Uppkopplingen mäts från det adressen åkallas fiån vår 
dator tills sista tecknet fiån sökrnaskinens hemsida visas på vår skärm. Sökfiågetiden mäts 

2 1 Appe1(1995), s. 8 
22 Ibid. 
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fran det sökfrågan skickats iväg från vår dator tills det sista tecknet från sökresultatet visas på 
vår skärm. Vi mäter varje uppkoppling till sökmaskinerna samt varje sökfkåga som skickas 
iväg till varje maskin. Vi mäter alltså inte tiden for varje länk i sökresultatet då vi anser det 
vara onödigt. 

3.5.6 Indexering av dokument 

Indexeringen skiljer sig från sökmaskin till sökmaskin, och det är tyvärr också mycket sällan 
som de upplyser om hur indexeringen går till. Så när undersökningen genomgrdes hämtades 
därför uppgifter om indexeringen från olika källor utöver sökmaskinernas hemsidor, och vi 
såg också på resultaten från olika sökfrågor som ställdes till varje sökrnaskin for att kunna 
lista ut hur indexeringen gått till. Detta förfarande var inte helt tillfredsställande eftersom 
risken för att missa olika aspekter på indexeringen var mycket stor, och vi har inte lyckats att 
göra någon fullständig förteckning överhur de olika sökmaskinerna indexerar, dvs vilka saker 
i ett dokument de tar fasta på för återvinningens skull. Dock hoppas och tror vi att det ändå 
kan vara till viss nytta med den information vi trots allt lyckats få Tam. 

Den första aspekten på indexering är om den görs manuellt eller maskinellt med en sökrobot. 
Som vi redan har sagt så använder sig de flesta sökmaskinerna av sökrobotar för indexeringen. 
George McMurdo säger att användandet av sökmaskiner representerar fas 3 av indexeringen . 
av Internet, och han räknar då archie som fas 1 och veronica som fas 2 .  Sökrobotens mest 
grundlaggande val galler huruvida indexeringen skall ske "depth-first" (djup) eller "breadth- 
fxst" (bredd). Vid "depth-first" söker roboten från ett dokument och följer varenda länk som 
dokumentet innehåller, och när den indexerat alla dessa länkar tar den sikte på ett nytt 
dokument och följer alla dess länkar osv, osv. "Breadth-flrst" innebär att roboten inte försöker 
följa alla länkar inom ett dokument, utan snarare siktar in sig på att få med så många "top- 
leve1 Web documents" (vad vi kallar för hemsidor i denna uppsats) som möjligt och indexera 
dem.24 Vilket angreppssätt som används är dock svårt att se om sökmaskinen inte själv 
upplyser om detta, och i vår beskrivning av sökmaskinerna kommer vi endast ibland att kunna 
redovisa detta. 

Vid indexeringen av dokument kan man ta med olika uppgifter. Sökmaskinerna brukar 
vanligen välja någotlnågra av följande: fulltext, URL, titel, rubriker, första rader, 
upphovsman/organisation, datum, länkar, storlek i bytes samt mest förekommande ord inom 
dokumentet (nyckelord). . 

3.5.7 Antal databaser 

Detta är inget som är speciellt viktigt i allmänhet när man som användare skall använda 
sökmaskinen. Däremot kan det vara bra om databasen är uppdelad i olika falt om man 
verkligen vill kunna specificera en sökning, exempelvis om man vet titeln på ett dokument så 
kan det ju underlätta om man kan begränsa sökningen till titelfalt. De flesta sökmaskinerna 

23 McMurdo (1995), passim 
24 Weiss (1995), s. 43 



har dock inte denna möjlighet att begränsa sökningen till falt, men vi kommer givetvis att 
redovisa om möjligheten finns. 

En del sökmaskiner har också delat upp sin databas i verkligt skilda delar, en del skiljer på om 
man skall söka i newsgroups eller WWW osv. I de fall som sökmaskinerna har haft denna 
möjlighet har vi alltid sökt i databasen för WWW. 

.3.5.8 Filtyper medräknade 

Det kan förhålla sig som så med en del sökmaskiner att de enbart indexerar filer av en viss 
sort, exempelvis bilder i GIF eller JPEG format, eller avstår från att ta med vissa filtyper. 
Dock så har sökmaskinerna som vi gått igenom varit mycket dåliga på att upplysa om sådana 
förhållanden förelegat, och de enda tillfallen som vi redovisar detta är om sådana 
upplysningar faktiskt har fwints. Vi har nämligen inte genomfört så minutiösa 
undersökningar av sökmaskinerna att detta har kunnat påvisas. 

. . 

3.5.9 Gratis eller avgifter 

Detta är en ganska väsentlig egenskap for de flesta användare av InternetIWWW, speciellt för 
privatpersoner skulle vi vilja saga. Det har länge varit en policy att information på 
InternetIWWW skall vara gratis, men vi tycker att det verkar som om det håller på att ändras 
mer och mer mot betaltjänster (vår sökfi-åga 1 om ED1 har med detta att göra). 

Man kan verkligen fråga sig vart WWW egentligen är på vag. Kommersdet att bli en i 
huvudsak kommersiell tjänst i framtiden eller kommer man att kunna behålla huvuddelen av ' 

materialet gratis? Vad beror det på att WWW och Intemet håller på att bli alltmer 
kommersialiserat? Finns det några andra nätverk som i framtiden kan tänkas ta över den 
traditionella akademiska prägel som Internet under lång tid har haft? Allt detta är frågor som 
vi tycker vore bra uppslag till nya magisteruppsatser. 

För övrigt kan vi saga att de sökmaskiner som vi valt att utvärdera är sådana sökmaskiner som 
ställer sina tjänster for sökning på WWW gratis till förfogande. De sökmaskiner som tar betalt 
för sina tjänster är NlightN och till viss del InfoSeek. NlightN kan man söka i på WWW till 
viss del, men det presenteras bara ett litet fåtal referenser och vill man ha mer måste man 
betala. Vi har därför inte tagit med den. InfoSeek har vissa tjänster som de tar betalt för (ex 
sökning i tidskrifter mm), men de har sökning på weben gratis. 

3.5.10 Sökspråk 

Det är givetvis mycket bra om man vet hur de olika sökmaskinernas sökspråk h g e r a r  och 
vilka deras egenheter är för att på basta satt kunna formulera sökfrågan man vill ställa. Det 
finns i huvudsak två varianter av sökspråk: Boolsk logik eller naturligt talspråk. Många 
sökmaskiner accepterar användande av båda varianterna. Man kan saga att nästan alla (bl a 
Open Text gör det inte) utgår ifrån att man skriver in söktermer utan någon speciell syntax 
eller specialkommandon, men i många kan man använda sig av just specialkommandon av 



olika slag och utseende om man vill (för att precisera sökfragan mer). Vi har inte gjort någon 
empirisk jämförelse mellan boolsk logik och naturligt talspråk vid sökning, men vi har en del 
erfarenheter själva av detta. 

3.5.1 0.1 Boolsk logik 

25 Boolsk logik kan vara skönt att kunna använda, speciellt om man som användare är van vid 
detta från exempelvis andra databaser. Man kan ju precisera sin sökfiåga mycket bättre på 
detta sätt. Sökmaskinerna på Intemet/WWW använder sig av (om de överhuvudtaget 
använder) boolsk logik på en del olika sätt: 

De kan tillåta användaren att själv skriva in boolska kommandon, antingen fullständig 
boolsk logik med alla tänkbara kommandon (oftast AND, OR, NOT) eller ett urval av 
boolska kommandon. 
Man får välja om söktermerna man skriwt in skall kombineras med AND eller OR genom 
klickbara val. Oftast kan inte detta val göras för varje sökterm for sig, utan det vanligaste är 
att alla söktermema kombineras med antingen AND eller OR. De boolska kommandona 
behöver inte vara utskrivna i klartext vid de klickbara valen, ofta använder de sig av en 
utförligare text som motsvarar samma mening. 
En annan variant är att man inte själv kan välja om söktermerna skall kombineras med 
boolsk logik. Detta ligger mycket nära nästa avsnitt om naturligt talspråk, men den här 
varianten kombinerar automatiskt söktermerna med antingen AND eller OR utan att du 
själv kan påverka detta. Vad vi kan förstå så är det vanligast att termema kombineras med 
enbart OR. Sökmaskinerna ger nästan aldrig ut några upplysningar om i fall de använder 
den här varianten, men då vi prövat oss fram med olika kombinationer av söktermer och 
kontrollerat vilka svar som givits har vi kommit fram till denna slutsats. 
En del sökmaskiner använder sig av andra tecken som motsvarar de boolska kommandona, 
exempelvis minustecken for NOT osv. 
Man kan använda sig av närhetsoperatorer av olika slag (ex ADJ (adjacency) vilket innebär 
att orden skdl hamna bredvid varandra i samma följd). 

3.5.1 0.2 ~ a t u r l i ~ t  talspråk 

Detta är en mycket enkel variant som inte kräver några specialkunskaper av användaren. Man 
uppmanas att skriva in sökfiågan i dagligt tal, dvs att om man vill ha tag på information om 
exempelvis Panasonics senaste laserskrivare så skriver man bara in exempelvis "I want 
information about Panasonic's newest laserprinter". Man låter alltså sökmaskinen själv välja 
vilka ämnesord som den skall söka på, vilket i praktiken innebär att sökmaskinen sållar bort 
stoppord och ibland ord som är kortare än t ex 3 bokstäver och sedan söker på alla de 
resterande orden i meningen. 

Som sagt var, detta är ett mycket enkelt sätt att ställa en sökfråga, men enligt vår erfarenhet så 
fungerar inte detta så bra alla gånger. I exemplet ovan skulle sökmaskinen förmodligen söka 
på både orden "want" och "about", något som inte är speciellt önskvart. Vidare skulle detta 

25 För den som inte är så hemma på detta område rekommenderar vi ett avsnitt ur: Soergel 
(1985), s. 165ff 
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leda till att en hel del brus skulle uppstå, och vissa sökmaskiner faster också xikt vid i vilken 
ordning söktermerna skrivs in - vilket leder till än mer brus. 

l 

Men därmed inte sagt att detta är ett mycket sämre satt att söka på än boolsk logik. Har man 
bara tid att undersöka resultaten så finner man oftast det man söker efter. Men den stora 
skillnaden är att man nästan säkert kommer att fa mer brus med naturligt talspråk än med 
boolsk logik. 

Med "naturligt talspråk" kommer vi också innefatta sökningar enbart med hjälp av nyckelord, 
dvs alla sökningar som inte behöver någon speciell syntax eller specialkommandon innefattas 
under "naturligt talspråk". Det är också intressant att se om sökmaskinen är känslig för hur 
man hanterar versalerlgemener, samt om den tillåter stavfel av sökord. 1 

3.5.1 0.3 Hjälpmedel för formulering av sökfrågor 

Ingen av sökmaskinerna har varken synonymordlista eller thesaurus, och endast Yahoo! hade 
en synligt kontrollerad vokabulär. I Yahoo! kunde man dock inte kolla igenom den 
kontrollerade vokabulären i sin helhet på ett enkelt sätt bortsett från browsing i den 
hierarkiska delen. 

3.5.1 0.4 Trunkering 

Trunkering är ytterligare en önskvärd funktion hos en sökmaskin. Det brukar f m a s  en del . 

olika varianter. Manuell trunkering (oftast med tecknet "*") förekommer, och det är då fiaga 
om antingen höger- eller vänstertrunkering. Högertdering innebär att man avgränsar ett 
ord for att täcka upp olika ändelser som man inte kan förutse eller inte vill behöva skriva in 
(ex "brew*" ger alla varianter bl a brewing, brewer, brewster osv), och vänstertrunkering - 
fungerar då omvänt. Högertrunkering är helt klart det vanligaste användningssättet, och det är . 

också högertrunkering som är den vanligaste formen av trunkering hos sökmaskinerna. 

Sökmaskinerna använder sig också av automatisk tiunkering, oftast högertrunkering. Detta är 
mycket vanligt och oftast också önskvärt. Om man inte vill att sökmaskinen skall trunkera så 
finns det hos en del sökmaskiner sätt att förhindra detta (oftast genom att man sätter ett 
blanksteg efter sista bokstaven i sökordet), men vi vill nog säga att det är en minoritet av 
sökmaskinerna som har denna funktion. 

