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1 Inledning

Uppsatsen är skriven inom utbildningen på institutionen Bibliotekshögskolan vid
Högskolan i Borås. Klassifikationssystem på internet är något som jag tidigare skrivit
om i en fem poängsuppsats som behandlade klassifikation av musik. Den här uppsatsen
behandlar informationsåtervinning med utgångspunkt i katalogernas systematiska
struktur i tre söktjänster på webben. Det centrala för uppsatsen är i vilken mån de tre
systemen underlättar eller inskränker informationsåtervinning via den systematiska
strukturen.

Det finns en mängd söktjänster på webben, en del av dem använder klassifikation, en
del gör det inte. Framför allt är det väldigt få söktjänster som baserar sina
ämneskataloger på etablerade klassifikationssystem. Några av dem system som i alla
fall gör det är Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog och Svesök. Båda systemen
använder sig av Klassifikationssystem för Svenska Bibliotek(SAB-systemet), fastän på
lite olika sätt. Det finns andra söktjänster som använder SAB-systemet i sin
ämnesindelning, men de är inte speciellt många. SAB-systemet är ju ett system som var
avsett för svenska bibliotek, och många söktjänster är ju engelskspråkiga. Det stora
flertalet ämneskataloger på webben använder sig av något som Traugott Koch kallar för
inhemsk klassifikation. Ett av dessa system är Alta Vista.

Webben är stor, och den blir med tiden allt större. Kraven på verktyg och metoder för
organisation och återvinning av information på internet höjs. Med webbens tillväxt ökar
också behovet av att kontrollera kvalitet och selektion. Ett sätt att uppnå detta är
klassifikation. Det oerhörda utbudet ställer stora krav på informationssökaren. Men som
tur är finns det söktjänster som kan underlätta informationsåtervinning för användaren. I
de söktjänster som jag har undersökt kan användare leta rätt på relevant information
genom att välja lämpliga ämneskategorier i den systematiska katalogen. Ett sätt att
uppnå detta är användning av klassifikation. Klassifikation, detta att dela in saker och
ting i grupper och sätta namn på de är en djupt mänsklig process. Det är någonting som
vi gör dagligen.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader angående klassifikationen i tre olika
katalogtjänster på webben, och att beskriva hur  dessa katalogtjänster underlättar
informationsåtervinning genom ämnesbaserad informationssökning. Av dessa
katalogtjänster är den första ett virtuellt bibliotek som baserar sin katalog på ett etablerat
klassifikationssystem, den andra är en hybrid, och den tredje är ett inhemskt system.
Utgångspunkten för uppsatsen var att en försvinnade liten del av alla elektroniska
katalogtjänster använder sig av ett etablerat klassifikationssystem. Det som Traugott
Koch kallar för inhemska system är det vanligast förekommande.
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1.2 Frågeställningar

Med specifika sökningar menar jag fritextsökningar i systemens länkkataloger. För det
mesta sker specifika sökningar i alfabetiska index, men då detta inte fanns i något av de
tre system som jag undersökte använde jag i stället  fritextsökningar i systemens
länkkataloger. Den systematiska strukturen refererar till strukturen i systemens
länkkataloger, med avseende på olika aspekter av ämnesindelningen.

Browsing avser undersökningar av hierarkiskt arrangerade listor med syfte att hitta
relevant information. Det är en metod som användare ofta utnyttjar när de t ex är osäkra
på ett ämne, eller vilken information som finns tillgänglig om ett visst ämne. När jag
undersökte hur  de tre systemen lämpar sig för browsing sökte jag igenom
länkkatalogerna efter ämneskategorier som motsvarade sökobjekten.

Hur påverkar katalogernas systematiska struktur möjligheterna för specifika sökningar ?

Hur påverkar katalogernas systematiska struktur möjligheterna för browsing ?

1.3 Metod

Uppsatsen ska redogöra för hur Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog, Svesök och Alta
Vista möjliggör informationsåtervinning via den systematiska strukturen, med hjälp av
en kvalitativ metod. Urvalet av kataloger gjordes utifrån vilken typ av klassifikation
som systemen använde. Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog valdes för att
klassifikationen är strängt baserad på SAB-systemet. Svesök valdes för att detta system
har utgått ifrån SAB-systemet men konstruerat om huvudgrupperna. Svesök kan sägas
utgöra ett mellanting mellan Mölndals Stadsbibloteks Länkkatalog och Alta Vista. Alta
Vista valdes på grund av att systemets ämnesindelning baseras på ett inhemskt system.

Jag fäste ingen större vikt vid systemets huvudgrupper, utan fokuserar på ett ämne:
religion. Från början var det tänkt att jag skulle analysera tre ämnesområden som valdes
ut från SAB-systemet, religion, filosofi & psykologi och historia, men jag bestämde mig
för att enbart analysera religionsavdelningarna i de tre systemen. Jag gick tillväga på så
sätt att jag gick igenom de tre  systemens religionsavdelningar för att se hur dem
motsvarade varandra. För att få en uppfattning om återvinningen genomförde jag ett
antal specifika ämnessökningar i systemens religionsavdelningar. Min handledare valde
ut fem ämnen åt mig som jag sedan sökte efter i systemens ämneskataloger.

Anledningen till att jag inte tar med någon tidigare forskning som gäller
klassifikationssystem på webben är att det inte finns särskilt mycket forskning om detta.
Det finns en hel del teori om klassifikationssystem på webben, men inte så mycket
forskning.

1.4  Litteraturgenomgång

Detta arbete bygger på litteraturstudier om klassifikation och webben, men också på en
kvalitativ analys. En stor del av litteraturen hittade jag i bibliotekskatalogen på Borås
högskola. Jag började med att studera litteratur om klassifikation, för att sedan välja ut
det som jag ansåg vara relevant för uppsatsen. Litteratur som tog upp WWW och dess
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tillhörigheter användes också, framför allt The Information Searcher´s Guide To
Searching + Researching on the Internet.av Ackermann & Hartman och H. Eric
Branscombs Casting Your Net (A Student´s Guide to Research on the Internet).

2 Klassifikation

Klassifikation betyder ”indelning i olika klasser eller kategorier” av en samling föremål
eller begrepp1. Hjörland urskiljer tre olika typer av klassifikation, med avseende på
olika nivåer av ambition :
1. Ad hocklassifikation
2. Bibliografisk klassifikation
3. Vetenskaplig klassifikation.

Ad hocklassifikation, eller kategorisering, är en form av klassifikation med väldigt låg
ambitionsnivå som används t ex när man arrangerar blommor i hemmet, då man utgår
ifrån sin egen smak, rummets färger, etc, etc. En stor del av all klassifikation och
kategorisering utgår från den här metoden. Bibliografisk, eller pragmatisk
klassifikation, motsvarar en medelhög ambitionsnivå av kunskapsorganisation. Metoden
kan beskrivas som en kompromiss mellan ad hocklassifikation och vetenskaplig
klassifikation. Hjörland utvecklar sitt exempel genom att använda en analogi om en
amatörträdgårdsmästare och en biolog som båda klassificerar växter, men använder
olika begrepp på grund av att de representerar skilda kunskapsområden. Båda använder
ändå pragmatisk klassifikation. Vetenskaplig klassifikation är den form av
kunskapsorganisation som har högst ambitioner, en högst abstrakt och generaliserad
form av klassifikation2. Man skulle kunna säga att den bibliografiska klassifikationens
syfte är att hjälpa läsaren, medan den vetenskapliga klassifikationen försöker få fram
sanningen. Ad hocprinciper är svåra att förmedla, då de inte innehåller mycket kunskap
som kan generaliseras från en gång till en annan. Vetenskaplig klassifikation innehåller
däremot en stor del kunskap som kan generaliseras från ett tillfälle till ett annat. Om
vetenskapliga klassifikationer har en hög grad av konsensus, kommer de i många
situationer representera det mest pragmatiska alternativet inom kunskapsorganisation.
Oftast är det mycket enklare att använda sig av ett existerande klassifikationssystem än
att skapa lokala principer3.

