
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2005:18 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weblogindex 
En studie av weblogindex utifrån Lancasters processmodell  

över traditionell indexering 
 
 
 
 
 

EMELIE JANSON 
EMILI JENSEN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Emelie Janson/Emili Jensen 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 

 

Svensk titel Weblogindex: En studie av weblogindex utifrån Lancasters 
processmodell över traditionell indexering. 

 
Engelsk titel Weblogindexes: A study of weblogindexes from the 

perspective of Lancaster's processual model of traditional 
indexing. 

 
Författare   Emelie Janson, Emili Jensen 
 
Kollegium  2 
 
Färdigställt  2005-03-05 
 
Handledare   Hanna Maurin 
 
Abstract Many new electronic publication systems have arisen in the 

past few years, one of them is the weblog. In 1999 there 
were 23 weblogs, today there are millions – thus a need for 
organisation has appeared, both special metadata and subject 
indexes have been invented and created. Due to the large 
amount of the latter we have in this thesis decided to 
concentrate on those close by – the Scandinavian 
weblogindexes. A more international perspective would 
however have been possible, as very little is written on the 
topic. 
 
We have looked at these selected weblogindexes, trying to 
determinate whether they agree with F.W. Lancaster’s 
suggestion of the index’s role in an IR-system or not. We 
have studied how weblogs may be organized in an 
weblogindex, and if catalogisation is necessary or at all 
needed for doing this. 
 
F.W. Lancaster’s indexing model can be described as: 
selection, description and retrieval. These three points are 
then applied to a weblogindex, and discussed. 
 
We found during our studies of different weblogindexes that 
Lancaster’s model is indeed applicable to such, however 
with a slight twist. And that metadata in the bigger picture is 
redundant and seems irrelevant to most weblogauthors and 
weblogindexes. We also discovered that RSS (RDF Site 
Summary) is an ever growing method of keeping up to date 
with weblogs, and for that matter, other webservices too. 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel innehåller bakgrund och ämnesval, syfte och frågeställningar, avgränsning, 
ordförklaringar, samt disposition av uppsatsen. 
 
Då en del i uppsatsen förekommande termer till en början kan visa sig oförklarade väljer 
vi att placera ett underkapitel kallat 1.4. Ordförklaringar där dessa återfinns kortfattat 
beskrivna, för att underlätta läsningen fram till de aktuella kapitel där termerna mer 
utförligt beskrivs och används. 
 
1.1 BAKGRUND OCH ÄMNESVAL 
 
I dagens informationsflöden handlar det om att ordna och strukturera de stora massorna 
av dokument som finns att tillgå, till exempel elektroniska dokument på Internet. På 
Internet finns de flesta tänkbara ämnesområden representerade, men att finna det man 
specifikt söker kan vara svårt. En viss hjälp kan en sökmotor bidra med, men många 
anser att deras precision lämnar en del att önska och ur denna vinkel sett finns en 
önskan om att strukturera dokumenten på ett bättre sätt. Ett sätt att organisera 
dokumenten på Internet kan vara att använda sig av olika index. Ett index hjälper till att 
strukturera, organisera och identifiera information.  
 
Weblogs är kontinuerligt uppdaterade webbsidor, bestående av kronologiskt ordnade 
poster med den senast publicerade posten i dokumentets början. Weblogs är generellt, 
dock inte alltid, skapade och upprätthållna med programvara designade till detta, så som 
Blogger, Movable Type, Greymatter, Textpattern och Radio Userland.1 En weblog kan 
ha en eller flera författare. Uppkomsten av stora varierande grupper av weblogs och 
webbkataloger har skapat ett behov för standardiserad, maskinläsbar metadata för att 
beskriva innehållet i dessa weblogs. Dessa metadata behandlas sedan av någon form av 
robot, eller manuellt, och därefter kan olika weblogindex skapas. Dessa weblogindex 
underlättar återvinningen av weblogs. 
 
Det som skiljer en weblog från en vanlig webbsida är dess mjukvara avsedd att hjälpa 
användaren med publicering och uppdatering av den egna webloggen. Att en weblog 
förser varje inlägg med tid och datum automatiskt är det som är mest framträdande när 
det gäller att skilja ut webloggen som unikt publiceringssystem. Denna nya form av 
elektronisk publicering, webloggen började användas under slutet av 1990-talet, tycker 
vi är spännande och outforskad och det finns därför anledning att titta närmare på dess 
karakteristika. En weblog kan användas till nästan vad som helst men oftast är de 
nyhetssidor eller personliga dagböcker. 
 
Vi valde att studera weblogindex närmare i vår uppsats på grund av att vi var nyfikna på 
hur något som weblogs, som med en sådan rasande fart blivit populära, organiseras, och 
framför allt om de inte har ett behov av en egen metadata för att på ett bättre sätt kunna 
urskilja dem från resterande dokument tillgängliga på Internet. 
 
 
 

                                                 
1 För alla URLer se Bilaga 1 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida traditionella indexeringsprocesser 
går att applicera på ett weblogindex. Då ämnet ännu inte är utforskat, vi skriver den 
första magisteruppsatsen i ämnet vid Bibliotekshögskolan i Borås, vill vi utreda ämnet 
mer noggrant – vi vill veta vad ett weblogindex är, dess syfte och vilka eventuella andra 
metoder att indexera weblogs det finns. Detta för att vi på ett tillfredsställande sätt ska 
kunna försöka applicera Lancasters modell över indexeringsprocessen på just ett 
weblogindex. För att göra detta använder vi oss av följande frågeställningar: 
 

o Vilka är webloggens funktioner och hur ser dess struktur ut? 
 

o Vilka typer av data används för att indexera webloggarna? Används metadata, 
om så vilken roll spelar metadata i weblogindexet? 

 
o Hur organiseras och representeras weblogs i weblogindexen? Vilka behov 

tillfredsställer weblogindexen? 
 

o Vilka särskilda problem föreligger när det gäller indexeringen av weblogs? 
 

o Vilka nya indexeringsaspekter kan identifieras? 
 

o Vilka aspekter av traditionella indexeringsprocesser kan appliceras på ett 
weblogindex? 

 
För att besvara dessa frågeställningar behöver vi fundera kring webloggens funktioner 
och struktur, det vill säga vad kan den användas till och vad kräver den av författaren? 
Vad kan webloggens struktur erbjuda och hur ser den ut? 
 
Tankar behöver också ägnas åt huruvida webloggar använder metadata och i sådana fall 
hur. Vad gäller weblogindex behöver man känna deras syfte och funktion, annars 
förefaller deras existens tämligen irrelevant – man behöver också fundera över hur 
webloggarna organiseras och representeras i weblogindexet, och vad som är det som 
krävs för att på en godtagbart och överskådligt sätt göra detta; alltså vilken data behövs  
för att indexera weblogs i ett weblogindex, och vilken roll spelar webloggens eventuella 
metadata i indexeringsprocessen? Slutligen bör vi komma till hur weblogindexering 
relaterar till traditionella indexeringsprocesser och hur, om man behandlar webloggen 
som ett traditionellt dokument, kan traditionell indexering användas för 
weblogindexering? 
 
1.3 AVGRÄNSNING AV ÄMNET 
 
För att begränsa området så väljer vi att behandla weblogindexet som ett 
informationsåtervinningverktyg och ser på så vis på indexeringens roll ur denna vinkel, 
det vill säga weblogindexet är det från vilket vi söker och finner information 
 
Vi har avgränsat vår uppsats till att beröra sex olika skandinaviska, tre danska och tre 
svenska, weblogindex. I dessa weblogindex ingår enbart den dagboksliknande formen 
av weblogs. Vi har gjort ytterligare en avgränsning och det är att weblogindexen vi valt 
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alla indexeras automatiskt. Dessa avgränsningar har vi gjort på grund av att arbetet 
annars skulle bli allt för omfattande. 
 
Grundtanken var att fokusera på nordiska weblogindex, men då vi inte kunde finna vare 
sig något norskt, finskt eller isländskt weblogindex, återstod bara de svenska och 
danska. Vi anser valet av nordiska weblogindex vara befogat då det att skriva om de 
internationella skulle bli allt för omfattande. 
 
1.4 ORDFÖRKLARINGAR 
 
Förklaringarna av nedanstående termer grundar sig på vårt sätt att tolka och använda 
dem utifrån ramen av denna uppsats. Termerna kan således inneha fler betydelser i 
andra sammanhang än dem vi tar upp här. 
 

o DC – Dublin Core är en samling metadatadeskriptorer avsedda att beskriva 
egenskaper hos resurser på Internet.  

 
o Index – förteckning på något eller register över något 

 
o Indexering - Indexering är den process som syftar till att beskriva dokumentet 

för att på så vis kunna ge tillgång till dokumentet 
 

o Metadata – metadata är data om data, eller i vårt fall snarare data om 
elektroniska data. Det kan även förklaras som en beskrivning av en webbsida. 

 
o Ping – användaren kan skicka en signal till exempelvis ett weblogindex om att 

webloggen uppdaterats, detta kallas för att man skickar en ping till 
weblogindexet. Denna ping innehåller information om webloggens namn, URL 
och RSS-satsens URL 

 
o RSS – RDF Site Summary, är ett format som används för att distribuera nyheter 

och innehållet på nyhetsliknande webbsidor. I stora drag är RSS en artikels 
rubrik, URL och en summering av dess innehåll. 

 
o URL – Uniform Resource Locator är en webbsidas adress, den består vanligtvis 

av fyra delar: ett protokollnamn, var webbplatsen finns, namnet på den 
organisation som underhåller webbplatsen och ett suffix som identifierar vilken 
typ av organisation det är. En URL kan till exempel se ut så här: 
http://www.hb.se, URL:en till Högskolan i Borås. 

 
o Weblog – en weblog är en webbsida som uppdateras ofta som vanligtvis 

innehåller länkar, kommentarer och individuella tankar och åsikter. 
 

o Weblogindex – ett elektronisk index över weblogs. Index som är specialiserade 
på just weblogs, det finns ett flertal bland annat kan Blogger och Weblogs.com 
nämnas. Ett weblogindex är alfabetiskt eller kronologiskt ordnat. 

 
o WMS – Weblog Management System är de system som används för att hantera, 

publicera och uppdatera, weblogs 
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o XML – Extensible Markup Language är enkelt och grovt förklarat ett slags 
språk för kodning av webbsidor där man själv definierar taggarna och vad dessa 
ska göra. 

 
1.5 DISPOSITION 
 
I kapitel ett, kallat inledning, finns uppsatsens och ämnets bakgrund, syfte och 
frågeställningar, ämnesval och avgränsningar till dessa, samt ordförklaringar. 
 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel två, teoretisk modell. Här återfinns även en 
litteraturöversikt. Vidare talar vi om vad en weblog är. Vi beskriver dess historia och 
pekar på verktyg som används för att skapa en weblog och vi går in närmare på 
begreppet ping. Härefter följer ett underkapitel som rör ämnet metadata. Här beskrivs 
dess syften och funktioner. Här tar vi upp dels allmänt om metadata och dels mer 
specifik metadata i form av Dublin Core och de weblogspecifika metadata WMDI, Core 
Weblog Metadata och Blogchalking. I detta kapitel behandlas även RSS, en vid 
indexeringen av weblogs viktig form av metadata. Kapitlet berör vad RSS är och vilka 
olika former av RSS som finns för närvarande. Fenomenet weblogindex, vad de är och 
hur de ser ut, behandlas vidare i detta kapitel. Även de weblogindex utvalda till studien 
presenteras närmare. Teorikapitlet avslutas med en presentation av Lancasters modell. 
De tidigare underkapitlen avslutas alla av en summering. 
 
I kapitel tre redogör vi för den metod vi använt oss av, och hur vi analyserat 
weblogindexen. Här presenteras även material och källkritik. 
 
I kapitel fyra presenteras och analyseras alla weblogindexen och resultaten av dessa och 
de tidigare ställda frågeställningarna besvaras. 
 
I kapitel fem förs en diskussion kring våra frågeställningar och resultat, och vi ger våra 
förslag på eventuell framtida forskning i ämnet. 
 
Kapitel sex är en sammanfattning av uppsatsen i dess helhet. 
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2 LITTERATURÖVERSIKT OCH TEORETISK MODELL 
 
Det finns inga stora mängder tidigare forskning kring weblogindex, detta på grund av 
att fenomenet, som vi kommer att se längre fram i uppsatsen, är ganska ungt och har 
först på senare år fått rot inom den akademiska världen. På svenska finns det i skrivande 
stund ingen akademisk litteratur överhuvudtaget om weblogs, fenomenet i sig finns 
omtalat i diverse populärvetenskapliga tidskrifter då till exempel i Internet World och i 
Computer Sweden. 
 
F. W. Lancaster är en framstående teoretiker, han är professor emeritus i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap inom ämnet indexering. Lancasters modell över den traditionella 
indexeringsprocessen är klassisk, och hans bok ”Indexing and abstracting in theory and 
practice” ligger därför som teoretisk grund för vår uppsats. 
 
2.1 WEBLOGS 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning av vad en weblog är, hur den fungerar 
och hur den kan användas. Detta kapitel anser vi vara nödvändig för förståelsen av 
uppsatsen då den har webloggen som grundstomme. 
 
En weblog, eller i vardagstal blog, är en webbsida som uppdateras ofta, vanligtvis flera 
gånger per dag och innehåller bland annat länkar, kommentarer och individuella tankar 
och åsikter, vilka ofta är uppblandade med humor. 
 
De första webloggarna var länksamlingar med kortfattade vanligtvis kritiska 
kommentarer till varje länk. Många weblogs är fortfarande uppbyggda på detta sätt med 
den skillnaden att de idag innehåller fler åsikter och färre länkar.2 
 
Oravec talar om att en ny genre har skapats, en genre bestående av weblogs tillsammans 
med personliga webbsidor. Denna nya genre hjälper till att sprida skaparens unika idéer 
och åsikter.3 Information som tidigare inte varit lika lättillgänglig via de vanliga 
databaserna, till exempel färska nyheter, görs idag tillgänglig via en weblog. 4 Enskilda 
människor är de som vanligen skriver weblogs och dessa weblogs innehåller 
författarens personliga åsikter rörande bland annat politiska tilldragelser.5 
 
En weblog är en webbplats som karakteriseras av att den består av vanligtvis korta, 
dagliga inlägg. Dessa inlägg kan vara till exempel nyheter, kommentarer till någonting, 
länkar eller helt enkelt dagboksinlägg. Det som i huvudsak skiljer ut webloggen från 
den vanliga webbsidan är att dess inlägg förses med tid och datum och att dessa ordnas i 
omvänd kronologisk ordning. Webloggaren Evan Williams6 menar att idén med en 

                                                 
2 Lotsson, Anders (2003). Bloggar – webbens bästa nyheter. Computer Sweden. s. 20-21 
3 Oravec, Jo Ann (2002). Bookmarking the World: Weblog Applications in Education. Journal of 
Adolescent & Adult Literacy, v 45, n7, s. 16. 
4 Notess, Greg R. (2002). The blog realm: News sources, searching with daypop, and content 
management. Online (Wilton, Connecticut), v 26, n 5, s. 70 
5 Lotsson 2003, s. 20-21 
6 Författaren till webloggen evhead (http://www.evhead.com), som utvecklade weblogmanagement 
systemet Pitas, senare Blogger. 
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weblog är trefaldig, den ska uppdateras ofta, bestå av korta inlägg och den skall 
slutligen vara personlig.7 
 
Weblogs består av många korta inlägg eller poster. Dessa poster kan utomstående 
besökare kommentera. Posterna märks upp med tid och datum och placeras i omvänd 
kronologisk ordning så att de senast inlagda posterna placeras högst upp på sidan. 
Vanligtvis visas bara de senaste posterna på sidan och de äldre sparas i ett arkiv. 
 
Conhaim talar om att en weblog har ett antal unika särdrag, särdrag som skiljer dem från 
andra webbsidor. Bland dessa nämns just detta att varje inlägg förses med tid och datum 
automatiskt.8 De övriga särdrag som Conhaim nämner är att majoriteten av inläggen 
innehåller länkar till andra webbplatser, att mjukvaran, speciellt utvecklad för weblogs, 
registrerar alla länkar till och från alla weblogs, att en weblog kan fungera som ett privat 
informationshanteringssystem vilket inte nödvändigtvis måste offentliggöras och 
slutligen att de webbplatser användaren frekvent återvänder till listas av 
weblogmjukvaran. 
 
Rebecca Blood menar att det finns tre olika typer av weblogs: blogs, anteckningsböcker 
och filter.9 
 

o Bloggen behandlar författarens dagliga liv. Texten i sig är den väsentliga och 
länksamlingen underordnas denna. Vanligtvis leder länkarna till en väns 
webbsida. Blogformen dominerade i mitten av år 2000 helt webloggens 
universum. 

 
o Anteckningsböckerna är ibland personliga webbplatser och ibland fokuserade på 

världen utanför. Det som skiljer anteckningsboken från bloggen är att dess 
innehåll vanligtvis är mer fokuserat och att inläggen är längre. Innehållet är 
redigerat.10 

 
o Det centrala i ett filter är länksamlingen. Filtrets funktion är att visa vägen på 

Internet. Utseendemässigt kan ett filter likna både bloggen och 
anteckningsboken. Författarens person visas utifrån, det vill säga genom de 
länkar som finns på webloggen. Filtrets ämne kan ibland vara specifikt, till 
exempel kriget i Irak, och ibland vara mer generellt. 

 
Det finns flera olika sätt att använda en weblog. Med hjälp av en weblog kan:11 
 

o En daglig nyhetssida skapas. Denna sida kan utomstående kommentera. 
Uppdateringar kan meddelas via e-mail. Som gäller alla weblogs förses alla 
inlägg med tid och datum och användare kan sedan söka i arkiven efter datum 
och så vidare. 

 
                                                 
7 Lotsson 2003, s. 20-21 
8 Conhaim, Wallys W. (2002). Blogging: what is it? Link-Up (USA), 19 (3), s. 3, 8-9. 
9 Blood, Rebecca (2002). The weblog handbook: Practical advice on creating and maintaining your blog. 
Cambridge: Perseus Publishing. s. 6-9 
10 Av dessa tre varianter är vår weblog en anteckningsbok, den innehåller material av ett specifikt ämne. 
Innehållet är i stor utsträckning redigerat och det rör sig till största del om något längre inlägg. 
11 Fichter, Darlene (2001). Blogging your life away. Online (Wilton, Connecticut), v 25, n 3, s. 69 
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o användaren skriva dagbok, 
 

o en FAQ (Frequently Asked Questions) blog skapas, denna FAQ kan sedan 
regelbundet uppdateras med nya frågor och svar, 

 
o listor över i princip vad som helst kan skapas. Exempelvis kan en lista över goda 

recept skapas. 
 
Det finns olika typer av weblogs, det finns de med bara en författare och så finns det de 
med flera författare. De som använder weblogs är oftast privatpersoner som gör det för 
sitt eget intresses skull. Det finns dock verksamheter så som till exempel bibliotek som 
använder sig av weblogs för att sprida information och så vidare till alla anställda. En 
weblog kan alltså användas som kollaborativt stöd i en verksamhet. En weblog kan vara 
ett enklare sätt än e-post att informera om nya intressanta länkar som någon inom 
organisationen har funnit.12 Conhaim menar att en grupps möjligheter att utveckla idéer 
ökar genom användandet av en weblog. 13 
 
Webloggen kan ge utrymme för åsikter och kommentarer utan att dessa nödvändigtvis 
offentliggörs. De som driver webloggen, även kallade bloggare, är inte objektiva som 
exempelvis journalister. De skriver ner sina egna tankar och åsikter om skilda teman. 
Fichter menar att just detta, att webbloggen ventilerar en individuell, oberoende åsikt, är 
en av anledningarna till att weblogs blivit så populära.14 En av webloggens stora 
förtjänster, som nytt publiceringssystem, är att användaren ges ett unikt tillfälle att 
organisera tankar och att organisera de länkar han eller hon föredrar. 
 
Kärnan i en weblog är dess länksamling, vilken är en samling av webbloggaren utvalda 
intressanta länkar. De som författar weblogs länkar ofta och gärna varandra och det 
”incestuösa” [författares översättning] i detta förhållande har kritiserats.15 Det som 
åsyftas är just det att bloggarna endast länkar till varandra. I webloggen publicerar 
användaren nyheter och liknande så fort han/hon kommer över dem. Detta innebär att 
nyheterna ofta finns i weblogs innan de kommer i TV och i tidningar.16 Spridningen av 
nyheter är snabbare på Internet än den är i den mer traditionella etern. 
 
2.1.1 WEBLOGHISTORIA 
 
För att förstå webbloggen och den ställning den har idag anser vi det nödvändigt att ge 
en kortare historik i ämnet. Vi vill också visa på den enormt snabba utvecklingen av 
webloggen som fenomen. Utan denna kortare historik skulle informationen om hur 
webloggen ser ut idag vara tämligen intetsägande då det skett betydande förändringar 
och en väldigt omfattande utveckling och spridning av webloggen.  
 
Termen weblog är relativt ny, den började inte användas förrän 1997, i betydelsen 
löpande personlig kommentar på webben. Notess skriver: 
 

                                                 
12 Block, Marylaine (2001). Communicating off the page. Library Journal, v 126, no 15, s. 51 
13 Conhaim 2002, s. 3 
14 Fichter 2001, s. 69 
15 Ibid. 
16 Lotsson 2003, s. 20-21 
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Enter the Web log. Quickly conjugated to ”Weblog,” the shift of a space 
makes ”we blog,” and the shortened version is ”blog.”17 

 
Blood menar att Internet, och webloggen, formligen exploderade i och med 
terrorattacken mot World Trade Center den 11 september år 2001. Blood anser att 
webloggen fick ökad användning just då på grund av att de fungerade som filter för den 
enorma mängd information som spreds världen över.18 
 
Det är ur vanliga hemsidors länksamlingar som webloggen har sitt ursprung. 1999 fanns 
det endast ett fåtal weblogs, 23 stycken. 19 Dessa weblogs innehöll en lista av länkar till 
nya webbsidor och korta kommentarer till dem. Webloggarnas design var helt och hållet 
anpassad för att göra webloggen lätt att använda, något som resulterade i att huvuddelen 
av sidan reserverades för de personliga inläggen. 20 De kallades antingen filter eller 
nyhetssidor.21 Sedan dess menar Fichter att webloggen har utvecklats till att bli ett 
intressant hypertextformat, vilket kan användas till det mesta.22 
 
Förutom de ursprungliga kommenterade länksamlingarna kan man idag finna nyheter 
och dagböcker på weblogs. Det finns även så kallade ”diskussionsbloggar” där flera 
författare för en diskussion genom att länka till varandras kommentarer. 
 
Idag finns det enligt Conhaim mellan 500 000 och 1 miljon människor som publicerar 
weblogs.23 Blood anser att det världen över finns hundratusentals weblogs och ett allt 
större antal mjukvaruprodukter uteslutande skapade för att underlätta uppdateringarna.24 
Dessa siffror ska dock tas med en nypa salt då publiceringen av nya ständigt ökar, även 
det faktum att ingen specifik definition av vad en weblog är, föranleder en viss 
reservation. 
 
2.1.2 WEBLOGVERKTYG 
 
Det som skiljer en weblog från en vanlig webbsida är dess mjukvara. Att ha med ett 
underkapitel om olika mjukvaruverktyg lämpliga vid publiceringen av en weblog anser 
vi därför vara nödvändigt. För att förklara hur en weblog fungerar är det nödvändigt att 
ha med ett avsnitt om de verktyg som används vid skapandet av en weblog. För att få 
förståelse för delar av det som kommer senare i uppsatsen är det av största vikt att vissa 
saker klargörs här. Här kommer pingsystemet att tas upp då detta senare kommer visa 
sig vara avgörande vid indexeringen av vissa av de weblogindex vi undersökt. 
 
Weblogspecifik mjukvara tillåter användaren att snabbt uppdatera och/eller publicera 
information på en personlig webbplats. De mer avancerade systemen tillåter även 
utomstående att kommentera webloggens innehåll. Detta är ett helt nytt, unikt system 
för elektronisk publicering. Allt som behövs för denna nya publiceringsform är tillgång 
till en dator med Internetanslutning och enkla program. När användaren har tillgång till 
                                                 
17 Notess 2002, s. 70. 
18 Blood 2002, s. 11 
19 Conhaim 2002, s. 1 
20 Blood 2002, s. 4 
21 Ibid., s. 3 
22 Fichter 2001, s. 69 
23 Conhaim 2002, s. 3 
24 Blood 2002, s. 6 
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detta är produceringen av en weblog enkel, användaren behöver inte ens kunna HTML 
kodning. 
 
Alla de program som finns tillgängliga är enligt Blood helt enkelt specialiserade 
Content Management System, hädanefter CMS.25 Eller snarare Weblog Management 
System, hädanefter WMS. Programmen tillåter sina användare att göra inlägg, spara 
dem i ett arkiv, lägga till länkar och ladda upp allting på en server. De flesta av de gör 
dessutom HTML kodningen, så att allt bloggaren behöver göra är att skriva inlägg, göra 
länkningar och klicka på en knapp för att det hela ska synas på webloggen. Alla 
program är designade för att göra hanteringen av webloggen så enkelt som möjlig, och 
de flesta av dem är gratis. 
 