3.5.11 Täckning av natet 

Detta är givetvis en mycket väsentlig del att ta fasta på. Det rör sig dels om hur stor del av 
webenlnätet som har indexerats av datorn (dvs antal hemsidor/sidor), och dels vilka delar av 
natet som indexeras (dvs newsgroups, WWW, gopher, telnet o dyl). Det stora problemet är 
hur sökmaskinerna räknar ut storleken på sina databaser. Det är nämligen inte många som 
räknar ut detta på samma sätt26 (och inte heller många som överhuvudtaget visar hur de mäter 

l 

~ 

26 För mer ingående information om detta, se: NKTOMI (1 995) 
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sin egen databas), en del räknar på antalet fulltext dokument som indexerats, andra räknar på 
hur många referenser till dokument som finns osv, osv. Vi har inte fördjupat oss i denna fiåga 
for varje sökmaskin av två olika anledningar: För det första anser vi att det viktigaste inte är 
det exakta antal'et dokurnentlreferenser som en sökrnaskin innehåller utan att det snarare är 
viktigare att veta ungefar hur stor sökmaskinen är. För det andra är det inte möjligt for oss att 
kunna göra en uppskattning av det "verkliga" antalet dokument som varje sökmaskin 
innehåller eftersom det inte finns någon möjlighet att uppskatta det utefter de olika 

c. 

beräkningsgrunder varje sökmaskin använder sig av, samt att referenserna inom 
sökmaskinema skiljer sig mycket åt i omfång, antalet länkar inom varje referens osv. Var 
alltså kritisk till de uppgifter om sökmaskinernas storlek som presenteras här då de dels räknas 
ut på olika sätt, 'och då de oftast kommer från sökmaskinema själva (och man kan ju utgå ifiån 
att de försöker göra siffioma så attraktiva som möjligt) då inget annat anges. 

3.5.12 Presentation av sökresultatet 

Presentationen av sökresultatet skiljer sig mycket från sökrnaskin till sölunaskin. 
Beskrivningen av varje funnen referens är väsentlig då en mycket fullständig beskrivning 

' 

inkluderande inte bara titel utan också annotation eller referat kan ge en bättre vink om vad 
referensen innehåller, och man sparar då tid genom att inte behöva koppla upp sig for att 
kontrollera varje referens. Många sökmaskiner bara sökresultatet som en klickbar 
titel eller t o m enbart en klickbar adress, och det ger ofta alldeles för lite information om vad 
som finns på den länkade resursen. 

Viktning av sökresultatet används av de allra flesta sökmaskinerna. Det innebär att referenser 
som innehåller många träffar på sökorden får större vikt (betydelse) än referenser som har 
farre träffar. Det finns olika metoder för hur viktningen går till, men det är inte något som vi 
här kommer att gå in på mer i detalj. Referenserna presenteras i en lista med störst vikt forst 
och sedan i fallande ordning, och den första referensen bör alltså vara den mest intressanta for 
sökfiågan. 

De flesta sökmaskiner har också någon funktion for begränsning av antalet återgivna 
referenser som svar på sökfiågan. De sätt som -brukar användas är antingen en valbar funktion 
som talar om hur många referenser man vill ha (ex 10,20, 50, 100 st), eller en av 
sökmaskinen bestämd mängd (vanligen 10 referenser) som visas med möjlighet att få 
ytterligare en bestämd mängd referenser efter det osv. 

3.5.13 Kriterier för urval av sökmaskiner 

Vi har varit tvungna att göra ett urval bland de sökmaskiner vi funnit2', dels på grund av att vi 
under arbetets gång funnit många nya specialiserade sökmaskiner for en mängd olika 
uppgifter, ex hiha personer på Internet och WWW eller att enbart finna olika program 
tillgängliga via FTP, och dels på att materialet för den kvantitativa undersökningen var 

27 Na vi började leta efter sökmaskiner under vår tid på Ericsson, så hittade vi en hel del (8 
st.). Efter detta har vi funnit en hel massa andra for olika ändamål (sammanlagt 39 st. (fast det 
förmodligen finns ännu fler)). 
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tvunget att begränsas for att vara rimligt att utföra inom denna uppsats ram. Vi anser givetvis 
att alla dessa sökrnaskiner är nog så bra, men om man skall utgå fik en "vanlig" användares 
(och ännu mer om man skall utgå Cån ett biblioteks) vardagliga behov så bör man inrikta sig 
på mer allmänt hållna sökmaskiner. 

l 

l 

De sökmaskiner som vi kommer att befatta oss med här är sådana som användey sig i 
huvudsak eller enbart av material på WWW, och som fanns på weben i november månad 
1995. Detta innebär att sökmaskiner som i huvudsak indexerar material fih Gopher, WAIS, 
Veronica, FTP och newsgroups eller som tillkommit efter november 1995 inte kommer att tas 
upp i denna uppsats. Sökmaskiner på weben som bara indexerar material inom flen egna 
servern kr också ointressanta ur vår synvinkel, likaså sökmaskiner som enbart använder sig av 
andra sökmaskiners insamlade material (ex "multitheaded search engines"). Observera dock 
att vi inte anser att dessa sökmaskiner är dåliga på något satt (vi har ju inte undersökt dem så 
grundligt heller), tvärtom - de kan vara väldigt nyttiga inom sina områden. Darför kommer de 
bortvalda sökmaskinerna att listas under rubrik 3.5.13.1. 

Vi kommer inte heller att befatta oss med sökmaskiner som tar betalt för sina sökningar (se 
aven här 3.5.13. l), aven om vi inte förkastar dessa av någon annan anledning än att de kostar 
pengar. Vi är nämligen fattiga studenter som inte kan ödsla en massa pengar f6i en ideell 
undersökning som denna. Först hade vi tänkt att ta med både JumpStation I och II, men den 
16 november upptäckte vi på JumpStations hemsida att den skulle laggas ned i december. 
Alltså finns det ingen mening med att ta med dessa till utvärdering. 

Därmed har vi uteslutit 23 sökrnaskiner från den ursprungliga summan av 39 stycken, alltså 
16 kv ar... 

3.5.13.1 Bortvalda sökmaskiner 
l 

CUSI: (URL http://pubweb.nexor.co.uk~public/cusi/cusi.html) 
Deja News: (URL http://www.dejanews.com/forms/dnquery .html) 
FTP Search '95 v3.0: (URL http://ftpsearch.unit.no/ftpsearch) 
GAIS Usenet News Search: (URL http://gais.cs.ccu.edu.tw/WEBgais/index.html) 
GNA Meta-Library Search: (URL http://uu-gna.mit.edu:8001/cgi-binlmeta) 
Group Cortex Search Tool: (URL http://205.197.236.2/search.html) 
Internet One: (URL http://www.internetone.com/InternetOne/MainSe ch.htm1) 
Internet Sleuth: (URI, http://www.charm.net/-ibc/sleuthl) 4 
JumpStation I och II: (URL http://j s.stir.ac.uk1j sbinlj s ?~ea rch )~~  
Metacrawler: (URL http://www.cs.washington.edu) 
NlightN: (URL http://www.nlightn.com/) 
Pathfinder: (URL http://www.pathfinder.com/) 
Picons Search: (URL http://www.cs.indiana.edulpicons/search.html) 
RBSE1s URL database: (URL ht tp: / / rbse . jsc .nasa.gov/eichann/ur lse~29 
Savvysearch (new version): (URL http://guaraldi.cs.colostate.edu:2000/fom) 
Sawy Sear ch (old version): (URL ht tp: / /www.cs.colostate .edu/-drei l ing/sm 

28 Både JumpStation I och II lades ned i december. 
29 Tas inte med eftersom vi inte lyckats få några sökresultat härifrån. 



m Search Wizard: (URL http://www.compuserve.com/wizardlwizard.html) 
SIFT Standard Information Filtering Tool: (URL http://sift.stanford.edu/) 
Sun's Multibhreaded Query Page: (URL http://www.sun.com/cgi- 
bin/show?search~mtquery/index.body) 
VERONICA Gopher Search: (URI, http://galaxy.einet.net/gopher/gopher.html) 

m Virtual Software Library: (URL http://vsl.cnet.corn/) 
m WAISGATE: (URI, http://www.wais.com/waisgate-announce.htm1) 

3.6 PRESENTATION AV DE UTVALDA SÖKMASKINERNA 

Vi försöker här att presentera sökmaskinerna vi har undersökt på ett enkelt och sakligt sätt. 
Såvida det inte står något annat så är uppgifterna i 3.6.1 --l 6 hämtade från respektive 
sökmaskins hemsida och därtill länkade egna sidor. Dessa uppgifter har sammanställts (i de 
flesta fall) i ett opublicerat material av  atr rik ~keroth~' .  Alla här undersökta sökmaskiner är 
gratis. 

Vi vill här inleda med att göra en reservation för att vissa uppgifter om vissa sökmaskiner kan 
saknas, och att vi därmed har varit tvungna att bortse ifrån dem och genomföra en beskrivning 
och utvärdering ändå. Vi anser nämligen att det är bättre att ta med en sökrnaskin som har 
ofullständiga uppgifter b att inte ta med den alls. 

3.6.1 ALIWEB 
(URL http ://web.nexor . c o . u k / p u b l i c / a l i w e b / s e ~ )  

Nexor heter företaget som har hand om ALIWEB. Tyvärr så saknas uppgift om storleken på 
sökmaskinen. Insamlingen av information sker genom att folk dels talar om att deras 
dokument finns för sökmaskinen, och dels så samlar den in information via en sökrobot. 
Uppgift saknas om indexeringen men den verkar indexera dokument på WWW i fulltext, 
URL och titel. Det finns inte heller någon beskrivning av sökspråk och databas. 

Sökformuläret består av diverse rullmenyer som bestämmer om man vill att sökningen skall 
behandlas som "substring", "whole word", "regular expression" eller "record" (vi finner ingen 
bättre Översättning än falt for detta). De olika valen av falt som finns är "organization or site 
info", "document", "service", "user", "document or service" samt "any". Man kan också 
bestamnia om man främst vill söka bland "titles", "descriptions", "keywords" eller " W ' s " .  
Det går inte att använda boolsk logik, utan man använder sig enbart av naturligt talspråk som 
kombineras automatiskt med AND. Man kan inte trunkera själv, och sökmaskinen trunkerar 
inte heller. Den är inte känslig för versalerlgemener, och den kan tillhta stavfel. Man kan 
också begränsa sökningen till domän (ex " .sev for sverige). 

Sökresultatet plesenteras i viktad ordning med antingen klickbar text (titel) eller klickbar 
URL. Det är dock valbart hur utförlig presentationen skall vara, och de val man har är om man 
vill ha "description", "keywords", "URLrs", "other fields" eller en kombination av dem 
utskrivna. Man kan också bestämma hur många referenser man vill ha återgivna. 

30 Ekeroth (1995a) 



3.6.2 Discovery Search 1.0 
(URL http://www.discovery .com/DCO/doc/lO l2/tools/search/search.html) 

Discovery Search 1 .O underhålls och presenteras av Discovery Channel (TV-kanalen). Det 
saknas uppgift om hur stor databasen är, samt om täckningen av nätet. Vi vet inte hur 
indexeringen går till, men vi tror att den indexerar dokument i fulltext samt titlar och URI, 
med hjiilp av en sökrobot. I 

Sökformuläret består bara av en stor ruta där man skriver in sökfrågan i naturligt talspråk 
(som kombineras samman med AND av sökmaskinen) eller använder boolsk logik. Den 
boolska logiken fungerar helt som den skall, och man kan blanda AND, OR, NOT och ADJ. 
Manuell trunkering ("*") fungerar också, både höger- och vänstertrunkering. Sökmaskinen 
trunkerar inte själv, den är känslig for versalerlgemener och den tillåter inte stavfel. 

Sökresultatet presenteras i viktad ordning med klickbar text eller URL. Man får reda på hur 
många träffar sökningen gett, men bara de 50 främsta referenserna redovisas och man har 
ingen möjlighet att se resterande referenser. Till varje referens finns en annotation (skulle inte 
vilja kalla det för referat) som huvudsakligen består av ett antal nyckelord. Man fir också reda 
på hur stor referensen är i bytes. 

(URL http ://galaxy .einet.net/search. html) l 

EINet-Galaxy underhålls av. TradeWave. Den enda siffra vi har om storleken är att databasen 
innehåller 300 000 länkar från olika dokument, samt att den täcker WWW, "Gopher titles", 
Galaxys ämnesindex och "Telnet resources". Vi har ingen uppgift om hur indexeringen går 
till, men vi tror att den indexerar dokument i fulltext, titlar, rubriker och länkar inom 
dokumenten med hjälp av en sökrobot. Det finns dock inte bara ett sökbart index utan också 
ett hierarkiskt ämnesindex (URL http://galaxy.einet.net/galaxy.html) där man kan browsa sig 
fram. Hjälp angående sökspråk och databas finns att tillgå. 