Att klassificera är i allmänhet induktivt, d v s att man utgår ifrån individer, enheter,
enstaka ting och företeelser och för ihop dessa i klasser, som i sin tur bildar överklasser
och huvudklasser. För en biblioteksklassifikation skulle det tillvägagångssättet vara
mycket opraktiskt, och där utgår man i regel från en given kunskapsklassifikation och
justerar den med hänsyn till vilken litteratur som faktiskt finns i ämnet. Ett allmänt
bibliotek har ju ofta litteratur i ämnen som saknar vetenskaplig upp delning, exempelvis
Idrott, Hobby, Hushåll m.m4. Indelningsprinciper väljs efter ämne och ger upphov till
nya underklasser. I vilken ordning indelningsprinciperna tillämpas får avgöras med
hänsyn till överblickbarhet och låntagarens behov. Många olika principer kan användas,
t ex kronologisk, språklig, geografisk och alfabetisk5.

                                                          
1 Ottervik 1972, s 12
2 Hjörland 1997, s 46
3 Ibid., s 47
4 Benito 2001, s 106
5 Ibid, s 106
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Allmän klassifikation behöver ett grundläggande system av breda klasser, som normalt
kallas för huvudklasser. Alla nuvarande klassifikationssystem baserar sin huvudklasser
på discipliner. Man kan beskriva en disciplin som ett sätt att betrakta världen på. Det
behövs också utrymme för ämnen som är alltför generella i sitt omfång för att passa in
någonstans i den disciplinära strukturen. Traditionellt sett har sådana ämnen placerats i
en huvudklass vid namn generalia. Hjörland förklarar att all klassifikation kan betraktas
som indexering, och att all indexering kan betraktas som klassifikation. Detta behöver
dock inte betyda att vad som traditionellt har kallats för klassifikation är det samma som
verbal indexering6.

I ett bredare perspektiv hänger klassifikationshistorien ihop med historien om den
mänskliga kognitionens forskning. De första filosoferna, och likaså deras moderna
efterföljare, ville göra en fullständig kartläggning av den mänskliga kognitionen och
kunskapen. Den amerikanske klassifikationsforskaren Richardson menar att
klassifikationen tog sin början när människan började ge namn åt saker och ting. De
flesta är dock eniga om att man kan spåra klassifikationens ursprung till Platons och
Aristoteles uppdelning av kunskap7.

Det finns olika definitioner på klassifikation. Vissa definierar klassifikation som vad
klassifikationen är i sig. Andra definierar klassifikation mer som en funktion av
biblioteksarbete8. Henning Graubelle anser att ett bibliografiskt klassifikationssystem
har två huvudfunktioner, dels att föra samman ämnesmässigt besläktad litteratur, och
dels att uttrycka ett dokuments ämne så specifikt som möjligt9. Hunter anser att
klassifikation är lika betydelsefull som hjälpmedel i sökprocessen, som i organisering
och lokalisering av material10. Alan Wheatley anser att bibliografisk klassifikation kan
grovt definieras som ”ett sätt att organisera resurser eller surrogat i hierarkiskt relaterade
grupper som lämpar sig för browsing, där varje grupp utgör ett antal objekt som har
mera gemensamt med varann, än med objekt i andra grupper, och varje objekt har några
hjälpmedel som fastslår dess relativa plats. Detta är dock en bred definition som inte tar
upp tillbehör som notation, index eller användningsområde11.  Eric Hunter anser att man
kan använda sig av klassifikationssystem som saknar notation, men det behöver inte
innebära att notation saknar betydelse12. Notation kan lösa terminologiska problem och
möjliggöra att komplexa ämnen kan uttryckas genom enklare kodning13. Indexering och
klassifikation är två starkt besläktade verksamheter. Syftet med båda är det samma,
nämligen att möjliggöra återfinnandet av dokumentbeskrivningar utifrån de ämnen
dokumenten behandlar. Skillnaden mellan indexering och klassifikation brukar
beskrivas som så, att man vid indexering använder ord (indexeringstermer) i klartext,
medan man vid klassifikation använder koder14.

                                                          
6 Hjörland 1997, s 29
7 Graubelle 1998, s 16
8 Benito 2001, s 103
9 Graubelle 1998, s 20
10Marcella & Maltby 2000, s 5
11 Thomas & Shearer 2000, s 116
12 Marcella &Maltby 2000, s 11
13 Ibid., s 14
14 Berntsson 1997, s 6
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2.1 Bibliografisk klassifikation

Under århundradenas lopp har den bibliografiska klassifikationen följt Linnéus
principer, som i sin tur är hämtade från Aristoteles, vilka resulterar i en enumerativ
klassifikation15.
En av svårigheterna för biblioteksklassifikationen är när det dyker upp ämnen som hör
till flera huvudklasser,  så kallad tvärvetenskaplig litteratur. Detta problem har
S.R.Ranganathan sökt lösa med sitt Colon Classification (CC). Med avsikt att
åstadkomma en exakt innehållsanalys och en notation som motsvarar denna introducerar
Ranganathan en mängd begrepp och termer, bl a en serie kategorier, kända under
förkortningen PMEST : Personality, Matter, Energy, Space, Time16.

2.2 Indelning av klasser

Indelning av klasser måste ske efter en indelningsprincip åt gången. alla underklasser
Underklasserna skiljs åt genom olika attribut. Om den här principen inte tas i anspråk
kan systemets förutsägbarhet försämras, och detta kan leda till korsklassifikation17.

2.3 Enumerativ och facetterad klassifikation

I ett facetterat klassifikationssystem konstrueras klasser genom att klassymboler från
olika klasser kombineras. Klassifikationen kan utökas med nya ämnen utan problem,
vilket gör det enkelt att uppdatera systemen. Enumerativa system kräver att
underordnade ämnen måste räknas upp på nytt, vilket gör att tabellerna blir
skrymmande.  Ett klassifikationssystem som räknar upp alla enkla och sammansatta
klasser kallas för enumerativa. I ett facetterat system kombineras klasserna till
kombinationer, till skillnad från ett enumerativt system, där alla klasser är pre-
koordinerade. System som är rent enumerativa finns det inte många exempel på idag.
Det vanligaste är att systemen är hybrider mellan  enumarativ och facetterad
klassifikation.

2.4 Underavdelningar

När huvudavdelningarna har fastställts måste var och en av dessa undersökas om de kan
indelas ytterligare enligt mera specifika principer till underavdelningar. Klassernas
ordning inom en underavdelning kan oftast bestämmas intuitivt, så länge som alla
hierarkier indikeras. Alfabetisk ordning används bara som en sista utväg. Normalt anses
följande principer vara användbara :

1. Kronologisk ordning.

2. Evolutionär ordning.

3. Ökande storlek eller komplexitet.

4. Spatial ordning18.

                                                          
15 Rowley 2000, s 192
16 Benito 2001, s 107
17 Rowley 2000, s 196
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Enumerativa system kan också tillåta underavdelningar, men de är inte lika flexibla som
facetterade system19.