Det finns ett flertal olika verktyg för publiceringen av en weblog:26 
 

o Web-hosted systems: vilka gör nästan allting åt användaren. Användaren får 
här tillgång till en webbsida där han/hon kan skriva, redigera eller ta bort inlägg. 
Dessa inlägg ligger på den aktuella tjänstens server. Allt användaren behöver 
göra är att registrera sig och tjänsterna tillhandahåller en egen plats på Internet åt 
honom/henne. Webloggens URL innehåller alltid tjänstens namn. En nackdel 
med användandet av ett av dessa system är att webloggen tillfälligtvis kan bli 
långsam. Pitas är ett exempel på ett sådant system. 

 
o Web-based systems: även här har användaren möjlighet att skriva, ändra eller ta 

bort inlägg. Skillnaden är att webloggen måste ligga på en utomstående server. 
På grund av att uppdateringen av webloggen görs via systemets centraldator, blir 
dessa tjänster ibland långsamma. Ett exempel på ett webbaserat system är 
Blogger. 

 
o Self-installed systems: är mjukvara som användaren laddar ner och installerar 

på sin egen dator eller server. Detta system gör att användaren inte behöver oroa 
sig för att webloggen riskerar att bli långsam på grund av hög trafik till 
centralservern. Dessa mjukvarupaket kan ibland kräva lite tekniskt kunnande. 
Ett exempel på detta system är Movable Type, vilket körs på användarens egen 
server.27 Detta och det föregående är de mest populära varianterna. 

 
o Hand coding: en del tekniskt kunniga bloggare, vilka inte vill använda 

existerande mjukvara, skriver sin HTML själv. Att användaren själv skriver sin 
HTML ger honom/henne full kontroll över design. Användaren måste vara 
tillräckligt kunnig att realisera open-source mjukvara, som PHP, eller skriva sitt 
eget WMS eftersom arkiven måste uppdateras manuellt. 

 
Dessa specialprogram hjälper användaren att öka insamlingstakten, organisationen och 
publiceringen av den personliga webloggen. Mjukvaran utformar och lägger upp 
posterna automatiskt, även arkiveringen av äldre material sker automatiskt. Om 
användaren skapar olika kategorier till inläggen kan mjukvaran skapa arkiv med 

                                                 
25 Ibid., s. 177 
26 Ibid., s. 177-179 
27 Det är denna typ av mjukvara vi har använt i vår weblog. 
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ingångar från var och en av dessa kategorier. De olika programmen har olika 
hjälpmedel. 
 
Blogger skapad i augusti 1999, ger till exempel användaren själv möjlighet att 
bestämma hur bloggen ska se ut, användaren kan välja om han/hon vill ha webloggen på 
sin egen server eller webbsida eller på Bloggers. Blog This! är en annan av Bloggers 
funktioner, denna ger användaren möjlighet att ”blogga”, länka till, en sida genom att 
bara klicka på Blog This! knappen, sidans URL och titel läggs då automatiskt till 
användarens uppdateringsplats på Blogger.com. Ett annat av Bloggers verktyg är 
NewsBlogger, detta tillåter sökningar efter nyheter genom nyckelordssökning. 
 
Pitas ger, liksom Blogger, användaren valfrihet gällande utseendet på den egna 
webloggen. Pitas skapades i juli 1999.28 
 
Det finns både för- och nackdelar med att ha sin weblog på en utomstående server. En 
av fördelarna är att de flesta av dessa program finns att tillgå utan kostnad. Nackdelarna 
är till exempel säkerhet och tillförlitlighet. Om användaren på sin weblog ämnar ha 
känslig information är det inte tillrådligt att ha denna på en utomstående server då man 
inte kan kontrollera vem eller vilka som då kan få tillgång till den. En annan nackdel är 
tillförlitligheten, man kan inte vara säker på hur länge servern finns uppe, det kan hända 
att företaget går i konkurs eller liknande och då försvinner det weblogarkiv som sparats. 
Detta senare problem kan enkelt avhjälpas genom att man har en kopia av sin weblog på 
en egen server eller webbsida.29 
 
2.1.2.1 PING 
 
Följande kapitel behandlar ett av de verktyg som i våra studier av weblogindex visat sig 
vara betydande. Ping är ingen för weblogs specifik funktion, men då pingen visat sig 
spela roll för weblogindexen anser vi att ett avsnitt om denna funktion måste finnas 
med. Det finns flera varianter av ping men då nedanstående metod är den som används 
av weblogverktygen är det denna metod vi åsyftar när vi talar om ping. I andra 
sammanhang har termen en något annan betydelse.  
 
Användaren kan skicka weblogindexet en signal varje gång webloggen uppdaterats, 
detta kallas för att pinga. Varje gång webloggen uppdateras skickas en ping till förvald 
server. Denna ping innehåller webloggens namn, URL och URL till RSS-satsen. På 
servern registreras dessa uppgifter och de märks med tid och datum. 
 
Många weblogprogram använder sig av XML-RPC ping, automatisk ping. Denna 
funktion tar webloggens namn och URL. Denna ping skickas iväg efter det att 
webloggen uppdaterats. Signalen skickas till port 80, samma som HTML. Servern 
skickar tillbaka ett meddelande, en signal, som talar om huruvida pingen lyckades eller 
misslyckades. Detta meddelande har två element, flerror och message. Om flerror är 
falskt (false) lyckades pingen och om flerror är sant (true) innehåller message en 
förklaring av orsaken till misslyckandet på engelska. Om pingen lyckas hamnar 
webloggen i listan över senast uppdaterade weblogs. 
 

                                                 
28 Blood 2002, s. 5 
29 Fichter 2001, s. 70 
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Följande är ett exempel på hur pingen ser ut och hur svaret kan se ut, hämtat från 
http://www.xmlrpc.com/weblogsCom[2003-05-08]: 
 

POST /RPC2 HTTP/1.0 
User-Agent: Radio UserLand/7.1b7 (WinNT) 
Host: rpc.weblogs.com 
Content-Type: text/xml 
Content-length: 250 
 
<?xml version="1.0"?> 
 <methodCall> 
  <methodName>weblogUpdates.ping</methodName> 
  <params> 
   <param> 
   <value>Scripting News</value> 
   </param> 
   <param> 
   <value>http://www.scripting.com/</value> 
   </param> 
  </params> 
 </methodCall> 

 
och svaret på pingen kan se ut så här: 
 

HTTP/1.1 200 OK 
Connection: close 
Content-Length: 333 
Content-Type: text/xml 
Date: Sun, 30 Sep 2001 20:02:30 GMT 
Server: UserLand Frontier/7.0.1-WinNT 
 
<?xml version="1.0"?> 
 <methodResponse> 
  <params> 
  <param> 
  <value> 
  <struct> 
  <member> 
   <name>flerror</name> 
   <value> 
   <boolean>0</boolean> 
   </value> 
  </member> 
  <member> 
   <name>message</name> 
   <value>Thanks for the ping.</value> 
  </member> 
  </struct> 
  </value> 
  </param> 
  </params> 
 </methodResponse> 
 

Vid manuell ping skriver man webloggens namn, URL och RSS satsens URL. Denna 
information skickas sedan till den valda servern och behandlas där på samma sätt som 
vid automatisk ping, det vill säga att informationen i pingen registreras och förses med 
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tid och datum. Om vi hade velat pinga exempelvis blogs.unmade, senare weblogs.se, 
manuellt hade vi fått skriva: 
 

http://blogs.unmade.com/ping.php/?name=Metadata%20i%20weblog
s&url= http://weblog.no-ip.biz/weblog/&rssUrl= http://weblog.no-
ip.biz/weblog/index.rdf 30 

 
i adressfältet och trycka på OK alternativt Entertangenten. 
 
2.1.3 WEBLOGS : SUMMERING 
 
Ett nytt elektroniskt publiceringssystem har sett dagen och det är webloggen. En weblog 
är egentligen en webbsida som uppdateras ofta. Vanligtvis uppdateras en weblog minst 
en gång om dagen. Den innehåller ett stort antal poster, eller inlägg, och dessa poster 
kan ofta kommenteras. Vanligen innehåller en weblog även en personlig länksamling 
Denna länksamling tillhör det centrala i webloggen, då en weblog ofta består av poster 
med kommentarer till länkar, eller kommentarer bestående av länkar. 
 
Det som är nytt med webloggen är författarens möjligheter att uttrycka en personlig 
åsikt och att de som läser webloggen i sin tur kan komma med kommentarer till dessa 
åsikter. En weblog ser alltså ofta ut som en vanlig dagbok. Det som i huvudsak 
särskiljer webloggen från vanliga webbsidor är att varje inlägg förses automatiskt med 
tid och datum. De tid- och datumförsedda inläggen ordnas sedan i omvänd kronologisk 
ordning så att de nyaste inläggen kommer överst på sidan. 
 
Det finns tre olika typer av weblogs: blogs, anteckningsböcker och filter, där en blog 
fungerar som en vanlig dagbok, en anteckningsbok innehåller ett mer redigerat innehåll 
och ett filter i princip är en samling kontrollerade länkar. En weblog kan användas till 
ett flertal olika saker bland annat att skriva dagbok eller att skapa en FAQ. 
 
Weblogpubliceringen formligen exploderade i och med terrorattackerna mot World 
Trade Center i september år 2001. Innan dessa fanns det visserligen weblogs men 
spridningen var begränsad. År 1999 fanns 23 weblogs, dessa äldsta weblogs innehöll en 
lista över länkar och korta kommentarer till dem. Idag tror man att det finns mellan 500 
000 och 1 miljon weblogförfattare världen över och dessa siffror ökar för varje dag. 
 
Det som särskiljer en weblog från en vanlig webbsida är dess mjukvara, vilken hjälper 
användaren med bland annat publicering och redigering av poster. Dessa avancerade 
system hjälper webloggaren att uppdatera, publicera och redigera inlägg. I vissa system 
ges även möjligheten för dem som läser weblogs att kommentera dess innehåll. Allt 
som behövs för att publicera en weblog är en dator med Internet-uppkoppling och ett 
enkelt program. När användaren väl har tillgång till detta är upprätthållandet av en 
weblog mycket enkel, användaren behöver inte ens kunna HTML. 
 
Vad det handlar om är WMS, vilket tillåter sina användare att skriva inlägg, spara dem i 
ett arkiv, lägga till länkar och ladda upp allting på en server. Det finns några olika 
varianter av WMS, det finns de som ligger på en utomstående server och sen finns det 

                                                 
30 Detta är pingen till vår egen weblog. Men på grund av att vi använder ett WMS, Movable Type, så 
pingas de servrar vi vill automatiskt, se kap. 2.1.2.1 
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de som användaren installerar på sin egen server. För de som så önskar finns det även 
möjlighet att själv skriva sin HTML, detta kräver dock en del av användaren. WMS är 
egentligen till för att underlätta organisationen och publiceringen av den personliga 
webloggen. 
 
Ping är en funktion som spelar roll för upprätthållandet av ett weblogindex. Ping är i sig 
ingen weblogspecifik funktion men den kommer väl till pass även i detta system. Varje 
gång webloggen uppdateras skickar WMSet en ping till den eller de servrar användaren 
önskar, i vårt fall till ett weblogindex. Denna ping innehåller webloggens titel, URL och 
RSS-satsens URL. Ping kan antingen skickas automatiskt via WMS eller manuellt. 
 
2.2 METADATA 
 
När vi inledde vårt arbete och funderade över hur vi skulle gå tillväga vid vår 
undersökning av weblogindex funderade vi över hur information om webloggen 
kommer till. På basis av tidigare förvärvade kunskaper om metadatas betydelse kom vi 
fram till att det torde vara metadata som ligger till grund för indexeringen av en weblog. 
Vi bestämde oss därför för att undersöka ”vanlig” metadata och Dublin Core. När vi 
började studera metadata i weblogs fann vi även att weblogspecifika uppsättningar av 
metadata utvecklats och började då undra om detta var det framtida sättet att beskriva en 
weblog. Således är ett avsnitt rörande just metadata viktigt för den kommande analysen 
av hur de olika weblogindexen indexerat de weblogs som ingår i indexen. 
 
Detta kapitel behandlar ämnet metadata. För att kunna beskriva alla former av 
dokument behövs ett system, eller åtminstone ett systematiskt tänkande. På Internet kan 
metadata ses som ett sådant system eller tänkande. Metadata är viktig när det gäller 
indexering på Internet. Utifrån detta resonemang bör även metadata vara relevant för att 
beskriva en weblog och dess innehåll, och vi tror med tanke på att flera olika speciella 
uppsättningar av metadata utvecklats för weblogs, att detta är det rimliga 
tillvägagångssättet för att beskriva och därmed indexera en weblog. Vi anser att 
metadata spelar en betydande roll när det gäller olika möjligheter att indexera weblogs. 
De weblogindex vi har valt att studera använder metadata på olika sätt. En del av den 
metadata som nedan kommer att presenteras används ännu inte men vi menar att den 
kan komma att spela en inte helt obetydlig roll vad gäller den framtida indexeringen av 
elektroniska dokument och då framför allt weblogs. I detta kapitel kommer ett antal 
olika typer av metadata att presenteras och deras respektive betydelse för weblogs 
kommer att diskuteras. 
 
På Enheten för bibliografisk utveckling och samordning vid Kungliga Bibliotekets 
webbsida står det att: ”[m]ed metadata menas data om data, d.v.s. en beskrivning eller 
en utsaga om något slags data. I den meningen innehåller t.ex. en katalog eller en 
bibliografi metadata om de böcker eller handskrifter den förtecknar,”. Vidare menar 
Degerstedt att ”[i]dag används termen ofta inom IT-området. Där betyder metadata en 
beskrivning av en webbsida. Beskrivningen kan ligga på själva sidan - som om man 
fäste ett katalogkort direkt på det elektroniska dokumentet - eller separerat från 
dokumentet, i t.ex. en databas.”31 Enkelt förklarat kan metadata sägas representera en 

                                                 
31 Degerstedt, Stina (2002-04-04a). Metadata - BUS sidor om. Kungl. biblioteket / Enheten för 
bibliografisk utveckling och samordning (BUS) 
http://www.kb.se/bus/Metadata/default.htm [2003-02-15] 
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webbsida på samma vis som en katalogpost i ett bibliotekssystem representerar en bok 
eller liknande. Metadata, eller en katalogpost, är en kortfattad beskrivning av det 
dokument det representerar. Metadata och katalogposter innehåller vanligtvis titel på 
dokumentet, författarens namn, information om utgivning eller publiceringsdatum och 
så vidare. Skillnaden mellan metadata och en katalogpost är att metadata är en 
elektronisk representation av ett elektroniskt dokument medan en katalogpost idag är en 
elektronisk representation av ett fysiskt dokument, till exempel en bok. 
 
Metadata kan skrivas i många olika format, för tillfället aktuella sådana är 
HTML/XHTML-baserade metataggar, RDF, och andra typer av XML, och därmed även 
RSS, ägardatabaser, ID3 taggar, kortkataloger och handskrivna lappar. För att metadata 
ska vara effektivt bör den vara i den form som är lättast att använda, den form som valts 
bör även vara den som är bäst för ändamålet och den som är mest använd, för att 
försäkra sig om förståelse användare emellan och kompabilitet program emellan. 32 
 
När vi idag talar om metadata menar vi inte längre metadata så som data om data utan 
snarare så som data om elektronisk data.33 Vi har i denna uppsats valt att fokusera på 
den metadata som riktas till webbdokument och därför placeras inom dokumentets 
<head></head>34 och på RSS vilket oftast finns på webloggens startsida, men 
kommer också att nämna andra sätt att markera metadata i dokument, då genom 
kommentartaggar (<!-- kommentar -->)35 
 
Metadata kan enligt Lazinger delas in i tre olika kategorier: 36 
 

1. Deskriptiv metadata, vilken innehåller en resurs författare, titel, ämnesord och 
andra element som kan användas för att återvinna dokumentet. 

 
2. Strukturerande metadata, som beskriver ett dokuments struktur, till exempel 

om en resurs är en elektronisk bok bestående av inskannade sidor i bildform. 
 

3. Administrativ metadata, som inkluderar datumet då dokumentet skapades samt 
dokumentets skapare. 

 
Metadataformaten har sex funktioner för att bistå användare. Metadata används för det 
första för att vid en sökning påvisa ett dokuments existens. För det andra används 
metadata för att visa var ett dokument finns. För det tredje kan metadata vara till hjälp 
för användaren när det gäller urval, metadata används alltså för att välja ut ett antal 
dokument utifrån dess beskrivningar. Den fjärde funktionen, semantisk interoperabilitet, 
hos metadata är att användaren med hjälp av dessa kan utföra sökningar på dokuments 
likhet, användaren kan söka på dokument som liknar det han/hon redan har återvunnit, 
sökningen sker då på semantisk likhet. För det femte används metadata när det gäller 

                                                 
32 Brandon Stone, L. & Hendler, Nathan (2002) Frequently Asked Questions: About Metadata. 
http://blizg.com/faq/?topic=metadata [2003-03-17] 
33 Lazinger, Susan S. (2001). Digital Preservation and Metadata : History, theory, practice. – 
Englewood, Colorado: Libraries Unlimited. s. 140 
34 Härefter menas metadata mellan <head></head> taggarna när metadata skrivs. 
35 Se förklarat med exempel under kapitel 4.1.1.2 Blogbot 
36 Lazinger 2001, s. 142 
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resurshantering för att underlätta underhållet av till exempel en länksamling. Slutligen 
kan metadata användas för att ge information om ett dokuments tillgänglighet.37 
 
I tidskriftsartiklar, som handlar om hur användaren kan göra sin webbsida mer 
tillgänglig för sökmotorer, talas det mycket om betydelsen av metadata. Många weblogs 
har metadata, de flesta av dessa drivs av personer som arbetar med Internet. Om 
bloggaren använder sin weblog för att lära sig HTML och webbdesign kan det vara av 
intresse att använda metadata på ett professionellt sätt och då lägga dem till sin weblog. 
 
Metadata kan, när det gäller sökningen, ses som mycket viktig då det i många fall är i 
metadata som sökmotorn söker först och dokument innehållande metadata rankas 
mycket högre än de utan. Så är till exempel fallet i Infoseek. Användandet av metadata 
kan göra att vissa sökmotorer har lättare att återvinna webloggen medan det för andra 
sökmotorer inte spelar någon roll. En del sökmotorer letar därför i första hand efter 
metadata. Distinktionen mellan dokument innehållande och dokument inte innehållande 
metadata förutsätter dock att något talar om vad som är och vad som inte är metadata.38 
Det ska dock nämnas att det finns söktjänster, till exempel Google, som helt ignorerar 
metadata. Sökmotorer och indexeringsrobotar kan alltså inte på egen hand avgöra vad 
som är metadata. 
 
Sökmotorn Lycos samlar in följande från varje webbsida som har metadata: 
 

o URL 
 

o titel 
 

o rubriker och underrubriker 
 

o de hundra mest betydande orden, baserat utifrån begreppet frekvens 
 

o de första 20 raderna text 
 

o dokumentets storlek 
 

o antalet ord i dokumentet och 
 

o alla dess http, ftp och Gopher URL referenser39 
 
Metadata är i det stora hela redundant för en sökmotor om inte webbplatsens första sida 
inte övervägande är en sida med rubrik och länkar till webbpla tsens övriga sidor, detta i 
förhållande till en informationsrik första sida där metadata redan finns bland texten. 
Detta ska dock ses ur vinkeln att detta gäller kommersiella sökmotorer och att till 
exempel icke-kommersiella sökmotorer så som SVESÖK är helt beroende av metadata 
och arbetar just för att främja metadatas användande. 
 
                                                 
37 Large, A. et al. (2001) Information seeking in the online age: principles and practice - München: 
K.G.Saur. s. 137. 
38 Hedman, Thomas (2000). Metadata, En bok om hur webbdok ument kan katalogiseras och göras 
sökbara . Lund: Studentlitteratur. s. 17 
39 Large et al. 2001, s. 136. 
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Metadata syns inte på webbsidan i en webbläsare, den går dock att finna genom att titta 
på dokumentets källfil.40 Information om en webbplats innehåll kan således ges i 
metadata. Författaren kan själv välja vilken information som ska ges om webbplatsen. 
Han/hon kan exempelvis välja ut ett antal ämnesord och lägga dem i ett metadatafält. 
Sökmotorerna återvinner då webloggen vid en sökning på en av dessa termer. 
 

<meta name="title" content="Weblogindex: Emelies och Emilis 
Weblog" /> 

 
<meta name="author" content="Emili Jensen" /> 

 
<meta name="author" content="Emelie Janson" /> 

 
<meta name="description" content="En testweblog för att lära oss 
hur de fungerar, och som ett hjälpmedel medan vi skriver vår 
magisteruppsats om weblogindex." /> 

 
<meta name="keywords" content="Emili, Jensen, Emelie, Janson, 
Weblog, Index, Weblogindex, Indexering, Metadata, 
Magisteruppsats" /> 

 
<meta name="copyright" content="emilijensen@hotmail.com" /> 

 
<meta name="copyright" content="emelie_janson@hotmail.com" 
/> 

 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1" /> 

 
<meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="true" /> 

 
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> 

 
För att visa vilken typ av metadata det är tal om läggs en metatagg (engelska label eller 
tag) först, denna tagg talar alltså om vilken typ av metadata som följer. Till exempel: 
 

title:  Weblogindex: Emelies och Emilis Weblog 
name: Emili Jensen och Emelie Janson 
identifier: http://weblog.no- ip.biz/weblog/ 

 
Det finns också en typ av metadata som kallas för ämnesord och dessa är ord valda av 
dokumentets skapare. Dessa ämnesord är ord som sammanfattar sidans innehåll och ska 
möjliggöra återvinning vid sökning via ett register med ämnesord. När dokumentet är 
okänt för den som söker görs sökningen vanligtvis på ämnesord. Försök att utveckla 
ämnesordlistor för webben har gjorts men detta är ännu inte klart. 
 

keywords: Emili, Jensen, Emelie, Janson, Weblog, Index, Weblogindex, 
Indexering, Metadata, Magisteruppsats 

 
Metadata läggs till genom så kallade metataggar. Dessa består av tre beståndsdelar, först 
anges ordet meta för att visa att det är en metatagg det rör sig om, den efterföljs av 

                                                 
40 Detta görs i Internet Explorer genom att välja menyn Visa och där välja Källa. 



 

 17 

attributet name där typen av metatagg specificeras, då till exempel author, description, 
keywords, robots, content-type. Det finns dock ingen direkt standard för giltiga name- 
attribut, metadataattribut kan alltså skapas av ”vem som helst” för olika ändamål. Ett 
nyare och relativt vanligt attribut är MSSmartTagsPreventParsing som syftar till att 
förhindra Internet Explorer från att göra om ord i webbdokumenten till egna länkar till 
Microsofts egna dokument.41 
 
Attributet name efterföljs av content  i vilket själva metataggens innehåll skrivs ut. En 
metatagg kan alltså se ut så här: 
 

<meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> 
 
Det finns också möjlighet att ange ett annat attribut än name och det är http-equiv som 
bland annat kan användas för att ladda om webbsidan automatiskt efter en stund. Man 
kan även använda denna tagg till att dirigera om användaren till en annan webbplats. 
Denna tagg kan även användas för att tala om att dokumentet inte ska sparas på datorn, 
till exempel: 
 

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" /> 
 
2.2.1 DUBLIN CORE 
 
Då Dublin Core är utsatt att vara metadatastandard och vid våra observationer visat sig 
vara relativt populär bland weblogförfattare förutsatte vi vid starten av denna uppsats att 
just denna metadatatyp skulle spela en stor roll vid indexeringen av weblogs och vid 
skapandet av ett weblogindex. För att prova denna hypotes har vi studerat bruket av 
Dublin Core i de weblogs som finns i de weblogindex vi har arbetat med. En 
presentation av Dublin Core är således nödvändig.  
 
Dublin Core är en samling metadatadeskriptorer avsedda att beskriva egenskaper hos 
resurser på Internet. Syftet med Dublin Core är att det ska vara ett enkelt och generellt 
användbart system vilket ska vara förståeligt och användbart för såväl oerfarna 
användare som för de med mer erfarenhe t.42 
 
1995 möttes experter inom olika områden av datavetenskap i Dublin, Ohio, USA, för att 
diskutera förbättringar i beskrivningen, tillgängliggörandet och upptäckten av resurser 
på Internet. Grundvalen för samtalen var att elementen måste vara få till antalet och 
reglerna för användandet av dessa så enkla att vem som helst skulle kunna tillämpa dem 
på sina egna dokument. Målet med Dublin Core är att fler dokument ska märkas upp 
med metadata vilket i förlängningen förbättrar återvinningsmöjligheterna. Mötet 
resulterade i förslaget av en enkel uppsättning av 13 metadataelement, så kallade ”core 
elements”, Dessa utökades senare till de 15 element som idag utgör Dublin Core 
Metadata Element Set (DCMES), i vardagstal kallat Dublin Core.43 
                                                 
41 Kaminski, Chris (2001-06-22) Much Ado About Smart Tags. A List Apart. Issue No. 115. 
http://www.alistapart.com/stories/smarttags/ [2003-04-03] 
42 Weblog Kitchen (2002-10-27) Dublin Core. 
http://www.weblogkitchen.com/wiki.cgi?DublinCore [2003-04-03] 
43 Degerstedt, Stina (2002-04-04b). Metadata - Dublin Core - BUS sidor om. Kungl. biblioteket / Enheten 
för bibliografisk utveckling och samordning (BUS) 
http://www.kb.se/bus/Metadata/dc/default.htm [2003-02-15] 
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Detta blev början till en rad olika möten och att en organisation med namnet Dublin 
Core Metadata Initative (DCMI) bildades. Denna organisation står idag för utveckling 
och administration av Dublin Core. 
 