Sökformuläret använder sig av klickbara begränsningar for om alla eller bara några söktenner 
. måste matchas, samt om man vill söka på WWW ("all text", "link text only" eller "title text 

only"), "Gopher Titles", "Galaxy Pages" eller "Telnet resources". Man kan anvanda sig av 
antingen naturligt talspråk (med klickbara val) eller boolsk logik (AND, OR, NOT men inte 
ADJ). Sökrnaskinen trunkerar själv, men man kan också använda sig av manuell 
högertdering med tecknet " * " . Sökmaskinen är inte känslig for versalerlgemener. 

Sökresultatets presentation bestäms av om man vill ha lång, medium eller kort återgivning av 
referensen. Vid lång återgivning får man veta hur många träffar sökfiågan genererade samt de 
första 20 referenserna återgivna med möjlighet att få fler redovisade om man vill. Varje 
referens ordnas i nummerordning efter vikt, och presenteras med klickbar titel, storlek i bytes, 
utdrag från referensen, vanliga ord inom referensen, "outline" (första tecknen), källa inom det 



hierarkiska ämnesindexet, "type"31, URL i vanlig text, när referensen senast uppdaterades och 
till sist när sökmaskinen indexerade referensen. 

3.6.4 Excite NetSearch 
(URL http://www.excite.comf) 

Excite NetSearch tillhandahålls av Architext Software, Inc. och täcker WWW (mer än 1 500 
000 dokument), Usenet (1 000 000 artiklar fiån 10 000 newsgroups), "Classifieds" ("Usenet 
classified advertisements fiom the past two weeks") och "Reviews" (35 000 web site reviews). 
Hjälp finns också att tillgå. Uppgift saknas om indexeringen och insamlingen av material, 
men vi tror att den indexerar referenser i fulltext samt titel och URL med hjälp av sökrobot. 

Sökformuläret består av en enkel ruta for textinmatning och två klickbara alternativ för 
antingen ord som beskriver ett koncept eller nyckelord32. Man får också välja om man vill 
söka antingen i web documents, usenet, classifieds eller reviews. Excite NetSearch 
understödjer inte boolsk logik, utan bara naturligt talspråk. Maskinen trunkerar själv och det 
går inte att göra detta manuellt. Den är inte känslig för versalerlgemener och den tillåter inte 
stavfel. l 

Sökresultatet kan presenteras utefter "confidence" (vilket innebär att resultatet viktas) eller 
efter "site" (var de olika servrarna geografiskt finns placerade). Utgångspunkten är 
confidence. Man får inte reda på hur många träffar sökningen genererat, och sökmaskinen 
presenterar tio referenser åt gången med möjlighet att få fler presenterade efter det. Varje 
referens presenteras med en klickbar ikon som leder till liknande dokument. Klickbar titel 
finns samt ett procenttal som visar hur stor vikt referensen fått. Det finns också ett textutdrag 
från referensen. 

3.6.5 Harvest Broker 
(URL http://www.town.hall.org/Harvest/brokers/www-home-pages/que~l) 

Harvest Broker är en programvara som utvecklats av University of Colorado at Boulder. Den 
innehåller "/...l69160 objects in the database from 25887 Internet ~erver(s)l...i"~~, och den 
samlar in materialet med hjälp av en sökrobot. Vad den tar fasta på vid indexeringen vet vi 
dock inte, men man kan söka i falten "author", "keywords", URL och "title" vilket säger en 
del om indexeliingen. 

l 

Sökformuläret består av ett falt där man skriver in sökfrågan, en möjlighet för att begränsa 
antalet referenser återgivna vid sökresultatets presentation (5, 10,25,50,75 eller 100 st.) samt 
klickbara begränsningar för vad sökresultatet skall visa: "WAIS rankings" (viktning), "Object 
descriptions" ach "links to indexed content summary data for each result" finns att välja på. 

31 Detta kan t Ix röra sig om "ProductlService Description", "Discussion Group" eller annat 
som i stod beticknar innehållet i referensen. 
32 Vari skillnaden ligger vet vi faktiskt inte riktigt, men vi tror att koncept står for fias 
(motsvarande adj acency). 
33 Siffrorna hämtade vi från hemsidan 1996-01-03. 
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Harvest understödjer boolsk logik - AND, OR, adjacency (söktermerna måste finnas inom 
citationstecken) men inte NOT. Man kan också använda sig av naturligt talspråk. 
Sökmaskinen trunkerar inte själv, men man kan högertrunkera själv med "*". Den är inte 
heller känslig for versaledgemener och den tillåter inte stavfel. Förutom detta han man söka i 
falten author, keywords, URL och title. 

Sökresultatet i vanligt mode visar antalet referenser sammanlagt, varje referens numrerad, 
viktning och storlek i bytes (length). För varje referens finns också en klickbar URL, server 
där den kan återfinnas och sökvagen inom den servern samt en beskrivning (title). 

3.6.6 InfoSeek Net Search 
(URL http://www2.infoseek.com/) 

InfoSeek Net Search tillhandahålls av InfoSeek Corporation. Databasen består av en 
avgiftsbelagd del där man kan söka i mer än 80 datortidskrifters artiklar, 10 000 newsgroups 
och 400 000 WWW sidor samt en avgiftsfri del där man kan söka bland ca: 400 000 WWW 
sidor. Informationen i den avgiftsfria WWW delen (det är den vi kommer att skriva om under 
rubrik 3.6.6) samlas in av en sökrobot som indexerar dokumenten i fulltext." 

Sökformuläret består av ett enkelt falt for inskrivning av sökfråga, samt ett litet hierarkiskt 
ämnesindex. Man kan använda sig av naturIigt talspråk eller InfoSeeks motsvarighet till 
boolsk logik (möjlighet till hjälp finns). Denna innebär att man inte kan valja hur termerna. 
skall kombineras med AND eller OR, utan ord som måste finnas med markeras med ett 
plustecken framför och ord som inte får vara med markeras med minus framför. Adjacency 
funktion skapas genom att söktermer som skall hamna bredvid varandra i ordning sätts inom 
citationstecken, bredvid varandra men gärna i annan ordning används klamrar och till sist i 
samma mening eller inte för långt bort används bindestreck. Sökmaskinen är känslig för 
gemener/versaler, trunkerar inte själv, och det går inte heller att trunkera manuellt. Man bör 
också använda versal i början av egennamn. 

Sökresultatet presenteras med 10 referenser åt gången, med möjlighet att få se max 100 
referenser sammanlagt. Varje referens visas i onumrerad men viktad ordning med klickbar 
titel och URL i vanlig text. Man får också ett utdrag från referensen samt dess storlek i bytes. 

3.6.7 INKTOMI 
(URL http://inktomi berkeley .edu/query. htrnl) 

INKTOMI är en sökmaskin som tillhandahålls av University of California at Berkeley. 
Insamlingen av information sker med hjälp av en sökrobot, men det saknas uppgift om vad 
den tar fasta på vid indexeringen samt hur stor databasen är. 

Sökformuläret består av ett falt for inskrift av sökfi-åga, samt två rullmenyer för avgränsning 
av antalet återgivna referenser (1 0,20, 30, 50 eller 100 st.) och hur man vill att resultatet 
presenteras ("full graphics", "text only" eller "terse text only" (kort och kompakt 

" Gibb (1995 j, s. 226f 
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presentation)). Man använder sig av naturligt talspråk, boolsk logik fungerar inte men 
INKTOMI använder sig av en liknande teknik som InfoSeek. Denna går ut på att man sätter 
minus framför ord som inte får förekomma och plus fiamför ord som måste förekomma i 
referensen. Adjacency eller andra närhetsoperatorer understöds inte av INKTOMI. Maskinen 
trunkerar själv, och den använder sig också av en stoppordslista som tar bort mycket vanliga 
ord (som and och or mm.) samt ord under tre bokstäver långa. Den tillåter inte heller stavfel, 
och man kan inte trunkera manuellt. 

Sökresultatet presenteras med hur mhga  träffar sökningen genererade, och varje referens 
presenteras sedan i nummerföljd efter viktad ordning och valt antal referenser återgivna med 
möjlighet att få mer referenser redovisade om man vill. Viktningen visas efter en skala på 
1000 till 1, och varje referens presenteras med klickbar titel, viktningsresultat, nummer, antal 
relevanta sökord återfunna i referensen samt URL utskriven i vanlig text. 

3.6.8 Lycos 
(URI, http://l ycos-tmp 1 .psc.edu/lycos-form.html?) 

Lycos upprätthålls av Carnegie Mellon University och Lycos, Inc. Enligt egen utsago har den 
indexerat 91% av WWW, eller över 10 750 000 sidor med hjälp av en sökrobot, och det säger 
de är den största sökrnaskinen på ~ ~ ~ i l n t e r n e ? ~ .  Sökroboten indexerar URL, titel, första 
200 tecknen i rubrikfalt, de 100 mest förekommande orden i referensen, ett utdrag på 20% av 
dokumentets storlek eller 20 rader, beskrivning upp till 16 rader av länkar till referensen från 
andra referenser, datum for senaste besöket av sökrnaskinen, uppdateringsdatum på 
värdservem, storleken i bytes och antalet ord. Den täcker WWW, Gopher och FTP. Lycos 
delas upp i en stor och en liten katalog, i vilken den lilla har en sammanfattning för varje 
referens vilket inte allt material i den stora katalogen har. Som användare märker man dock 
inte av denna uppdelning, 

Sökfonnuläret består av ett falt för sökfiågeinskrivning, samt två rullmenyer för sökningen 
och två rulllmenyer för presentationen av sökresultatet. Sökningen kan avgränsas dels med 
"match all terms" (AND), "match any terms" (OR) eller "match (2,3,4,5,6 eller 7) terms", 
och dels med "loose", "fair", "good", "close" eller "strong match. Boolsk logik understöds 
alltså bara med klickbara AND och OR (går inte att blanda - alla termer eller inga), och man 
kan inte använda sig av NOT, adjacency eller andra närhetsoperatorer. Sökmaskinen trunkerar 
själv, och det går inte att trunkera manuellt. Den är inte känslig for gemenerlversaler, men 
däremot mot stavfel. I sökformuläret bestämmer man också hur många referenser som skall 
återges per sida (10,20,30 eller 40 st.) samt om man vill ha "surnmary", "standard" eller 
"detailed results" . 

Sökresultatet presenteras i normalutförandet ("standard") med antalet träffar som sökningen 
genererat, olika klickbara variationer på sökorden och efter det kommer själva sökresultatet i 

35 Detta kan verka något övermodigt. INKTOMI anger att Lycos beräkningar sker på följande 
sätt: l' Lycos counts unique URLs whether their docurnents have been retrieved or not. If the 

lycos crawler comes across a link pointing to a document it gets counted as being in their 
index. Most of the documents in Lycos's index have never been retrieved." (INKTOMI 

(1 995)) 
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nummerföljd indelat efter en viktad skala fiån 1000 till 1, med möjlighet att f"a fler referenser 
visade än det antal man valt att få presenterat. Varje referens presenteras med Mickbar titel, 
nummer och viktningsresultat, första tecknen ("outline"), sammanfattning ("abstract" (om det 
finns någon)), URL utskriven i vanlig text samt storleken i bytes. 

3.6.9 NIKOS l 

(URL http://www.ms.com/cgi-binlnikos) 
l 

NIKOS underhålls av Rockwell Network Systems, men den har legat nere en längre tid och 
fungerar inte när detta skrivs (1996-01-04). Vi gör ändå en lätt beskrivning av den då det är 
möjligt att den kommer igång igen. NIKOS täcker WWW, men storleken på databasen samt 
hur insamlingen och indexeringen går till saknar vi uppgift om. 

Sökfonnuläret består enbart av ett falt dar sökfiågan skrivs in. Man använder sig av naturligt 
talspråk, boolsk logik understöds inte och inte heller närhetsoperatorer. Ingen aunkering sker 
överhuvudtaget, den är inte känslig for gemenerlversaler och den tillåter inte stavfel. 
Sökresultatet presenteras med antalet träffar som sökningen genererat och klickbar text för 
varje referens. 