2.5 Notation

Syftet med notation är att uttrycka termerna ifrån verbalplanet. Notationssystemet
utgörs av en bas och regler för dess användning. Notationen är basen och signum är
produkten. Tidigare strävades det ofta efter högsta möjliga expressivitet, vilket  kan leda
till långa symboler. I dagsläget är det brukligt att syftet med notationen är att producera
korta och lättlästa symboler som bevarar ordningen mellan klasserna när det verbala
planet utformas. En annan aspekt av notationssystemet är de tecken som används. En
lång bas, som det latinska alfabetet, producerar korta klassymboler, och en kort bas,
som det indo-arabiska siffersystemet producerar långa klassymboler20.Notation är en
kod som används för att fastställa ämnenas ordning i ett klassifikationssystem. Notation
kan användas för att arrangera böcker på hyllor, poster i en katalog eller bibliografi, och
elektroniska resurser. Termen ”notation” används oftast för dokument avsedda för
återvinning från hyllan, och för manuellt sökbara filer. Termen ”kod” används oftast för
återvinning som utförs av maskiner. Notationen utförs i ett system efter att ämnena och
deras ordning har fixerats21.

2.6 Specificitet

Återvinningsmisslyckanden på grund av systemvokabulären härstammar ofta ifrån brist
på specificitet inom vokabulären eller tvetydiga och missvisande relationer mellan
termer. Brist på specificitet är den mest betydelsefulla orsaken22. En vokabulär med hög
specificitet kommer att möjliggöra en hög precision, men kan orsaka låg recall. En
vokabulär med låg specificitet kommer sannolikt att tillåta hög recall, men samtidigt
orsaka låg precision23. Om systemets vokabulär inte är tillräckligt specifik för att
indexeraren ska kunna indexera ett dokument unikt, utan måste använda en mera
generell term, förlorar dokumentet sin separata identitet. När en informationssökare ska
söka efter dokumentets specifika ämne kommer denne inte att kunna återvinna detta
dokument som ett unikt ting; det kommer endast att vara möjligt att återvinna genom
den bredare klassen. Det synes osannolikt att en sökning på det eftersökta dokumentets
ämne24 kommer att ge en hög precision eftersom långt ifrån allt i den generella klassen
är relevant i förhållande till det specifika ämnet. Vokabulärens oförmåga att kunna
uttrycka sökningens precisa begrepp kommer oundvikligen att leda till misslyckad
precision. Om vokabulären skulle vara ännu mindre specifik kommer precisionen att
reduceras än mer25. Brist på specificitet kommer alltid att innebära misslyckad precision
men behöver inte orsaka misslyckad recall, så länge det finns passande referenser i
sökordsvokabulären. Om det inte finns vare sig specifika termer eller referenser är det

                                                                                                                                                                         
18 Ibid., s 203
19 Ibid., s 20
20 Tor Henriksen 1998, Description of indexing languages : a structural model,
[URL:http://home.hio.no/~tor/descript.htm ]
21 Rowley, 2000, s 205
22 Lancaster 1998, s 138
23 Ibid., s 14
24 Ibid., s 138
25 Ibid., s 139
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sannolikt att både recall och precision kommer att misslyckas i en sökning på det
specifika ämnet.

Indexering och informationssökning kan bara vara så pass specifik som systemets språk
är. Å andra sidan finns det tendenser till att en mycket specifik vokabulär höjer
precisionen på bekostnad av recall. Problemet är att konsistent indexering blir allt
svårare att uppnå desto fler termer och således desto fler nyanser i innebörden som
vokabulären kan uttrycka26. Slutligen kan man säga att vokabulärens specificitet är dess
mest betydelsefulla kännetecken. Vokabulärspecificiteten kontrollerar precisionsnivån
direkt därför att den kontrollerar storleken på de klasser i vilka dokumenten sedan
placeras.

2.7 Exhaustivitet

Exhaustivitet talar om till vilken grad de koncept och ämnen som behandlades i en
publikation återfinns med hjälp av de indexerade termerna. Måttet på exhaustivitet kan
beräknas efter antalet begrepp som indexeraden får använda för att indexera ett
dokument. I de traditionella klassifikationssystem utgår man från högst trippelklassning.
I indexering finns som regel större frihet. Det är inte helt ovanligt att indexera vissa
artiklar eller dokument med upp till ett tjugotal begrepp. Verkligheten brukar dock
begränsa möjligheterna27.

Man kan skilja mellan ett dokuments genomgående tema, och underordnade teman som
dokumentet kan innehålla. Specificitet är ett redskap som används för att öka relevansen
på bekostnad av recall, exhaustivitet fungerar på motsatt sätt, det ökar recall på
bekostnad av precision28.

2.8 Gradering

En av de principer som Henry Evelyn Bliss använde sig av är gradering, vilket syftar till
inbördes beroendeförhållanden mellan olika ämnen. Låt oss göra en jämförelse mellan
ämnena matematik och fysik. Matematik används inom fysik, men fysik används inte
inom matematik, därför är fysik beroende av matematik och bör komma efter
matematik. Inom vissa ämnen är det svårare att använda den här principen, men trots
dess begränsningar är den en värdefull sådan29.

2.9 Kollokering av relaterade ämnen

Bliss ansåg att det var av största betydelse att ett klassifikationssystem borde reflektera
den vedertagna kunskapsstruktur som lärdes ut av t ex vetenskapsmän, filosofer och
andra lärda män.
Detta var vad Bliss kallade för ”educational and scientific consensus”. För att kunna
uppnå ämnesordningen inom den här utbildnings- och vetenskapssamstämmigheten
använde sig Bliss av tre huvudprinciper, varav kollokering av relaterade ämnen är en,

                                                          
26 Ibid., s 140
27 Benito 2001, s 247
28 Foskett 1996, s 24
29 Ibid., s 176
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vilket kan beskrivas som hur ett system placerar de ämnen som är besläktade med
varann.

               For example, Bliss considers that Psychology is related to both Medicine
                  And Education so that the relevant part of his outline is as follows:
                      Anthropological Sciences:
                       Medicine
                       Psychology
                       Education
                       Social Science

Här kan man se att psykologi relateraras till båda dessa andra ämnen30.

2.10 Klassifikationssystem

Inom varje kunskapsområde framträder behovet av klassifikation och därmed av
klassifikationssystem31. De system, efter vilka den systematiska bokuppställningen och
den systematiska ämneskatalogen anordnas, kallas för klassifikationssystem. Ett stort
antal dylika - ett par hundratal (officiella), bortsett från otaliga privata, har under
tidernas lopp utarbetats32. Ett klassifikationssystem kan konstrueras på två olika sätt.
Den traditionella metoden är att utgå ifrån ett kunskapsuniversum, och sedan
underindela det i successivt snävare klasser. Är det ett universellt system utgör
kunskapsuniversumet all kunskap i de behandlade dokumenten. Är systemet speciellt
utgör kunskapsuniversumet en del av kunskapen i de behandlade dokumenten33.

Traugott Koch urskiljer fyra typer av system, Universella klassifikationssystem,
nationella system, ämnesspecifika system och hemmagjorda system.

Universella klassifikationsystem är system som ämnar innefatta alla ämnen och som är
geografiskt globala.De mest utbredda universella systemen är de som utvecklades för
användning i bibliotek i slutet på 1800-talet, såsom DDC, UDC och LCC. System som
dessa kritiseras för att ha problem med att utökas med nya ämnen. Alla
klassifikationssystem har svårt att hantera nya begrepp och vokabulärer, men
universella system tenderar att ha fler nackdelar på detta område om man jämför med
ämnesspecifika system.

Nationella allmänna system är system som är avsedda för användning i ett visst land.
De flesta för- och nackdelar som de universella systemen medför kännetecknar även de
nationella systemen. Därtill skulle inte system som dessa fungera särskilt
tillfredställande i ett internationellt sammanhang. Ofta är systemen geografiskt partiska.
Systemen är universella i sin teckning, men vanligtvis utformade för användning i
endast ett land.

De flesta specialsystem har utformats med syfte på en viss målgrupp. Systemen är
enklare att uppdatera än de universella systemen. Vissa nackdelar finns, såsom att
system som är avsedda för små grupper av användare kan vara komplicerade att förstå
sig på för användare som endast har erfarenheter av andra ämnesområden.