2.2.1.1 DUBLIN CORES SYFTE 
 
Dublin Cores syfte är att beskriva dokument och liknande resurser i ett nätverk, till 
exempel det största nätverket av alla, Internet. Dublin Core ska vara:44 
 

1. Enkelt att använda. Uppsättningen grundelement i Dublin Core ska hållas så 
litet och enkelt som möjligt för att även icke-specialister ska kunna använda 
det.45 

 
2. Lätt att förstå. Den terminologi och grammatik som Dublin Core är uppbyggd 

på ska vara allmänt begriplig för såväl människor som maskiner och tvärs över 
olika discipliner.46 

 
3. Internationellt. Dublin Core Metadata Element Set utarbetades först på 

engelska men versioner på andra språk har gjorts och fler är på gång. Tanken är 
att samla och länka dessa versioner i ett gemensamt register, Dublin Core 
Registry. I Sverige finns fler tillägg till den internationella metadatastandarden 
och en svensk översättning är under arbete.47 

 
4. Utbyggbart. En grundläggande tanke är att Dublin Core ska vara ett alternativ 

till mer omfattande och specialiserade format, som till exempel bibliotekens 
katalogformat MARC21.48 Det ska dock vara möjligt att bygga ut Dublin Core 
med fler element och kvalificerare när behovet efter mer precisa beskrivningar 
uppstår. Detta har redan gjorts och görs fortfarande inom olika projekt som 
använder sig av Dublin Core.49 

 
2.2.1.2 THE DUBLIN CORE METADATA ELEMENT SET 
 
Grunden i Dublin Core utgörs av The Dublin Core Metadata Element Set, en 
uppsättning av 15 element vilka ska vara tillräckliga för att kunna beskriva en resurs. 
För att kunna avgöra huruvida dessa olika element påverkar skapandet av ett 
weblogindex behöver vi titta närmare på dessa element. Varje Dublin Core-element är 
bestämt från 10 attribut från ISO/IEC 11179, en standard för beskrivning av 
dataelement.50 
 
Dessa är: 
 

o Name (Namn), den benämning eller etikett som tilldelats elementet 

                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48på http://www.bibsys.no/meta/d2m/ finns möjlighet att konvertera Dublin Core metadata till  MARC. 
49 Degerstedt (2002-04-04). 
50 Ibid. 
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o Identifier (Identifikator), den unika identifikator (namn, nummer, kod et cetera) 
som tilldelats elementet 

 
o Version (Version), version av elementet 

 
o Registration authority (Registrerande myndighet/instans), den enhet som äger 

befogenhet att registrera elementet 
 

o Language (Språk), det språk med vilket elementet är definierat 
 

o Definition (Definition), en redogörelse som tydligt och klart återger de 
grundläggande egenskaperna hos och idén bakom elementet 

 
o Obligation (Obligatorium), anger huruvida elementet är obligatoriskt eller 

frivilligt 
 

o Datatype (Typ av data), anger den typ av data som kan återge det värde som 
elementet innehåller 

 
o Maximum Occurrence (Upprepningsbarhet), anger om det finns någon gräns för 

hur många gånger elementet får upprepas och slutligen 
 

o Comment (Kommentar), en anmärkning rörande tillämpningen av elementet 51 
 
Sex attribut av de tio ovan nämnda är lika för alla Dublin Core element. Dessa attribut 
med sina respektive värden är: 
 

Version 1.1 
Registrerande myndighet Dublin Core Metadata Initiative 
Språk en 
Obligatorium frivillig 
Typ av data Teckensträng 
Upprepningsbarhet Obegränsad 

Tabell 1. De sex attribut som är lika för alla DC element och deras respektive värden. 

 
De femton Dublin Core elementen är: 
 

Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Format, 
Type, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage och Rights. 

 
Dessa femton element kan delas in i tre större grupper: innehållsrelaterade element 
(content), upphovsrelaterade element (intellectual property) och versionsrelaterade 
element (instantiation). Till de innehållsrelaterade elementen räknas: title, subject, 
description, source, language, relation och coverage. Till de upphovsrelaterade 
elementen hör: creator, publisher, contributor och rights. Slutligen anses date, type, 

                                                 
51 Degerstedt, Stina (2000-09-28). Dublin Core metada-element, version 1.1: "Reference description". 
Kungl. biblioteket / Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS) 
http://www.kb.se/bus/DC/Dc_Sv1_1.htm [2003-03-01] 
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format och identifier höra till de versionsrelaterade elementen. 52 När det gäller Dublin 
Core finns det dock två viktiga punkter. Den första är att inga fält är obligatoriska, det är 
upp till användaren vilka element han/hon vill använda för att beskriva sitt dokument. 
Den andra punkten är att alla fält får upprepas, antingen för att ange flera uppgifter om 
en individ, eller för att ange uppgifter om flera individer. Alla fält, eller element, är 
således valfria och upprepningsbara.53 
 
2.2.1.3 UTÖKAT DUBLIN CORE 
 
Varje element kan byggas ut med så kallade kvalificerare (eng. qualifiers), vilka syftar 
till att precisera betydelsen hos ett element.54 
 
Man talar om qualified Dublin Core (utökad Dublin Core) där de femton 
grundelementen utökas med kvalificerare, som en skillnad mot unqualified Dublin Core 
eller DC Simple (enkel Dublin Core) där bara de femton grundelementen används.55 
 
DCMI har i tillägg till de 15 elementen tagit fram och publicerat en uppsättning av 
kvalificerare som inte är obligatoriska, utan ska ses som rekommendationer och 
exempel på bra utformade kvalificerare. Arbetet med kvalificerare pågår givetvis 
fortfarande för DCMI, främst när det gäller agenterna i Dublin Core systemet, det vill 
säga Creator, Publisher, och Contributor.56 
 
Det ska också nämnas att där behovet och verktygen för att ”läsa” dem finns existerar 
således även möjligheten att skapa egna kvalificerare. DCMI har därför utvecklat 
principer för hur kvalificerare bör vara utformade. Det är till exempel inte tillåtet att 
utöka betydelsen av elementen med kvalificerare.57 
 
Dublin Core Metadata Initative urskiljer två olika klasser av kvalificerare: 
 

1. Underindelning av element (Element Refinement). En underindelning, enligt 
Hedberg, preciserar betydelsen av ett element men den ändrar inte innebörden 
hos elementet. Tanken finns dock att en användare som inte förstår betydelsen av 
en underindelning ska kunna ignorera denna och se metadatataggarna som om de 
var unqualified Dublin Core, alltså bara de 15 grundelementen. 58 

 
2. Kodschema/Schema (Encoding Scheme). Detta är en kvalificerare som 

namnger och identifierar ett system, en lista eller en standard ur vilket man valt 
ett värde för ett element. Ett sådant schema kan vara en kontrollerad vokabulär, 
så som till exempel ”SAB”, eller det kan också vara ett regelsystem för hur något 
ska skrivas till exempel ISO 8601 som beskriver formateringen av datum i 
standarden ÅÅÅÅ-MM-DD.59 

                                                 
52 Ekengren, Dag (1998). Metadata on the Web using RDF. Kista: SITI 
Serie: Siti publikation 98:20 s. 10 
53 Degerstedt (2000-09-28). 
54 Degerstedt (2002-04-04b). 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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2.2.2 WEBLOGSPECIFIK METADATA 
 
Det finns för närvarande tre typer av metadata framtagen specifikt för weblogs. Syftet 
med detta underkapitel är att undersöka dessa metadataformer närmare för att senare 
kunna säga huruvida de har någon betydelse för indexeringen av weblogs eller för 
skapandet av weblogindex eller inte. 
 
2.2.2.1 WEBLOG METADATA INITIATIVE 
 
Weblog MetaData Initiative60 är en grupp som arbetar för att anpassa metadata till 
användning i weblogs. Metadata innebär här det man vill veta om en weblog. Det mest 
grundläggande är webloggens titel och URL. Andra intressanta metadata angående 
weblogs är språket den är skriven på, författarens land och ämnesområde för 
webloggen. Metadata kan även fokuseras djupare ända ner till specifika poster. Titel, 
ämne och publiceringsdatum på dessa specifika poster kan anges.61 
 
Det finns flera tillämpningar för att hjälpa användarna finna weblogs och sålla ut de som 
intresserar dem mest. En del verktyg kontrollerar när en weblog senast blev uppdaterad, 
andra följer de populäraste länkarna till weblogs från andra weblogs och en del följer 
länkar som passerar mellan weblogs. I grund och botten gör alla dessa applikationer 
samma sak. På ett eller annat sätt samlar de in information om weblogs genom 
metadata, sparar den, analyserar den och presenterar sedan sina resultat på en 
webbsida.62 
 
Meningen med WMDI är att skapa en standard inom det för weblogs speciella 
problemområdet. Vidare är WMDI tänkt att skapa större samarbete och interaktion 
mellan existerande applikationer, så väl som att skapa väg för framtiden genom att 
reducera och/eller eliminera det onödiga arbetet i att skapa en helt ny 
weblogmetadataapplikation. 63 
 
Det finns fyra syften med WMDI. För det första är syftet att definiera standarder för 
datastrukturer, och APIs (application programming interface) för förvaringen och 
utbytet av weblogmetadata och genom detta skapa ett nätverk mellan metadataservers. 
För det andra är syftet med WMDI att definiera en standard för att ge weblogs 
möjligheten att innehålla data som till exempel när den uppdaterades senast, information 
om länkar, blogpostabstrakt och att samarbeta med utvecklarna av WMS-system för att 
infoga pingfunktionen i sina WMS-plattformar. WMDIs tredje syfte är att samarbeta 
med andra som bidrar med metadataapplikation för att göra WMDI-datastrukturerna till 
ett komplement, snarare än en ersättning, till de existerande systemen. WMDIs fjärde 
och sista syfte är att skapa en open-license tillämpning för att fungera som en ram och 
lägga grund för framtida tillämpningar av metadata.64 
 
För webloggläsaren och –författaren syftar WMDI till att underlätta och förbättra 
möjligheten för läsaren att finna weblogs genom genre, geografisk plats, språk, eller 
                                                 
60 Hädanefter kallat WMDI. 
61 Weblog MetaData Initiative, The (2002-08-26). WMDI FAQ 
http://www.wmdi.org/faq.html [2003-03-17] 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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andra kategoriliknande karaktäristika. Det finns förvisso redan metadataapplikationer 
som möjliggör indexering av weblogs utifrån dessa kriterier, men dessa applikationer 
täcker generellt bara en liten skara av weblogs och lider av bristen att dessa data måste 
läggas in av weblogförfattaren själv. 65 
 
WMDI ger WMS-utvecklarna möjligheten att i sina system ge författarna möjlighet att 
beskriva sina weblogs genom en standardmall och sedan publicera dessa 
”karaktärsdrag” automatiskt till så många metadataapplikationer som de vill. Författarna 
vinner på detta genom att de inte behöver beskriva sin weblog mer än en gång och 
läsarna får kraftfulla verktyg att kunna söka en större mängd weblogs utifrån de 
karaktäristika som intresserar just dem. 66 
 
WMDI ger också möjligheten att skapa små grupper/samhällen på Internet i form av 
databaser eller index, till exempel weblogs.com, fast nu fokuserade på specifika ämnen, 
grupperna kan enkelt skapas genom att metadata samlas in och de som uppfyller 
ämneskriterierna genom dessa kommer med i databasen över just det specifika ämnet. 
På så vis kan man tillåta specialiseringar utan att behöva isolera gruppen från andra.67 
 
Då WMDIs metadatamodell inte ännu är klar planerar man att lägga ner stor vikt på att 
få fram en datamodell 68 för metadata som alla kan enas om. Deras utgångspunkt vad 
gäller rimliga kärnattribut för metadata för en weblog är DC taggarna DC.Type (ska 
beskrivas som collection sv. samling av poster), DC.Title, DC.Description, DC.Identifier 
(webloggens primära URL), DC.Language, DC.Date.Created, DC.Creator, DC.Rights, 
och DC.Format. I tillägg till dessa föreslår WMDI att man i huvudsak använder 
WMDI.CMS, CMS, eller WMS-systemet använt för att skapa och upprätthålla 
webloggen, till exempel: Blogger, Movable Type eller Greymatter och 
WMDI.ContactInfo, URL till en kontaktsida för att undvika skräppost (så kallat spam), 
därför inte till en e-mail adress.69 
 
WMDI anser att hela webloggen behöver kategoriseras för att indikera dess innehåll och 
generella tema. Detta görs i tillägg till DC.Subject genom följande tre element: 
WMDI.Category en vald kategori från the Open Directory project som representerar 
webloggens innehåll, WMDI.CategorySource ett kategoriseringssystem, vilket i WMDI 
är förvalt till DMOZ och  slutligen pics-label som är innehållsklassificering i enlighet 
med the Internet Content Rating Association (ICRA).70 
 
WMDI vill också införa ett antal element för att visa webloggens kapacitet,71 
 

o WMDI.Comments – Stödjer webloggen kommentarer? 
 

o WMDI.Trackback – Stödjer webloggen TrackBack?72 

                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Weblog MetaData Initiative, The (2002-10-09) A Proposal: The Weblog MetaData Initiative (WMDI)  
http://www.wmdi.org/concept.html [2003-03-12] 
69 Ibid. 
70 Formulär för att generera taggen finns på: http://www.icra.org/_en/label/extended/ 
71 Weblog MetaData Initiative, The (2002-10-09) 
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o WMDI.TrafficMetric  – Hur mäts trafiken till webloggen, då till exempel: 

genomsnittliga besök per dag, 
 

o WMDI.TrafficValue – Värdet på trafikmätaren: numeric (numeriskt). 
 
Även författarens geografiska position är enligt WMDI av värde vid återvinning av 
weblogs, och bör därför anges i enlighet med DC.Coverage.73 
 
Givetvis bör även element som indikerar webloggens senaste uppdatering finnas med 
enligt WMDI, och förslaget är att i tillägg till DC.Date.Updated använda 
WMDI.LastUpdate som visar vilken form av uppdatering som utfördes senast, 
alternativen är då:74 
 

NewEntry – Ny post 
ModifiedEntry – Ändring av post 
TemplateChange – Ändring av mall 
Other – Övrig 

 
Många av dessa fält bör vara valfria och bara de absoluta kärnfälten så som namn, URL 
och uppdatering bör vara obligatoriska. Detta ger weblogförfattaren själv möjligheten 
att välja vilken och hur mycket information om dem själva som de vill dela med sig 
av.75 
 
I tillägg till kärnattributen för en weblog krävs också en standardiserad struktur för att 
bevara och tillgängliggöra länkar weblogs emellan. Länkattributen som diskuteras är 
WMDI.AliasURL, för närvarande tillgänglig alternativ URL till webloggen och 
WMDI.OldURL – Gammal och inte längre tillgänglig URL för webloggen. 76 
 
Även om en weblog kan ses som en samling av poster anses även ett behov av att ge 
metadata åt individuella företeelser nödvändigt. Det som åsyftas är för det första att en 
länk till URLen till en specifik post ska finnas, DC.Relation.HasPart. Vidare anses 
WMDI.InternalBlogroll, URL till sidan på vilken en intern blogroll77 kan återfinnas vara 
intressant att ha med. Även en identifikator, URL, till en extern blogrollservice, 
WMDI.ExternalBlogroll, är av intresse.78 
 
Dessa attribut beskriver webloggens blogroll och bör finnas i <head></head> på varje 
sida av webloggen som innehåller en eller flera poster. Om sidan innehåller flera poster 

                                                                                                                                               
72 TrackBack är utvecklat för WMSet MovableType, och syftar till att pinga webloggen när det skrivs om 
och länkas till en post i nämnda weblog, detta för att ge möjligheter till att läsa mer om det som skrivs 
denna weblog, i någon annans weblog. 
73 Weblog MetaData Initiative, The (2002-10-09) 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 En blogroll är en samling länkar vars ordning uppdateras när webloggarna, som de länkar till 
uppdateras, och därför kan alltid länken till den som senast uppdaterades återfinnas vid toppen av listan. 
78 Weblog MetaData Initiative, The (2002-10-09) 
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bör alla posters metadata märkas med unika ID för att benämna vilken post den hör 
till.79 
 

o WMDI.BlogrollLinkName – Namnet i fritext på den länkade sidan, 
 

o WMDI.BlogrollURL – URLen till den länkade sidan. 
 

o WMDI.BlogrollSection – Sektion av blogroll som länken hör till, till exempel 
”favoriter” då en blogroll inte är ovanlig för webloggaren att använda till att 
ange och hålla ordning på sina favoritsidor. 

 
Och slutligen, kanske viktigast av allt, attribut för de enskilda posterna i webloggen. 
Utan dessa ses webloggen bara som en enhet medan den egentligen består av ett stort 
antal poster som alla kan täcka ett ämne, eller flera olika och för att enskilda poster ska 
kunna indexeras behöver de också ha egen metadata. För att beskriva en individuell post 
används då elementen: DC.Type, DC.Identifier, DC.Title, DC.Creator, 
DC.Date.Created, WMDI.ContactInfo, DC.Rights, DC.Language, DC.Description, och 
DC.Format. Även DC.Coverage används för att beskriva var posten skapades. För att 
kategorisera posten används, liksom vid kategorisering av hela webloggen: DC.Subject, 
WMDI.Category, WMDI.CategorySource, och pics-label.80 
 
För att ge explicit URI för ett objekt som finns inuti ett inlägg, till exempel en bild 
används DC.Relation.HasPart. För att lista en länk som förekommer inuti ett inlägg 
används DC.Relation.References och slutligen för att lista en URL som länkar till det 
aktuella inlägget används DC.Relation.isReferencedBy, detta skulle kunna användas av 
weblogs med TrackBack-funktion. 81 
 
2.2.2.2 CORE WEBLOG METADATA STANDARD 
 
Ytterligare en uppsättning av metadata för att beskriva en weblog är Core Weblog 
Metadata Standard (CWMS), som vi kommer att få se skiljer sig i den bemärkelsen att 
här återfinns inga nya taggar utan snarare förslag på hur DC taggarna ska användas för 
att på bästa sätt beskriva en weblog. 
 
Core Weblog Metadata Standard är en enkel uppsättning av metataggar vilka är skapade 
för att i första hand beskriva innehållet i en weblog. Metataggarna grundas på Dublin 
Core och tillhör en standard, Quick Structure Markup (QSM)82, skapad av David Janes. 
Syftet med elementen i Core Weblog Metadata Standard är att för det första att de ska 
enkelt kunna skapas ”maskinellt” av WMS systemet genom dess mallar och för det 
andra att de ska enkelt kunna läsas av olika program, dessa tänkbart inkluderande 
JavaScript. I Core Weblog Metadata Standard beskrivs elementen i följande sektioner 
QSM.document, QSM.creator och QSM.item.83 

                                                 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Janes, David P. (200?a) 
http://www.davidjanes.com/metadata/docs/QSM [2003-03-25] 
83 Janes, David P. (200?b) 
http://blog.davidjanes.com/metadata/docs/WMD [2003-03-25] 
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Varje element beskrivs i tre delar utifrån följande grunder:84 
 

1. elementets namn, detta ska läsas oberoende om det är kapitäler eller versaler. 
 

2. huvudelementet, med regler för hur dessa får användas. Dessa regler är: 
a. elementet måste ingå i uppställningen. 
b. elementet får förekomma i uppställningen, men högst en gång. 
c. elementet får förekomma flera gånger i uppställningen, för att beskriva en 

lista. 
 

3. beskrivningen av dokumentet påminner i stort om DC elementen. 
 
Generell information om dokumentet självt beskrivs med hjälp av elementet 
QSM.document85, om flera av detta urval förekommer i en weblog ska de ses om en 
utökning och vidareutveckling av samma urval. Kärnelementen av detta metadataurval 
för att beskriva webloggen är: DC.Publisher.Application - Programvaran eller 
webbsidan använd för att skapa weblog innehållet. (a), DC.Type - Typen av dokument, 
ska i detta fall alltid ha värdet ”weblog” då det är metadata för weblogs som det rör sig 
om. (a), DC.Language (c), DC.Title (b) och DC.Identifier - Webloggens hemsidas 
(indexsidan) URL, alltså den adress som skulle ges vid frågan om var webloggen finns. 
(a)86 
 
Janes menar att om metadata förekommer ”utanför” QSM.document mellan 
metataggarna ska den ändå ses som en del av metadataurvalet, och genom detta ska man 
då uppnå kompatibilitet med befintlig metadata, han ger där exemplet:87 
 
Vanlig metadata 
 

QSM.document 
 

<meta name=”DC.Title” value=”My 
Blog”> 
<meta name=”geo.Country” 
value=”CA”> 
 

<meta name="QSM.document" 
content=" 
DC. Title: My Blog 

geo.Country: CA 
"> 
 

Tabell 3. Skillnaderna mellan vanlig metadata och QSM.document. 

 
En weblog kan ha flera olika författare och information om dessa anges i QSM.creator 
metataggen. Kärnelementen i detta metadataurval för att beskriva webloggens författare 
är för det första DC.Creator (a), för det andra DC.Creator.Nickname - Författarens 
smeknamn, online ID. (b), för det tredje DC.Identifier.Mail - Författarens e-mail adress, 
i URI format, det vill säga adressen måste börja med ”mailto:” till exempel: 
mailto:namn@domän.se. (c) och slutligen för det fjärde DC.Identifier.Home - 
Författarens webbsida, i URL format. (c).88 

                                                 
84 Ibid. 
85 Exempel på metadata i en weblog med QSM.document, QSM.creator, QSM.item och geo.* finns i 
Bilaga 4. 
86 Janes (200?b) 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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Information om individuella weblogposter anges med hjälp av QSM.item metataggen. 
Denna tagg kräver en QSM.item.start precis före weblogposten och en QSM.item.end 
precis efter. Kärnelementen i detta metadataurval för att beskriva webloggens poster är: 
DC.Identifier, webloggens URL. (a), DC.Identifier.Anchor, weblogpostens ankare, det 
vill säga det ankare <a name=””></a> som anger postens unika ID. (b), DC.Creator, 
författaren till posten, notera att det är till den unika posten. (b) Kan eventuellt länkas 
till QSM.creator, DC.Date.Created, datumet och tiden då weblog posten skapades. Det 
föredragna formatet är det som anges av DC, men även de format som WMS systemen 
kan tänkas producera är godtagna. (a) och till sist DC.Date.Modified, datumet och tiden 
då webloggen ändrats efter det ursprungliga skapandet. (c)89 Information om läge kan 
läggas till vilken metatagg som helst av Janes QSM metataggar, till exempel 
dokumentet (QSM.document), författaren (QSM.creator) eller posten (QSM.item). 
 
DC definierar ett läges-/täckningselement (DC.coverage) men Janes anser det vara 
otillfredsställande av två anledningar. För det första på grund av att det är för generellt 
för att kunna beskriva vad han kallar för ”I am here” och för det andra på grund av att 
den inte producerar lättlästa maskinläsbara ortsnamn i fri text så som stad, by, län, stat 
och land. Janes föreslår istället därför att de rumsspecifika tilläggen hämtas från 
Andrew Daviel’s förslag ”Geographic registration of HTML documents*90”. 
Kärnelementen hos dessa metataggar är:91 
 

o geo.Country - En tvåsiffrig landskod i enlighet med ISO 3166* exempelvis SE 
för Sverige, DK för Danmark och NO för Norge. 

 
o geo.State - Förkortningen för stat, provins, län eller annan landsindelning. 

Denna ska, om möjligt, anges utifrån ISO-3166-2*. geo.State kräver dock att 
även geo.Country används. 

 
o geo.Region - Anges liksom geo.State utifrån ISO-3166-2*. geo.Region kräver 

liksom geo.State att geo.Country används. 
 

o geo.City - Namnet på författarens hemort, på författarens eget språk. 
 

o geo.Postal - Postnumret för författarens hem. Användbart om inte latitud och 
longitud kan anges. 

 
o geo.Latitude - Latitud, för författarens hem. Kräver att geo.Longitude används. 

 
o geo.Longitude - Longitud, för författarens hem. Kräver att geo.Latitude 

används. 
 

o geo.Datum - Kräver geo.Latitude och geo.Longitude. Standardvalet är WBS84, 
World Geodetic System 1984*. 

 

                                                 
89 Ibid. 
90 Janes ger några förslag på länkar rörande olika standarder för att skriva geografiska placeringar, dessa 
återfinns i Bilaga 4 och markeras i texten i detta kapitel (2.2.2.2 CWMS olika element) med en asterisk 
(*). 
91 Janes (200?b) 
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o geo.Accuracy - Precisionen på latituden och longituden. Kräver geo.Latitude 
och geo.Longitude. 

 
o geo.Placename  - Ett element där författaren fritt kan ange sin geografiska 

placering, så som till exempel mindre orter, gårdsnamn, och så vidare. 
 

o geo.Position - Samma som geo.Latitude och geo.Longitude, fast 
sammanskrivet och enbart separerat med semikolon. 

 
2.2.2.3 BLOGCHALKING 
 
Blogchalking är ett tredje sätt att skriva metadata i sin weblog, främst avsett för dem 
som vill finna webloggare med samma intressen eller nationalitet. 
 
Syftet med blogchalking kan kortfattat beskrivas vara: 
 

Collaboratively mapping [of; förfs. anm.] weblogs for smarter blogsearching.92 
 
Daniel Pádua et al. beskriver syftet med Blogchalking så här ”[w]e have our blogs, like 
to read each other's and it would be cool to discover blogs from people living next to us. 
But there isn't a good seach [sic!] engine for that,”93 och menar tillvägagångssättet för 
Blogchalking och registrering till dess databas vara: 
 

So, we visit here and use a simple form to generate a special HTML code to add to 
our blogs. It contains some geographical information. 
 
Then, we wait for search engines to index our blogs, with the new code. After that, 
we expect to be able to search for blogs from a specific place, using the search 
engines.”94 

 
Sökmotorer som kan läsa själva koden, framställd av ”blogchalkings”-generator, är All 
the web, Google, Daypop, och Altavista. Men det finns även Brian St. Pierres egen 
skapade sökmotor speciellt för weblogs med blogchalkkoder. 
 
Blogchalkings metadata är en rad som ser ut så här: 
 

<meta name="blogchalk" content="Land, Län, Ort, Kvarter, Första 
språk, Andra språk, Förnamn, Kön, Ålder, Intresse 1, Intresse 2" /> 

 
2.2.3 METADATA : SUMMERING 
 
Metadata är data om elektronisk data, alltså egentligen uppgifter om ett elektroniskt 
dokument till exempel dokumentets titel. Dessa data placeras inom dokumentets 
<head></head>. För att visa vilken typ av metadata det är tal om läggs en metatagg 
först, exempelvis title. 
 

                                                 
92 Pádua, Daniel. et al (2002). BlogChalking. 
http://www.blogchalking.tk, [2003-03-15] 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Det finns tre olika typer av metadata: deskriptiv, vilken innehåller information om 
exempelvis författare, titel och ämnesord, strukturerande, som beskriver ett dokuments 
struktur och administrativ metadata vilken innehåller datumet då dokumentet skapades. 
Metadata har sex funktioner: sökande, läge, urval, semantisk interoperabilitet, 
resurshanterande och tillgänglighet. 
 