3.6.10 OpenText 
(URL http://www.opentext.com: 80801) l 

Open Text är en tjänst som Open Text Corporation tillhandahåller. I början av augusti 1995 
hade Open Text indexerat närmare 1 000 000 dokument (i fulltext) enligt egen utsago. Ocksa 
Open Text använder sig av en sökrobot, och den indexerar fulltext och URL. 

Open Text använder sig av tre olika sökmode: "Simple Search", "Power Search" och 
" Weighted Search". Skillnaden är följande: 

"* search for a single word, a group of words, or a phrase of any length, using 
Simple Search. 
* search for words or phrases linked with Boolean operators, using Power Search. 
* search for words or phrases linked with proximity operators (Near; Followed by), 
using Power Search. l.../ 
* assign weights to the words and phrases you're searching for, to make the more 
important ones rise to the top, using Weighted  earc ch.."^^ 

Sökformuläret i "Simple Search" är uppbyggt med ett falt där sökorden kan skrivas in samt tre 
klickbara avgränsningar for antingen fiassökning, alla ord (AND) eller något av orden (OR). 

"Power Search" (som vi använt oss av) är däremot uppbyggt av fem olika falt for sökord (där 
ett sökord eller en fias skrivs in i varje falt), som sedan kan avgränsas for varje term med 
foljande val: Skall sökningen ske varsomhelst i dokumentet ("anywhere"), i sammanfattning 
("surnmary"), i titeln ("title"), i första rubriken ("first heading") eller i adressen ("web location 
(URL)") på dokumentet. De fem falten kopplas sedan samman med varandra genom boolsk 

36 Open Text (1995) 



söklogik. Alternativen "And", "Or", "But not", "Near" och "Followed by" finns. Den är inte 
känslig för versalerlgemener, tillåter inte stavfel och den tillåter inte manuell trunkering men 
trunkerar själv (vilket man kan undvika genom att sätta ett mellanslag efter sökordet). 

"Weighted Search använder sig av b a  olika falt för sökord som sedan kan avgränsa 
sökningen till samma delar inom dokumentet som "Power Search" använder. Dock kan inte 
termerna kopplas samman med boolsk söklogik som vid "Power Search", utan man använder 
här ett system där man tillskriver varje sökord ett positivt värde, och på det sättet sätter man 
sökorden i förhållande till varandra eftersom sökmaskinen tar hänsyn till de olika värden som 
söktermen tillskrivs av användaren - högsta värdet ger viktigaste söktermen. " Weighted 
Search" ger också möjlighet att ordna sökresultatet efter "occurence count" eller 
"absencelpresence", i vilka sökmaskinen räknar ut ett värde utefter förekomster av sökord i 
dokumenten samt vilken vikt sökorden har givits. 

Sökresultatet i "Power Search" visas med hur många träffar sökningen sammanlagt fått, sedan 
visas de första 10 posterna med möjlighet att visa ännu mer poster sedan. Varje referens 
presenteras efter vikt ("score"). Man får reda på hur stor referensen är i byte och en Mickbar 
text gör att mankan besöka referensen. Man får också reda på adressen i vanlig text, vilket 
datum den är ifrån, en litet utdrag fran referensens text samt möjligheterna: "visit the page", 
"see matches on the page" och "find similar pages". 

3.6.11 Point Search 

Point Search ags av Point Cornmunication Corp., vilket ai. en del av Lycos, Inc. men som 
arbetar som en separat enhet. Enligt egen utsago försöker de att tacka 5% av de basta 
resurserna på weben. Insamlingen och indexeringen sker med hjälp av personal som surfar på 
weben och bedömer de olika resurserna som de finner där, främst baserat på innehållet, 
presentationen och erfarenheten hos resursen. 

Sökformuläret består av ett enkelt falt for inmatning av sökfrågan. Man använder naturligt 
talspråk (men helst bara nyckelord), och man kan inte använda sig av boolsk logik eller 
närhetsoperatorer. Däremot kan man markera ord som inte får vara med med ett minus 
framför (motsvarande boolsk NOT). Den är inte känslig for gemenerlversaler, tillater inga 
stavfel och den tninkerar sjalv (manuell trunkering fungerar inte). 

Sökresultatet återger maximalt 500 referenser, och de presenteras med totala antalet återfunna 
referenser utskrivet och sedan alla referenserna i viktad ordning (skala 1000 till l )  med 
klickbar titel. Varje referens presenteras mer ingående när man väljer den, med ett referat samt 
vilken ranking den fan i kategorierna "content", "presentation" och " e ~ ~ e r i e n c e " ~ ~ .  Klickbar 
titel ges också. 

37 Vi har ingen förklaring på vad de menar med "experience". 
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3.6.12 Tribal Voice 
(URL http:llwww. tribal.com/search.htm) 

Tribal Voice underhålls av en organisation som också heter Tribal Voice, sökmaskinen täcker 
WWW och innehåller 50 000 sidorllänkar. Vi saknar uppgift om hur insamlingen sker 
(förutom att folk kan lägga till sina egna sidor), och vi vet inte heller riktigt vad man tar fasta 
på vid indexeringen. Dock tror vi att den indexerar fulltext, URI, och titel via en sökrobot. 

Sökformuläret består av ett falt for inskrivning av sökfråga och ett klickbart val for om man 
vill att fkagan skall behandlas med "fuzzy logic" (dvs kolla olika pluraländelserl~osv) eller inte. 
Tre klickbara val bestammer om sökningen skall innehålla alla sökorden (motsvarar boolsk 
AND), något av sökorden (motsvarar boolsk OR) eller alla sökorden i en följd (motsvarar 
adjacency W i o n ) .  Man kan inte använda sig av annan boolsk logik, utan varihten blir 
snarare det vi kallar for naturligt talspråk. Sökmaskinen är känslig for versalerlgemener, 
tillåter inte stavfel, trunkerar inte själv (såvida man inte räknar fuzzy logic somen form av 
trunkering) och det går inte att trunkera manuellt. I sökformuläret bestämmer man också hur 
många referenser som skall återges i sökresultatet (25,50,75, 100,200 eller 350 st.). 
Hjälpfunktion finns. 

Sökresultatet presenteras med antalet träffar som sökningen genererat, och därefter kommer 
referenserna i en salig blandning3'. Varje referens presenteras med en klickbar titel, och en del 
referenser har också annotationer. Det finns ingen möjlighet att få fler referenser presenterade 
än det antal man valt i sökformuläret. l 

3.6.13 Wandex 
(URL http:llwandex.netgen.com/cgi/wandex) 

Wandex upprätthålls av net.Genesis Corp., och den täcker WWW med ett innehåll av över 29 
000 web dokument och 6 000 hemsidor från mer än 12,000 servrar. Indexeringen sker med 
hjälp av en sökrobot, men vi vet inte riktigt vad den tar fasta på. Vi tror att den indexerar 
URL, titel och eventuellt rubriker. 

Sökformuläret består av två olika falt för inskrivning av sökfragor, det ena faltet används för 
att söka bland dokument på hela weben och det andra faltet for att söka enbart på net.Genesis 
server. Vi använder naturligtvis fdtet for hela weben. Man kan inte använda bo,olsk logik, 
utan enbart naturligt talspråk. Det finns inga närhetsoperatorer, däremot fungerar både 
manuell vänster- och högertdering såväl som maskinell. Den är inte känslig for 
versalerlgemener (case insensitive), och man kan inte begränsa antalet återgivna referenser. 

Sökresultatet delas upp i kategorierna "best matches" (vikt 100-1 50), "good matches" (vikt 
50-100) och "OK matches" (vikt 0-50). fnom dessa kategorier presenteras referenserna med 
klickbar titel, URL utskriven i vanlig text samt resultat av viktningen. . 

38 dvs vi vet inte om resultatet har viktats innan det presenteras. 
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3.6.14 Webcrawler 
(URL http://webcrawler.com/) 

Webcrawler är en service från America Online till alla Internet/WWW användare. Databasen 
innehåller uppgifter om mer än 1 800 000 dokument, och av dem har innehållet i 250 000 
dokument utforskats mer ingånde. Den använder sig av en sökrobot för att samla in materialet 
(breadth-fir~t)'~, och den indexerar hilltext (dock med stoppordslista), URL, titel och länkar 
inom referen~en.~' 

Sökformuläret är uppbyggt av ett fdt  där användaren filler i de söktermer hanhon vill 
använda sig av. Dessa termer kan sedan via valbar rullmeny begränsas till att antingen alla 
orden (alternativ "all") skall finnas med i de eftersökta dokumenten, eller att något av dem 
(alternativ "any") måste finnas med. Detta är den enda söklogik man kan använda sig av, det 
lönar sig inte att pröva vanlig boolsk logik med AND, OR, NOT, ADJ osv. Dock kan man 
trunkera ord själv genom en asterisk ("*"), men bara högertninkering fungerar. Den är inte 
känslig for versaler och gemener, men däremot mot stavfel. Adjacency funktion finns: man 
använder sig helt enkelt av paranteser för att markera de ord som måste återfinnas bredvid 
varandra. Det finns också en möjlighet att bestämma hur många referenser man vill ha 
återgivna (1 0,25 eller 100 styck). Hj iilpfunktion finns. 

Sökresultatet presenteras med en klickbar text, vanligtvis utan URL:en utskriven i klartext. 
Resultatet viktas efter relevans, och presenteras i relevansordning. Man får också reda på hur 
många dokument som återfunnits sammanlagt, och det finns en möjlighet att få mer referenser 
visade än det man valt (10,25 eller 100). 

3.6.15' WWW Worm (WWWW) 
(URL http ://guano. cs.colorado. edu/home/mcbryan/WWWW. html) 

WWWW upprätthålls av Oliver McBryan vid University och Colorado at ~ o u l d e r . ~ ' ~ e n  
täcker WWW och vi saknar exakta uppgifter om dess storlek, men Koch menar att den 
innehåller mer än 300 000 HTML sidor (vilket antagligen är mycket for litet eftersom Kochs 
arbete är fran februari 1995). Han säger också att materialet samlas in via en sökrobot och den 
indexerar titlar, URL och länkar inom dokumenten, men den behåller bara referenser som 
citeras av andra 

Sökformuläret består av ett falt där sökfrågan skrivs in i naturligt talspråk (men helst bara i 
nyckelord), och tre olika rullmenyer. Första menyn bestämmer om man vill söka i "all URI, 
references", "all URL addresses", "only in docurnent titles" eller "only in docurnent 
addresses". Den andra menyn bestämmer hur många referenser man vill ha tillbaka vid 
sökresultatet (1, 5, 50, 500 eller 5000 st.), och den tredje menyn bestämmer om man vill 
kombinera söktermerna med AND eller OR. Detta är den enda form av boolsk logik man kan . 

använda, NOT eller andra närhetsoperatorer kan inte användas. Sökmaskinen tillåter inte 

39 Weiss (19951, s. 44 
'O Koch (1995) 
41 Ibid. 
42 Ibid. 



stavfel och är inte känslig för versalerlgemener. Manuell trunkering fungerar. inte heller, 
däremot trunkerar den själv. - l 

Sökresultatet presenteras numrerat med klickbar titel samt klickbar hänvisning till källa där 
den finns citerad. I 

l 

3.6.16 Yahoo! 
l 

(URL http://www.yahoo.com/search.html) 

Yahoo! upprätthålls av Yahoo! Corp., och täcker WWW. Vi vet inte hur stor databasen är, 
men informationen samlas in via sökrobotar och användare som lägger till sina egna sidor. 
Vad man tar fasta på vid indexeringen vet vi inte riktigt heller, men det är åtminstone URL, 
titel och ibland också en liten annotation. Till Yahoo! h s  också en del av ~eu te r s '~  kopplad, 
och man kan också söka i Yahoo!s hierarkiska ämnesindex (U= http://www.yahoo.com/) . 

som innehåller något som man skulle kunna beteckna som en kontrollerad vokabulär, dvs 
länkarna är organiserade hierarkiskt utefter olika ämnesord. 

Sökformuläret består av ett falt för inskrivning av sökfråga, samt klickbara avgränsningar för 
om söktermema skall kombineras med boolsk AND eller OR och om söktermerna skall anses 

' 

som "substrings" eller "complete words". Man begränsar också hur många referenser man vill 
ha förevisade i sökresultatet (10,25, 50 eller 100 st.) härifrån. Man kan inte använda sig av 
NOT, närhetsoperatorer eller manuell trunkering (sökmaskinen trunkerar dock själv). 
Sökmaskinen är inte känslig for versalerlgemener, och den tillåter inte stavfel. 