                                                          
30 Ibid., s 180
31 Ottervik 1972, s 12
32 Ibid., s 13
33 Graubelle 1998
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Vissa webbsidor har försökt att organisera kunskap på internet genom att utforma ett
eget klassifikationssystem, så kallade inhemska system. Det finns vissa fördelar med
den här typen av system, de är t ex relativt flexibla och okomplicerade att ändra.
Systemen kännetecknas av subjektiv klassifikation, vilket kan leda till brist på
konsistens34

3 WWW

Eftersom ingen äger eller sköter Internet är det ett kaotiskt nätverk där information
lagras i en rad olika datorformat över hela världen. Tyvärr finns det inget enkelt sätt att
hitta den information som söker efter35. Internet är enormt. Internet är förvirrande, och
det börjar bli alltför kommersiellt orienterat. Internet kan betraktas som världens största
bibliotek, men det finns inte någon kortkatalog36. Det har uppskattats att Internet växer
med 100 procent på tio månader. Sidor med information förändras konstant, och likaså
informationen självt37.

Eftersom webben i stort sett är ostrukturerad, är det svårt att hitta det man söker när man
inte söker på ett strukturerat sätt. Det finns huvudsakligen fyra sätt att söka information
på webben, söktjänster, sökagenter, diskussionsgrupper och att surfa. Söktjänster kan
totalt sett delas in i sökmaskiner och adresskataloger. De flesta söktjänster utvecklas
hela tiden och får nya funktioner, bättre  sökformulär, etc. Portaler och metatjänster är
exempel på sådan utveckling38.  Informationen i WWW lagras i särskilda datorer som
kallas för webbservrar. Ett unikt dokument kallas för webbsida, och en samling
webbsidor kallas för webbsajt. Hyperprincipen tillåter att användaren utforskar
webbsidorna på ett intuitivt sätt. Användaren behöver bara följa länkarna på skärm39.
WWW betraktas generellt som en produkt gjord av Tim Berners-Lee vid Center For
High-Energy Physics in Switzerland, 1991. Han skapade en prototyp av ett system som
använde hypertextlänkar för att användare skulle kunna förflytta sig genom stora
mängder data, genom att följa associationsmönster som byggs in i datan av människorna
som har skapat den, snarare än att leta rätt på infomationen i ett index. De första
gränssnitten var textbaserade, men de grafiska gränssnittens populäritet gjorde
oundvikligen att grafisk mjukvara måste utvecklas för de strukturer som Berners-Lee
hade skapat40.

3.1 Webbkataloger

I kataloger arrangeras webbsidorna i hierarkiska kategorier. Detta brukar begränsa
antalet sidor, resultatet brukar även vara orienterat efter sidor med kommersiellt
intresse, eller kommersiellt stöd. Det finns kataloger som väljer sidor efter popularitet,

                                                          
34 Traugott Koch, The role of classification schemes in Internet resource description and discovery: Types
of classification systems [URL: http://www.lub.lu.se/desire/radar/reports/D3.2.3/class_v10.html ]
020310.
35 Branscomb 1998, s 2
36 Ibid., s xi
37 Ibid., s 19
38 Ask 2000, s 7
39 Branscomb 1998, s 11
40 Ibid., s 61
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och om en viss sida inte är tillräckligt populär tas den bort41. Kataloger skiljer sig från
varann på ett antal sätt, framför allt genom den typ av kvalitetskontroll som ingår i dess
förvaltning. Vissa kataloger har till exempel väldigt låg kontroll över sina samlingar,
och låter de som anmäler webbsidor bestämma var sidorna ska placeras i hierarkin.
Andra kataloger är mera selektiva angående vilka sidor som ska registreras och var de
ska placeras.

Det är fördelaktigt att använda sig av kataloger på så sätt att de innehåller färre resurser
än sökmotorer. Dessutom är det vanligt att kataloger utvärderar och beskriver resurser42,
och de ökar möjligheten att återvinna ett relevant resultat. eftersom kataloger innehåller
färre resurser än sökmotorer, då de sköts av människor. Detta kan vara en fördel när
man letar efter information om ett visst ämne. Några av nackdelarna med kataloger är
infrekventa uppdateringar, godtyckliga hierarkiska arrangemang, och subjektivitet inom
utvärderingar och kommentarer43. De flesta kataloger är sökbara, vilket kan hjälpa
användare att inte gå vilse bland godtyckliga ämneskategorier.

Virtuella bibliotek är kataloger som sköts av bibliotekarier eller andra
informationsspecialister som väljer ut materialet till katalogen. Virtuella bibliotek är
idealiska när man letar efter ämnesguider44. Vissa kataloger har även en sökfunktion där
användaren kan söka bland de adresser som katalogen innehåller. En del kataloger har
sökfunktioner som tillåter att användaren kan specificera sökningen ytterligare. De olika
webbkatalogerna skiftar en hel del i kvalitet och även i inriktning. En viss katalog kan t
ex ha många intressanta länkar till webbplatser inom området ”datorer”, men ett
underskott av ett ämne som ”politik”, eller tvärtom. Även utförligheten skiftar. En del
kataloger innehåller endast webbplatsernas titlar och adresser medan andra innehåller en
kort beskrivning av platsens innehåll. I en katalog kan man också söka med
kategorisökning45. Eftersom webbsidorna först ska klassifieras tar det lång tid att bygga
upp dess databas. Detta innebär att adresskatalogerna är relativt små och att
uppdateringar av sidor som ändras går långsamt46. En del kataloger har tillämpat den
konventionella bibliografiska klassifikationens principer för att kunna strukturera upp
hierarkiska gränssnitt som lämpar sig för browsing47.

3.2  Specifik sökning

Det mest grundläggande exemplet på en specifik sökning är att använda ett index för att
finna ett sökobjekt. En sådan sökning förutsätter att det finns en systematisk lista med
begrepp som kan ge fingervisningar till den information som kan vara av intresse.
Textenliga index är ofta alfabetiskt ordnade och beroende av fingervisningar som
sidnummer och registreringsnummer. Man börjar med att välja sökingångar i index, för
att sedan följa fingervisningarna tills man hittar informationen, eller tills alla potentiella
sökingångar är förbrukade. Elektroniska system som baseras på inverterade filer
använder sig av den här strategin. En specifik sökstrategi kan beskrivas som målinriktad

                                                          
41 Ibid., s 29
42 Ackermann & Hartmann 2001, s 120
43 Ibid., s 121
44 Ibid., s 143
45 Ask 2000, s 9
46 Ibid., s 15
47 Thomas &  Shearer 2000, s 115
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och systematisk48. I de tre systemen som jag undersökte fanns det inga möjligheter att
söka i ett alfabetiskt index, så jag var istället tvungen att göra fritextsökningar istället.  

3.3 Browsing

Browsing innebär att man undersöker hierarkiskt arrangerade listor, som normalt kallas
för kataloger, och att följa ledtrådar till andra kataloger som verkar vara intressanta, tills
man hittar en lista på sidor som verkar innehålla användbar information49. Browsing kan
vara särskilt användbart när man är osäker på ämnet, eller om man är osäker på vilken
information som finns tillgänglig om ett visst ämne50. Att genom Browsing gå från ett
ämne till en detaljerad del av samma ämne är ganska enkelt i en hypertext som WWW.
Man kan gå från ett ämne i den översta kategorinivån till en lista på ämneskategorier
som är smalare än just det ämnet. När hierarkin slutar fylls skärmen av webbsidor som
man kan välja51.