Idag spelar metadata inte så stor roll när det gäller återvinning då flera av de största 
söktjänsterna, till exempel Google, inte bryr sig om huruvida ett dokument innehåller 
metadata eller inte. Från de webbplatser som har metadata samlar till exempel Lycos in 
URL, titel, rubriker och underrubriker, de hundra mest betydande orden, de första 20 
raderna, dokumentets storlek, antalet ord i dokumentet och alla dess http, ftp och gopher 
URL referenser. Det som ges i metadata är alltså information om webbplatsens innehåll. 
 
Dublin Core är den variant av metadata som är satt som standard. Syftet med Dublin 
Core är att det ska vara enkelt att använda så att alla oavsett tidigare kunskaper ska 
kunna använda det. 
 
DC består i grunden av femton kärnelement som anses vara tillräckliga för att kunna 
beskriva ett dokument. Var och ett av dessa element är bestämt utifrån tio attribut: 
name, identifier, version, registration authority, language, definition, obligation, 
datatype, maximum occurrence och comment. 
 
De femton elementen är: title, creator, subject, description, publisher, contributor, date, 
format, type, identifier, source, language, relation, coverage och rights. 
 
Dessa femton element kan i sin tur delas in i tre större grupper, innehållsrelaterade, 
upphovsrelaterade och versionsrelaterade element. 
 
Till de innehållsrelaterade  elementen hör: title, subject, description, source, language, 
relation och coverage. Till de upphovsrelaterade  elementen räknas: creator, publisher, 
contributor och rights. Slutligen hör date, type, format och identifier till de 
versionsrelaterade  elementen. 
 
Det finns ingen inbördes ordning mellan elementen och alla är upprepningsbara. Varje 
element kan sedan utökas med hjälp av kvalificerare, det är då tal om utökad Dublin 
Core till skillnad från Enkel Dublin Core om bara de femton grundelementen används.  
Syftet med DC är att det ska vara enkelt att använda, lätt att förstå, internationellt och att 
det ska vara utbyggbart. 
 
Vidare finns det tre typer av weblogspecifik metadata. Alla dessa tre typer har en sak 
gemensamt, de syftar till att kunna ge information om weblogförfattarens geografiska 
placering. 
 
Den första typen av weblogspecifik metadata är WMDI. Information om webloggens 
titel, URL, vilket språk den är skriven på, författarens nationalitet och webloggens ämne 
är viktig. Metadata kan specificeras ända ner till specifika poster och deras titel, ämne 
och publiceringsdatum. WMDI bygger i stor utsträckning på DC. 
 
Den andra typen av weblogspecifik metadata vi tagit upp är Core Weblog Metadata 
Standard, även denna typ baseras på DC. Ett element som kan användas här är 
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DC.Creator.Nickname, alltså weblogförfattarens smeknamn eller online ID. Vidare så är 
de rumsliga elementen de viktigaste i denna typ av metadata. Till exempel så kan 
användaren beskriva sin geografiska position med geo.Latitude och med geo.Longitude. 
 
Blogchalking är den tredje varianten av weblogspecifik metadata och även denna syftar 
till att ge en geografisk placering. Placeringen kan ges ända ner på ortsnivå och till och 
med kvartersnivå. 
 
2.3 RSS 
 
Efter att ha studerat olika weblogindex förstod vi att den metadata som finns mellan 
dokumentets head-taggar inte förekommer särskilt ofta och att den typ av metadata som 
var intressant när det gällde att skapa ett weblogindex var RSS-satser. Ett eget kapitel 
för RSS ansågs därför nödvändigt. RSS står för RDF Site Summary och är ett format 
som används för att distribuera nyheter och innehållet på nyhetsliknande webbsidor. I 
stora drag är RSS en artikels rubrik, URL och en summering av dess innehåll. 
 
RSS står vid version 1.0 för RDF95 Site Summary och är en ”XML-dialekt”. 96 Vid 
tidigare versioner finns andra betydelser av förkortningen men vi har valt att använda 
denna då det är den senaste. RSS är ett XML-format som används för att distribuera 
nyheter och innehållet på nyhetsliknande webbsidor, som till exempel weblogs.97 RSS är 
ett antal fördefinierade XML-taggar. XML är enkelt och grovt förklarat ett slags språk 
för kodning av webbsidor där man själv definierar taggarna och vad de ska göra.  
 
RSS är i stora drag en artikels rubrik, URL, och en summering av dess innehåll.98 När 
information om varje objekt, till exempel ett inlägg i en weblog, finns i RSS-format kan 
ett RSS-medvetet program kontrollera paketet om det finns några ändringar och reagera 
på ändringarna på ett lämpligt sätt. RSS-medvetna program, kallade news aggregators 
är populära i weblogvärlden. Många weblogs gör innehållet tillgängligt i RSS. En news 
aggregator kan hjälpa användaren att hålla koll på favoritwebloggarna genom att 
kontrollera dess RSS-feeds och visa nya inlägg, poster (items) från var och en av dem.  
 
Den information som man dagligen kommer i kontakt med på webben, så som 
nyhetsrubriker, länksamlingar och databaser och så vidare kan ses som olika listor. Det 
innebär för användaren stora svårigheter att hålla ordning på när dessa listor senast 
uppdaterades.99 RSS är ett XML-baserat format som tillåter distribuering (syndication), 
av till exempel listor av hyperlänkar eller metadata. För att möjliggöra detta behöver 
webbsidan skapa en RSS-sats (feed) tillgänglig för läsare, precis som alla andra filer 

                                                 
95 RDF står för Resource Description Framework , som är en W3C rekommendation för metadata om 
webbresurser. 
96 Webopedia. (2003a) RSS. 
http://www.webopedia.com/TERM/R/RSS.html [2003-03-14] 
97 Pilgrim, Mark. (2002-12-18). What is RSS?. XML.com 
http://www.xml.com/pub/a/2002/12/18/dive-into-xml.html [2003-04-04] ; 
Bannan, Karen J. (2002) Stepping Stones to RSS Standard Envy Lo-Fi Content Syndication. EContent, Jan 
2002, Vol. 25 Issue 1, p30, 4p 
98 Bannan 2002, s. 30 
99 RSS Tutorial for Content Publishers and Webmasters. (2002-11-25) 
http://www.mnot.net/rss/tutorial/ [2003-04-11] 
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eller resurser placerade på servern. 100 RSS tillåter användarnas datorer att hämta och 
förstå information. Detta gör att alla listor, av vilka användaren är intresserad, kan bli 
spårade och avpassade för användaren. RSS är ett format som är till för att läsas av olika 
program och det presenteras inte för användaren på det sätt som HTML presenteras.101 
 
På den högsta nivån är ett RSS-dokument ett <rss> element med ett obligatoriskt 
element, kallat version, vilken specificerar den version av RSS som dokumentet 
överensstämmer med. Underordnat <rss> elementet ligger ett ensamt <channel> 
(informationsvägs- eller kanal-) element vilket innehåller information om 
informationskanalen, metadata, och dess innehåll. Finns en sats tillgänglig kan datorer, 
eller robotar, regelbundet hämta filen för att läsa av de senaste posterna på listan. De 
flesta gör detta med hjälp av en aggregator (sammangyttrare), ett program som hanterar 
ett antal listor och presenterar dem i ett enda gränssnitt.102 Filen kan också läsas av med 
en robot, så som vi senare kommer att ta upp i uppsatsen, för att presentera en lista på 
en webbsida. 
 
Där RSS-satsen riktas till läsarna av sidan placeras den som en vanlig länk på sidan, 
medan den placeras i en <Link> tagg mellan <head></head> om den är menad att 
läsas av robotar, och program. Då till exempel: 
 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="feed.rss" 
title="RSS feed for My Page"> 

 
2.3.1 RSS SATSER 
 
En RSS-sats innehåller en lista av poster, alla identifierade av en länk. Varje post kan ha 
metadatafält. Den enklaste RSS-satsen innehållande metadata inkluderar endast en titel 
för länken och en beskrivning av den och vid en distribuering kan dessa användas till 
titel och summering (abstract) av posten. 103 Det kan till exempel se ut så här: 
 

<item> 
  <title>Hallongrottor</title> 
  <link>http://www.kakor.nu/2003/04/11/hallongrottor</link> 
  <description>Hallongrottor är små runda kakor, med hallonsylt i  
  mitten.</description> 
</item> 

 
I övrigt kan även själva RSS-satsen ha egen tillägnad metadata, så som en titel, en 
beskrivning och andra fält så som vem som publicerat det och copyright. 
 
En aggregator är det vanligaste sättet att läsa ett RSS-sats, även ibland kallat ett RSS-
paket. Det finns flera olika typer av så kallade web aggregators, ibland kallade portaler, 
för att publicera en RSS-vy på en webbsida. Aggregators finns även integrerade i e-
postprogram, skärmbakgrunder eller i enskilda programvaror. De erbjuder en mängd 

                                                 
100 Se vidare kapitel 4.1 
101 RSS Tutorial for Content Publishers and Webmasters. (2002-11-25) 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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olika möjligheter så som att kombinera flera relaterade satser i en vy, att gömma eller 
tona ner inlägg som läsaren redan sett och att indexera RSS- satser och inlägg. 104 
 
Det finns flera olika sätt att generera en RSS-sats utifrån ett innehåll, många WMS 
innehåller till exempel en automatisk sådan funktion. Utöver denna automatiska 
funktion finns det 4 olika sätt att generera en RSS-sats: 
 

1. Skumning, de för RSS-satsen relevanta delarna väljs ut av ett verktyg som 
hämtar webbsidan. Vissa läser av webbsidan som den är medan andra kräver 
taggar, så som <div> eller <span>, som markerar vad som ska placeras i satsen. 

 
2. Satsintegration, vilket innebär att om sidan är dynamiskt genererad av ett 

system som använder till exempel PHP som programmeringsspråk kan systemet 
innehålla ett RSS-bibliotek så att satsen kan integreras vid själva publiceringen 
av webbsidan. 

 
3. Börja med satsen, webbsidan speciellt dess dynamiska innehåll genereras 

utifrån en RSS-sats tillsammans med olika listdelar av innehållet. 
 

4. Tredjepart skumning, utomstående tjänster skummar igenom en webbplats och 
skapar utifrån detta en RSS-sats.105 

 
2.3.2 RSS VERSIONER 
 
Det har under våra studier av olika weblogindex visat sig att några av dem skiljer på 
olika versioner av RSS. Detta är anledningen till att vi går närmare in på dessa olika 
versioner, för att se om de skiljer sig åt på ett utmärkande sätt. 
 
Det finns för närvarande sju olika versioner av RSS. Av de RSS-versioner som finns 
rekommenderas två av dem, RSS 0.9X och RSS 1.0. Även om man kan tro att 1.0 
ersätter föregångarna 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, och 0.94 så är det inte så. Alla versioner har 
sina för och nackdelar, 0.9X versionerna är kända för sin enkelhet, medan 1.0 är utökbar 
och helt specificerad. Båda formaten är XML-baserade, och har därför samma 
grundläggande strukturer.106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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RSS versioner och rekommendationer 
Version Ägare  Fördelar Status  Rekommendation 
0.90 Netscape  Föråldrad vid 

version 1.0 
Används inte. 

0.91 UserLand Enkel Föråldrad vid 
version 2.0, men 
fortfarande 
ganska populär. 

Används för enkel 
syndikering. 

0.92, 
0.93, 
0.94 

UserLand Tillåter åskådligare 
metadata än 0.91 

Föråldrad vid 
version 2.0 

Använd 2.0 istället. 

1.0 RSS-DEV 
Working 
Group 

RDF-baserad, och 
därmed möjlig att 
utöka med moduler, 
så som Dublin Core. 

Har en aktiv 
utökning av 
moduler. 

Används för RDF-
baserade 
applikationer. 

2.0 UserLand Utökbar med 
moduler, lätt att 
konvertera från 0.9X 
versionerna. 

Har en aktiv 
utökning av 
moduler. 

Används till det 
mesta, så som till 
exempel metadata. 

Tabell 4. RSS-versioner och rekommendationer107 

 
RSS 0.9x utvecklades av Netscape Communications och UserLand och här byter 
förkortningen mening till Really Simple Syndication och fokus är enkelhet. 
 
I version 0.92 inkluderas channel (kanal) metadata så som link, title, description, image 
(en bild som ska inkluderas med satsen), webMaster, managingEditor (vem som är 
ansvarig för själva RSS-satsen) och lastBuildDate, som visar när RSS-satsen senast 
uppdaterades. Den sistnämnda är speciellt viktig för robotarna som hämtar hem 
information till ett weblogindex. 108 
 
RSS 1.0 står för RDF Site Summary, då denna variant av RSS innehåller RDF, en 
webbstandard för metadata. På grund av att RSS 1.0 använder sig av RDF kan även 
innehållet förstås av en RDF-processor utan att behöva veta något om RSS.109 
 
I RSS 1.0 finns mer information än i 0.91: item-level authors och publiceringsdatum 
vilket 0.91 inte stödjer.110 RSS 1.0 använder sig också av XML Namespaces för att tillåta 
tillägg, så kallade RSS-moduler att läggas till utan problem. Namespaces används för att 
beskriva en del av informationen i RSS-satsen, 111 till exempel om man använder en 
ISBN-modul för att spåra böcker: 
 

<item xmlns:book="http://namespace.example.com/book/1.0" 
 rdf:about="http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-
/0553575376"> 
  <title>Excession</link> 

                                                 
107 Pilgrim (2002-12-18) 
108 RSS Tutorial for Content Publishers and Webmasters. (2002-11-25) 
109 Ibid. 
110 Pilgrim (2002-12-18) 
111 RSS Tutorial for Content Publishers and Webmasters. (2002-11-25) 
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  <link>http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-
/0553575376</link> 
  <book:isbn>0553575376</book:isbn> 
</item>112 

 
Skillnaderna mellan RSS 1.0 och RSS 0.9X är att i RSS 1.0: 
 

o Står hela RSS-satsen inom <rdf:RDF></rdf:RDF> istället för <rss></rss> 
som i de andra versionerna, för att processorerna ska veta att det är RDF. 

 
o Har varje <item> (taggen för en specifik post) ett rdf:about attribut som 

vanligtvis matchar <link> (i detta fall postens unika adress), som på så vis anger 
ett unikt id till varje item. 

 
o Finns i channel metadatan finns ett <items> element som innehåller en lista av 

poster (items) i kanalen, så att RDF-processorerna kan hålla ordning på 
förhållandet mellan posterna. 

 
o Använder en del metadata rdf:resource attributet för att visa länkar, istället för 

att placera dem inuti elementet. 
 

o placeras item-elementen utanför channel-elementen.  113 
 
Den mest kända RSS-modulen är Dublin Core modulen som baseras på Dublin Core. 
Dublin Core modulen använder dessa metadata för att för att lägga till information i 
båda satserna så väl i channel metadatan och till de individuella posterna. 
 
Denna modul inkluderar användbara element så som DC.Date för att associera datum 
med poster som kan vara användbart för att indexera poster eller satser och DC.Rights 
för att påvisa vem som innehar de intellektuella rättigheterna förknippade med en post 
eller sats.114 
 
Alla element är liksom metadatan mellan <head></head> taggarna valfria och 
upprepningsbara. Metadataelementen kan komma i vilken ordning som helst. 
 
2.3.3 RSS : SUMMERING 
 
RSS är en XML-dialekt, ett format för att distribuera nyheter och innehållet på 
nyhetsliknande webbplatser, då exempelvis på en weblog. I stort sett består en RSS-sats 
av en artikels rubrik, dess URL och en summering av dess innehåll, ett abstract. Ett 
RSS-medvetet program, en news aggregator, kan söka igenom RSS-paketet och känna 
av huruvida det blivit några förändringar, uppdateringar. Dessa news aggregators är 
populära i weblogvärlden och de flesta av de större WMSen kan producera RSS-satser. 
 
RSS-satsen kan antingen riktas direkt till läsaren, den placeras då som en vanlig länk på 
sidan, eller så kan den riktas till olika robotar, eller program, och den placeras då i en 

                                                 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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<link> tagg mellan dokumentets <head></head>. Den vanligaste RSS-satsen 
innehåller en titel, en URL och ett abstract av posten.  
 
Det finns fyra olika sätt att producera en RSS-sats på förutom de WMS som innehåller 
denna funktion automatiskt. Det första sättet är skumning där de för RSS-satsen 
relevanta delarna väljs ut av ett verktyg, vissa av dem läser av sidan som den är medan 
andra kräver taggar. Ett andra sätt att producera en RSS-sats är satsintegration vilket 
innebär att om sidan är dynamiskt genererad av ett system som använder exempelvis 
PHP så kan systemet innehålla ett RSS-bibliotek så att satsen kan integreras vid 
publiceringen av webbsidan. Det tredje sättet är börja med satsen där webbplatserna och 
innehållet kan genereras utifrån en RSS-sats tillsammans med olika listdelar av 
innehållet. Det fjärde och sista sättet är tredjeparts skumning vilket är att vissa tjänster 
skummar igenom en webbplats och utifrån detta skapar en RSS-sats. 
 
Det finns sju olika RSS-versioner men de som rekommenderas är RSS 0.9x och RSS 
1.0. 
 
I version 0.9x står RSS för Really Simple Syndication och i version 1.0 står det för RDF 
Site Summary. Det som skiljer dessa två versioner åt är att i version 1.0 så står hela 
RSS-satsen inom <rdf:RDF></rdf:RDF> i stället för inom <rss></rss> som det gör i 
version 0.9x. Vidare så har varje inlägg i version 1.0 ett rdf:about attribut som 
vanligtvis matchar postens unika adress något som på detta sätt ger varje inlägg ett unikt 
ID. I channel metadatan finns ett <items> element som innehåller en lista av poster i 
kanalen så att RDF-processorerna kan hålla ordning på förhållandet mellan posterna. I 
version 1.0 använder en del metadata rdf:resource attributet för att visa länkar i stället 
för att placera dem inuti elementet. En sista sak som skiljer ut version 1.0 från de 
tidigare är att item-elementen placeras utanför channel-elementen. Det finns en funktion 
som för att jämna ut olikheterna mellan de olika versionerna söker efter specifika 
element i alla namespaces. Detta gör att alla element med ett givet namn kommer att 
kunna hittas oavsett var de befinner sig. 
 
Den mest kända RSS-modulen är Dublin Coremodulen. Denna modul inkluderar 
användbara element, exempelvis DC.Date för att associera datum med poster. Detta kan 
vara användbart för att kunna indexera enskilda poster för sig. Alla element är liksom 
när det gäller metadata valfria och upprepningsbara. Metadataelementen kan vidare 
komma i vilken ordning som helst. 
 
2.4 WEBLOGINDEX 
 
Allt eftersom webbens innehåll har ökat har även sökmotorerna, indexen och 
länkkatalogerna ökat sitt omfång. Vissa index och sökmotorer innehåller en robot, 
antingen en web spider eller en web crawler. En robot är ett speciellt program som med 
jämna mellanrum besöker webbsidor. Information om dessa sidor, exempelvis 
information om uppdateringar, återrapporteras sedan till sökmotorn. Data som insamlats 
används sedan till att skapa indexen som används av sökmotorerna.115 
 
Vi har valt att arbeta med sex weblogindex. Av dessa sex är tre danska och tre svenska. 
I de övriga nordiska länderna finns i skrivande stund inte några weblogindex. Detta 

                                                 
115 Large et al. 2001, s. 136. 
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kapitel innehåller en kortare beskrivning av indexering på Internet och vad vi avser med 
ett weblogindex. En närmare presentation av de weblogindex vi valt att undersöka följer 
i resultatkapitlet. 
 
Vi väljer här att skriva namnen på dessa weblogindex så som skaparna av dem själva 
gör, det vill säga med bara små bokstäver och med särdelande tecken et cetera. Vi vill 
också påpeka att indelningen med danska och svenska weblogindex inte har någon 
annan funktion än att ge en lättare överskådlighet, det rör sig alltså inte om någon form 
av jämförelse med avseende på nationalitet. 
 
Det finns flera index som specialiserat sig på just weblogs, som exempel på dessa kan 
Blogger, Weblogs.com, Eatonweb nämnas. Blogger har en sökmotor för weblogs som 
är skapad av dess egen mjukvara eller som finns på dess server. Eatonweb ordnar 
webloggarna efter ämne och söker på nyckelord. Även Blogfinder sorterar webloggarna 
efter ämne.116 
 
Trots att de flesta sökmotorer idag återvinner weblogs är det svårt för sökmotorerna, på 
grund av webloggens design, att indexera dem. Problemet med designen ligger i det att 
en weblog består av ett stort antal olika poster som alla kan indexeras var för sig 
beroende på ämne. Sökmotorerna indexerar dock inte varje post för sig utan tar egna 
nyckelord från texten som visas när sökmotorn besöker sidan och indexerar dem så som 
de är vid det tillfället.117 
 
Samma sak som görs vid insamlandet av data till en sökmotor, eller länkkatalog, sker 
även vid insamlandet av information till ett weblogindex. Då främst de kronologiska 
weblogindexen, där roboten letar efter tecken på att sidan uppdaterats och när den senast 
uppdaterades. Roboten kan även samla in ett kort utdrag ur posten för att publicera det i 
weblogindexet. En robot i ett weblogindex skummar oftast sidorna var trettionde minut, 
vilket gör att sidorna i ett weblogindex ofta ser ut att ha uppdaterats vid jämna 
klockslag. Man kan undgå roboten genom att själv skicka weblogindexet en signal varje 
gång webloggen uppdaterats, detta kallas för att pinga, se kapitel 2.1.2.1. 
 
Weblogindexen kan alltså delas in i två grupper, alfabetiska och kronologiska 
weblogindex, där de alfabetiska oftast inte är något annat än en alfabetiskt ordnad lista 
över weblogs, medan de kronologiska ordnas allteftersom webloggarna uppdateras. 
 
2.5 LANCASTERS MODELL 
 
Vi väljer utifrån det problem vi formulerat att utgå från Lancasters modell över den 
traditionella indexeringsprocessen och använder således denna som teoretisk ram för vår 
uppsats. Lancaster talar om manuell indexering. De weblogindex vi har studerat 
indexeras manuellt av weblogförfattaren men därefter ordnas weblogindexet 
automatiskt efter till exempel uppdatering. Vi anser dock att manuell indexering är den 
mest lämpliga teoretiska modellen för oss att arbeta med just på grund av att själva 
tilldelande av indexeringstermer till webloggen sker manuellt. Det rör sig således om 
manuell indexering men om automatisk representation.  
 

                                                 
116 Conhaim 2002, s. 5 
117 Notess 2002, s. 71 
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Som teoretisk ram för vår uppsats har vi använt oss av F.W. Lancasters figur ”The Role 
of indexing and abstracting in the larger information retrieval picture”. Lancaster 
formulerar indexeringens roll i ett IR system i tre punkter och dessa kommer vi att se på 
under arbetets gång. Hur väl ett weblogindex följer dessa och vilka svårigheter som 
finns är något av det vi kommer att undersöka. 
 
Indexering är en process som syftar till att beskriva ett dokument för att på så vis kunna 
ge tillgång till dokumentet. Syftet med indexering är, enligt den definition vi använder, 
att ge användaren möjlighet att söka på olika ingångar, access points, hos dokumentet, 
så som bland annat titel, nyckelord och ämne.  
 
Lancaster menar att indexering är en subjektiv snarare än objektiv handling.118 Vidare 
menar Lancaster att huvudsyftet med indexering är att skapa dokumentrepresentationer 
(representations) vilka är lämpliga att inkludera i någon form av databas. Databasen 
med dokumentrepresentationer kan vara i tryckt form eller , som vår uppsats kommer att 
beröra, i elektronisk form. 119 Browne menar att ett webbindex, ett index som listar 
webbsidor, ger:120 
 

o ett känt format att använda, då det till exempel kan likna en litteraturförteckning, 
en tesaurus, eller bara en alfabetisk lista. Browne menar att människor, till 
exempel studenter lär sig använda index i skolan. 

 
o tillgång till specifik information, då indexeringstermerna är lika specifika som 

den tillgängliga informationen. Det kan konkret förklaras som att den länk, och 
det eller de ord som bildar länken, leder direkt, utan omvägar, fram till 
dokumentet med den eftersökta informationen. 

 
o direkt tillgång till information genom ett enkelt klickande. 

 
o en snabb överblick över informationen som finns tillgänglig på webbplatsen. 

 
o listor vilka är möjliga att ”browsa”, det vill säga att man får se all information på 

en gång och själv välja den som verkar relevant. 
 

o tillgång till utvald information, det vill säga att någon har ansett dessa dokument 
vara värda att indexera. 

 
o underavdelningar, som låter användaren själv välja mellan alternativ. 

 
o korsreferenser för att ge tillgång till ytterligare information. 

 
Manuell indexering är något som blir dyrt för webbmastern då det kräver manuell 
uppdatering av indexen. 121 Indexeringen måste utföras för hand och blir då automatiskt 
en merkostnad i form av arbetskraft. De automatiska indexen utformar index med hjälp 
                                                 
118 Lancaster, F.W. (1998) Indexing and abstracting in theory and practice. - 2nd ed. - London : Library 
Association Press. s. 63 
119 Ibid., s. 1 
120 Browne, G. M. (2001) Indexing Web sites: a practical guide. Internet Reference Services Quarterly , 5 
(3). s.28  
121 Ibid. 
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av robotar eller genom att skaparna av dokumenten själva får anmäla sina dokument till 
indexet. Detta leder givetvis till att indexen förlorar en del av sin relevans och skaparens 
ursprungliga mening med indexet kan gå förlorad – detta främst för att användarna, i 
vårt fall weblogförfattarna, tolkar indexens kriterier på individuella sätt. I ett manuellt 
skapat index blir kontrollen på innehållet större då det är en indexerare som skapar 
indexet och upprätthåller det, samtidigt som denna även har kontroll över vilken 
information som läggs till i indexet, och därmed har möjligheten att välja bort 
information som inte alls hör hemma i detta nämnda index. I ett automatiskt index är det 
användaren själv som tar över indexerarens roll vad gäller att lägga till sin webbplats 
och bestämma om denna är relevant för indexet. 
 