Sökresultatet visas med hur många träffar sökningen genererat och det antal referenser man 
valt. Varje referens presenteras med en Mickbar hänvisning till en plats i Yahoo!s hierarkiska 
ämnesindex, men också klickbara titlar till referenser direkt ut på nätet. Referenserna har 
också annotationer. 

3.7 UTVÄRDERING AV DE UTVALDA SOKMASKINERNA 
l 

3.7.1 Val av sökfrågor 

I detta avsnitt knyter vi åter an vid det arbete som genomfördes på Ericsson Data AB. Vi 
tänker använda oss av några av de saker vi utifran intervjuerna fick i uppdrag att hitta på 
weben. Vi har försökt att använda oss av fiågor som inte rör sig inom exakt.likalydande 
ämnen, även fast frågorna av naturliga skäl kommer att röra sig inom datorområdet''. 
Information fanns om dessa ämnen, så vi vet att det existerar på weben - vilket kan vara lite 
motsägelsefullt sett utifrån ett biblioteks perspektiv eftersom man på ett bibliotek oftast inte 
vet vilken information man kan finna på weben innan man försökt finna den. 

Hur som helst, dessa sökfrågor duger lika bra som vilka som helst for att testa sökmaskinerna 
och det är ju vårt främsta mål med detta kapitel i uppsatsen. 

43 Reuters är en nyhetsdatabas, tillhandahålls av Reuters Telegrambyrå. 
44 Det var ju ett datorföretag vi jobbade för. 
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Ur sökfrågorna dras vissa ämnesord. Dessa ämnesord kommer att placeras i exakt följd och 
ordningen inom ämnesorden kommer inte att ändras mellan ~ökmaskinerna~~. Däremot kan 
söklogiken te sig annorlunda fran sökmaskin till sökmaskin eftersom vi har försökt att 
använda alla de olika sökmaskinernas egenheter för att få ett bra resultat. Alla sökfragor 
uttrycks på engelska, dels därför att det mesta som finns på weben är på engelska och dels för 
att Ericsson Data AB har engelska som sitt officiella språk och den hemsida vi tillverkade 
skulle vara på just engelska. 

Första sökfrågan handlar om elektroniskt datautbyte, eller på engelska "Electronic Data 
Interchange (EDI)". En mer uttalad söMTåga i dagligt tal blir: "Jag vill ha information om 
EDI, vad det t och hur man använder sig av det."46 Av detta drar vi följande ämnesord: m, 
F-. Sammankopplat med söklogik kommer fiågan att ställas 
exempelvis så här: "ED1 OR 'Electronic Data Interchange"'. 

De fakta som vi vill ha för att ett svar skall räknas som relevant är att det skall innehålla 
aspekter på ED1 sett ur någon eller några olika synvinklar, eller en förklaring till vad det är. 
Det är alltså inte nog med att sökmaskinen har hittat söktemen i ett dokument, dokumentet i 
sig skall innehålla informerande text (tänkt utifrån en ovan användares utgångspunkt vilket 
ger ganska låg kravtröskel på informationen om EDI). Vi håller också strikt på gränsen med 
en sida browsing. Om det överstiger en sida så är sidan irrelevant fi-ån vår synpunkt. Likaså 
skall språket antingen vara engelska eller svenska, andra språk är irrelevanta. 

Den andra sökfrågan handlar om framförallt två specifika marknadsbedömare. .Frågan lyder: 
"Jag vill ha tillgång till marknadsbedömare via WWW. Speciellt Patricia Seybold Group eller 
Esther Dyson". Ur detta dras följande ämnesord: Patricia Seybold, &&&!&m. Med 
söklogik blir detta exempelvis "n". 
De svar som vi räknar som relevanta är antingen ett dokument där Esther Dysons adress eller 
e-postadress finns med, framförallt hennes egen sida hos EFF (Electronic Frontier 
Foundation), en hänvisning till någon av hennes publikationers adresser (antingen newsletter 
eller publikation på nätet) eller hur man kan f% tag på dessa. Dock räknas inte enbart 
biografiska notiser eller intervjuer utan någon som helst anvisning till adress som relevant 
eller ens halvrelevant. Likaså räknas Patricia Seybold Groups hemsida/sidor eller hänvisning 
till någon av deras newsletters eller publikationers hemsida som relevant. Jonathan Seybolds 
material är helt irrelevant. Annars galler strikt en sida browsing, samt att materialet skall vara 
på engelska eller svenska. 

45 Exempel: Ämnesorden "IBM" och "news" kan kopplas samman med söklogik som "IBM 
AND news" eller utan söklogik som "IBM news". Däremot kan man aldrig ändra följden av 
termerna, dvs man kan inte söka på "IBM AND news" i en sökmaskin och sedan på "news 
AND IBM" i en annan. 
46 Observera att frågan/fiågorna inte kommer att ställas till sökmaskinerna i denna syntax som 
dagligt tal. Vi försöker bara visa vad vi vill ha ut av fiågan. 
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Sökfråpa 3 
l 

Slutligen den tredje sökfrågan som behandlar distansarbete. Frågan i vanligt tal lyder: "Jag 
vill ha material om distansarbete från olika aspekter". Ämnesordet är givetvis distansarbete, 
på engelska teleworkina eller telecommutinq. Söklogiken kan exempelvis bli: "teleworkin5 
OR telecommuting" . 

De fakta som vi vill ha för att ett svar skall räknas som relevant är att det skall innehålla 
aspekter på distansarbete, sett ur någon eller några olika synvinklar. Vad vi inte vill ha är 
företag som enbart visar upp olika produkter, bibliografier över böcker el dyl som behandlar 
distansarbete, eller enbart tekniska spörsmål. Detta kanske kan synas underligt (med Ericsson 
i åtanke) men eftersom det är icke-experten Patrik Ekeroth som skall bedöma sökresultaten, så 
håller vi oss på en "oerfaren användares" nivå. Innehållsförteckning till ett dokument (aven 
om den inte innehåller annan relevant text) räknas som relevant, likaså kan man tänka sig att 
bilder på arbetsplatser för distansarbete är relevant. I övrigt håller vi på en sida browsing 
också här. 

3.7.2 Presentation av utvärderingens resultat utifrån sökfrågorna i tabellform 

Vi presenterar här resultatet av alla sökningarna i olika former. Det skall påpekas att 
sökmaskinenNIKOS har fått en annan behandling än övriga sökmaskiner. Sökfråga 3 kunde 
nämligen aldrig ställas till sökmaskinen eftersom den under mer än en vecka (och ända fram 
tills denna uppsats skulle tryckas) var tagen ur drift. Ett meddelande på deras hemsida 
förkunnade att NIKOS var ur funktion och att företaget som driver sökmaskinen inte kunde 
uppskatta när de~i skulle tas i drift igen. Darför har resultatet for NIKOS bara räknats ut på 
grundval av två sökfrågor, vilket betyder att det är skevt. 



3.7.2.1 Sökresultatet obehandlat, alla sökfrågor, alla sokmaskiner4' 

Tabell 1: 

Referenser som inte varit uppkopplingsbara vid sökningen av någon anledning raknas som ej 
återfunna. Dessa har dock inte kompenserats genom att ta med ytterligare referenser utöver de 
25 bestämda, utan i sådana fall har resultatet i sin helhet minskats med antalet ej 
uppkopplingsbara referenser. Dubletter kommer att räknas som irrelevanta referenser. 
Observera att vi inte ser till hur adressen (URL:en) ser ut, utan att vi jämför resursens 
utseende vid bedömningen om det är en dublett eller inte. 

47 Ekeroth (1 995b) 



3. Z 2.2 Relativ precision relevant, varje sökmaskin listad ejter placering horn varje 
sökfråga 

Tabell 2: 

Harvest Broker 

Den här tabellen redovisar det mest renodlade precision måttet, då den enbart ser på hur 
många direkt relevanta referenser sökmaskinerna har kunnat finna. Om man bara räknar 
samman summan av varje sökmaskins placering i de tre sökfrågorna (utan att ta hänsyn tia 
värdet på relativ precision relevant) kommer man fram till att Excite Netsearch, INKTOMI 
och NIKOS (fattas en sökfråga) har fått bast resultat, summa 8. Därefter kommkr Webcrawla 
(13), InfoSeek (14), Open Text (16), Lycos (18), WWW Worm (21), Tribal Voice (23), 
Harvest Broker, EINet-Galaxy, Discovery (27), och på delad sista plats hamnar ALIWEB, 
Point Search, Wandex och Yahoo! (30). 



3.7.2.3 Relativ precision indirekt relevant, varje sökmaskin listad efter placering inom 
varje sökfra.ga 

Tabell 3: 

. . .  . . . . .  . . ....... : ..: ..:.:.:.,.:. . ............ . .  .: :,:, ,::.::.: . . . . . . .  I I Point Search . I 
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5 ,.:.:-] . . . . .  WWW v o m  1 0.6923 1 I Discovery 0.16667 Excite 10.33333 . . . . . . . . . . . .  

. . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  : . y..., ..... . . ,  

13::;~ Harvest Broker 1 0.125 

Denna tabell redovisar bara resultatet av hur många indirekt relevanta (dvs en sida browsing 
till det verkligt relevanta materialet) referenser sökmaskinerna återfunnit. Om man bara räknar 
samman summan av varje sökmaskins placering i de tre sökfrågorna (utan att ta hänsyn till 
värdet på relativ precision indirekt relevant) kommer man fram till att NIKOS hamnar först 
med en s-i av 1 1 (men här saknas resultatet från en sökfiåga, vilket otvivelaktigt 
förbättrar resultatet), Lycos på andra plats (i2), InfoSeek, Discovery och Tribal Voice (14) på 
tredje plats. Se* kommer i fallande ordning Yahoo! (17), EINet-Galaxy (IS), Excite 
Netsearch, V T O M I ,  Open Text, W W  Wom (24), Point Search (25), ALIWEB (26), 
Webcrawler, Harvest Broker (30), och sist hamnar Wandex (37). 



3.7.2.4 Relativ precision, varje sökmaskin listad efter placering inom varje sökfråga 

Tabell 4: 

Denna tabell redovisar hur måttet relativ precision har utfallit inom de olika sökmaskinerna 
och sökfragorna. I vårt tycke är det här måttet det mest relevanta av de tre formerna av 
precision vi tillverkat i denna uppsats, beroende på att det tar med både de indirekt relevanta 
som de direkt relevanta referenserna. Om man bara raknar sarman summan av varje 
sökmaskins placering i de tre sökfrågorna (utan att ta hänsyn till värdet på relativ precision) 
kommer man fram till att Tribal Voice fått bast resultat (1 O), InfoSeek hamnar på andra plats 
(1 l), Yahoo! och NIKOS (fast resultatet fran en sökfi.åga fattas) på tredje plats (12). Sedan 
kommer i fallande ordning iycos (14), Excite Netsearch (15), INKTOMI (is), Discovery och 
EINet-Galaxy (20), Open Text och WWW Worm (25), Webcrawler och Point Search (26), 
ALIWEB (27), Harvest Broker (34) och till sist Wandex (40). 
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3.7.2.5 Medelvärde av alla sökfrågor uppställda inom varje mått efter varje sökmaskin, 
fördelat efter placering 

Tabell 5: 
::'IR'$~~#~i&*cf~$dn:'i;&lgv$n&::j . ,. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ii::i~*piiti'Y;yp~&b~$~&h . . . . . .  . . . .  i$fidfrskt:ji . . . . .  jj i:,;ii::~::::~,;:::jI;jR~fa'tiV:,jPwHr~nj,, I; ,:;;;i 

. . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . .  ::,i ...... i,.. ... : .  : : . : . : ~ ~ , ~ ~ ~ . : ~ . : . : : :  :.:..::. :... :..:::::.. . . .  :..::::.:;:.:...: :....::.. .:....: ....:,.:.:,,,: . .  ?ii:: :,:: rqleyan$:jjjjjj;,$;jj: , ,  : ,  .::,..,:,:i. :..;;;;;:.; .:::::., :, ': ...: . ,..:,,,,:.:j.! :,?+:$j,: i,,:::.: ,,:>, ,..,.; ,,;,; . . . . . . .  
......................... :::::f ,: ,,:,: . .  .:;. . .  ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. :.::...::.. ..... . A . .  .... : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .................... .:.::..:, :.,: < < ,  ................. :... .,.:. ....................... ,.:, . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  

,:sbs'n, :, . ;, , .;M&dei:,, , , : '. Sökmash , . :,~'d&~ , , , -söm&&, . ;', ' j ~ ~ ~ & j  ; .;.j, . . . .  ........... . . . . . . . .  ........... :.:: ..... . ._.: ...... :..:.: .... < . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ....... ..<:,.:_.. . . . . . . .  . .: :. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .:T?:::::';: NIKOS . . ..... . . . . .  . . .  l 0.36667 Lycos 
:;.. :...: z.: 4 ,..::,:.:Y> ,.>:p. ;k:p,;,;,:,:,.:,:::*:::k; c >: 

0.52941 NIKOS 0.8 
. .... ........................ ........................ 

:: ............................................... :,;;:;+;:c ; ; ~ k m w T ~ x d  ........................... .......................................... .:.:.:.:.j:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.>xXXX >Z ........ :.z.:. :.:i:<:i.:.:.: ... :.:.:.:.:.:-,:.:.:.:.Z:.i:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.*:<:::::;:.:.:,:.:~ %y&#W@,$0=@39@4- ................ :.A.<:.:.:.:.:>;:::,; 

.:3,, :::c:.,: ... :i.' INKTOM ........ :.:.:. 0.24707 NIKOS 0.43333 Lycos 
' . .'.j: ,.,::.:.:.::. 
: ....... 