 Browsing kan också fungera som ett komplement till sökmotorer. Det kan vara enklare
att använda en simpel söksträng, och sedan använda browsing, istället för att konstruera
en komplicerad sökfråga52. Eftersom katalogbaserade verktyg oftast är mindre och
manuellt indexerade, finns det en kvalitetskontroll som inte existerar hos automatiskt
indexerade sökverktyg. De katalogbaserade verktygen tillåter browsing, det låter
användaren gå från ämne till ämne och hittar saker som de inte skulle sett annars. Att
använda sig av browsing i en katalog på Internet är som att leta efter boktitlar i ett
bibliotek, skillnaden är att användare bläddrar sig igenom katalogen med hjälp av
länkar53. Så här definierar Alan Wheatley browsing : ”aktivitet som tillåter att
användare utforskar hierarkiskt organiserade uppsättningar av informationsmaterian och
att helt enkelt utvidga och begränsa sökningen genom att förflytta sig upp och ner i
hierarkierna. Detta kan ske i en bokhylla eller i en klassifierad fil med
indexeringstermer. Ingen Formell eller verbal sökformulering krävs”. Generellt sett är
browsing ett tillvägagångssätt inom informationssökning som är informellt, tillfälligt
och till stor del beroende av informationsmiljön54.

Browsing innebär flera utmaningar för både informationssökare och systemutformare.
För det första måste en utgångspunkt  identifieras. Detta innefattar definition av
problem och formulering av sökfrågan. Utgångspunkt kan bestämmas genom
slumpmässig utväljning genom användning av register, eller genom tillfälliga,
upprepade undersökningar. Informationssökarens utmaning är att relatera personlig
kunskap om ämnet till vad systemet representerar och hur dess representationer är
organiserade. Systemutformarens utmaning är att klargöra systemets omfattning och
organisation, samt att föreslå utgångspunkter till sökaren55. Browsing har blivit
betydelsefullare allt eftersom att informationsresurserna har förflyttats till elektroniska
miljöer. Interaktivitetsegenskaperna hos dessa miljöer innebär särskilt intressanta
möjligheter för utforskning och inlärning56.
                                                          
48 Marchionini 1995, s 76
49 Branscomb 1998, s 28
50 Ibid., s 71
51 Ackermann & Hartman 2001, s 85
52 Branscomb 1998, s  86
53 Ask 2000, s 9
54 Marchionini 1995, s 100
55 Ibid., s 101
56 Ibid., s 105
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Browsing används för många olika syften och på många olika sätt57. Några av
anledningarna till att använda browsing kan vara att vilja överblicka ett visst område,
övervaka en process, skifta eller fördela en kognitiv belastning, klargöra ett
informationsproblem, utveckla en formell strategi, eller att utforska och lära sig nya
saker58. Även under själva informationssökningen kan browsing användas för att
klargöra ett informationsproblem. Genom att använda browsing inom ett särskilt
informationsutrymme kan våran kunskap utökas och tydliggöras59. Browsing är en
aktivitet som kan frambringa nya insikter på två sätt. För det första är det möjligt att
hitta ett mycket relevant föremål genom att använda sig av browsing när man söker
igenom resurser som inte kodas systematiskt eller betraktas som relevanta. Dessutom
kan man finna nya insikter eller intressanta associationer till problemet genom att gå
igenom alternativa källor med andra verktyg, tekniker och datastrukturer60.

Browsing kan vara ett naturligt och effektivt sätt att söka information på, men det är ett
tillvägagångssätt som medför vissa begränsningar61. Några begränsningar är att det
ställs höga krav på uppmärksamheten, det är oeffektivt för väldefinierad återvinning, det
kan vara förvirrande, det kan leda till informationsbelastning, och det kan påverkas av
olika partiskheter och kognitivt motstånd. Browsing kräver att informationssökaren är
medveten om alla potentiellt relevanta informationsföremål, vilket är en tidskrävande
process som kan leda till uttröttning. Samtidigt som browsing tillåter att
informationssökare upptäcker nya saker finns också risken att de blir störda och
förvirrade genom ovidkommande information. I relation till detta kan browsing i
omfattande miljöer också leda till informationsöverbelastning. Behovet av verktyg och
strategier som kan  minska störningar och överbelastning är stort62. Strategier som
används inom browsing är beroende av uppmärksamhet och igenkännade, med andra
ord mentala funktioner som är partiska i förhållande till det vi känner till och tycker om.
Därför är det vi lägger märke till partiskt. En annan typ av partiskhet skulle kunna vara
det som kallas för kognitivt motstånd, tendensen att följa upp information som är
vetenskapligt bevisad istället för att undersöka motsatta eller alternativa vägar63.

Browsing är särskilt lämpligt för informationsproblem som är dåligt definierade eller
tvärvetenskapliga, samt när informationssökningens mål är att samla in
översiktsinformation om ett ämne64. Litteraturen inom biblioteks- och
informationsvetenskap försöker att urskilja många olika typer av browsing. Trots att
namnen på tillvägagångssätten kan vara olika tycks det finnas tre generella former av
browsing som skiljer sig ifrån varann genom sökningens objekt och metodik.
Användare kan tillämpa styrd eller specifik browsing, en metodisk och fokuserad form
av browsing som ofta drivs av ett specifikt mål. En annan typ av browsing är halvstyrda
och förutsägande, eller generellt målmedveten. Den här typen av browsing har ett
mindre definierat mål och fortskrider mindre systematiskt.  Ett exempel skulle kunna
                                                          
57 Ibid., s 102
58 Ibid., s 103
59 Ibid., s 104
60 Ibid., s 105
61 Ibid., s 117
62 Ibid., s 118
63 Ibid., s 119
64 Ibid., s 100
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vara att man slår in en ensam sökterm i en elektronisk fulltextdatabas och kontrollerar
de återvunna posterna. En tredje form av browsing är den ickestyrda eller generella som
kännetecknas av att den inte har något verkligt mål och väldigt lite fokus, och är mer
som förströelse än informationssökning.
Cove och Walsh urskiljer tre former av browsing som skiljer sig ifrån varandra genom
definiering av mål och beteendemässig metodik: metodisk, tillfällig,och planlös
browsing65. Metodisk browsing kännetecknas av en mer linjär ordningsföljd och
regelbundna upprepningar av informationssökningens underprocesser, tillfällig
browsing sträcker sig från kontrollering till en mängd underprocesser, och till sist
planlös browsing som kännetecknas av en näst intill slumpartad ordningsföljd hos
informationssökningens underprocesser.

 Kwasniks studie ifrån 1992 visar att människor strukturerar sin omgivning oavsett hur
ostrukturerad den kan vara och att planlös browsing kan bli målmedveten om människor
relaterar aktiviteter till sina egna intressen. Hon identifierade sex handlingar som hennes
undersökningsobjekt använde under browsing. Orientering, platsuppmärkning,
identifiering, upplösning av anomalier, jämförelse, och övergång.
Orientering är behovet av att förstå strukturen och omgivningens innehåll.
Platsuppmärkning används för att användarna ska komma ihåg betydelsefulla objekt.
Identifiering innebär beslut angående relevansen hos specifika objekt. Upplösning av
anomalier är användarens sätt att förstå objekt som inte är klart identifierade. Den här
studien är ett mer användarcentrerat och kognitivt tillvägagångssätt för browsing66.