Indexeringens roll är att visa användare, som antingen redan besökt sidan eller nya 
användare med ett specifikt informationsbehov, information de kanske inte lagt märke 
till annars.122 
 
Det som skiljer indexering på Internet från indexering av en bok är bland annat att ett 
Internetindex innehåller länkar till andra dokument, medan ett vanligt index visar 
sidnummer eller någon annan form av pekare till de indexerade termerna.123 
 
Munson i sin tur menar att webbindexering skiljer sig från traditionell indexering, han 
talar bland annat om att124: 
 

1. Skapandet av ett index sker automatiskt125 - det vill säga att posterna i indexet 
läggs ofta till genom robotar som samlar in informationen, i förhållande till 
manuella index där indexeraren väljer ut vad indexet ska innehålla. Detta 
stämmer inte riktigt in på weblogindex, då de flesta av dessa är manuella index. 

 
2. Indexen använder andra metoder att sortera resultaten, då till exempel genom att 

presentera dem i form av en lista (i sin tur sorterad efter olika kriterier så som 
titel, länk, ämne) eller ge möjlighet till mer dynamiska listor skapade efter en 
sökning i indexet. 

 
3. Indexen länkar direkt till dokumenten i listan – jämfört med index som inte är 

placerade online, eller är över webbsidor, så ger ett webbindex vanligtvis tillgång 
direkt till dokumentet då det är en webbsida, eller kan vara en fulltextpost. 

 
Internet är egentligen ett IR-system i sig och indexeringens roll på Internet och 
indexeringens roll i ett mer traditionellt IR-system, till exempel en databas, är i princip 
den samma. 
 
Indexeringens roll inom IR kan beskrivas genom tre punkter:126 
 

                                                 
122 Ibid., s. 31 
123 Ibid. 
124 Munson, Kurt I (1996). World Wide Web Indexes and Hierarchical Lists: Finding Tools for the 
Internet. Computers in Libraries; v16 n6 s. 54 
125 Detta kan ju diskuteras då många index är skapade manuellt, av antingen indexets ursprungliga 
skapare eller tillägg från andra webbmasters, alltså weblogindexskapare eller weblogförfattare. 
126 Lancaster 1998, s. 1-2 
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1. Först väljer databasproducenten ut dokument ur dokumentpopulationen, som 
Lancaster kallar den. De dokument som väljs ut är de som uppfyller de kriterier 
som satts upp för den specifika databasen. Ett särskilt ämne, men även 
dokumenttyp, språk eller källa är vanliga kriterier. Denna punkt kallar vi urval. 

 
Browne menar, liksom Lancaster, att den första punkten vid indexering av en webbsida 
är att få en känsla för mängden och typen av dokument vilka ska indexeras. Att få veta 
vem författaren är, dokumentets storlek, filtyp et cetera.127 Först efter att denna 
inledande analys har gjorts kan den egentliga indexeringen ta vid. 
 
Browne menar också att indexeraren av ett onlinedokument kan vara intresserad av att 
webbmastern ska lägga till individuella bokmärken (så kallade pekare) i dokumentet för 
att kunna erbjuda länkar i indexet till en specifik del av ett dokument snarare än hela 
dokumentet,128 till exempel att om ett dokument handlar om vintillverkning och då 
innehåller tio presentationer av olika druvor, så kan alla tio presentationerna indexeras 
individuellt för att ge möjligheten åt den som söker att hitta och gå direkt till delen av 
dokumentet som innehåller presentationen av exempelvis Syrah. 
 

2. De dokument som valts ut för inkludering i databasen måste sedan beskrivas på 
olika sätt. Beskrivningen omfattar katalogisering där vanligtvis författare, titel, 
källor och andra bibliografiska element plockas ut. Indexeringsproceduren 
däremot identifierar ett dokuments ämne och abstractet summerar dokumentets 
innehåll. Dessa tre typer av beskrivningar är de som skapar 
dokumentrepresentationerna som används i databasen. Dokumenten, i dess fulla 
format, sparas senare i vad Lancaster kallar ett document store, då till exempel 
hyllorna på ett bibliotek. Beskrivning är den term som vi använder oss av när vi 
talar om denna punkt. 

 
Browne menar vidare att indexeraren måste bestämma sig för hur detaljerat dokumentet 
ska beskrivas i indexet. Ska hela dokumentet indexeras eller bara början, de relevantare 
delarna och så vidare.129 Detta bör beslutas utifrån130: 
 

o klientens krav och budget. Det vill säga vad vill de ha, och hur mycket kan de 
tänka sig att betala för det – detta innebär inte nödvändigtvis pengar utan även 
tid, hur länge kan användaren tänka sig att sitta och läsa abstracten? 

 
o tiden tillgänglig till uppdatering. Hur ofta ska/kan indexet uppdateras? Sker 

uppdateringar sällan är det då någon nytta att ta med information med kortvarigt 
hållbarhetsdatum? Är det ett index över bara den senaste informationen? Hur 
ofta bör det då uppdateras för att hållas aktuellt? 

 
o användarens behov. Vad söker användaren efter? Hur söker användaren? 

 
Det är bättre med ett övergripande index som uppdateras ofta än ett detaljerat index där 
hälften av länkarna är döda.131 

                                                 
127 Browne 2001, s. 32 
128 Ibid., s. 31 
129 Ibid., s. 34 
130 Ibid. 
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3. Användarna av databasen har därefter ett behov av en sökstrategi. Sökstrategin 

kan vara så enkel som att söka på en enda term, en mer komplicerad söksträng 
bestående av flera ord eller browsing för att söka i databasen. Vid en sökning i en 
databas vill man självklart finna poster som tillfredsställer informationsbehovet. 
Här kommer recall och precision in.132 Återvinningseffektivitet  är den term vi 
använder för att beskriva denna punkt. 

 
 

                                                                                                                                               
131 Ibid., s. 35 
132 Recall är antalet relevanta dokument funna dividerat med antalet relevanta dokument i databasen, 
medan precision kan beskrivas som antalet relevanta dokument funna dividerat med antalet dokument 
totalt. 
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Figur 1. Lancaster’s “The role of indexing and abstracting in the larger information retrieval picture.”133 
 
Som synes i Figur 1 är det många faktorer som påverkar huruvida en sökning i 
databasen kommer att lyckas eller inte. Det rör sig i första hand om hur väl dokumenten 
i databasen blivit beskrivna men även till viss del om hur bra sökningen är.134 
 

                                                 
133 Lancaster 1998., s. 2. 
134 Ibid., s. 4. 

Selected 
documents 

Database in 
printed or 
electronic 

form 

Indexering Indexing 

Document 
store 

Population of 
documents 

Indexering Indexering Abstracting 

Document 
description 

Population of 
database 

Search 
strategy 

Information 
needs 



 

 41 

Distinktionen mellan indexering och abstracting blir enligt Lancaster alltmer suddig. 
Indexeringstermer kan användas som ett litet abstract och samtidigt så kan ett abstract 
sparas i ett datasystem så att en sökning på kombinationer av ord i abstractet är möjlig. 
Därmed kan ett abstract användas i stället för indexeringstermer för att ge ingångar till 
ett dokument eller så kan abstractet användas som supplement till 
indexeringstermerna.135 
 
Om indexeringstermerna och abstractet ses som komplement till varandra så förändras 
deras roll något. Indexeringstermer bör i detta fall väljas ut för att komplettera 
abstractets ingångar. Ett problem med detta är att användaren måste vara helt insatt i hur 
urvalsprocessen fungerar annars kan indexeringstermerna vara helt missvisande. 
Vanligtvis ger ett dokuments titel en fingervisning om dokumentets ämne. Vidare 
fungerar dokumentets abstract som vägledare. Ju längre beskrivning som görs av ett 
dokument desto fler ingångar ges. Om ett dokuments titel är det enda som används i 
beskrivningen så blir återvinningen av dokumentet sämre, minskad recall, då 
sannolikheten är större att användaren missar det relevanta dokumentet. En beskrivning 
av mer än dokumentets titel är således önskvärd.136 
 
Inom informationsåtervinning och –förvaring är det genom klassifikation som olika 
ämnesklasser/koder skapas. Dessa klasser används för att beskriva vad ett dokument 
handlar om. Vidare är det så att tesaurer, ämnesord och bibliografiska 
klassifikationsscheman enbart är listor av termer enligt vilka dessa koder arrangeras. 
Sökprocessen inleds därmed med att användaren måste besluta sig för i vilka klasser, 
eller koder, han eller hon ska leta i en kortkatalog eller i en elektronisk databas. 
Sökningen kan utföras i endast en klass eller i flera och möjligheterna att göra en 
sökning i en kombination av klasser varierar dels genom vilka verktyg som används och 
dels genom databasens format, om den är elektronisk eller i tryckt form. Möjligheterna 
att göra en kombinerad sökning är större i en elektronisk databas än i en i tryckt form.137 
 
Den stora mängden dokument på Internet och den stora variationen av dessa dokument 
innebär ett stort problem när det gäller kvalitet. Det finns som bekant många olika typer 
av dokument på Internet, vissa av dem är av hög kvalitet, exempelvis en institutions 
webbplats, och andra är av lägre kvalitet, till exempel en personlig webbsida. Trots att 
vissa dokument är av hög kvalitet blir det svårare och svårare att återvinna dessa utan att 
återvinna de av lägre kvalitet, precisionen minskar alltså.  Lancaster menar att tillgång 
till en känd webbsida, som liknar known item search på ett bibliotek, blir mer 
komplicerad på grund av längden på dokumentets unika identifikator, URL och/eller 
interpunktionen i denna. Anledningarna till att detta skapar problem är att URLen kan 
ändras eller att hela dokumentet i sig kan försvinna.138 
 
Ibland ges skaparen av webbsidan möjlighet att avgöra vad som indexeras genom att 
han eller hon skriver en metatagg innehållande nyckelord eller beskrivning.139 Dessa 
metataggar ligger då till grund för valet av indexeringstermer. Det finns särskilda 
mjukvaruprodukter att tillgå för att skapa index över Internetresurser och en av dessa 

                                                 
135 Ibid., s. 6 
136 Ibid. 
137 Ibid., s. 17 
138 Ibid., s. 299 
139 Ibid., s. 301 
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produkter är ”crawlers” som regelbundet läser av utvalda webbsidor för att se huruvida 
dessa uppdaterats. En annan produkt som finns tillgänglig är ”personal Internet 
indexing” vilken automatiskt skapar ett index över de webbsidor användaren browsat.140 
Dessa ”intelligenta agenter” kan bland annat användas för att känna av när en utvald 
webbplats uppdaterats och då ge användaren information om detta, dessutom kan en 
agent användas till att skapa ett lokalt index, eller indexera en lokal databas.141 
 
Lancaster menar att en typ av indexering ligger implicit i Internets struktur. Det han 
menar är att då sidan A länkar till sidan B så pekar detta på att de båda tillhör samma 
klass och att de termer som associeras med A även kan vara av värde vid återvinningen 
av B.142 Ett problem som associeras med bristen av kvalitetskontroll på Internet är att 
skaparna av en webbsida vill att deras sida ska återvinnas. Det som är problemet är att 
de lägger till indexeringstermer som inte kan relateras till dokumentet i sig men som 
ofta används som söktermer, detta kallas ”spoofing”. Detta innebär att dokumentet 
återvinns även om indexeringstermerna inte kan associeras med dokumentet.143 
 
En elektronisk tidskrift kommer sannolikt inte att indexeras på grund av instabiliteten, 
instabilitet i den mening att den uppdateras ofta, i texten. Då flertalet resurser på 
Internet är mer instabila än resurser av mer statisk karaktär, utan en hög 
uppdateringsfrekvens, så som till exempel böcker och så vidare, anses indexering av 
text över huvud taget vara onödigt arbete på grund av att de hela tiden förändras.144 
 
 
 

                                                 
140 Ibid., s. 304 
141 Ibid., s. 307 
142 Ibid., s. 310 
143 Ibid., s. 312 
144 Ibid., s. 313 
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3 METOD 
 
Fenomenet weblogs blir allt mer utbrett och använt och vi kände när det var dags att 
skriva vår uppsats att det var tid att gå närmare in på strategier att indexera dessa 
dagböcker på webben. Då vi under våra studier av ämnet indexering och sökningar av 
information till uppsatsen inte funnit några tidigare skrivna uppsatser om weblogindex 
är vi medvetna att vi redan från början kommer att få problem att finna en lämplig 
”metod” att ha till grund för vår uppsats – vi ämnar därför lösa detta genom att använda 
traditionella indexeringsprocesser och omsätta dessa så att de passar ett liv på webben. 
 
Triangulering innebär att man ser ämnet ifrån flera olika infallsvinklar.145 De olika 
infallsvinklar vi använt oss av är för det första att vi gjort en omfattande litteraturstudie. 
Vi har valt att utforska detta nya fenomen, weblogs, enligt de villkor studien ställer. Vi 
har till exempel gjort en mer omfattande beskrivande del än vad som är gängse, detta för 
att ge oss en bild av vad weblogs är och olika sätt att indexera/katalogisera/klassificera 
information särskilt då weblogs på webben. Vidare har vi studerat de olika 
weblogindexen vi valt ut. Vi har därför använt oss av olika metoder för hanterandet av 
uppsatsens olika delar. 
  
Vi har arbetat utifrån den deduktiva linjen, det vill säga att vi utgått från en 
processmodell och sedan testat denna på verkligheten. Vi har utgått ifrån Lancasters tre 
punkter och dessa har sedan jämförts med de av oss utvalda weblogindexen. 
 
3.1 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK 
 
Det material som vi använder oss av består till stor del av texter publicerade på webben. 
Det rör sig om, vad gäller weblogkapitlet, olika tidskriftsartiklar vilka vi har jämfört och 
på så vis försökt få fram de skilda författarnas basala argument, för och emot 
användandet av en weblog. När det gäller kapitlen som behandlar metadata, Dublin 
Core och RSS har vi använt oss både av tryckt litteratur och av litteratur publicerad på 
Internet. 
 
Att merparten av den tillgängliga litteraturen är elektronisk är inte helt oväntat. Detta 
har sin grund i att vi arbetar med ett, i varje fall i Sverige, relativt okänt fenomen, 
nämligen webloggen. Vidare är det så att då ämnet för vår uppsats är ett 
”Internetfenomen”, innebär det att den senaste informationen finns att tillgå på Internet. 
Vårt ämnes utvecklingshastighet gör att de senaste rönen och den färskaste forskningen 
ännu inte har publicerats i tryckt form utan återfinns främst i elektroniskt format. 
 
Detta, att den senaste forskningen finns på Internet, har varit avgörande för vårt val av 
litteratur. Det finns lite tryckt litteratur kring ämnet, den mesta syftar till att undervisa 
kring metadata, eller att handleda i skrivandet och skötandet av weblogs. 
 
Trovärdigheten hos de använda elektroniska källorna finner vi vara god, då samtliga 
texter har återfunnits på webbplatser publicerade av organisationer, webbplatser som är 
ofta citerade och webbplatser som rekommenderats i den tryckta litteratur vi har haft 
tillgänglig. 
                                                 
145 Kjær Jensen, Mogens (1995). Kvalitativa metoder för samhälls - och beteendevetare. Lund: 
Studentlitteratur. s. 95 
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Ett problem som finns med elektronisk litteratur, till skillnad från tryckt litteratur, är den 
elektroniska litteraturens förgänglighet. Ett dokument kan ändras eller helt försvinna på 
bara en dag. 
 
Vidare, vad gäller den didaktiska litteraturen, har vi, väl medvetna om problemen med 
att använda denna typ av litteratur, valt att använda dessa källor på grund av att det finns 
väldigt lite material att tillgå vad gäller flera av de delar denna uppsats behandlar. Ett av 
problemen med didaktisk litteratur är att den vanligtvis är förenklad, ett annat problem 
återfinns i att det i didaktisk litteratur inte är fråga om någon egentlig forskning och 
därmed inte några giltiga resultat. 
 
3.2 ANALYS AV WEBLOGINDEX 
 
Vidare har vi bedrivit en studie av de weblogindex vi har valt ut. Denna studie har i 
första hand syftat till att undersöka hur weblogs har organiserats i dessa weblogindex 
och hur dessa weblogindex har använt metadata för att göra dessa organiseringar. 
Weblogindexen vi valt ut är tre danska och tre svenska weblogindex. Vi har jämfört 
urval, beskrivning och återvinning, det vill säga Lancasters tre punkter. Vad det handlar 
om är representation av olika weblogs, där vi har analyserat representationernas olika 
karaktäristika – det vill säga vad ett index använder/kräver för information till sin 
representation av webloggarna. 
 
Vi har tittat på ett flertal olika weblogs, vilka ingår i något av weblogindexen, för att se 
vilken/vilka typer av metadata som återfinns här.  
 
När det gäller användandet av metadata har vi dels tittat på hur dessa använts i de olika 
weblogindexen och dels hur de använts i de olika webloggarna som finns i 
weblogindexen. 
 
3.3 EGEN WEBLOG 
 
En sak vi har tagit fasta på under arbetet med denna uppsats är att:146 
 

Students undertaking a large project as a group can establish and maintain a 
weblog to organize their links and related insights. 

 
För att underlätta vårt arbete startade vi sålunda upp en egen weblog. Vi startade upp en 
egen weblog av flera olika anledningar. Bland annat var det för att förstå bättre hur de 
fungerade. Vi ville även kunna prova olika typer av metadata rent praktiskt. Denna 
weblog finns tillgänglig på http://weblog.no-ip.biz/weblog/, där den kommer att finnas 
en tid efter det att uppsatsen avslutats. I denna weblog har vi efter hand publicerat våra 
tankar och idéer. Vi har även publicerat vår uppsats i takt med att arbetet har gått vidare. 
Det finns således flera olika uppsättningar av uppsatsen. Tillägg eller ändringar av 
kapitel, eller helt nya, har publicerats i jämn takt under arbetets gång. 
 
I vår weblog har vi även samlat de länkar vi har funnit intressanta för vår uppsats. Även 
vår handledare har haft tillgång till denna weblog och har således kunnat komma med 
kommentarer även när vi inte har haft handledarträffar. Denna möjlighet att hela tiden få 

                                                 
146 Oravec (2002). s. 19 
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kommentarer på våra idéer har varit en stor hjälp i arbetet. I takt med att arbetet med 
uppsatsen gick framåt minskade även denna weblogs roll. Då vi inte längre hade en 
massa nya tankar och idéer att diskutera och så vidare så använde vi oss i allt mindre 
utsträckning av vår weblog, någonting som även tydliggörs om man går in och tittar på 
när de olika inläggen publicerades. Nya inlägg publicerades allt mer ofrekvent och 
inläggen är av allt mer ospecifik natur. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Vi inleder våra resultat med att först diskutera våra mindre frågeställningar för att på 
detta sätt leda läsaren till diskussionen kring huvudfrågeställningen, som för att 
påminna oss var huruvida traditionella indexeringsprocesser går att applicera på ett 
weblogindex, om man behandlar detta index som ett informationsåtervinningsverktyg. 
 
4.1 ANALYS AV WEBLOGINDEXEN 
 
Efter att ha analyserat weblogindexen har vi konstaterat att det finns alfabetiska 
weblogindex och kronologiska weblogindex – det innebär att det finns index som 
sorterar webloggarna efter webloggens namn, och det finns index som sorterar 
webloggarna efter uppdatering, men vi har också funnit att weblogindexen kan vara 
både statiska och dynamiska, det vill säga att ett weblogindex kan vara dynamiskt 
alfabetiskt utan att det är kronologiskt likaså kan det vara statiskt kronologiskt. Vi gick 
in med förutsättningen när vi påbörjade vår analys att weblogindexen är alltid statiska 
om de är alfabetiska och alltid dynamiska om de är kronologiska vilket dock 
överensstämmer med dessa weblogindex vi valt, men som vi har noterat att det har 
tillkommit. Ett kronologiskt ordnat weblogindex ger användaren möjlighet att se vilka 
weblogs som uppdaterats senast. Detta är en funktion som kan vara av stort intresse när 
det till exempel gäller nyheter. 
 
För att förstå hur weblogindexen fungerar och hur de uppfyller sitt syfte, att fungera 
som ett informationsåtervinningsverktyg, har vi analyserat sex skandinaviska 
weblogindex. 
 
Vad gäller alla de sex weblogindex vi har valt att undersöka är det så att det är 
weblogförfattaren själv som svarar för att anmäla webloggen till indexen. När det gäller 
weblogindexens syfte är det så att det är tillgängliggörandet av weblogs från just de 
skandinaviska länderna som ligger till grund. Ingen av de weblogindex vi valt att 
undersöka innehåller weblogs från något utomskandinaviskt land. Målet med dessa 
weblogindex kan därmed anses vara just detta tillgängliggörande men även 
framhävande av det specifikt skandinaviska. De önskemål/behov som tillgodoses är 
önskemålet om att finna weblogs på det språk användaren själv behärska, att ge 
användaren möjlighet att finna nya bekanta från de skandinaviska länderna. Då det inte 
sällan är så att vi här i Skandinavien påverkas på ett liknande sätt av till exempel det 
som händer i världen är det av intresse att ge webloggarna i de skilda länderna möjlighet 
att kunna delge varandra information om vad som pågår.  
 
Strax före det att vi skulle lämna in vår uppsats upptäckte vi att varken Danske weblogs, 
meta|blog eller svenskt webbloggindex uppdateras längre. Dessa weblogindex finns 
detta till trots fortfarande med i uppsatsen då vi anser att det är för sent att byta weblogs. 
 
4.1.1 DANSKA WEBLOGINDEX 
 
Nedan följer presentationer av de danska weblogindexen.  
 
4.1.1.1 DANSKE WEBLOGS 
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Danske Weblogs är ett weblogindex skrivna av danskar, alternativt personer som bor i 
Danmark, men även de som ”consider themselves danish”147 kan vara med i 
weblogindexet. Weblogindexet är sorterat alfabetiskt efter webloggens namn, men även 
författarens namn, hemort och språk anges. De weblogs som inte uppdaterats på över ett 
år markeras av ett litet kors. Weblogindexet är viktigt då det ligger till grund för 
meta|blog. 
 
Danske Weblogs- indexets syfte är att fungera som en alfabetisk lista över webloggar 
med någon form av dansk tillhörighet, man kan tänka sig weblogindexet som en 
telefonkatalog (listan) innehållande namn (webloggens namn) och telefonnummer 
(webloggens URL) över det lokala området (den danska tillhörigheten). Webloggarna 
tar sin plats i weblogindexet genom att skaparen av weblogindexet själv letar upp dem 
som han/hon tycker hör hemma i här; antingen genom att söka på Internet, att gå genom 
de andra weblogindexen, eller tips via e-mail. Den metadata som används söks upp av 
skaparen själv genom att gå igenom webloggen eller från eventuella e-mail med förslag 
till tillägg till weblogindexet. Danske Weblogs erbjuder inga andra sökmöjligheter än 
att användaren kan, återigen liksom i en telefonkatalog, bläddra igenom den långa listan 
av weblogs. 
 
4.1.1.2 BLOGBOT 
 
Blogbot sägs vara (och ha som mål att vara) ”et samlingssted for folk der læser og/eller 
skriver weblog,”148och ställer därmed inga specifika krav på nationalitet eller ämne för 
att få registrera sin weblog till weblogindexet. Blogbot erbjuder en friare form av 
weblogindex än Danske Weblogs då inga krav ställs på dem som vill vara med i 
weblogindexet med mindre att de har en weblog, för att ta plats i weblogindexet får man 
själv registrera sin weblog och fylla i den information man vill dela med sig av; 
däribland webloggens namn, URL, och var Blogbots robot ska leta efter uppdateringar 
för att på så vis kunna placera webloggen i det kronologiska index som den regelbundet 
uppdaterar. 
 
Blogbot erbjuder inga möjligheter att söka efter weblogs i weblogindexet, utan vad man 
kan finna på deras webbplats är de senast uppdaterade webloggarna och eventuellt ett 
utdrag ur dessas senaste post – uppdateras webloggen inte kan ingen annan än ägarna 
till weblogindexet se vem som är registrerad i det. 
 
Blogbot listar alltså de weblogs som senast blivit uppdaterade på sin första sida. 
Blogbot ger användaren en möjlighet att anpassa vilka weblogs som visas på första 
sidan. Här kan användaren välja att kyssa i en av tre rutor: favorit, visa och visa inte. 
Väljs ”visa inte” kommer webloggen aldrig att visas. Vidare finns det möjlighet att välja 
vad som ska göras med de weblogs som inte fått någon markering. Antingen kryssar 
användaren i rutan: Visa alla undantaget dem jag har markerat med ”visa inte” i listan 
härunder, eller rutan: Visa endast dem som jag har markerat med ”visa” eller ”favorit” 
härunder. Ytterligare en anpassning kan göras och detta gäller när det finns flera 
aktuella inlägg från samma weblog. Då kan användaren välja att antingen bara få upp 

                                                 
147 Nyberg, Lars. (2001) Danske Weblogs. 
http://www.armarium.dk/weblog/danskeblogs.php (uppdaterades senast 2004-10-18) [2003-04-16] 
148 Blogbot. (200?) 
http://blogbot.dk/info/ [2003-04-16] 
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det senaste inlägget från varje weblog på skärmen eller så visas alla inlägg på första 
sidan. Blogbot har en sida som visar nyheter och på allmän begäran har även ett forum 
skapats. Det finns en sida med information om Blogbot och slutligen en sida med 
kontaktinformation. 
 
Blogbot erbjuder två tjänster, en aggregator för att läsa weblogs i weblogindexet eller 
andra weblogs, vilka man vill följa uppdateringarna på, som har RSS men inte är 
registrerade hos Blogbot. På Blogbot kan man även registrera sin egen weblog och få 
sina poster visade på www.blogbot.dk varje gång man uppdaterar. Detta kräver då en 
RSS-sats, vilket är den fördragna metoden, om en sådan inte finns kan Blogbots egna 
taggar användas.149 
 
För att kunna indexera sidan behöver Blogbot en titel och ett datum, med klockslag. 
Finns ingen RSS-sats anger man i sin HTML fil var datumen i dokumentet finns genom 
kommentartaggar, osynliga för läsaren, men inte i HTML filen, 
 

<!-- BlogbotDateStart -->16-04-2003<!-- BlogbotDateEnd -->, 
 
Blogbot accepterar också att hela datumet skrivs i en ensam kommentartagg: 
 

<!-- BlogbotDate 16-04-2003 -->. 
 