0.64624 
. . .  
. . . . . . .  . . . .  . . , Yahoo! 

,:,:,,:,,,, .'."..:.""' ...... '1 . . . . . . . .  :l;:i. :.. :.,'"""' .:.. _ 
.,., , , ; < ~ @ g & & g ~ @ ~ @ , ~ @ $ ~ ~ g  
p 

..'5,..i:',::.iii., . . , ,. ., . ., Webcrawler 0.17609 EINet-Galaxy 0.39565 InfoSeek 0.6097 

:8'">::':',,,':' ::, ".. ; ..;........ ; ...................................... ; .............................. .................................................... : .............................. ;:,. ................................ ...<......... ................ 
, , , , : : . .~: :Tx~J~~~ .................... :'.:.:.:. ................ v$f@m$@@$E$m :.:.:.:.:.:.: ..................... : :  j:......... !; ....... :.:.:.:.:.: ................................................. $&%m3 :.:.:.:.:.: ................... :.:<.: ~ ~ ~ @ ~ $ ~ ~ ~ & $  ....................... $Em&-G&@ ~j;~g&z&w *: . . . .  . . . . . . . . .  :.:.<.:.;.:.:..:::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:<):.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i;:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.: .... ; ..;.;.. ; ...................... ......<;.....:. :.: .................... 

.l0684 Excite 

Sökresultaten blir en aning skeva när man räknar ut de olika måtten av precision vi har 
tillverkat. Som ni kanske redan har upptäckt så kan en sökrnaskin som a t t  oerhört Pa 
referenser, men som samtidigt är bra referenser, få mycket högre värde än en sökmaskin som 
har många referenser och fler relevanta eller indireh relevanta referenser än förstnämnda 
sök~naskin .~~~et ta  är givetvis ingenting att förvånas över. Det måste nödvändigtvis bli på det 
här sättet eftersom de olika mått av precision vi tillverkat inte tar hänsyn till antalet referenser 
inom sökmaskinen järnfort med de andra sökmaskinernas referenser utan bara de egna 
referenserna i relation med varandra. 

Vi tycker ändi inte att detta är helt tillfiedss~lande. Vi anser att det är bra om sökmaskinen 
finner många relevanta eller indirekt relevanta referenser framför ett fåtal, och detta borde 

Exempel: Relativ precision: EINet-Galaxy hittar 6 referenser, och av dessa är 6 stycken 
antingen relevanta eller indirekt relevanta. Relativ precision blir för denna sökmaskin 1. 
Excite Netsearch däremot hittar 24 referenser, och av dessa är hela 19 stycken relevanta eller 
indirekt relevanta. Relativ precision blir f& denna sökrnaskin 0.79167, och den f& alltså en 
sämre placering än EINet-Galaxy. 
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också ge utslag vid en jamförelse mellan sökmaskinerna! Därför tanker vi göraett försök att 
korrigera denna brist i vår modell på följande satt: 

Vi använder oss av tabell 3.7.2.4 i huvudsak, och utökar den med ett falt per sökfiåga för 
å t e r h a  relevanta + återfunna indirekt relevanta (A+B hämtas fran tabell 3.7.2.1. I 
nedanstående tabell står "ab" för A+B) referenser for varje sökmaskin och sökcåga. Däremot 
låter vi alla sökmaskiner som fått relativ precision O hamna på absolut sista plats (här får de 
placeringen 16), enbart for att göra resultaten jämbördiga. 

l 

3.7.2.6 Alla sökmaskiner, alla sökfrågor, relativ precision och relevant + indirekt relevaiet 
(ab), placerade i resultatordning inom varje sökfråga efter relativ precision (resultat) 

Tabell 6: 
SökfrSga 1 I Sökfråga 2 S#kMga 3 

Sökmaskin ab Resultat Sölunaskin ab Resultat Stikmaskin l ab l ~mwltat 
EINetGalaw 6 1 NIKOS 3 1 ALIWEB I l / l  

- 1  I I Yahoo! Il I I Point Search I l I 1 

m l l 10.05263 I Discovery ('7 10.29167 1 

Som ni ser ovan så är det många sökmaskiner som har mycket Ia referenser som hamnar 
' 

mycket högt i hierarkierna. När vi nu gjort dessa justeringar kan vi gå in på hur beräkningen 
for de nya placeringarna skall gå till: l 

Varje sökmaskin räknas ut var for sig for varje sökfiåga. Resultatet inom sökfiagan 
multipliceras med "ab". De tre ssökfiågoma räknas ut på detta sätt och adderas: Summan av 
detta divideras med antalet sökfragor (3 st.) och efter detta tas kvadratroten ur resultatet. Vi 



kallar det nya måttet for "-e". Vi gör ett exempel för att visa mer praktiskt hur 
det fungerar. Syntaxen är: 

dfragal: (ab * resultat) + fragd: (ab * resultat) + fiåga3: (ab * resultat) l 3 
l 

Praktiskt blir det så här för Tribal Voice: 

,/(7 * 0.875) + (1 * 0.33333) + (7 * 0.63636) 13 =1.90725 

Vi kan jämföra detta resultat med Excite Netsearch, som får följande resultat med samma 

uträkning: ,/(l9 * 0.79167) + (3 * 0.13636) + (16 * 0.66667) 13 =2.95057 

Vad är det vi fått fram av de båda sökmaskinernas reultat ovan? Tribal Voice har bara lyckats 
finna 15 stycken relevanta eller indirekt relevanta referenser på alla sökfrågor, men har ändå 
lyckats hamna på tredje plats bland alla sökmaskiner vid uträknande av medelvärde (se tabell 
7). Excite Netsearch har däremot lyckats finna 38 relevanta eller indirekt relevanta referenser 
på alla sökfrågor, men däremot bara fått en sjatte placering vid uträknandet av medelvärdet. 
Med det nya måttet blir förhållandena ombytta: Excite Netsearch får mycket högre värde ä n  
vad Tribal Voice f&, dvs placeringen motsvarar bättre graden av återfunna referenser på ett 
rättvisare satt. På detta vis kan man alltså få antalet återfunna referenser att påverka resultatet 
tillsammans nded måttet relativ precision, och det blir inte så skevt som med enbart relativ 
precision utan hänsyn till m l e t  återfunna referenser. 

l 

3.7.2.7 Resultat uttryckt i medelvärde av alla sökfrågor, alla mått, alla sökmaskiner och 
utjämnat varde av relativ precision, alla sökmaskiner, alla sökfrågor, fördelat efter 
placering 

Tabell 7: 

'5 ;,'.':,;:.'' 1 Yahoo! 0.4 Lycos 12.31 188 

11 I Point Search ' 0.24074 

15 . i  Harvest Broker 1 0.09037 I ALIWEB 1 0.59094 

. ---  

Om man jämför placeringarna av sökmaskinerna inom medelvärde och utjämnat värde ser 
man att det största uppsvinget fran medelvärde till utjämnat värde står Webcrawler för (åtta 
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placeringar upp), liksom Tribal Voice och Yahoo! står för det största raset (båda sex 
placeringar ned). De som har lyckats f"a bast liknande resultat inom de båda uträkningarna är 
InfoSeek (som hamnar i den absoluta toppen), Open Text, WWW Worrn, Harvest Broker och 
Wandex. Excite Netsearch och INKTOMI följs samman och hamnar på en mycket bättre 
placering vid utjämnat värde, liksom ALIWEB och Point Search följs åt för att få sämre 
placeringar vid utjämnat värde. Wandex är utan tvekan den stora förloraren i vår 
undersökning. 

l 

3.7.3 Presentation av utvärderingens resultat - tidsaspekten 

Som vi redan har sagt delar vi in dygnet i tre tidsperioder, och det resultat som vi ser 
förenklat ut som följer: 

Tabell 8: l 

Uppkopplingstiden och responstiden visas ovan i antal sekunder i medeltal, uträknat på det 
antal sökmaskiner och sökfrågor inom sökmaskinerna som ställts inom tidsintervallet till 
vänster. Siffrorna visar inte hur varje sökmaskin har uppfört sig, men vi kan saga att 
variationen har varit mycket stor fran sökmaskin till sökmaskin. Ett bra exempel kan vara 
sökmaskinen Tribal Voice och Wandex, som kontrollerades vid 21 .O0 (plus/minus 10 
minuter). Tribal Voice hade här en uppkopplingstid på 200 sekunder och en responstid på 360 
sekunder, medan Wandex vid nästan samma tidsperiod hade en uppkopplingstid på 3 
sekunder och en responstid på 23 sekunder. 

Vilka slutsatser kan då dras fi-ån det material vi samlat in? Nästan inga alls är svaret, och 
orsakerna till detta är många. Dels skedde den mesta materialinsamlingen inom tidsintervallet 
18.00-02.00 (60 tider insamlade), och de båda andra intervallen hade mycket f&e tider 
insamlade (14.00-18.00 (20 tider insamlade), 02.00-14.00 (10 tider insamlade)). Resultatet är 
alltså skevt insamlat, och till yttermera visso skiljer sig resultatet fiån sökmaskin till 
sökmaskin på ett oregelbundet sätt. Detta beror säkerligen till stor del på hur 
kommunikationen på Intemet är uppbyggd. Enligt TCP/IP protokollet delas dokument upp i 
mindre delar och skickas ut åt de håll där det verkar enklast att ta sig fram, och dokumentet 
satts slutligen ihop igen vid slutdestinationen. Detta tillsammans med att belastningen på varje 
sökrnaskin skiljer sig dels i mängd per sökmaskin och också fördelat i tid på dygnet, innebär 
att tiden skiljer sig fran gång till gång när man använder sökmaskiner (eller för all del vad som 
helst på natetlweben). Det är alltså inte så mycket att förvåna sig över att vi inte kan dra några 
säkra slutsatser av vårt begränsade material. Den enda slutsats vi vågar dra är att vårt material 
är i överensstämmelse med Appels artikel vad galler uppkopplingstid, men att det skiljer sig 
när det galler responstiden (tiden mellan 14.00 och 18.00 är här den mest upptagna). Han 
skriver att "Under kvällstid är belastningen som högst. Toppen ligger runt klockan 22.00. /...l 
Under dagen är belastningen relativt låg. /...l Under sen eftermiddag ökar dock belastningen 

Ekeroth (1995b) 
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för att nå nya höjder under kvällen."50 Den slutsats vi drar är att vårt resultat tyder på att 
Appel har rätt när det gäller perioden 02.00 till 14.00, men att de övriga tiderna bara 
överensstämmer när det gäller uppkopplingstiden. Och inte ens detta är säkert, eftersom vårt 
material är så litet och de möjliga felkällorna är så många. 

3.8 PRESENTATION AV SOKRESULTAT I FORN AV HEMSIDOR 

I det uppdrag som vi fick fiån Ericsson Data AB ingick det att göra den information vi funnit 
tillgänglig för användargruppen pei ett enkelt och lättfattligt sätt. Eftersom uppdraget också 
gick ut på att hitta informationen via Internet och WWW så föll det sig ganska naturligt för 
oss att skapa en hemsida i hypertext avsedd för just denna användargrupp. 