Objektet som man söker måste betraktas ur två perspektiv: objektets kännetecken i
världen och representationer i informationssökarens huvud. Objektet kan vara
välangivet och möjligt att identifiera geom ett eller flera attribut. Sådana objekt tas till
vara på av databasernas system eller söksträngstekniker. Om informationssökaren
känner till attributet kan sådana objekt omedelbart kännas igen. Objektet kan vara mer
generellt och komplext och identifierbart genom ett antal attribut. Dessa objekt är ofta
representerade och förvaltade med tekniker som indexering och användning av abstrakt.
Att söka efter den här typen av objekt med browsing kräver att informationssökaren
uppfattar attributen och utför flera kognitiva jämförelser samt drar slutsatser för att
fastställa relevans.  Objekten kan vara mycket abstrakta och möjliga att identifiera
genom ett antal överlappande attribut. Sådana objekt kan sparas och representeras
genom olika tekniker, men de är inte enkla att hantera. Informationssökningens objekt
måste också representeras i huvudet på informationssökaren. Objektet kan vara
representerar hos informationssökaren som ett enstaka objekt med ett enda attribut67.
Sådana objekt möjliggör att användaren jämför objekten i den verkliga världen genom
ett attribut, vilket innebär en liten kognitiv belastning. Men objektet kan också vara
representerat i informationssökarens huvud som ett komplext begrepp med flera attribut.
Detta kräver mera systematiska jämförelser och inbördes rangordning av attributen,
således en större kognitiv belastning. Utifall att objekten representerar av en
oregelbunden kunskapsuppfattning med flera möjliga attribut som är oklara är
informationssökaren tvungen att inte bara göra fler jämförelser och rangordningar, utan
också tolka vilka attribut som är representativa. Informationsmiljön antingen stöder eller
hindrar browsing genom de representerade objektens organisationsnivå och på det sätt
som feedback framförs på. Informationssökarens personliga informationsstruktur och
                                                          
65 Ibid., s 106
66 Ibid., s 107
67 Ibid.,s 108
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den aktuella situationen påverkar browsing. Den personliga informationsstrukturen
avgör om browsing eller analytiskt strategi kommer att användas, vilka sökord som ska
användas och vilka taktik som ska användas allt eftersom informationssökningen
fortskrider. Användarens emotionella tillstånd, behov, och resurser som tid, pengar och
tillgång påverkar dessa beslut och avgör om ett metodiskt, tillfälligt eller planlöst
tillvägagångssätt kommer att användas, samt informationssökningens längd och
ihärdighet68.

Marchionini urskiljer tre typer av browsingstrategier:

1. Scanning

2. Observeration

3. Navigation

Scanning är den mest grundläggande browsingstrategin. I stora drag är det en
urskiljningsaktivitet i vilken väldefinierade objekt jämförs med ett objekt som är tydligt
representerade i informationssökarens huvud. Det är en strategi som med fördel kan
användas i mycket organiserade miljöer som innehåller klara och tydliga
representationer.

Observation är den mest generella formen av browsing på så sätt att den har en minimal
tröskel när det gäller själva browsingens aspekter, med undantag av den kognitiva
belastningen. Observation kräver att man tolkar och reflekterar det man ser för att förstå
det och sätta det i samband till informationssökningens mål69. Den här strategin kan
användas metodiskt med undantag av dåligt definierade objekt eller otydliga syften.
Observation är den huvudsakliga stategi som används inom tillfällig och planlös
browsing då den tillåter det bredaste objektomfånget och oorganiserade miljöer.

Navigation stabiliserar användarens inflytande och miljön. Miljön inskränker browsing
genom att möjliggöra vissa vägar, och användaren utövar en viss kontroll genom att
välja vilka vägar som ska följas. Navigation är ett ord som används på många olika sätt
inom litteraturen. Marchionini beskriver navigation som en form av browsing med höga
trösklar inom alla aspekter. Objektet måste kunna anges tydligt, informationssökarna
måste veta vad de letar efter, de måste interagera aktivt med miljön, och reflektera och
fatta beslut om händelseförloppet regelbundet. Navigation kan användas i
ostrukturerade miljöer, men en hög organisationsnivå bidrar till effektivitet och
ändamålsenlighet70.  En övervakningsstrategi används oftast tillsammans med metodisk
browsing eller andra aktiviteter såsom läsning. Övervakning delar vissa likheter med
scanning, men tolererar mindre strukturerade miljöer. Ett exempel skulle kunna vara att
man läser en bok om ett visst ämne och samtidigt är uppmärksam på begrep som står i
samband till ett annat ämne. Den här typen av strategier fokuserar mer på de attribut
som är intressanta för informationssökaren och är mindre beroende av hur miljöerna är
strukturerade än observation och navigation. Scanning och enklare navigation används
oftast inom metodisk browsing, i vilken objekten är väldefinierade i både användarens
huvud och miljön. Observation och aktiva övervakningsstrategier används oftast inom
                                                          
68 Ibid, s 109
69 Ibid, s 113
70 Ibid, s 114
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tillfällig browsing som har utforskning eller inlärning som mål, när objekten är
komplexa eller otydligt definierade, eller när systemen är obekanta eller ostrukturerade.
Strategier såsom dessa innebär en större kognitiv belastning än metodisk scanning för
att de kräver reflektion och regelbundna anpassningar hos objekten och deras attribut71.

3.4 Sökmotorer

Några av de mest användbara och populära sökmotorerna är Alta Vista, Yahoo och
Lycos. Därtill finns det också webbsidor som möjliggör sökningar i flera sökmotorer
samtidigt72. En sökmaskin går inte igenom alla webbplatser på Internet och letar efter
sökord, utan sökningen utförs i en färdig databas. Databaserna uppdateras och utökas
fortlöpande av sökmaskinerna. Inte ens de största databaserna innehåller alla
webbplatser, och de är inte heller dagsaktuella. Nya webbplatser tillkommer, ändras och
försvinner hela tiden på Internet och det tar ett tag innan sökmaskinerna uppdaterar
detta. Därför är det möjligt att länkar till sidor som inte längre finns kan komma att
visas73.

3.5 Portaler

En portal är en webbplats som erbjuder ett brett utbud av informationssökning  och
olika tjänster. Tjänster som brukar ingå är en sökbar sökmaskinsdatabas och/eller
katalog, chat, shopping, nyhetsbevakning, möjlighet för användaren att få en egen e-
postadress och webbplats, etc. De första webbportalerna var Internettjänster som gav
tillträde till Internet, t.ex. AOL (America Online). Idag har dock de flesta stora
sökmaskinerna och katalogerna utvecklats till (Ibid., s 10) portaler. Exempel på portaler
är Yahoo, Excite, Alta Vista, Hot Bot och Eureka74.

3.6 Virtuella bibliotek

Virtuella bibliotek är kataloger som består av webbresurser som bibliotekarier eller
andra informationsspecialister har valt ut. Katalogerna ordnas efter ämnen, och består
av noggrannt utvalda  Internet och WWWresurser75. Det finns tre saker som ett virtuellt
bibliotek är mer benäget att innehålla än andra saker :

1. Ämnesguider76

2. Referensarbeten
3. Specialiserade databaser.

Ämnesguider är webbresurser som innehåller hyperlänkar till sajter på ett visst ämne.
Referensarbeten är fulltextdokument, såsom uppslagsverk och kalendrar. Specialiserade
databaser är sökbara index som katalogiserar särskilda typer av material77.

                                                          
71 Ibid, s 117
72 Branscomb 1998, s 64
73 Ask 2000, s 7
74 Ibid., s 11
75 Ackermann & Hartman 2001, s 17
76 Ibid., s 135
77 Ibid., s 136
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3.7 Klassifikation av elektroniska resurser

Sökmotorer erbjuder normalt inte möjligheten att söka på klassifikation, och detta är ett
tydligt tecken på att sådan information inte innefattats i dokumenten. Detta skulle kunna
betraktas som en obehaglig tillbakagång till den traditionella
bibliotekskatalogiseringens era, då det inte existerade poster som hade registreringar
med rekommenderade klassmärken från centraliserade agenturer. Ett sådant
tillvägagångssätt kan vara lämpligt för en relativt statisk samling, i t ex en som förvaras
i ett enskilt bibliotek, men det kan inte användas i en miljö där dokument förekommer
utom någon som hellst form av bibliografisk kontroll78.