Klockslaget anges på samma sätt, 
 

<!-- BlogbotTimeStart -->13:20<!-- BlogbotTimeEnd --> 
 
alternativt 
 

<!-- BlogbotTime 13:20 -->. 
 
Blogbot kräver en markering för var de enskilda posterna börjar och slutar, vilket skrivs 
enligt samma syntax som ovanstående: 
 

<!-- BlogbotContentStart --> Själva posten… <!-- BlogbotContentEnd --
>. 

 
Likaså titeln anges som tidigare med en start- och en sluttagg: 
 

<!-- BlogbotTitleStart --> Titel <!-- BlogbotTitleEnd -->. 
 
Blogbot är ett danskt weblogindex, men har inte några specifika krav på att 
webbsidorna ska vara danska eller gjorda av danskar, dock kräver Blogbot att 
teckensättet ISO-8859-1, vilket står för västeuropeiska språk (och tillåter bland annat å, 
ä, ö, æ, och ø), används. Blogbot reagerar också på om HTTP-response-headern Last-
Modified och HTTP-request-headern If-Modified-Since finns i mellan 
<head></head>. Endast om det skett några stora förändringar sedan Blogbot senast 
crawlade förbi hämtas hela sidan. Blogbot använder sig inte av någon annan metadata 
än den som går att återfinna i den eventuella RSS-satsen, eller den som användaren 

                                                 
149 Ibid. 
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anger med hjälp av Blogbot-taggarna, i tillägg till vad som webloginnehavaren anmäler 
vid registreringen av sin weblog. 
 
När webloggen sedan är anmäld till Blogbots sida crawlar roboten förbi var tionde till 
trettionde minut och letar efter nya poster antingen bland ”Blogbot-taggarna” eller i 
RSS satsen. Det är också möjligt att pinga Blogbot via XML-RPC när webloggen 
uppdaterats, Blogbot hämtar då omedelbart den nya posten. 
 
Blogbot erbjuder också en sökfunktion där man kan söka bland de aktuella posterna. 
Blogbot själv erbjuder också en RSS-sats med de aktuella posterna ordnade 
kronologiskt. Dessutom finns ett program, BlogbotPal, för att ha på sin egen dator, som 
då visar de nya posterna allt eftersom. 
 
4.1.1.3 META|BLOG 
 
meta|blog är ytterligare ett dansk weblogindex med en robottjänst som crawlar runt 
bland de weblogs som finns listade på Danske Weblogs och publicerar de sidor som 
senast uppdaterades. Det finns också möjlighet att själv anmäla sig till meta|blog om 
man inte ingår på Danske Weblogs weblogindex. 150 Syftet med meta|blog beskrivs inte i 
skrivande stund men vi antar att det från början syftade till att ge en dynamisk 
kronologisk variant av Danske Weblogs. Inte heller meta|blog erbjuder en sökmöjlighet, 
men ger dock till skillnad från Blogbot användaren en möjlighet att själv bläddra bland 
de registrerade i weblogindexet – vilka är sorterade efter det nummer som deras konto 
fått i meta|blogs databas vid registreringen. 
 
meta|blog består av flera robotar som crawlar runt på de olika webloggarna och ser om 
sidorna är uppdaterade. Uppdateringarna på webloggarna ses av roboten genom 
Blogbots HTML koder eller om sidan, enligt roboten, är väsentligt förändrad,151 med 
väsentligt förändrad menas: 
 

at grænsen for opdateringen skal være under 0,97 på en skala fra 0 til 1. Til 
dette benyttes Perl's Similarity modul [kan enligt författaren läsas på 
http://search.cpan.org/author/MLEHMANN/String-Similarity-
0.02/Similarity.pm författares anmärkning] som er baseret på ”Algorithms 
for Approximate String Matching” af E. Ukkonen. Grunden til dette skyldes, 
at visse bloggere har Vupti(tm), kommentarsystemer, random tingeltangel og 
andet godt på deres side - alt sammen ting der ændrer sig hver gang man 
besøger den. For nogle sider er grænsen sat lavere; grundet netop dette.152 

 
Till skillnad från Blogbot väljer meta|blog att inte visa ett referat från varje post vid 
uppdatering. meta|blog stödjer heller inte XML och/eller RSS.153 
 
Ett utdrag ur listan: 
 

02:00 UnSugarCoated 

                                                 
150 meta|blog (200?a) 
http://test.metablog.dk/oss [2003-04-16] 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
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02:00 BoLOG [i] 
01:56 many.dk [i] [?] 
01:05 .dave [i] [?] 
01:00 Gotzeblogged 
01:00 The Future Dr. Karlsbjerg 
01:00 Catoblepas 
01:00 unicast 
00:46 Det Falske Sted [i] [?] 
00:00 GUUUI - The Interaction Designer's Co... 
00:00 days of my life 
00:00 Unselective Rantings [i] 
00:00 euph.dk 
00:00 webmercial 
00:00 OleBole [i] 154 

 
Som synes crawlar meta|blogs robot förbi de registrerade sidorna en gång per timma, 
och tillåter användning av ping, som syns på webloggarna som registrerats 01:05 och 
01:56. 
 
4.1.2 SVENSKA WEBLOGINDEX 
 
Nedan följer en presentation av de svenska weblogindexen.  
 
4.1.2.1 SWEBLOGS.COM 
 
Sweblogs.com är ett weblogindex som kronologiskt sorterar ”webloggar med svensk 
anknytning”155 allteftersom de uppdateras, enligt vår observation kan weblogindexet 
därför sägas vara ett dynamiskt kronologiskt sådant. För att bli inkluderad i 
Sweblogs.com måste webloggen ha en RSS/RDF/XML-sats. Även till Sweblogs.com 
måste man anmäla sig, då via e-mail. Sweblogs.com visar bara webloggens titel, länk 
till den, och till dess RSS sats.156 Sweblogs.com fungerar alltså som Blogbot i och med 
det att vad weblogindexet erbjuder är en lista över de senast uppdaterade anmälda 
indexen. Weblogindexet använder sig inte av någon annan metadata, eller rättare sagt 
information, än den som extraheras ur RSS-satsen och det som bifogas i 
anmälningsemailet. I skrivande stund listar weblogindexet 248 bloggare.157 
 
4.1.2.2 SVENSKT WEBBLOGGINDEX 
 
svenskt webbloggindex är en förteckning över svenska weblogs. En svensk weblog 
”innebär i det här fallet att författaren befinner sig i Sverige eller regelbundet behandlar 
svenska förhållanden”. 158 svenskt webbloggindex visar antalet weblogs i weblogindexet, 
som när indexet senast uppdaterades var 335. 

                                                 
154 meta|blog (200?b) http://test.metablog.dk [2003-04-16] 
155 Torstensson, Henrik & Kling, Mats (2003) Sweblogs.com. 
http://www.sweblogs.com/page.php/info [2004-08-10] 
156 Ibid. 
157 http://sweblogs.com/page.php/info [2004-12-14] 
158 Stattin, Erik. (2003-06-08) svenskt webbloggindex. 
http://mymarkup.net/php/blogdatalite.php (senast uppdaterad 2004-01-06) [2004-12-14] 
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Weblogindexet är en statisk alfabetisk lista sorterad efter webloggens namn, men den 
visar även författarens/författarnas namn och vilken typ av WMS som är använt. Efter 
varje post finns en liten länk till ytterligare information om varje weblog, där återfinns 
information om namnet på webloggen, URL, namnet på webloggens skapare, vilket 
WMS som använts, vilket språk webloggen författats på, angivelse om hur gammalt 
arkiv som finns sparat, vilken RSS-version som använts, inklusive dess URL, samt 
möjligheten att ge en kort beskrivning av webloggen. Svenskt Webbloggindex fungerar 
motsvarande Danske Weblogs alltså ungefär som en lokal liten telefonkatalog. 
 
För att anmäla sin weblog till weblogindexet klickar man på texten ”Anmäl en 
webblogg”. Ett nytt fönster öppnas och här finns det ett antal rutor att fylla i. Det som 
ska anges är: ”Blognamn” – namnet på webloggen, ”Bloggare” – namnet på den som 
skapat webloggen, e-postadress – till den som bloggar, URL – webloggens URL och 
arkiv sedan – månad och år. Webloggaren kan därefter välja att beskriva sin weblog och 
slutligen kan även ett meddelande skickas till den/dem som upprätthåller weblogindexet 
i fråga. 
 
Vad gäller sökfunktioner ger weblogindexet ifråga möjligheten att sortera de webloggar 
som ingår i indexet efter språk. De språk som finns att välja på är svenska, engelska och 
alla. Om användaren väljer svenska eller engelska dyker en ruta upp på vänster sida av 
indexet. Denna ruta kallas ”Nyheter från Blogsfären” och här finns notiser från bland 
annat CNN, detta ha r emellertid inte uppdaterats sen den 26 mars 2003. När användaren 
väljer engelska som språk tillkommer i övre delen av indexet en notis om att antalet 
webloggar på engelska för närvarande är 106 av det totala antalet 335 webloggar. 
Samma uppgift rörande svenskspråkiga webloggar ges om svenska väljs som 
sorteringsspråk. Antalet webloggar på svenska uppgår för närvarande till 222 stycken. 
Vidare återfinns under denna information en länk till den weblog som är senast upplagd. 
Förutom denna möjlighet att ordna webloggarna efter språk är det för användarens del 
”browsing” som gäller.  
 
Ett utdrag ur listan: 
 

Blog Bloggare  Blogverktyg 
#blog Jonas Bengtsson Blogger 
08# - Notes From the Grey 
Notebook 

Jon Buscall Blogger 

32x32 Roger Åberg Blogger 
A Center ov Pestilence Pythagore Anonymous 

KSC 
Movable Type 

ab imo pectore Roland Aalto Blogger 
abracado.com Anja  Greymatter 
adermark.org Svante Adermark Burger 
Adventures in Perl-land Magnus Hultberg Movable Type 
alltom.tv Flera Movable Type 
anders' journal of occasional 
randomness159 

Anders Jensen-Urstad Movable Type 

 
4.1.2.3 WEBLOGS.SE 
 

                                                 
159 Ibid. 
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weblogs.se (tidigare blogs.unmade.com) är ytterligare ett ursprungligen svenskt 
weblogindex. Då det efterhand har smugit sig in både finska och norska webloggar är 
weblogindexet numera nordiskt. weblogs.se syftar till att fungera som en samlingsplats 
för nordiska weblogganvändare. Här finns nyhetsaggregering, en helpdesk och 
diskussionsforum. I skrivande stund fanns 1649 webloggar listade åt 719 användare och 
indexet har varit online i 668 dagar.160 RSS 1.0 och RSS 2.0 används. 
 
Användare kan pinga både manuellt (http://weblogs.se/ping.php) och automatiskt 
(http://ping.weblogs.se/) och RSS är nödvändigt för att webloggen ska listas på 
weblogs.se.161 Övrig metadata används inte av weblogindexet.  
 
De weblogs som finns listade i detta weblogindex är ordnade alfabetiskt, även siffror 
och andra tecken är listade. Vidare finns USA:s, Sveriges, Danmarks, Norges och 
Finlands flaggor bredvid den alfabetiska listan. Man kan gå direkt in via en flagga och 
nå de weblogs som finns i weblogindexet på det aktuella språket. Webloggarna listas 
således alfabetiskt och efter webloggens namn finns länkar till webloggens RSS-sats 
och till relaterade webloggar. Därefter visas tid och datum för senaste uppdatering. 162 
 
Efter uppdateringstiden finns en knapp, denna knapp länkar till mer information om 
respektive weblog. Här återfinns information om webloggens namn, URL, vilket WMS 
som använts, språk och arkiv. Vissa weblogs som skaparna av weblogindexet i fråga 
anser vara att rekommendera har ytterligare en liten knapp med en stjärna i. Denna 
knapp visar alltså att det rör sig om rekommenderad läsning.163 
 
Webloggarna finns även listade kronologiskt, det vill säga att de som uppdaterats senast 
är överst på listan. Det finns ytterligare en variant i weblogindexets listning och det är 
att de 20 populäraste webloggarna listas. Denna rankning baseras på hur många 
användare som lagt till respektive weblog i sin favoritlista. Ranking jämförs med 
föregående vecka. Färgen grön indikerar huruvida webloggen blivit mer populär den 
senaste veckan, rött indikerar en minskning och ljusgrå visar hur högt webloggen har 
rankats som mest.164 Weblogindexet har ytterligare en funktion, om användaren har 
svårt att bestämma sig för vilken weblog han/hon ska besöka finns det en knapp, 
”Slumpmässig sida”, om användaren klickar på denna länk skickas han/hon automatiskt 
till just en slumpmässig weblog. 
 
Som ett tillägg till att undersöka huruvida weblogindexen använder metadata har vi 
också i grova drag utrett deras möjligheter till att göra detta, genom att se om 
webloggarna i själva indexen använder metadata. Undersökningen har gått till på så vis 
att vi i de weblogindex vi valt att arbeta med tittat på 10 slumpvis (men aldrig samma 
weblog mer än en gång per index) valda webloggars metadata, antingen då placerad i 
filen till den webbsida som indexet länkar till, alternativt i en eventuell RSS antingen 
länkad på sidan eller i källkoden. Möjligheten att eventuellt utvinna information kring 
webloggen, så som titel, författare, innehåll manuellt utifrån dess textuella innehåll 

                                                 
160 Weblogs.se (2003) 
http://weblogs.se/mypage [2004-12-14] 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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finns ju givetvis men frågan rör sig kring eventuell metadata så det låter vi vara 
outforskat. Undersökningen ska dock betraktas som övergripande och mer som en skiss 
över hur det ser ut bland webloggarna, då den inte är särskilt omfattande eller detaljerad, 
och likaså inte innehåller information om meta|blog och sweblogs som i skrivande stund 
inte längre finns tillgängliga. 
 
Vad vi kan se utifrån vår undersökning är att RSS är det mest populära sättet att 
använda metadata.165 Generellt sett har de flesta någon form av metadata för att beskriva 
sin weblog, och dess innehåll, och den mest populära formen verkar ha kommit att bli 
RSS, troligtvis främst därför att ofta är de som skapat weblogindexen mycket insatta 
[förfs. egen tolkning av situationen] i den nya tekniken och framför allt därför att många 
weblogverktyg erbjuder nu mera automatiskt skapande av RSS-satserna och 
weblogförfattarna behöver inte veta mer än länken till satsen på deras egen webbplats. 
Troligtvis tack vare denna automatiska framställning av metadatan (då oftast, i de flesta 
fallen som RSS) finner vi förklaringen till varför så många använder sig av och har 
metadata i sina webloggar.  
 
4.1.3 WEBLOGINDEX : SUMMERING 
 
Övergripande kan man säga att weblogindexen syftar till att antigen bara samla weblogs 
eller samla weblogs utifrån (nationell) tillhörighet för att ge användare en möjlighet att 
finna weblogs med samma nationalitet, modersmål, och/eller intresse som de själva. 
Generellt erbjuds möjligheten att själv anmäla sin weblog till weblogindexet, om inte så 
sköts det oftast av weblogindexets skapare självt. 
 
Vad gäller strukturerna av weblogindexen så återkommer vi till vad som nämndes i 
början av detta huvudkapitel: weblogindexen är antingen kronologiska eller alfabetiska, 
och statiska eller dynamiska. Skillnaden mellan de statiska och de dynamiska 
weblogindexen är att de statiska ändras bara när weblogindexeraren vill men att de 
dynamiska på något vis justeras maskinellt. Vad man kan säga kring det alfabetiska och 
kronologiska aspekterna är att antingen är weblogindexets syfte att fungera som en slags 
lokal telefonkatalog med weblogs eller att tillhandahålla en lista av de senast 
uppdaterade webloggarna. 
 
Det vi under arbetet med denna uppsats kommit fram till i fråga huruvida webloggarna 
inkluderas i weblogindexen är att större delen av dessa vi har studerat har helt enkelt 
haft anmälan som metod för insamlandet av metadata. Användaren har fått anmäla sin 
weblog till weblogindexet och sedan pingat weblogindexet med mer information. 
Användaren skickar alltså ett e-brev till weblogindexet med information om 
webloggens titel, URL och RSS satsens URL. Därefter läggs webloggen in i 
weblogindexet helt baserat på titel. Övrig organisation av de weblogs som finns i 
weblogindexen utgörs av att vissa av indexen även sorterar efter webloggarens namn. 
Det kan också nämnas att de kronologiska weblogindexen har en viss skillnad vad gäller 
kontrollerna av webloggarnas uppdateringar, vilket genererar mellan indexen olika listor 
av senast uppdaterade weblogs. 
 
Metadata används kanske inte så som metadata en gång var tänkt att användas utan 
snarare främst i de kronologiska indexen för att hålla ordning på uppdateringar, medan 

                                                 
165 Se bilaga 3 
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själva informationen kring webloggarna läggs till manuellt av antingen 
weblogförfattaren eller weblogindexeraren. Det vanligaste är att weblogindexen listas 
med webloggens titel men i vissa fall registreras även webloggarens namn. Det svenska 
weblogindexet svenskt weblogindex är ett index vilket visar webloggens titel, 
webloggarens namn och vilket weblogverktyg som använts. Något som däremot varit 
mer populärt än vad vi från början anade, att använda till att skapa weblogindexens 
innehåll är RSS. Vad vi har kommit fram till är att RSS satserna används bland annat 
för att kontrollera när webloggen uppdaterades senast. Denna kontroll kan ske antingen 
via automatisk eller via manuell ping. RSS satserna används sedan för att skapa 
weblogindexen på det sätt att RSS satsen kontrolleras efter senaste uppdatering. Även 
titel på webloggen och författarens namn registreras. Ett weblogindex skapas sedan med 
hjälp av denna information. En annan typ av indexering tros vara möjlig i form av 
ämnesordsindexering. Denna indexering torde kunna göras genom att webloggaren själv 
får lägga in ämnesord i ett RSS fält. 
 
De svenska och danska weblogindexen kan summeras som följer: 
 
 Alfabetisk 

lista 
 

Kronologisk 
lista 

RSS 
 

Ping 
 

Danske Weblogs X  Nej Nej 
Blogbot  X Ja Ja 
meta|blog  X Nej Nej 
Sweblogs.com  X Ja Nej 
svenskt 
webbloggindex 

X  Indikerar om den 
listade webloggen 
använder RSS 

Nej 

weblogs.se X X Ja Ja 

Tabell 5. Tabell över de danska och de svenska weblogindexen. 

 
Av de sex weblogindex vi studerat är alltså tre danska och tre svenska. Tre av 
weblogindexen, Danske Weblogs, svenskt webbloggindex och weblogs.se är alfabetiskt 
ordnade. Fyra av weblogindexen, Blogbot, meta|blog, Sweblogs.com och weblogs.se är 
kronologiskt ordnade. weblogs.se består således av både en alfabetisk och en 
kronologisk lista. 
 
Fyra av de weblogindexen stödjer RSS, svenskt webbloggindex indikerar dock endast 
huruvida webloggen använder RSS eller inte. Det är bara två av weblogindexen som har 
pingfunktion, en av dem dansk och den andra svensk.  
 
Därmed kan vi säga att två av de tre danska weblogindexen är kronologiskt ordnade och 
ett är alfabetiskt ordnat. Situationen är den omvända vad gäller de svenska 
weblogindexen, här föreligger dock en avvikelse och det är att ett av de tre svenska 
weblogindexen listar sina weblogs både alfabetiskt och kronologiskt. Ett av de svenska 
weblogindexen är alltså alfabetiskt, ett är kronologiskt och ett är både alfabetiskt och 
kronologiskt. 
 
Vidare, gällande RSS, har endast ett av de danska weblogindexen denna funktion 
medan alla av de tre svenska weblogindexen har RSS-funktion, visserligen så visar det 
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ena indexet endast huruvida webloggen har RSS sats eller inte. Ping, en funktion som 
skulle kunna få mycket större betydelse för weblogindexen, återfinns bara i ett av de 
danska och ett av de svenska weblogindexen. 
 
Eventuella problem vid manuell indexering av weblogs är av rent teknisk natur. 
Användaren förstår inte hur man pingar eller hur man registrerar sig till weblogindexet. 
Detta är något som faller utan för ramen för denna uppsats och det är ingenting vi 
studerat närmare. I övrigt sker själva indexeringen av webloggens uppdateringar 
automatiskt genom robotar eller ping. 
 
Vi fann under arbetets gång att metadata i weblogs kan sägas fylla en mycket liten 
funktion, om den överhuvudtaget används så sker det enbart vid själva registreringen 
och därmed indexeringen av webloggen, för att den ska vara med i weblogindexet. De 
flesta av weblogindexen vi stött på, vara de svenska, danska, eller av annan nationalitet, 
erbjuder snarare ett formulär att fylla i för registreringen av webloggen, och även där 
visar sig metadata vara utan syfte. 
 
Vid själva skapandet av de kronologiska listorna över uppdateringar av webloggarna 
används inte metadata alls, och om några data användes för att indexera eller snarare 
sagt lista en weblog så var det den i själva texten, då till exempel datum, rubriker och så 
vidare eller en RSS sats, och de är något som blir allt mer populärt och vida använt. Alla 
de tre svenska weblogindexen stödjer RSS. Av de danska weblogindexen däremot är det 
bara ett, Blogbot, som stödjer RSS. 
 
Det som ligger till grund för själva listorna i de alfabetiska weblogindexen är alltså 
därför det som weblogförfattaren anger vid registreringen, och det som grundar de 
kronologiska weblogindexen är det samma dock med skillnaden att dessa har en robot 
som läser av webloggen med regelbundna mellanrum, denna letar då efter datum i själva 
texten eller ser på RSS satsen. 
 
Weblogindexen som stödjer RSS använder detta som grund för sin indexering av 
webloggarna. RSS satser skickas via ping till indexen och de, indexen, lägger därefter 
till tid och datum för uppdateringen. Det är till största del RSS som ligger som grund för 
den lilla indexering som faktiskt utförs i de weblogindex vi valt att titta på. 
 
Webloggarna placeras i indexen genom att de registreras hos respektive weblogindex 
vanligtvis via e-post. Många WMS erbjuder också möjligheten att pinga, och då 
dessutom till ett speciellt index – ett av de vanligaste är weblogs.com (både Textpattern 
och Movable Type erbjuder denna möjlighet). Pingfunktionen återfinns endast hos två 
av weblogindexen, ett danskt, blogbot, och ett svenskt, weblogs.se. Registrering av en 
weblog sker alltså vad gäller de danska och de svenska weblogindexen antingen via e-
post eller via en robot. Ping är en funktion som spelar roll för registrering och 
uppdatering i indexen. 
 
Av de sex weblogindex vi undersökt använder sig bara två av pingfunktionen. Dessa två 
är för det första det danska indexet Blogbot och för det andra det svenska indexet 
weblogs.se. De resterande fyra weblogindexen använder sig inte alls av denna funktion. 
Här samlas data, vilken ska registreras i indexet, i stället in på annat sätt. 
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Danske Weblogs är en alfabetisk lista av weblogs som blivit insamlade av personen 
bakom listan och registrerade av dem som anser sig höra hemma på denna lista. Snarlikt 
är fenomenet hos meta|blog som från början anammat Danske Weblogs lista och 
därefter erbjudit möjligheten för de ytterligare som vill vara med att registrera sig. 
Blogbot liksom svenskt webbloggindex, Sweblogs, och weblogs.se erbjuder i sin tur 
enbart möjligheten att anmäla sig själv till indexet, detta görs via e-post. 
 
I de av oss utvalda weblogindexen listas webloggarna inte på annat sätt än att de 
antingen ordnas alfabetiskt eller kronologiskt. Av de tre danska indexen är ett, Danske 
Weblogs, alfabetiskt och två, Blogbot och meta|blog, är kronologiska. När det gäller de 
svenska indexen är ett alfabetiskt, svenskt webbloggindex, ett kronologiskt, 
sweblogs.com och ett, weblogs.se är både alfabetiskt och kronologiskt. 
 

 Alfabetisk lista Kronologisk lista 
Danske Weblogs X  
Blogbot  X 
meta|blog  X 
Sweblogs.com  X 
svenskt webbloggindex X  
weblogs.se X X 

Tabell 6. Tabell över hur de olika indexen listas. 
 
Vissa av indexen, speciellt då de alfabetiska, erbjuder en möjlighet att se mer än en länk 
till webloggen och webloggens namn. Där visas även namnet på webloggaren, och 
dennes språk. Redan vid första anblicken av indexen finns en klassificering att se på, 
och det är den som hela weblogindexet innefattar: webloggarens hemland eller 
nationalitet. 
 
Weblogindexen kan alltså delas in i två grupper, alfabetiska och kronologiska index. De 
alfabetiska har då ofta en speciell samhörighet så som ett intresse, eller som de vi tittat 
på: nationalitet, hemland, och/eller språk. Dock ska nämnas att även de kronologiska 
indexens listade webbsidor har en gemensam nämnare i landstillhörigheten. 
 
Genomgående är också för de nordiska weblogindexen är att de innehåller i stort sett 
bara personliga weblogs, och att de alla är skapade av privatpersoner och inte 
organisationer eller företag. 
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5 DISKUSSION 
 
Målet med vår uppsats var att undersöka med hjälp av litteraturstudier och en analys av 
weblogindex huruvida traditionella indexeringsprocesser kan appliceras på ett 
weblogindex? Och därmed vilka eventuella nya indexeringsaspekter som kan 
identifieras? 
 
Lancaster tar upp tre punkter som han anser vara av intresse för ett IR system och dessa 
punkter är urval, beskrivning och återvinning. 
 

1. Den första punkten rör urvalet. Först väljer databasproducenten ut dokument ur 
dokumentpopulationen. De dokument som väljs ut är de som möter de kriterier 
som satts upp för den specifika databasen, ofta då ett särskilt ämne, men även 
dokumenttyp, språk, eller källa är vanliga kriterier. 