Det första vi var tvungna att börja med var att tänka ut hur presentationen av resultatet skulle 
läggas upp. Från intervjuerna som genomforts kom vi Eram till slutsatsen att det rörde sig om 
13 olika huvudgrupper, under vilka vi kunde samla de övriga nyckelorden. Vi valde därför att 
skapa 14 olika hemsidor, dvs en hemsida för varje större grupp (eller ämnesområde om ni så 
vill) plus en hemsida som index att starta i& (där de 13 olika grupperna presenterades med 
länkar till de olika sidorna, se bilaga). Vi ansåg också att det var mycket viktigt att använda 
oss av användargruppens egen vokabulär så långt som möjligt, och det gjorde vi ocksa. 
Därefter skisserades på papper hur vi tänkte att dispositionen skulle se ut, och sedan var det 
dags att lära sig HTML kodning. 

Detta var inte speciellt svårt eftersom HTML är mycket logiskt och enkelt uppbyggt. Vi 
tänker inte beskriva hur man skriver med HTML i denna uppsats, men kan ändå ge en del 
referenser till arbeten som behandlar detta ingående: Jason J. Manger har skrivit en bok som 
heter "The World-Wide Web, MOSAIC and more" (se källförteckningen) där han beskriver 
hur man bär sig åt for att publicera på weben, och därmed också ingående hur man skriver 
HTML dokument. En annan godbit är John Decembers "The World-Wide Web Unleashed" 
som är helt och hållet koncentrerad på WWW och därmed också bl a på hur man skriver 
HTML. Det finns också mycket material att hämta om detta på WWW självt, exempel på 
adresser kan vara: 

Mias och Mimmis hemsida för nybörjare: (UIU http://www.hb.se/kursinfo/FILl .HTM), 
(URL http://www. hb. se/kursinfo/links. htrn) 

The HTML Language: (URI, http://union.ncsa.uiuc.edu/HyperNews/ . 
get/www/html/;lang . html) 

l 

D. J. Quad's ultimate HTML site: (URL http://serv2.fwi.com/-djquad/html/) 

Det finns en hel del programvara som ytterligare förenklar HTML kodning. HTML består av 
bokstavskoder som visar webläsaren hur den skall göra layouten, och hjälpprogrammen 
reducerar detta till enkla knapptryckningar for olika funktioner vilket sparar både tid och 
möda for författaren. HTML editorer (man skulle kunna säga att detta är en form av 
författarverktyg for WWW) finns att hämta på weben på bl a följande adresser: 



- 1  

Yahoo's list of HTML Editoi-s: (URL http://www.yahoo.com/Computers~anddInternetl 
InternetNorld-Wide-WebIHTML-Editorso 

HTML Editors: (URL http://cwsapps.texas.net/html.html) 

Det finns också en del tips som vi vill förmedla till er som vill göra egna HTML sidor: 

Var sparsam med bilder och annan grafik! Detta kan låta lite paradoxalt då tanken med 
hypertext är att man skall kunna kombinera bild, text, ljud och länkar i samma dokument, 
men orsaken till detta är att grafik kan ta mycket lång tid att ladda hem. Har man som 
läsare en slö dator är detta mycket irriterande då det bromsar upp browsandet ordentligt. 
Det viktigaste i dokumentet är faktiskt texten och länkarna, så varför inte lägga in en länk i 
texten där man kan klicka fram en bild (eller en ljudslinga) om man vill, istället för att 
pådyvla läsaren detta automatiskt? Vår egen erfarenhet visar att de flesta blir mycket 
nöjdare av en sådan inställning. Detta är dock ett råd som snart kan bli inaktuellt beroende 
på om datorernas förmåga att visa grafik samt nätets förmåga att överföra stora mängder 
data ökar (vilket det med all säkerhet kommer att göra, aven inom en mycket snar framtid). 

a En annan punkt (som man knappast ens behöver nämna för bibliotekarier) är att man bör 
strukturera innehållet på ett mycket tydligt och luftigt satt med användande av punkter, . 
rubriker, horisontallinjer osv istället for en kompakt brödtext. 

När ni skapar länkar till andra dokument, försök att göra annotationer till länken om den . 
inte i sig beskriver länkens innehåll tillräckligt. Detta är nämligen mycket givande för den 
som browsa. 

När ni skapat en hemsida som ni vill att alla på weben skall ha tillgång till, s~ till att 
publicera den och samtidigt utannonsera den ordentligt! Annonseringen kan ske på många 

- 
olika satt: Skicka e-post till alla sökmaskiner och tala om adressen till er hemsida, vad den 
innehåller mm. Dessa kan då ta upp er hemsida i sitt register och fler människor har då 
chansen att hitta den. Ni kan också leta upp de newsgroups som berör det område er 
hemsida berör. Skicka in en artikel som alla kan läsa där ni'presenterar hemsidan och dess 
innehåll. 

Se till att den titel ni ger er hemsida är mycket klar och avspeglar innehållet i hemsidan. 
Pressa in så många nyckelord som möjligt, utan att för den skull göra titeln obegriplig. 
Sökrobotar indexerar nämligen dokument utifrån bl a titel, och en utförlig titel gör därmed 
dokumentet lättare att hitta i sökmaskinerna. 

Se till så att er egen e-postadress finns i slutet av varje dokument eller hemsida ni skapat 
for att kunna få feedback från läsarna. Lägg också till det datum ni senast uppdaterade 
sidan. Uppdatera ofta, en läsare vill inte hindras f i h  att komma fram dit han vill pga dåligt 
uppdaterade adresser! 

Tänk på vem ni vill ha som målgrupp. De flesta användare på nätet kan engelska, så 
följaktligen kan det vara en idé att använda engelska konsekvent i dokumentet. Ni kan 
nästan vara. säkra på att fler människor kommer att bry sig om att läsa er hemsida på detta 



satt, såvida ni inte vänder er direkt till svenskar eller andra (och därför bör använda 
svenska eller annat språk). 

3.9 SLUTDISKUSSION AV KAPITEL TRE 

3.9.1 Informationssökning 

Hur gör man för att finna information på WWW? Vi har i detta uppsatskapitel identifierat fyra 
olika satt att söka information på weben, nämligen browsing, sökrnaskiner, tryckta alster och 
andra användare. Man kan inte säga att något av söksatten är bättre än något annat, allt beror 
på vilken inforination man vill ha tag i samt vilken situation man befinner sig i när man söker. 
Att browsa, fiåga andra användare eller att söka i tryckta alster kan ta sin tid, och är man i 
tidsnöd kan det vara bättre att tillfraga en sökmaskin. 

Browsing kan fungera mycket bra, men da skall man helst göra detta inom ett hierarkiskt 
ämnesindex avnågot slag. Annars finns risken att det tar alldeles for lång tid att hitta det man 
vill ha. Browsing är något som man inte kommer ifrån när man söker information på weben. 
Hur man än gör så använder man sig av det icke-linjära söksatt som kallas browsing, frågan är 
bara om man skall använda sig av browsing som huvudsaklig metod. Om man vill göra på det 
viset bör man se till att man har en rad bra startpunkter på weben att utgå ifrån inom olika 
ämnesområden. Sådana hittar man antingen med hjälp av sökmaskiner, egenhändigt skapade 
listor över startpunkter (bookrnarks o dyl) eller fiån tryckta alster. 

Tryckta alster är också bra, men det finns en del nackdelar. Dels kan det ta tid att hitta en 
referens som passar for den sökfraga man har (såvida man inte använder sig av exempelvis 
"The Intemet Yellow Pages" eller dylik valindexerad skrift). Adresserna kan också vara 
inaktuella om man ser i en några månader gammal tidskrift/monografi. 

Att fraga andra anvadare är fkamförallt mycket bra om man vill ha tag i information som 
man inte har funnit på nätetlweben. Det kan exempelvis röra sig om specialkunskaper som 
man tror att enviss person besitter. 

Sökmaskiner är ett mycket bra satt att finna information. Man bör dock använda sig av en 
generell sökmaskin med stor täckning, eller en rad olika sökmaskiner med specialinriktning. 
Det viktigaste är dock att man har någorlunda klart för sig hur stor sökmaskinen är, dess 
specialiteter och täckning samt hur sökspråket fungerar. Eftersom det inte finns någon 
sökmaskin som själv indexerat hela Intemet/WWW, så är det bast att använda sig av flera 
olika sökmaskiner for att försäkra sig om att man inte förbisett någon viktig referens. 

Vi förespråkar ett användande av först sökrnaskiner för att hitta en relevant utgångspunkt eller 
ett relevant dokument, och sedan browsing på egen hand for att få kanning om det närliggande 
området runt utgångspunkten. 



3.9.2 Jämförelse av sökmaskiner 

I uppsatskapitel tre (avsnittet 3.5) har vi mejslat ut en del kriterier som man kan ta fasta på när 
man jämför sökmaskiner. Dessa består av: 

Indexeringen av dokument: 
- Hur går indexeringen till (manuellt eller med hjälp av en sökrobot)? 
- Vad tar man fasta på vid indexeringen? (URL, fulltext, titel mm.) 
Antalet databaser inom sökmaskinen (fiamforallt bra att veta om det finns olika databaser 
för olika delar av natet samt om man kan göra faltsökningar inom databasen) 
Filtyper medräknade - avstår sökrnaskinen fiån att indexera vissa typer av filer eller tas alla 
typer med? 
Gratis eller avgifter? 
Sökspråk: 

- Hur fungerar den boolska logiken? Kan alla former av boolska kommandon (AND, OR, 
NOT) samt närhetsoperatorer användas? 
- Kan man använda sig av naturligt talspråk eller nyckelord utan specialkommandon? 
- Finns det hjälpmedel for formulering av sökfiågor, ex synonymordlistor, thesaurus eller 
kontrollerad vokabulär? l 

- Kan man trunkera själv, trunkerar sökmaskinen automatiskt eller sker ingen trunkering alls? , 

- Tillåts stavfel? 
- Är sökmaskinen känslig for hur man använder versderlgemener? 

l 

Täckningen av natet: 
l 

- Indexeras bara referenser fi-ån WWW eller indexeras också Gopher, usenet, telnet o dyl? 
- Hur stor är sökmaskinen, dvs hur många referenser innehåller den? 

Presentationen av sökresultatet: 
- Hur utförlig är presentationen? Kan man själv välja hur utförlig presentation man vill ha 
samt vilken information om referenserna man vill se? 
- Viktas sökresultatet? l 

- Kan man välja hur många referenser man vill ha återgivna? 

3.9.3 Vilka sökmaskiner var bast? 

I uppsatskapitel tre (avsnitten 3.5--3.5.4) tillverkas olika mått som kan användas när man vill 
utvärdera olika sökrnaskiner. Dessa bygger på de vanliga måtten precision, recall, 
discrimination och fallout, men har gjorts om för att passa förhållandena på.Internet/WWW. 
De av oss tillverkade måtten "relativ precision relevant", "relativ precision indirekt relevant" 
och "relativ precision" räknas ut empiriskt (baserat på tre sökfragor och maximalt 25 . 

referenser från varje sökrnaskin och sökfi-åga) for 16 utvalda generella sökmaskiner med 
WWW som huvudsaklig täckning, tillgängliga via en webläsare. Till det räknas också ett 
utjämnande värde (kallat för "utjämnat värde") ut for att ge bättre resonans åt de sökrnaskiner 
som h i t  flera referenser. Här nedan presenteras placeringen som varje sökfråga fått inom 
varje mått (se avsnitten 3.7.2.2--4, 3.7.2.7). 



Tabell 9: 

Som sagt, vilka är nu bast? Enligt den här tabellen skulle man väl saga NIKOS, men så är det 
inte eftersom NIKOS bara har räknats ut på basis av två av tre sökfiågor, och därmed är det 
inte rättvist. Vi anser att den högra kolumnen ovan (utjämnat värde) är den som tydligast och 
mest riittvist visar hur placeringen av sökmaskinerna har blivit inom vår undersökning, med 
reservation för ett litet antal referenser undersökta per sökmaskin (max 25 stycken) och ett 
litet antal sökfragor (tre stycken). Det innebär att den s~kmaskin som placerat sig bast är 
InfoSeek Net Search, följt av Excite Netsearch, INKTOMI, Discovery Search 1.0 och Lycos. 