Det faktum att internetmaterial skiljer sig radikalt ifrån konventionellt
biblioteksmaterial måste förklaras mycket klart för att garantera att det inte ska
negligeras. Internetmaterial kan ha dynamiskt innehåll, det kan lätt ersättas, och det  kan
erbjudas som ett antal kopior för enklare browsing79. Biblioteksmaterial har å andra
sidan ett statiskt innehåll, det är relativ varaktigt, och även om flera kopior är
tillgängliga, måste de lagras på en plats80. Varför behövs en formell metodologi för att
klassificera webbresurser, när det redan finns flera sökmaskiner som redan tillåter
möjliggör ämnessökning på webbdokument ? Svaret är självklart för alla som har
använt sig av sökmaskiner för att utföra en omfattande sökning efter information på
webben. Åtskilliga författare har redan uppmärksammat otillräckligheten hos de
sökmaskiner som finns81.

                                                          
78 Marcella &Maltby 2000, s 62
79 Thomas & Shearer 2000, s 131
80 Marcella & Maltby 2000, s 131
81 Ibid., s 45
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4 Klassifikationssystem

4.1 SAB-systemet

Det officiella namnet är ”klassifikationssystem för svenska bibliotek”, men det kallas
ofta för SAB, vilket står för Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Det är avsett för alla
svenska allmänna och humanistiska bibliotek samt bibliografer och bokkataloger82. Den
första upplagan publicerades 1921. Man ansåg från bibliotekshåll att Dewey-systemet
inte riktigt motsvarade de intentioner man hade i Sverige. Samtidigt ser man i systemet
en del influenser både från Dewey och från UDK83. 1956 slutfördes en genomgripande
revision av systemet (4.uppl.). Den femte upplagan, som kom 1963, och dess förändrade
tryckningar innehöll smärre justeringar. Efter det dröjde det ända till 1984  innan
systemet reviderades grundligt igen. Revisionen 1984 föregicks av en utredning och när
systemet utkom hade det varit föremål för en omfattande remissbehandling. Perioden
efter 1984 har varit rik på omvälvande händelser, inte minst i den politiska sfären. Det
räcker kanske med att erinra om Tysklands enande84, Sovjetunionens fall, Östeuropas
omvandling, kriget i Jugoslavien, Tjeckoslovakiens upplösning, Europeiska unionens
bildande, Sveriges inträde i unionen, avskaffandet av apartheid i Sydafrika, etc, etc.

SAB består av en systematisk del och ett ämnesordsregister. Den systematiska delen
består av 25 huvudavdelningar. De flesta av dessa är uppdelade i vidareindelningar,
vilka i sin tur ganska ofta är vidareuppdelade. Ett antal tilläggsbeteckningar ger
ytterligare möjligheter att utrycka olika aspekter på ett ämne. Många av systemets
avdelningar som skulle kunna vara hierarkiskt ordnande, har av olika orsaker blivit
samordnade. Anledningen till detta är först och främst att undvika långa beteckningar85

SAB är ett system som vi här i Sverige är närmast ensamma om att använda i världen.
Sverige och det svenska står hela tiden i centrum för den världsbild som  uttrycks i
systemet86.

4.2 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Länkkatalogen hos Mölndals stadsbibliotek är ett virtuellt bibliotek som strävar efter ett
kvalitetsurval som prioriterar svenska länkar. Ämnesindelningen följer svensk
biblioteksstandard(SAB-systemet), d v s samma som i katalogen och på hyllorna i de
flesta bibliotek. Katalogen som innehåller över 15.000 länkar strävar efter att vara ett
kvalitetsurval som prioriterar svenska länkar. Webbredaktörerna säger sig inte ta ansvar
för innehållet på andra sidor än dem egna. Ämnesindelningen följer svensk
biblioteksstandard - samma som i katalogen och på hyllorna i biblioteket87.

Systemet är hierarkiskt uppbyggt med huvudavdelningar som var och en betecknad med
en bokstav, signum, t ex U för Naturvetenskap. Under U följer sedan en ytterligare

                                                          
82 Wåhlin 1986, s 23
83 Benito 2001, s 227
84 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s 7
85 Ibid., s 9
86 Berntsson 1997, s 2
87 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog, OM LÄNKKATALOGEN ,
[URL:Http://www.molndal.se/bibl/q.htm)] , 030620
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finfördelning i ämnen där bokstavskoden byggs ut. T ex Ua för Astronomi, Uab för
Solsytemet, Uabb för planeter och Uabbc för planeten Mars. Fördelen med att använda
systemet är att det är välkänt, menar webbredaktör Bert Hoflund. Det har utformats
under många år och är heltäckande så att varje ämne kan placeras in i schemat88. På alla
sidor i katalogen finns i vänsterspalten en meny från vilken man kan nå alla andra
huvudavdelningar. I vänsterspalten finns också två sökrutor, en där man kan fritextsöka
med en sökmotor från Atomz.com, och en som man kan använda till fritextsökningar
inom Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog. Man kan skriva in flera sökord, sätta fraser
inom citationstecken och använda + och - direkt framför  sökord på normalt sätt.

Det finns också möjligheter att söka på nätet med Google. Om man söker på
”mormoner” i länkkatalogen kommer man först till en sida där resultat från sökningen
presenteras. Sedan klickar man på länken nedanför. Efter det måste man återigen söka
på sidan för att hitta sökordet. Efter en andra sökning kommer man till den del i
katalogen där ämnesordet står. Sökordet syns då markerat i texten. Vidare finns det
också rikligt med länkar till ämneskataloger, sökverktyg, nyhetskällor,
informationsdatabaser och Mölndal! Det finns enskilda sidor där dessa länkar står, och
på sidorna förkataloger, sökverktyg, nyhetskällor och Mölndal finns möjligheten att
söka på sidan. På sidorna för kataloger och sökverktyg erbjuds också möjligheten att
söka i vissa ämneskataloger och sökmotorer. Här kan man hitta ämneskategorier för
MP3 musik, diskussionsgrupper, nyhetsbyråer och utländsk nyhetsmedia. På den första
sidan finns möjligheten att söka i hela länkkatalogen med flera sökord och fraser89. Man
kan söka på alla ord, något av orden eller en fras.

4.3 Svesök

Svesök består av två databaser. I den ena finns drygt 15 miljoner svenska webbresurser,
insamlade av en robot inom ett projekt som heter Kulturarw3. I den andra finns ca 4550
utvalda länkar ordnade i 10 olika ämnesområden. Svesök är tänkt att fungera som en
nationalbibliografi över den svenska delen av internet och som ett redskap för att
katalogisera webbplatser och webbsidor. Tjänsten är icke-kommersiell och gratis att
använda. I länkkatalogen finns endast webbresurser som är katalogiserade och utvalda
enligt Svesöks utvalskriterier. Webbresurserna är ordnade ämnesvis efter ett system som
Svesöks redaktion utvecklat i samarbete med ämnesspecialister. I Svesök kan man söka
efter svenska webbresurser, webbsidor, webbplatser eller fulltextdokument som finns
tillgängliga på webben med någon anknytning till Sverige, någon svensk person,  och
det svenska språket. I urvalskriterierna ingår bl a att webbresursen ska vara allmänt
tillgänglig och inte vara av alltför lokal, kommersiell eller privat karaktär90.

Svesök har utvecklats av LIBRIS-avdelningen vid Kungl.biblioteket i Sverige med start
hösten 1997. För själva applikationen svarar Dansk Internet Selskab. Det redaktionella
arbetet sköts av Enheten för bibliografisk utveckling och samordning vid kungliga
biblioteket. En huvudredaktör arbetar med hjälp av en grupp medarbetare inom enheten
med sökfunktioner, underhåll av länkkatalogen, urvalskriterier etc91.