 
Omsatt till att gälla de weblogindex vi undersökt menar vi att webloggarna registreras 
hos weblogindexet, eller pingar till det och på så vis ger en signal att de vill delta i 
indexet. 
 
De weblogs som ingår i ett weblogindex möter, liksom dokument i en vanlig databas 
speciella kriterier, här ofta språk, nationalitet, eller specifikt ämne. Det finns också 
databaser som inkluderar alla weblogs som vill vara med, där finns alltså inget annat 
kriterium än att det ska vara en weblog. När det gäller de sex weblogindex vi studerat 
gäller nationalitet och/eller språk som huvudkriterium efter det faktum att för att en 
webbsida ska kunna registreras måste det vara en weblog. 
 

2. Den andra punkten Lancaster talar om är beskrivning. De dokument utvalda för 
inkludering i databasen måste beskrivas på flera sätt. Beskrivande 
katalogiseringsregler inkluderar författare, titel, källor och andra bibliografiska 
element medan indexeringsproceduren identifierar dokumentets ämne och 
abstractet summerar dess innehåll. 

 
Bland weblogs möts katalogisering, indexering och abstracting genom olika former av 
metadata eller genom en katalogpost som skapats vid registreringen av webloggen i ett 
index. Därför ansvarar weblogförfattaren själv för att uppgifterna tillgängliggörs, inga 
andra regler finns här än hur korrekt metadata ska skrivas. De svenska och danska 
weblogindexen fungerar precis så här och de former av abstracts som går att se är 
Blogbots utdrag ur de registrerade webloggarnas senaste poster, likaså tillåter flera av 
weblogindexen att en kortare förklaring till webloggens innehåll ingår i katalogposten. 
 
Denna andra punkt kan ses som kanske den mest tveksamma då vi under våra studier 
funnit att metadata, det vill säga det som motsvarar Lancasters beskrivning är det som är 
svårast att applicera på en weblog. Detta beroende på att vi fann under våra 
observationer att metadata inte var något som användes frekvent bland 
weblogförfattarna. Dock ska sägas att RSS också är metadata, och att detta är desto mer 
populärt – men också påpekas att RSS indexerar poster med datum, titel och innehåll 
och inte så mycket webloggen som helhet, det vill säga att RSS gör inte mycket för 
webbsidan, alltså webloggen, utan för dess innehåll, det vill säga texten. 
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Dokumenten, i dess fulla format, sparas senare i vad Lancaster kallar document store, då 
till exempel hyllorna på ett bibliotek. Weblogindexen sparar inga kopior av 
webloggarna eller deras poster utan de ger enbart länkar till webloggarna. Allt som 
skrivs i webloggarna förvaras alltså därför på sin originalplats och indexet fungerar 
enbart som en pekare till dessa. Denna punkt omsätts alltså på sitt eget speciella sätt på 
grund av att weblogs är elektroniska dokument, någon egentlig placering kan det därför 
inte vara tal om. 
 

3. Den tredje punkten Lancaster talar om är återvinning. Användarna av databasen 
har ett behov av en sökstrategi, vilken kan vara så enkel som att använda en 
ensam term från ett tryckt index eller kortkatalog, eller en mer komplicerad 
söksträng bestående av flera ord, detta för att söka i databasen. Vid en sökning i 
en databas vill man självklart finna poster som tillfredsställer 
informationsbehovet. Här kommer tankarna om recall och precision in. 
Lancaster säger att recall är förmågan att finna användbara dokument och att 
precision är förmågan att undvika icke-användbara dokument. 

 
Användarna av ett weblogindex gör redan en sökning i och med valet av weblogindex. 
Detta av den anledningen att indexen ofta har inriktats mot ett visst ämne. I övrigt är 
den vanligaste formen av sökning i ett weblogindex så kallad browsing, då de danska 
och de svenska indexen är kronologiska eller alfabetiska listor där användaren baserar 
sitt urval på tidpunkt då webloggen uppdaterades, eller webloggens eller författarens 
namn. Ett vanligt tillvägagångssätt i kronologiska index är att man har ett antal 
favoritweblogs och därför konsulterar indexet för att se om de är uppdaterade istället för 
att ”klicka” sig igenom länkarna till alla sina favoriter, för att finna att flera inte blivit 
uppdaterade. Kortfattat kan det ses som en ekonomisering. 
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Figur 2. Omarbetning av Lancasters figur så att den visar förutsättningarna för ett weblogindex. 

 
I ett weblogindex sker sällan en maskinell sökning, utan browsing tillämpas, vilket då 
bör ge en högre recall och precision eftersom användaren väljer ut dokumenten efter 
eget intresse och på egna premisser, det som dock kan ge upphov till att icke-relevanta 
dokument återvinns är brister i ”indexeringen” gjord av weblogförfattaren, ofta då 
vilseledande namn på webloggen eller ett opassande abstract till webloggen. Det kan 
alltså förekomma en del problem med hänsyn till precisionen.  
 
Vad vi har gjort här är att vi har anpassat Lancasters figur efter de förhållanden som 
råder för ett weblogindex. Den första punkten Lancaster tar upp är den om urval. Där 
Lancaster talar om ”selected documents” talar vi om utvalda weblogs beroende av 
ämne, nationalitet och så vidare. Dessa utvalda dokument, weblogs, är tagna ur ett större 
parti weblogs där alla ämnen och nationaliteter förekommer, detta motsvaras av 
Lancaster ”population of documents”. 
 

Weblogs Utvalda weblogs 
beroende av ämne, 

nationalitet etc. 

Weblogindex 

Indexering, 
katalogisering, och 

abstracting. 

Läsare, även 
kallade 

användare 

Sökstrategi 

Informations 
behov 

Dokument 
beskrivning 

Dokumentförvaring, d.v.s. 
webloggarnas URL. 
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Efter att detta urval gjorts följer Lancasters andra punkt, beskrivningen av dokumenten. 
Detta motsvaras av indexering, katalogisering och abstracting av de utvalda 
webloggarna. När denna beskrivning är gjord kan webloggarna placeras in i indexet. 
Det är inte webloggarna i sig som placeras in här utan deras URLer. 
Dokumentförvaringen, webloggarnas URL, utgör i sin tur det egentliga indexet. 
 
När nu webloggen är placerad i ett index gäller det för användaren att få tillgång till 
denna. Användaren har således ett informationsbehov, vilket leder till en sökstrategi, 
vilken i sin tur presenteras för indexet i form av en söksträng, eller i vårt fall mer troligt 
en browsing av indexet. Denna sökning resulterar därmed i ett visst antal träffar 
beroende av bland annat indexets omfattning och användaren är förhoppningsvis nöjd. 
Om detta sker, att användaren är nöjd med sökresultatet, har beskrivningen av 
webloggen i indexet varit lyckad. 
 
Browne talar om att ett webbindex ska ge för det första ett känt format att använda. 
Detta anser vi att weblogindexen gör då det i stort ser ut som ett vanligt index. Browne 
menar vidare att ett webbindex ska ge användaren till specifik information, vilket ett 
weblogindex gör, och direkt tillgång via enkelt klickande, även denna punkt motsvaras 
väl av de index vi studerat. Ett webbindex ska dessutom ge en snabb överblick över den 
tillgängliga informationen. Även detta är möjligt i ett weblogindex. Han anser att ett 
webbindex ger listor vilka är möjliga att browsa, det går utmärkt i ett weblogindex. 
Webbindex ska även ge tillgång till utvald information, att någon ansett dokumentet 
värt att indexera. I fråga om denna punkt möter weblogindexen vissa svårigheter då 
indexeringen antingen görs automatiskt eller inte alls. Ett webbindex ska ge användaren 
möjlighet att välja mellan olika alternativ i form av underavdelningar, något som finns i 
vissa av weblogindexen. Slutligen menar Browne att ett webbindex ger korsreferenser 
för ytterligare information och även denna punkt är möjlig i ett weblogindex. Således 
kan vi säga att av Brownes åtta punkter motsvarar de weblogindex vi undersökt 
åtminstone sju. 
 
Vad gäller nya aspekter på indexering har vi uppmärksammat behovet av att utveckla 
bruket av ämnesindexering. Detta kan visa sig vara särdeles lämpligt när det gäller att 
indexera weblogs då dessa ofta innehåller flera för läsaren, webloggaren, intressanta 
ämnen. Om dessa skilda ämnen kunnat indexeras var för sig hade det varit lättare att 
återvinna dem i ett IR-system, då till exempel ett weblogindex. En sak som är ny för 
weblogs är det att varje inlägg i en och samma weblog kan handla om vitt skilda ämnen, 
exempelvis kan ett inlägg beröra den politiska situationen i Irak och ett annat inlägg kan 
liknas mest vid ett dagboksinlägg. Det är i detta fall ämnesindexeringen får som störst 
betydelse. Att alla inlägg i en weblog förses med tid och datum banar även det väg för 
nya metoder för tillfredsställande indexering. Med hänsyn till indexeringen av en 
weblog i övrigt så skiljer den sig inte nämnvärt från indexeringen av ett dokument i 
tryckt format. Även bildindexering skulle kunna vara intressant för en fullständig 
indexering av en weblog, 
 
Då vi i början av uppsatsen funderar kring weblogsspecifik metadata som det 
vedertagna för att tillägna en weblog och dess innehåll katalogiseringsbara data noterar 
vi att där ett flertal olika typer av weblogspecifik metadata att välja mellan, ingen av 
dessa används av de weblogindex vi analyserat. Först och främst finns den vanliga 
metadatan, alltså den som placeras mellan <head></head>. Denna variant av 
metadata är vanligast när det gäller elektroniska dokument. Dublin Core är en typ av 
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metadata och den är satt att fungera som standard. Dessa sorters metadata har i 
praktiken ingen relevans för en weblog då webloggaren över lag inte använder metadata 
överhuvudtaget. 
 
Det finns idag även metadata framtagen för speciellt för weblogs. En typ av 
weblogspecifika metadata är WMDI. Dessa metadata tillsammans med ytterligare en 
variant, Blogchalking, är framtagna särskilt för weblogs och grundas på tanken om att 
även webloggarens geografiska placering kan vara av intresse att ha med i metadata. 
Det har funnits ytterligare en variant av weblogspecifika metadata och det var Core 
Weblog Metadata Standard. Dessa metadata existerade när vi inledde arbetet med denna 
uppsats men försvann under arbetets gång. Även här var det geografisk placering av 
webloggaren som stod i fokus. Detta att vilja placera webloggaren geografiskt har sitt 
ursprung i intresset av att veta om till exempel din granne har en weblog. Intresset för 
en viss stad eller ett visst land kan ge anledning och förutsättningar för en geografisk 
placering. 
 
En variant av metadata som synes särdeles lämplig för weblogs är RSS. Dessa metadata 
finns vanligtvis automatiskt i flera av de största weblogmjukvarorna, de så kallade 
WMSen, till exempel Movable Type, Blogger, och Textpattern. RSS är egentligen bara 
webloggens titel, URL och ett abstract. Även ämnesord torde kunna läggas till i denna 
RSS-sats och det skulle göra indexeringen av weblogs åtskilligt mycket enklare. 
 
Av de weblogindex vi undersökt använde fyra av dem RSS. Av de danska indexen var 
det bara ett, Blogbot, som använde RSS. Av de svenska däremot använde två, 
Sweblog.com och weblogs.se, RSS. Det tredje svenska indexet använde själv inte RSS, 
däremot anges det här vilka weblogs som innehåller en RSS-sats. 
 
Syftet med att skapa ett weblogindex är att samla weblogs på ett och samma ställe så att 
de som söker efter weblogs ska finna alla de kan tänkas vara intresserade av, detta 
genom att indexen ofta är specialiserade på ett speciellt område. När en användare väl 
börjat visa intresse för just weblogs är detta ett publiceringssystem som han/hon gärna 
återvänder till. Det kan då vara av intresse att finna ett stort antal weblogs på samma 
ställe, i ett index. 
 
Syftet med indexering är att beskriva ett dokument för att på detta sätt kunna ge tillgång 
till dokumentet. Användaren ska ges möjlighet att söka på olika ingångar, acess points. 
Som exempel på sådana ingångar kan vi nämna titel, nyckelord och ämne. När det gäller 
weblogindexen har indexeringen alltså syftat till att ge webloggarna flera olika ingångar 
vilka ska vara sökbara. När det gäller de index vi undersökt motsvaras dessa ingångar 
av först och främst titel men även webloggarens namn och geografiska placering. 
 
Att de weblogindex vi undersökt indexeras automatiskt, med automatiskt menar vi att 
det inte sker en granskning av den till indexet tillförda informationen då processen inte 
involverar en utbildad indexerare, har sina nackdelar. Då en weblogs titel inte alltid 
säger så mycket eller ibland rent av är missvisande är ett av problemen med automatisk 
indexering. En fördel med denna form av indexering är att den inte kräver att någon 
sitter och gör arbetet för hand, det är alltså arbetsekonomiskt. 
 
När vi inledde vår uppsats antog vi till viss del att antingen finna att där var stora 
skillnader mellan traditionell indexering och webbindexering, eller inga alls. Munson 
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menar att webbindexering skiljer sig från vanlig indexering bland annat genom att 
skapandet av indexet sker automatiskt, resultaten presenteras i form av en lista och 
genom att indexen länkar direkt till dokumenten i listan. När det gäller de weblogindex 
vi studerat så sker skapande av dem manuellt i och med att webloggaren själv måste 
anmäla sin weblog till indexet. Vidare är det så att weblogindexen väl motsvarar den 
andra punkten om metoder att presentera resultat på. Weblogindexen presenterar sina 
resultat i ett index ordnat antingen efter titel eller när webloggen uppdaterades senast. 
När det gäller den tredje punkten så kan vi säga att även denna motsvaras väl av 
weblogindexen då de länkar direkt till själva webloggen. I indexet är det endast de 
enskilda webloggarnas URL som listas. 
 
Browne talar om fördelarna med ett webbindex, han skriver att det är för användare ofta 
ett känt format, att det ger tillgång till specifik information, och det genom ett enkelt 
klickande på en länk; att ett index ger en överblick av tillgänglig information, och 
dessutom visar andra informationsalternativ. Han skriver också att ett webbindex ger en 
lista möjlig att browsa, precis så som ett weblogindex är ett index vilket användaren kan 
browsa för att sedan välja ut den information han eller hon söker. Browne menar också 
att ett webbindex ger tillgång till utvald information, som någon (eller något – då ofta 
en robot) ansett vara intressant att indexera. Med hänsyn till weblogindex är det 
skaparen av weblogindexet eller de som anmält sig till det som avgör vad som är värt att 
höra till indexet. Själva urvalet till weblogindexet sker som vi noterat tidigare ofta 
genom ämnes- eller nationalitetstillhörighet. 
 
Indexeraren måste, enligt Browne, bestämma sig för hur utförligt dokumentet ska 
beskrivas. Detta ska beslutas utifrån tre punkter. Den första punkten rör klientens krav 
och budget, denna punkt berörs inte alls av de weblogindex vi studerat då de inte har 
något kommersiellt syfte. Den andra punkten som nämns rör hur ofta indexet ska 
uppdateras. Här kommer RSS och ping in i bilden. Då dessa två är automatiska 
funktioner vilka alltså gör att de som skapar weblogindexen inte behöver fundera 
närmare på denna punkt. Den tredje och sista punkten berör användarens behov. När det 
gäller weblogindexen kan vi säga att de är väl anpassade efter de tänkta användarnas 
behov. Webloggarna vilka ingår i indexen listas antingen kronologiskt eller alfabetiskt. 
Webloggens titel och URL visas. Användaren kan browsa hela listan med weblogs. 
 
Lancaster talar om att skaparen av en webbsida ibland ges möjlighet att välja vad som 
ska indexeras i och med att metataggar kan läggas till dokumentet. Även vad gäller 
weblogs torde detta kunna göras. Vi menar att det till exempel är fullt möjligt att lägga 
till egna ämnesord i en RSS-sats. Något som en del av de weblogindex vi studerat 
använder är ”crawlers” eller ”intelligenta agenter”. Detta är två funktioner vilka 
automatiskt bland annat känner av huruvida en webbsida uppdaterats eller inte. Vissa av 
weblogindexen har detta som grund för uppdateringen och ordnandet av sitt eget index, 
detta gäller de som är kronologiskt ordnade. 
 
Enligt Lancaster anses indexering av elektroniska resurser vara slöseri med tid då de 
hela tiden förändras. Det är just detta med den kontinuerliga förändringen som ligger till 
grund för många weblogindex. Indexen listar kronologiskt och det är därmed av största 
intresse att indexera dessa poster. Ibland kan en weblogs separata poster ha helt skilda 
ämnen och det är detta som är den del i det som är nytt med denna form av elektronisk 
publicering. Att dessa weblogs, och även de specifika posterna, indexeras är av stor vikt 
för återvinnandet av dem. 
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Liksom många faktorer påverkar en databas betydelse påverkar många även ett 
weblogindex relevans. Dessa kan bland annat sägas vara titelval, abstracting, 
registrering i ett passande index och indexets förmåga att känna av uppdateringar. 
meta|blog använder en sannolikhetsalgoritm och denna läser av hela den registrerade 
URLens uppdateringar vilket innebär att även om webloggen inte uppdateras men dess 
layout eller annat innehåll gör så registrerar meta|blog uppdateringen, något som kan 
vara vilseledande. 
 
Konsekvenserna av att meta|blog inte stödjer RSS är att indexet därför är lite omodernt i 
förhållande till de andra weblogindexen. Ytterligare ett problem som vi noterat är att 
meta|blog roboten och dess sannolikhetsalgoritm inte alltid håller måttet på det viset att 
när en förändring i layouten har ägt rum visas det som om en weblog uppdaterats. Det 
kanske vanligaste problemet är skiftet från söndag till måndag. Många weblogs visar 
vecka för vecka på sin första sida och när det går från söndag till måndag skiftar 
webloggen automatiskt till en ny vecka, vilket gör att många av de i meta|blog  
registrerade webloggarna ser ut att ha uppdaterats 0.00 söndagsnatt. 
 
Under arbetets gång observerades att metadata av typen Dublin Core inte används i 
särskilt stor utsträckning av olika anledningar som kan tros vara att webloggaren inte 
brydde sig, inte kunde, eller helt enkelt inte ville. Metadata har också vid observationer 
visats spela liten roll vid återvinning av information i sökmotorer då dessa snarare bryr 
sig om rankning efter popularitet och inte efter uttömmande indexering. Dagens 
sökmotorer återvinner även dokument som inte innehåller metadata och då anses dessa, 
metadata, vara onödigt. Om användaren däremot redan behärskar skapandet av olika 
metadata så tycks inkluderandet av dessa inte vara lika onödigt. För en användare som 
inte behärskar HTML och metadata är det ett tidsödande arbete att inkludera metadata i 
sin weblog. Däremot har RSS visat sig vara av större betydelse. RSS verkar inte vara så 
utpräglat bland de danska webloggarna då egentligen bara Blogbot använde sig av RSS 
satser. I RSS har webloggaren däremot fått tillgång till en enkel typ av metadata som, 
om han/hon använder vissa WMS, genereras automatiskt varje gång webloggen 
uppdateras. Därför skulle det kanske däremot kännas mer viktigt att utveckla fler 
element till RSS satserna, vilket redan nu är fullt möjligt. 
 
Ytterligare en faktor som kan spela in vid indexeringen av en weblog är webloggens 
unika design, alltså att varje inlägg kan ha ett eget ämne. Detta är ett problem som inte 
berör de weblogindex vi studerat då de överhuvudtaget inte bryr sig om 
ämnesindexering. De weblogindex som har ämneskategorier, till exempel weblogs.com, 
ställs inför detta problem med att olika poster i en och samma weblog kan beröra olika 
ämnen. 
 
Hur ämnesbaserade weblogindex hanterar dessa problem vid indexering kan vara 
någonting att studera närmare i en annan uppsats. Om detta skulle innebära att 
metadatan får en större roll är tveksamt, då WMSen erbjuder intern kategorisering av 
posterna med av weblogförfattaren egna skapade kategorier, och dessa är de mest 
troliga till att bli ämnen för en utveckling inom kategoriseringen. Denna möjlighet att 
skapa kategorier är något som både Movable Type och Textpattern erbjuder, med 
tillägget att varje post kan tillägnas en primär och en sekundär kategori. Movable Type 
erbjuder också möjligheten att ge posterna nyckelord, främst kanske för användning i 
den interna sökmotorn som medföljer WMSet, men kan även placeras som en MT 
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tagg166 inom <meta name="keywords" content="<$movable type tag$>" /> och där 
generera unika nyckelord inom metadata för varje posts unika sida. 
 
Dock kan vi ju redan se att Lancasters punkt om beskrivning, vilken innefattade 
indexering, abstracting och katalogisering, plötsligt får en ökad betydelse för att placera 
webloggen i ett index. 
 
För att avsluta våra resonemang rörande metadata och weblogindex vill vi säga att så 
som vi ser det har en specifik metadata för just weblogs inga förutsättningar vare sig för 
att bli till och eller för att fungera, detta beroende på att inte ens den grundläggande 
metadata, som till exempel Dublin Core är intressant för webloggarna. 
 
Lancaster menar att den gemensamma nämnaren för det som ska indexeras är det 
viktigaste, det vill säga i fråga om weblogs: ämnet, nationalitet eller vad än som 
grupperar webloggarna tillsammans. Dock bör också nämnas att vissa weblogindex 
verkar aspirera till att indexera hela, vad Lancaster kallar, dokumentpopulationen. Men 
för att ett weblogindex ska fungera krävs det också att titeln på webloggen är känd, då 
det verkar vara vanligast att organisera själva listan som indexet utgör efter just 
webloggens titel. Lancaster går vidare med steget att beskriva dokumenten, och det 
finns således även i ett weblogindex en viss poäng i att veta vem som är författare till 
webloggen och vad webloggens ämne är. Vad gäller de index vi studerat är även 
webloggarens nationalitet av intresse, detta av den enkla anledning att det är ofta på 
basis av nationalitet som weblogindexen skapats. 
 
Metadata som på något sätt hamnat utanför, därför att inte weblogindexen och 
weblogförfattarna använder det, fyller ändå en funktion, då vissa data behövs för att 
skapa ett index. Dock kan det sägas att det enda som egentligen behövs till ett 
weblogindex är URLen till webloggen, ett weblogindex i sin renaste form motsäger 
således idén om att indexering syftar till att beskriva ett dokument för att på så vis 
kunna ge tillgång till dokumentet. Indexanvändaren vill oftast ha något mer än en URL 
för att locka honom eller henne att klicka vidare och läsa webloggen, där kommer alltså 
ytterligare data och en mer utförlig indexering in i bilden. Denna sker ju dock ofta av 
weblogförfattaren själv i och med registreringen till ett index. 
 
Men utifrån dessa metadata, och den kunskap vi fått i katalogisering och indexering 
under våra studier har vi därför grundat vårt förslag på vad som behövs för att beskriva 
en weblog, må det var i metadataform eller en katalogpost i ett index, maskinellt skapat 
eller av mänsklig hand: 
 

1. Webloggens unika ID URLen (och gärna ISSN för att möjliggöra ytterligare 
indexeringar i andra index, till exempel en bibliotekskatalog). URLen är som vi 
nämner det enda som egentligen behövs för att skapa ett index. 

 
2. Webloggens titel, då denna i tillägg till URLen är det viktigaste elementet för att 

beskriva webloggen. 
 

                                                 
166 WMSet Movable Type har en egen uppsättning av ”HTML” taggar, för att utföra olika funktioner i 
systemet självt, att placera i webloggens dokument. 
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3. Webloggens författare, vilket här syftar till att ge webloggen ett ”ansikte” – 
kanske är weblogförfattaren redan känd i andra kretsar och det kan också därför 
vara intressant att veta vem han eller hon är. 

 
4. En beskrivning av webloggens innehåll och syfte, ett abstract. Tillsammans med 

de tre ovanstående punkterna bildar denna en grupp av fyra kategorier som 
behövs för att på ett enkelt och tillfredsställande sätt beskriva en weblog. 

 
Följande punkter ger en utförligare beskrivning av en weblog, men har inte samma 
nödvändighet som ovanstående punkter.  
 

5. Ämnesord för att representera webloggens innehåll. Detta för att vid en 
indexering i ett index med en sökmotor ge möjlighet att söka på individuella 
termer som kan sägas representera webloggens innehåll och syfte. 

 
6. Webloggarens geografiska placering. Det kan vara av intresse att veta varifrån 

webloggaren kommer. 
 

7. Språket som webloggen skrivs på, för att underlätta en urvalsprocess för 
användaren (weblogläsaren) vid en sökning/browsing, det är som bekant inte så 
stor idé att klicka vidare till en weblog på ett språk som man inte förstår. 

 
8. URLer till de enskilda posterna, om man i enlighet med Browne vill få tillgång 

till mer specifika delar av webloggen. 
 

9. Webloggens publikationsdatum, likaså de enskilda posternas datum och tid. 
Denna punkt får en stor betydelse om man väljer att agera i enlighet med 
ovanstående punkt, då webloggen internt kommer att organiseras som en 
kronologisk lista av länkar till poster. 

 
Dessa punkter kan antingen finnas i form av metadata, RSS, eller tillägnas webloggen 
vid en registrering av denna till ett index. Dessa punkter anser vi skulle ge en betydligt 
mer korrekt återvinning av webloggen i både ett alfabetiskt så väl som kronologiskt 
index, då till exempel ett abstract skulle eliminera tidigare nämnda problem med 
missvisande titlar, alla punkterna skulle ge många möjliga access points och 
kombinationer för en god återvinning eller browsing. 
 
Vad man dock behöver ha i åtanke är att vi utgått i vår uppsats från traditionella 
indexeringsmodeller, det vill säga hur man skapar ett index – vårt förslag till vad ett 
weblogindex rimligtvis bör innehålla fokuseras också på dessa tidigare nämnda 
processer omsatt till webben. I en vardagssituation bland indexets användare, det vill 
säga människor varav rimligtvis en majoritet är utan utbildning i indexering, ser indexet 
annorlunda ut. Det som synes logiskt för effektiv informationsåtervinning är inte alltid 
det som användaren vill ha eller förstår – här kommer indexets grafiska utseende in, den 
tidsekonomiska frågan i form av: hur hittar jag snabbast det jag söker, hur vet jag om 
min favoritweblog är uppdaterad, och att den denna gång innehåller något jag är 
intresserad av att läsa? 
 