ORDLISTA 

Archie: "Archie används for att söka efter datorer eller filer på ~nternet."~' 
BBS: Se Bulletin Board System 
Browser: se Webläsare 
Bulletin Board System: Förkortas BBS. "En BBS är en dator till vilken det går att ringa med 
modem. I BBS:en finns möjlighet att utbyta åsikter och nyheter med andra personer som 
besöker denna B B S . " ~ ~  
EDT: Ericsson Data AB. Företaget som var vår uppdragsgivare. 

l 

ECN: Ericsson Corporate Network. Ericssons interna nätverk av datorer. 
Enheten: Den enhet inom Ericsson som utgjorde föremålet för vår undersökning. De 
arbetade med standardisering av IT-området. 
E-post: Elektronisk post, samma som "e-mail" på engelska. "A system supportFg creation of 
messages to be conveyed d i n  a computer system or across networks for delivery to 
individuals or g r ~ u ~ s . " ~ '  
FAQ: Se Frequently Asked Questions 
Frequently Asked Questions: (FAQ) Oftast en fil där man kan läsa de frågor som oftast 
ställs inom exempelvis en newsgroup, eller till en sökmaskin osv. FAQ läsas innan man 
ställer frågor själv eftersom de oftast innehåller mycket nyttig information. 
FTP: File Transfer Protocol. Används för att exempelvis överföra programvara över nätet (sk 
downloading). 
GIF: Graphics Interchange Format. Format för komprimering av elektroniskt lagrade 
stillbilder, mycket vanligt förekommande på WWWAnternet. 
Gopher: Ett hierarkiskt uppbyggt system av menyer man navigerar sig runt i när man söker 
information på Internet. Kan saga att det till viss del bygger på hypertext. 

l 

Hemsida: Se Homepage 
Homepage: Varje dokument som ligger sas "först" eller rättare sagt den sida som är 
startpunkten för browsing eller s a s "indexsidan" på en viss server kallas på engelska för 
homepage. Eller som Wiggins beskriver det: "The initial page on a World-Wide Web (HTTP) 
server. More loosely, the root docurnent describing an organization (or individual) offered via 
the ~ e b . " ~ ~  
HTML: se Hypertext Markup Language. 
HTML Editor: Verktyg (programvara) for att skapa HTML dokument. 
Hypertext Markup Language: Det dokumentbeskrivningssprak som används för att 
tillverka dokument på WWW. Det är bl a HTML som gör hypertext möjligt. 
Internet: Internet är benämningen på hela det natverk (av natverk) av datorer som 
kommunicerar världen över med hjälp av samma protokoll (TCPAP). 
JPEG: Joint Photographic Experts Group. Ett format för komprimering av stillbilder som är 
mycket vanlig på Internet/WWW. Till skillnad från GIF så är JPEG förstörande, dvs formatet 
bevarar inte all data bilden innehåller vilket gör att JPEG tar mindre minne än GIF. 
NCSA Mosaic: En av de första weblasarna, mycket populär runt 1994 och förmodligen den 
näst populäraste weblasaren för tillfallet. 

5 1 Sturmark, Borg, Jonason (1 994), s. 279f 
52 Ibid., s. 279 
53 Wiggins (1 995), s. 643 
54 Ibid., s. 644 



Multipurpose client: "A multipurpose client allows a user to navigate different types of 
Intemet information services without having to load different applications programs on the 
local w~rkstation"~~. Kända sådana, ex webläsare, är bl a NCSA Mosaic och Netscape 
navigator. 
Netscape navigator: Den populäraste webläsaren för tillfallet. 
Newsgroups: Ett forum for debatt på IntemetIWWW. Det finns tusentals olika newsgroups 
inom alla möjliga ämnen där vem som helst kan delta aktivt eller passivt. 
Search Engine: Se Sökmaskin 
Server: "En dator som ger tillgång till någon form av tjänst. Vilken typ av tjänst det rör sig 
om varierar kraftigt. Exempel på servrar på Internet är FTP-servrar och WWW-~ervrar."~~ 
SGML: se Standard Generalized Markup Language. 
Standard Generalized Markup Language: IS0 standard. Den övergripande standard som 
HTML är en del av. 
Sökrobot: Ett program som fardas runt på Internet för att samla ihop information om de 
dokument/resurser som finns på InternetNiTWW. Informationen som samlas in samlas ofta i 
sökbara databaser, sk sökrnaskiner. Andra namn är bl a "crawlers", "robots7' web worms". 
Sökmaskin: Samma som engelskans "Search Engine". En sökbar databas med material från 
Internets olika delar (ex WWW, Usenet el dyl), ofta ihopsamlat av en sökrobot. En del kallar 
dem för sökmotorer också. 
Telnet: "Ett program som tillåter användaren att logga in på en annan dator pli nätverket och 
få den att utföra uppgifter."57 
TCP/IP: "Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Technically, TCP and IP are 
separate protocols; together they allow computers on the Internet to comrnunicate by providin 
a reliable way for bytes to be delivered in order over a network connecti~n."~~ 
Uniform Resource Locator: Det format som adresserna på Intemet uttrycks med. "URL:er 
har formen protokoll://dator.plats. land/katalog/fil. ext, som till exempel 
http://www.sunet.se/index. h t rn~ . "~~  
URL: se Uniform Resource Locator 
Veronica: "A service that provides an Intemet-wide index of Gopher document titles."" 
Weblasare: Se Multipurpose client, NCSA Mosaic eller Netscape navigator. Det program 
som används for att navigera på WWW. 
World Wide Web: "A hypertext system used over the Intemet for crossreferencing and 
retrieving information over the ~nternet."~~ Förkortas WWW, och även "weben" i denna 
uppsats. 
x-jobb: En kombination l av praktik och uppsats som är vanlig på större företag typ Ericsson. 

55 Ibid., s 67 
56 Sturmark, Borg, Jonason (1 994), s. 292 
57 Ibid., s. 294 
58 Wiggins (1995), s. 648 
59 Sturmark, Borg, Jonason (1994), s. 295 
60 Wiggins (1995), s. 649 
6 1 Manger (1995), s. 241 
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Otryckta kallor: 

Ekeroth, Patrik, Undersökning av 39 sökmaskiner. - Borås, 1995- 10- 1%- 1 1-0 1 (a) 

Ekeroth, Patrik, Undersökning av 16 sökmaskiners sökresultat av 3 sökfrågor. - Borås, 1995- 
l l-07--1 1-18 (b) 

12 stycken intervjuer genomförda i Stockholm v. 14-1 5, 1995 

Tryckta kallor: 

1 Appel, M., Nätsurfning pågår for det mesta om natten l/ Computer Sweden. - 1995 (nr. 
38T) S. 8. - ISSN 0280-9982 

2 Allen, T., Information needs and uses l/ Annual Review of Information Science and 
Technology. - 1969 (4) s. 3-3 1. - ISSN 066-4200 

3 December, J., Randall, N., The World Wide Web Unleashed. - Indianapolis, 1994. - 
ISBN 0-672-306 17-4 

4 Ekholm, M., Fransson, A., Praktisk intervjuteknik. - Stockholm, 1992. - ISBN 91-1- 
92328 1-0 

5 Elle, S., Erhvervslivets informationsbehov /l Tidskrift for dokumentation. - , l  985 (&g 
41, hft 1) s. 23-28. - ISSN 0040-6872, - 

6 Frankelius, P., Rosen, C-G, Företaget & Omvärlden.- Malmö. - 1983. - ISBN 91-23- 
01251-X 

7 Gibb, F. (editor), Web-based search services l/ Online & CDROM Review. - 1995 
(vol. 19, no. 4) s. 223-227. - ISSN 1353-2642 

8 Hollander, J., Sökning på Internet l/ PC&Mac Magazine. - 1995 (nr. 6) s. 78-79. - 
ISSN 1 104-1447 

9 Holme, I.,Solvang, B., Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. - 
Lund, 1991. - ISBN 91-44-3 1741-7 

10 Höglund, L.,Persson, O., Information och kunskap. - Umeå, 1985. - ISBN 91-970778- 
o- 1 

11 Ingwersen, P.,Wormell, I., Informationsformidling I teori og praksis. - Köbenhavn, 
1990.'- ISBN 87-16-10643-1 



5. KALL- OCH LITTERATURFORTECKNING 

Otryckta kallor: 

Ekeroth, Patrik, Undersökning av 39 sökmaskiner. - Borås, 1995- 10- 18-- 1 1-0 1 (a) 

Ekeroth, Patrik, Undersökning av 16 sökmaskiners sökresultat av 3 söEdrågor. - Borås, 1995- 
11-07--11-18 (b) 

12 stycken intervjuer genomförda i Stockholm v. 14- 1 5, 1995 

Tryckta kallor: 

1 Appel, M., Nätsurhing pågår for det mesta om natten /l Computer Sweden. - 1995 (nr. 
38T) S. 8. - ISSN 0280-9982 

2 Allen, T., Information needs and uses /l Annual Review of Information Science and 
Technology. - 1969 (4) s. 3-3 1. - ISSN 066-4200 

3 December, J., Randall, N., The World Wide Web Unleashed. - Indianapolis, 1994. - 
ISBN 0-672-3061 7-4 

4 Ekholm, M., Fransson, A., Praktisk intervjuteknik. - Stockholm, 1992. - ISBN 91-1-. 
92328 1-0 

5 Elle, S., Erhvervslivets informationsbehov /l Tidskrift för dokumentation. - 1985 (&g 
41, hft 1) S. 23-28. - ISSN 0040-6872 

6 Frankelius, P., Rosen, C-G, Företaget & Omvärlden.- Malmö. - 1983. - ISBN 91-23- 
01251-X 

7 Gibb, F. (editor), Web-based search services /l Online & CDROM Review. - 1995 
(vol. 19, no. 4) s. 223-227. - ISSN 1353-2642 

8 Hollander, J., Sökning på Internet /l PC&Mac Magazine. - 1995 (nr. 6 )  s. 78-79. - 
ISSN 1 104- 1447 

9 Holme, I.,Solvang, B., Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. - 
Lund, 1991. - ISBN 91-44-31741-7 

10 Höglund, L.,Persson, O., Information och kunskap. - Umeå, 1985. - ISBN 91-970778- 
o- 1 

11 Ingwersen, P.,Wormell, I., Informationsformidling I teori og praksis. - Köbenhavn, 
1990. - ISBN 87-16-10643-1 



12 Koster, M., Robots in the Web : threat or treat? // ConneXions. - 1994 (vol. 9, no. 4) s. 
2-12. - ISSN 0894-5926 

Också tillgänglig via: (URL http://info.webcrawler.com/mak~projects/ 
robots/robots/threat or treat.htm1) 

13 Lundström, Mats, Mailinglista om Netscape // InterNet Guiden. - 1995 (nr. 5) s. 6. - 
ISSN 1400-4097 

14 Manger, J., The World-Wide Web, MOSAIC and more. - Berkshire, 1995. - ISBN O- 
7-709 132-9 

15 X McMurdo, G., How the Intemet was indexed /l Journal of Information Science. - 1995 
(21 (6)) S. 479-489. - ISSN 0165-5515 

16 Meadows, C., Text information retrieval systems. - San Diego, 1992. - ISBN 0-12- 
4874 1 O-X 

17 Melin, J., Den som söker finner - kanske ... // NyTeknik. - 1995 (Februari) s. 14-15. - 
ISSN 0550-8754 

18 Palm, L., Windahl, S., Kommunikation - teorin i praktiken. - Uppsala, 1989. - ISBN 
9 1-7005'0 12-0 

19 Soergel, D., Organizing information : Principles of Data Base and Retrieval Systems. - 
Orlando, 1985. - ISBN 0-12-654260-0 

20 Springborg, P., The Problems of human needs and the critique of civilisation. - 
London,l98 1. - ISBN 0-04-301 133-0 

21 Sturmark, C., Borg, T., Jonason, J., InternetBSverige. - Falun, 1994. - ISBN 91-644- 
O0 10-7 

22 Weiss, A., Hop, Skip, and Jurnp - Navigating the World-Wide Web // Internet World. 
- 1995 (April) s. 41-44. - ISSN 1064-3923 

23 Wiggins, R. W., The Internet for everyone : A guide for users and providers. - New 
York, 1995. - ISBN 0-07-067018-8 

24 Wiio, O;, Kommunikation - vad är det?. - Stockholm, 1976. - ISBN 91-27-00164-4 

Elektroniska kallor: 

INKTOMI, co&nting Docurnents. - 1 995. - (URL http://inktorni.berkeley .edu/counting . html) 

Koch, T., Searching the Web - Systematic overview over indexes. - 1995. - (URL 
http://www.ub2.lu. selwebsearch-systemat.htrn1) 

Open Text, FAQ. - 1 995. - (UIU http://www.opentext.com: 8080/omw/f-faq. html) 
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de1 av h6gskohs verkawet .  H6pkolan samverkar Mr ske 
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