Vi menar således att traditionella indexeringsprinciper mycket väl kan appliceras på ett 
weblogindex. Lancasters första punkt rör urvalet av det som ska ingå i det slutliga 
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indexet. När det gäller weblogindex menar vi att detta urval kan vara av stor vikt, 
beroende på vad det specifika weblogindexet inriktat sig på. Vad vi menar är att urvalet 
till de weblogindex vi studerat utgörs till största del av geografisk placering av 
weblogförfattaren. Det är weblogförfattaren själv som anmäler sin weblog till indexet 
men, som Lancaster säger, de dokument som väljs ut är de som uppfyller de kriterier 
som satts upp för den specifika databasen. Ett särskilt ämne, men även dokumenttyp, 
språk eller källa är vanliga kriterier. Det finns ju ingen poäng i att weblogförfattaren 
anmäler sin weblog till ett index som inte är relevant, till exempel är det meningslöst för 
en weblog på svenska att bli anmäld till ett weblogindex på tyska, detta då merparten av 
de som använder det tyska weblogindexet sannolikt inte talat svenska. 
 
Vad gäller Lancaster andra punkt, beskrivning, är det naturligtvis av största vikt att 
webloggen beskrivs på ett rättvisande sätt. Webloggen riskerar annars att inte bli besökt. 
Det som bör beskrivas i ett weblogindex är som vi tidigare talat om framför allt 
webloggens namn/titel, dess URL, dess innehåll och syfte – ett abstract. Även 
weblogförfattaren själv kan vara intressant att presentera i beskrivningen. Dessa olika 
typer av beskrivningar är de som skapar dokumentrepresentationerna som används i 
databasen, alltså det är dessa beskrivningar som sedan återfinns i weblogindexet.  
 
Återvinningseffektivitet, Lancasters tredje punkt, är även den applicerbar på ett 
weblogindex. Det är naturligtvis så att de som använder indexet måste kunna hitta vad 
de söker. Vid en sökning i en databas vill användaren självklart finna poster som 
tillfredsställer informationsbehovet. När det gäller weblogindexen återfinns denna punkt 
i weblogindexets utseende, vilket självfallet varierar. Vissa index gör de weblogs som 
ingår sökbara på flera olika sätt. Som exempel kan nämnas titel, språk, tid för 
uppdatering med mera. Det finns även de weblogindex som bara har en enda sökväg för 
att återvinna de weblogs som ingår. Dessa weblogindex baseras uteslutande på när 
webloggen senast uppdaterades. Visserligen är det så att bland de weblogindex vi 
studerat har det redan gjorts ett urval, punkt ett, och en beskrivning, punkt två. Dessa 
två punkter spelar in i punkt tre. Även om weblogindexet kanske endast listar de 
weblogs som ingår genom när de uppdaterades senast så är webloggen ju redan med i 
det specifika indexet på grund av till exempel dess språk. Vidare så gör 
weblogförfattaren en beskrivning av sin weblog och även denna beskrivning återfinns i 
weblogindexet. 
 
5.1 FRAMTIDA FORSKNING I ÄMNET 
 
Vad gäller framtida forskning inom området så kvarstår ju ännu de internationella 
weblogindexen och de nationella indexen utöver de vi tagit upp i denna uppsats. Som 
exempel på framtida forskning kan vi nämna studiet av ett ämnesbaserat weblogindex, 
dels med förutsättningar för att ett sådant index ska kunna fungera och dels hur då 
ämnesindexeringen går till. Likaså känns det fasligt aktuellt att göra en användarstudie 
för att få veta hur de, som faktiskt ska använda indexen, vill att de ska se ut och fungera. 
 
Vi själva fastnar lite för tanken att göra en användarstudie kring resonemanget vad ett 
index bör innehålla. Vi försöker göra en liten studie genom att fråga olika författare som 
har sina weblogs med i de olika indexen, detta misslyckas dock när vi bara får in två 
svar, därför funderar vi själva vidare på vad vi vill som personer vill se, och försöker 
därför lägga våra kunskaper kring indexering åt sidan. För oss känns namnet på 
webloggen och URLen som självklara inslag, likaså dess ämne; författarens namn känns 
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egentligen inte viktigt förrän man läst webloggen så många gånger att den blivit ett 
dagligt ”måste” och man vill veta mer. Eftersom det finns två typer av index, 
kronologiska och alfabetiska, känns de ovanstående punkterna som tillräckliga för ett 
alfabetiskt sådant, medan vi i ett kronologiskt index gärna vill se datum, och även 
klockslag, för posternas tillkomst, likaså ett utdrag ur dessa för att veta om vi vill gå 
vidare från indexet till den aktuella webloggen och posten. Även en tanke kring att få 
veta webloggens, eller snarare dess författares, uppdateringsfrekvens hägrar – 
uppdateras den dagligen, flera gånger om dagen, eller någon gång i veckan? Något vi 
också funderar över och dessutom stött på är ett statiskt kronologiskt index baserat på 
ämne/nationalitet167, alltså ett index som sorterar weblogs utifrån nationalitet och när de 
först kom till – detta rubbar lite på vår tanke att kronologiska index är de mer 
dynamiska, vilket de oftast är, som visar webloggarnas uppdateringar. Vilket för 
tankarna vidare till att en gång utveckla begreppen till statiskt och dynamiskt 
kronologiska, eventuellt respektive alfabetiska, index. 
 
Vidare skulle en utvärdering av exempelvis användarvänligheten hos indexen kunna 
studeras. Respektive weblogindex gränssnitt skulle kunna utvärderas för att förbättra 
användarvänligheten. 
 
Även kring fenomenet weblogs i sig finns ett stort antal möjliga framtida 
frågeställningar. En som vi tycker är särskilt intressant är hur sätten att använda WMS 
har förändrats. Under det senaste året, i samband med kameramobiltelefonernas 
uppkomst, har även en ny slags weblog kommit, där man använder sitt WMS men 
skriver posterna med mobiltelefon, eller fotograferar, och skickar dem till WMSet som 
sedan publicerar det i webloggen. Som exempel kan vi nämna en av Nokias nyare 
telefoner, Nokia 7610, som är utrustad med vad företaget kallar ”Lifeblog”, se 
www.nokia.com/lifeblog. Detta banar naturligtvis väg för andra uppsatser och liknande. 
 
 
 

                                                 
167 För exempel på ett statiskt kronologiskt index se: Danske weblogs i dato orden 
(http://spontek.dk/weblogliste.htm) 
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6 SAMMANFATTNING  
 
Det har på senare år uppkommit ett flertal helt nya elektroniska publiceringssystem och 
ett av dem är webloggen. Då detta system har vissa speciella karaktäristika kan det 
finnas anledning att studera de index som skapats särskilt för weblogs. De weblogindex 
vi har valt att studera är tre danska och tre svenska index. Då det finns flera olika typer 
av weblogs har vi valt att endast titta på dem som är av en mer personlig karaktär. Syftet 
med denna uppsats har varit att studera hur weblogs kan placeras i ett index. Vi har 
undersökt hur och om metadata använts, och i så fall vilken form av metadata som 
använts för att skapa dessa index. 
 
Vidare har vi valt att undersöka hur dessa skandinaviska weblogindex förhåller sig till 
gängse processer och principer för indexering och index i allmänhet. Vi har således 
beslutat oss för att undersöka i vilken grad de weblogindex vi valt ut förhåller sig till 
F.W. Lancasters processmodell över traditionella index och indexering. Lancaster 
arbetar utifrån tre punkter vilka kan beskriva indexeringens roll inom IR och kan 
kortfattat förklaras som: urval, beskrivning och återvinning. Vad gäller våra metodval 
har vi haft ett par olika metoder parallellt. Anledningen till detta är dels att olika 
metoder helt enkelt har varit lämpliga för olika delar av uppsatsen. 
 
En weblog är en webbsida som uppdateras ofta, gärna varje dag. Inläggen är korta och 
koncisa. Vad som särskiljer en weblog från en vanlig webbsida är att de som besöker 
sidan ges ofta möjligheten att kommentera inläggen, och dess publiceringssätt. En 
funktion som visat sig spelar stor roll för uppdateringen av ett weblogindex är ping. 
Denna funktion skickar ut ett meddelande till indexservern varje gång webloggen 
uppdaterats och indexet lägger då automatiskt upp webloggen på listan över senast 
uppdaterade weblogs. 
 
Den metadata vi inriktat oss på i denna uppsats är den som finns mellan 
<head></head>. Även RSS kom vi emellertid att studera närmare då det visade sig 
spela en avgörande roll för skapandet av ett weblogindex. Vidare består Dublin Core av 
15 grundelement vilka kan delas in i tre större grupper. Varje element kan sedan byggas 
ut ytterligare med hjälp av så kallade kvalificerare. Det finns även weblogspecifik 
metadata. WMDI är en grupp som arbetar för att anpassa metadata till weblogs. 
Elementen är i stort sett de samma som i Dublin Core men det finns vissa tillägg för att 
underlätta beskrivningen av en weblog. Många av dessa fält bör vara valfria och bara de 
absolut nödvändigaste, titel, URL och uppdatering, bör vara obligatoriska. En annan 
weblogspecifik metadata är Core Weblog Metadata Standard. Blogchalking är en annan 
weblogspecifik typ av metadata. Denna variant har som främsta syfte att ange 
geografisk belägenhet, vilket är något gemensamt för den weblogspecifikametadata som 
vi studerat. 
 
RSS används i princip för att distribuera nyheter eller innehållet på nyhetsliknande 
webbplatser, weblogs. RSS består i grund och botten av tre saker, en artikels rubrik, 
URL och en sammanfattning av dess innehåll, ett abstract. RSS-medvetna program, 
news aggregators, kan regelbundet kontrollera om det skett några förändringar, 
uppdateringar, av RSS-satsen och om så är fallet registrera dessa och märka upp dem 
med tid och datum. Denna funktion har visat sig spela en avgörande roll för några av de 
index vi har valt att studera.  
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Indexering på Internet innebär i vårt fall av i huvudsak web crawlers som kryper runt på 
webben och hämtar in information till sökmotorn eller indexet. Insamlingen till indexet 
sker vanligtvis med hjälp av pingfunktionen eller med hjälp av en robot, web crawler.  
 
De index vi valde ut är de danska Danske Weblogs, Blogbot och meta|blog, och de 
svenska Sweblogs.com, svenskt webbloggindex och weblogs.se. Danske Weblogs är 
alfabetiskt ordnat efter webloggens namn men kan även sorteras efter webloggarens 
namn, hemort eller språk. Blogbot använder sig av RSS. Om användaren inte har RSS 
kan även indexets egna kommentartaggar användas. Meta|blog är en robottjänst som 
kryper runt bland de weblogs som finns med i Danske Weblogs lista, roboten publicerar 
sedan de sidor som uppdaterats. Meta|blog stödjer inte RSS. Sweblogs.com är ett index 
som sorterar sina weblogs kronologiskt. För att inkluderas i detta index måste 
webloggen ha en RSS-sats. Detta index visar endast webloggens titel, URL och RSS-
satsens URL. Svenskt webbloggindex är även det alfabetiskt ordnat. Här visas även 
webloggarens namn och vilken typ av WMS som använts. Detta index stödjer RSS. 
weblogs.se är det sista weblogindex vi har studerat. Detta index stödjer RSS. 
Användaren kan även pinga indexet antingen manuellt eller automatiskt. Indexet är både 
ordnat alfabetiskt och kronologiskt. 
 
Vad gäller resultaten av undersökningen inleder vi med att säga att när det gäller 
Lancasters tre punkter så stämmer de weblogindex vi studerat in ganska väl på dessa 
punkter. Lancasters första punkt som rör urval menar vi motsvaras av indexen genom 
att webloggarna registreras hos weblogindexen antingen via registrering hos indexet, e-
post eller via ping. De kriterier som webloggen måste möta för att få ingå i respektive 
index är först och främst att de måste vara weblogs och sen därefter kommer 
nationalitet, ämne eller liknande. När det gäller punkt nummer två, beskrivning består 
denna beskrivning av weblogs av olika varianter av metadata, vanligtvis RSS. 
Webloggarna sparas i sig inte ner i indexen utan indexen är egentligen en lista med 
pekare till webloggarna som finns i det. Vad gäller punkt nummer tre, återvinning, så 
motsvaras denna i weblogindexen av browsing, en sökstrategi som är mest lämplig på 
grund av indexens konstruktion, att de enbart är kronologiska eller alfabetiska. Då 
browsing är den huvudsakliga sökstrategin är både precision och recall höga på grund 
av att användaren väljer ut weblogs efter eget intresse. Vilseledande titlar på weblogs 
och liknande problem förekommer dock och detta ger i sin tur upphov till att en del 
icke-relevanta weblogs återvinns. De skandinaviska weblogindexen indexerar inte sina 
weblogs mer än att de ordnas alfabetiskt respektive kronologiskt. Metadata används 
generellt inte alls bland de weblogs som finns listade hos de skandinaviska 
weblogindexen. Detta tror vi har sin grund i att det för användaren känns överflödigt då 
söktjänsterna kan återvinna webloggen i vilket fall RSS däremot, vilket visserligen är en 
form av metadata, används flitigare, detta förklarar vi genom att många av dagens 
weblogmjukvaror innehåller automatisk RSS-generering. Eventuellt problem vid 
indexeringen av en weblog är av rent teknisk natur, användaren förstår inte hur man 
registrerar sin weblog eller pingar. De weblogindex vi studerat har alla samma 
insamlingsmetod, användaren får själv anmäla sin weblog och sedan skickas antingen 
en ping eller så söker en robot igenom webloggarna för att se om de blivit uppdaterade. 
Vid återvinningen av weblogs är det alltså i första hand RSS som gäller. Övriga former 
av metadata och framför allt de weblogspecifika varianterna har liten eller ingen 
möjlighet att slå igenom då det över lag inte används metadata överhuvudtaget. RSS-
satserna kan däremot tänkas kunna utarbetas så att de kommer att innehålla mer 
information.
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BILAGA 1 
 
LÄNKAR 
 

1. All the web | http://www.alltheweb.com 
2. Alpha-3 code (ISO 639-2:1998) | http://www.loc.gov/standards/iso639-

2/langhome.html 
3. Altavista | http://www.altavista.com 
4. Blogbot | http://www.blogbot.dk 
5. Blogchalking | http://www.blogchalking.tk 

 
6. Blogdex | http://blogdex.media.mit.edu 
7. Blogger | http://www.blogger.com 
8. Blogosphere Ecosystem, The | http://www.truthlaidbear.com/ecosystem.shtml 
9. Danske Weblogs | http://www.armarium.dk/weblog/danskeblogs.php 
10. Danske weblogs i dato orden | http://spontek.dk/weblogliste.htm 

 
11. Daypop | http://www.daypop.com 
12. DCMI Type Vocabulary | http://dublincore.org/documents/dcmi-type-

vocabulary/ 
13. Eatonweb | http://portal.eatonweb.com/ 
14. Geographic registration of HTML documents | http://vancouver-

webpages.com/geo/draft-daviel-html-geo-tag-00.html 
15. Getty Thesaurus of Geographic Names | 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html 
 

16. Google | http://www.google.com 
17. Greymatter | http://www.greymatter.org 
18. Internet Media Types | http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-

types/media-types 
19. ISO 3166 | http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-

lists/list-en1.html 
20. ISO-3166-2 | http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/04background-

on-iso-3166/iso3166-2.html 
 

21. ISO 8601 | http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
22. meta|blog | http://www.metablog.dk 
23. Movable Type | http://www.movabletype.org 
24. Radio Userland | http://userland.com 
25. sweblogs.com | http://sweblogs.com 

 
26. svenskt webbloggindex | http://mymarkup.net/php/blogdalite.php 
27. Tags for the Identification of Languages, Internet RFC 3066 | 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt 
28. Textpattern | http://textpattern.com 
29. Weblogs.com | http://www.weblogs.com 
30. weblogs.se | http://weblogs.se 

 
31. World Geodetic System 1984 | http://www.wgs84.com/
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BILAGA 2 
 
DE FEMTON ELEMENTEN 
 
Nedan följer en beskrivning av de femton elementen i Dublin Core: 168 
 
INNEHÅLLSRELATERADE ELEMENT (CONTENT) 
 
Till innehållsrelaterade element hör till exempel dokumentets titel eller ämne. Vad det 
handlar om är alltså element som på ett eller annat sätt beskriver ett dokuments innehåll. 
Denna kategori motsvarar vad Lazinger kallar deskriptiv metadata.169 
 
DC.Title Dokumentets namn vanligtvis det samma som det placerat mellan 

<title></title> taggarna i HTML dokumentet. 
 
DC.Subject Ämnesord och nyckelord som beskriver dokumentets innehåll. 

Vanligen uttrycks ett ämne med hjälp av nyckelord/fraser eller 
klassifikationskoder som beskriver vad resursen handlar om. 

 
DC.Description Kort sammanfattning av sidans innehåll. Beskrivning kan innehålla 

men behöver inte begränsas till: ett abstract, en innehållsförteckning, 
en referens till en grafisk representation av innehållet eller en fri 
beskrivning av innehållet. 

 
DC.Source Referens till källa som det aktuella dokumentet härstammar från. 

DCMI rekommenderar att identifiera källans resurs med hjälp av en 
sträng eller ett nummer i enlighet med ett formellt 
identifikationssystem. 

 
DC.Language Språket på vilket dokumentet huvudsakligen är skrivit. DCMI 

rekommenderar att använda Tags for the Identification of Languages, 
Internet RFC 3066*170 som i enlighet med ISO 639-2 - Codes for the 
representation of names of languages. Alpha-3 code (ISO 639-
2:1998)* definierar en två eller treställig språkkod, med möjlighet till 
tillägg. Exempel på dessa är ”en” eller ”eng” för engelska, ”swe” för 
svenska och ”en-GB” för brittisk engelska. 

 
DC.Relation En referens till ett till det aktuella dokumentet relaterat dokument. 

Representeras även detta bäst genom ett formellt 
identifikationssystem. 

 

                                                 
168 Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description (2003-06-02). Dublin Core 
Metadata Initiative. 
http://dublincore.org/documents/dces/ (alternativt http://dublincore.org/documents/2003/06/02/dces/) 
[2003-06-11] 
169 Lazinger 2001, s. 142 
170 DCMI ger några förslag på länkar rörande olika standarder, dessa återfinns i Bilaga 1 och markeras i 
texten i detta bilaga med en asterisk (*). 
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DC.Coverage Representerar en geografisk plats (så som geografiskt namn eller 
geografiska koordinater), tidsbegrepp (tidsintervall, datum, eller 
tidsperiod), eller begrepp för jurisdiktion (en namngiven administrativ 
enhet). DCMI rekommenderar att välja ett värde från en kontrollerad 
vokabulär så som Getty Thesaurus of Geographic Names*. 

 
UPPHOVSRELATERADE ELEMENT (INTELLECTUAL PROPERTY) 
 
Dessa element berör ett dokuments upphov och beskriver således exempelvis författare 
och medarbetare. Denna kategori kan liksom ovanstående sägas motsvara deskriptiv 
metadata.171 
 
DC.Creator Författare eller upphovsman till dokumentet. Denna kan även vara till 

exempel en organisation, ett företag eller en offentlig förvaltning. 
 
DC.Publisher Ansvarig utgivare av dokumentet. Exempel på utgivare kan vara en 

person, en organisation, ett företag eller en offent lig förvaltning. 
 
DC.Contributor Person eller organisation som inte är upphovsman, men som har 

bidragit i avsevärd omfattning i dokumentets tillkomst. 
 
DC.Rights En redogörelse för dokumentets upphovsrättsligt skyddade rättigheter. 

Elementet innehåller vanligen en redogörelse för hur rättigheter för 
resursen hanteras, eller en referens till en tjänst som tillhandahåller 
sådan information. Information om rättigheter omfattar till exempel 
Intellectual Property Rights (IPR) och Copyright med flera. DCMI 
påpekar också att om elementet är frånvarande skall det aldrig ses som 
att rättigheterna till dokumentet är det samma. 

 
VERSIONSRELATERADE ELEMENT (INSTANTATION) 
 
Följande element behandlar ett dokuments olika versioner, exempelvis 
publiceringsdatum. De versionsrelaterade elementen innehåller både strukturerande 
metadata och vad Lazinger kallar administrativ metadata.172 
 
DC.Date Datum när sidan skapades. Datum associeras vanligen till resursens 

tillblivelse eller tillgänglighet. DCMI rekommenderar att följa ISO 
8601* och då formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 

 
DC.Type Type inkluderar termer som beskriver generella kategorier, funktioner, 

eller genrer. DCMI rekommenderar en kontrollerad vokabulär, så som 
DCMI Type Vocabulary*, och det påpekas också att DC.Type inte 
skall användas för att beskriva dokumentets fysiska eller digitala form, 
de hör till Format elementet. 

 
DC.Format Dataformat på sida, då till exempel mediatyp (text, html, eller pdf) 

eller storlek. Format kan även användas för att påvisa krävd 

                                                 
171 Lazinger 2001, s. 142 
172 Ibid. 
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programvara, eller maskinvara, för att läsa dokumentet. DCMI 
rekommenderar att använda termer från Internet Media Types*. 

 
DC.Identifier DCMI rekommenderar att använda ett formellt identifikationssystem 

så som Uniform Resource Identifier (URI) vilket inkluderar URL 
(dokumentets webbadress), Digital Object Identifier (DOI) och 
International Standard Book Number (ISBN).
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BILAGA 3 
 
I denna bilaga presenterar vi resultatet av undersökningen av huruvida de weblogs som 
finns listade i de index vi valt ut använder sig av någon typ av metadata, se tabell nedan. 
 
Weblogindex Weblog URL Metadata? Typ av 

metadata 
Blogbot http://www.stainboy.dk/index.php Ja RSS 
 http://www.plokblog.dk/ Ja Standard 

och RSS 
 http://dalager.com/weblog/ Ja Standard 

och RSS 
 http://www.hende.dk/ Nej  
 http://www.jdreng.dk/index.php Ja RSS 
 http://ramlev.dk/fugl/ Ja RSS 
 http://www.tantologi.dk/ Ja RSS 
 http://www.slagtenhelligko.dk/ Ja Standard 

och RSS 
 http://www.xn--bllys-nra.dk/ Nej  
 http://blackwood.dk/weblog/ Ja Standard 

och RSS 
    
Weblogs.se http://www.finurlig.se/ Ja Standard 

och RSS 
 http://weblog.antiklimax.com/ Ja Standard 

och RSS 
 http://sajn.persilja.net/ Ja Standard 

och RSS 
 http://www.extrospection.com/ Ja Standard 

och RSS 
 http://onsdag.org/ Ja Standard 

och RSS 
 http://www.paddy.se/ Ja Standard 

och RSS 
 http://tool-box.blogspot.com/ Ja RSS 
 http://kornet.nu/blindhona/ Ja Standard 

och RSS 
 http://mulli.nu/ Ja RSS 
 http://nadinerine.com/ Ja Standard 

och RSS 
    
Danske 
weblogs 

http://www.littleboy.dk/biblog/default.asp Nej  

 http://www.unwired.dk/ Ja Standard 
 http://sif.1go.dk/ Nej  
 http://tokblog.sprayblogg.no/ Ja Standard 

och RSS 
 http://www.solitude.dk/ Ja RSS 
 http://www.outlog.org/ Ja RSS 
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 http://myleftfoot.dk/ Ja Standard 
 http://www.many.dk/ Ja RSS 
 http://www.loudthink ing.com/ Ja Standard 
 http://birthejensendagbog.simpletold.dk/ Ja Standard 

och RSS 
    
Svenskt 
webbloggindex 

http://mymarkup.net/anna/ Ja RSS 

 http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/ Ja Standard 
och RSS 

 http://bokstaven.blogspot.com/ Nej  
 http://spip.blogspot.com/ Nej  
 http://ew.unmade.com/ Ja RSS 
 http://www.nic-sys.se/blog/html/ Ja Standard 

och RSS 
 http://www.francisstrand.blogspot.com/ Nej  
 http://blaklintsgripen.blogspot.com/ Nej  
 http://www.mymarkup.net/andrea/ Ja RSS 
 http://tesugen.com/ Ja RSS 
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BILAGA 4 
 
EXEMPEL PÅ METADATA I EN WEBLOG MED QSM 
 
Exempel på metadata i en weblog med:173 
 
QSM.document : 
 

<meta name="QSM.document" content=" 
DC.Identifier: http://webloggen.nu 
DC.Publisher.Application: Blogger 
DC.Type: weblog 
DC.Language: SWE 
DC.Title: Webloggen 
"> 

 
QSM.creator: 
 

<meta name="QSM.creator" content=" 
DC.Creator: Vera Brink 
DC.Creator.Nickname: VB 
DC.Identifier.Mail: mailto:vera@webloggen.nu 
DC.Identifier.Home: http://webloggen.nu 
"> 

 
QSM.item.start … QSM.item.end: 
 

<meta name="QSM.item.start" content=" 
DC.Creator: Vera Brink 
DC.Identifier: http://webloggen.nu/…#789 
DC.Identifier.Anchor: 789 
DC.Date.Created: 2002-12-02T16:59 
"> 
 
weblogpost till vilken metadatan hör 
 
<meta name="QSM.item.end"> 

 
och till sist ett exempel på metadata med rumsspecifika metadata (geo.*): 
 

<meta name="QSM.document" content="DC.Identifier: 
http://webloggen.nu DC.Publisher.CMS: Blogger DC.Type: weblog… 
geo.Country: CA 
geo.State: ON 
geo.City: Toronto 
geo.Latitude: 43.67 
geo.Longitude: -79.62 
geo.Datum: NAD83 
geo.Accuracy: 5 
"> 
 

                                                 
173 Janes (200?b) 