                                                          
88 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog, VAD ÄR ETT SIGNUM?, [URL:
http://www.molndal.se/bibl/Sab-expl.htm]. 030620
89 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog, [URL: http://www.molndal.se/bibl/], 030620
90 Svesök, OM SVESÖK, [URL: http://www.svesok.kb.se], 20020313
91 Svesök, Svesöks Redaktion, [URL: http://www.svesok.kb.se/info/index.html],  20020314
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Svesök består av tre delar : metadatagenerator, söktjänst och katalogtjänst. Systemet
består av ett antal olika samverkande delar som tillsammans bildar Svesök92.
Överst på skärmen finns ett antal knappar, Svesöks logotyp, Libris logotyp och ett fält
som används för sökfunktion. Dem finns med på skärmen i alla systemets avdelningar.
Knapparna som man kan välja heter Hem, Nya länkar, Anmäl länkar, Information,
Avancerad sökning, Hjälp och Libris Websök. Hem leder till den första sidan, Nya
länkar är en lista på de senaste länkarna som har kommit med i Svesöks länkkatalog.
Länkarna står tillsammans med respektive ämneskategori. På Anmäl länk är det möjligt
att skapa metadata  och anmäla länkar till Svesök. Information innehåller 6 stycken
kategorier som man kan gå vidare till, Om Svesök, Svesöks redaktion,
Ämnesredaktörer, Urvalskriterier, Teknisk information och Information in English. På
Avancerad sökning kan man söka i både Svesöks länkkatalog och alla svenska
webbsidor samtidigt. Här ifrån kan man följa länken söktips, där det finns beskrivningar
av fritextsökning, avancerad sökning, trunkering, maskering och fälten i sökformuläret
för avancerad sökning. Hjälp är Svesöks hjälpguide som ger en kort beskrivning av hur
man använder Svesök93. Om Svesök beskriver systemets webbresurser, hur man letar i
Svesök, urvalskriterier och systemets utveckling och uppbyggnad.

I Svesök kan man söka efter svenska webbresurser. Med svenska webbresurser menas
webbsidor, webbplatser eller fulltextdokument tillgängliga på webben eller med någon
anknytning till Sverige, någon svensk person, det svenska språket eller finns på en
svensk server. I urvalskriterierna ingår bl a att webbresursen ska vara allmänt tillgänglig
och inte vara av alltför lokal, kommersiell privat karaktär. Ansvarig för texten/innehållet
ska tydligt anges. Underhåll av resursen bör ske kontinuerligt. Endast  svenska (ej
finlandssvenska) webbresurser finns med i Svesök. Insamlandet av länkar till Svesöks
länkkatalog sker dels genom att ämnesredaktörer, ett antal bibliotekarier på olika
bibliotek runt om i Sverige, registrerar länkar i Svesök, dels genom att vem som hellst
kan anmäla länkar med hjälp av ett formulär(http://www.svesok.kb.se/info/index.html).
Svesöks redaktion går igenom alla länkar som anmäls till länkkatalogen och väljer ut
vad som ska finnas med. För att kunna välja ut webbresurser till Svesöks länkkatalog
har ett antal kriterier satts upp94.

Svesök har utvecklats av LIBRIS-avdelningen vid Kungliga biblioteket i Sverige med
start hösten 1997. För själva applikationen svarar Dansk InterNet Selskab. Det
redaktionella arbetet med Svesök sköts av Enheten för bibliografisk utveckling och
samordning (BUS) vid Kungl. biblioteket. En huvudredaktör arbetar med hjälp av en
grupparbetare inom enheten med sökfunktioner, underhåll av länkkatalogen,
urvalskriterier etc. Ämnesredaktörerna arbetar med att välja ut ord och katalogisera
svenska webbplatser/sidor i Svesöks länkkatalog. Ämnesredaktörerna kommer från ett
antal bibliotek som Arbetslivsbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, Karolinska
institutets bibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och
Uppsala universitetsbibliotek95.

                                                          
92 Svesök, Teknisk information, [URL: http://www.svesok.kb.se/info/index.html],  20020314
93 Svesök, Hjälp, [URL:http://www.svesok.kb.se/help/index.html], 20030508
94 Svesök, Urvalskriterier, [URL: http://www.svesok.kb.se/info/index.html], 030410
95 Svesök, Svesöks redaktion, [URL: http://www.svesok.kb.se/info/index.html], 030411
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4.4 Alta Vista

Alta Vista startades av företaget Digital i USA 1995. I dess databas finns ca 150
miljoner webbsidor och ett antal miljoner inlägg från diskussionsgrupper. Alta Vista var
från början en renodlad sökmaskin, men har utvecklats till portal med t.ex. en
adresskatalog96. AltaVistas webbkatalog innehåller redaktörsgranskade webbplatser
som är sorterade i ämneskategorier. Katalogen kan man använda när man är  intresserad
av ett visst ämnen men inte vet exakt vad man söker, eller när man vill se webbplatser
av om ett visst ämne. Katalogen är en relativt liten samling. Om man inte hittar vad man
söker i katalogen kan man göra en webbsökning. När du väljer en länk till en kategori
visar AltaVista följande:

1. En "söktråd" (Hem > Kategori > Underkategori). Detta visar dig var du är i
bläddringsprocessen och gör det möjligt att gå tillbaka till kategorier i högre nivåer.

2. En lista över underkategorier. Du kan klicka på dessa kategorier för att gå djupare
med utforskningen av ditt ämne.

3. En lista med webbplatser för den aktuella kategorin. Mänskliga redaktörer har valt de
bästa webbplatserna  för varje specifik kategori.

I katalogen kan man söka på två sätt:

1.Klicka på en kategori och skriv in en sökfråga i katalogens sökruta. Som standard sker
sökningen enbart inom den kategori du valt. Du kan markera knappen vid sökrutan för
att söka i "Hela webbkatalogen."

2.Klicka på fliken Webbkatalog under en webb-, bild-, ljud-, video- eller nyhetssökning.
Då genomsöks hela webbkatalogen97.

AltaVista är världsledande inom sökteknologi. Deras patentskyddade teknologi
fortsätter att ange utvecklingstakten i branchen, vilket gör AltaVistas sökmotor till ett av
de främsta valen för webbanvändare och AltaVista till en av de främsta leverantörerna
av sökmjukvara till företag. AltaVistas sökwebbplats utgör en av de kraftfullaste
sökresurserna på webben. AltaVista licensierar sin sökmjukvara till fler än 1200 av
världens främsta e-handelsbolag, portaler och företag. AltaVistas sökteknologi har legat
i täten ända sedan företaget introducerade världens första fulltextsöktjänst för Internet
1995. Företaget introducerade flerspråkssökning med stöd för 25 språk 1997, det
introducerade 20 lokala landswebbplatser mellan 1999 och 2001, lanserade stöd för
multimediasökning (ljud/video/bild) 1999, var den första ledande sökmotorn som
introducerade gratis nyhetssökning på Internet 2001, och presenterade AltaVista
Prisma&trade, det kraftfulla sökverktyget 2002. Genom kontinuerlig innovation har
AltaVista tilldelats fler sökrelaterade patent än något annat sökföretag.

En hörnsten i AltaVistas målsättning är att ge folk runt om i världen tillgång till
information och de strävar efter att vara det företag som sätter standarden för
sökteknologi och hur människor hittar information. Allteftersom webben växer och blir
alltmer komplex har det blivit allt viktigare för Internetanvändare att kunna hitta
                                                          
96 Ask, 2000, s.26
97 Alta Vista, Hjälp [URL:http://se.altavista.com/help/search/help-dir, 030615
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relevant information på ett effektivt sätt. Genom att utveckla sin beprövade
sökteknologi och anpassa den till Internets och digital medias föränderliga komplexitet
hjälper AltaVista användare att snabbt och intuitivt hitta vad de behöver. AltaVistas
ämnesinriktade sökningar delar in information i noggrant indelade index vilket hjälper
användarna att förfina sina sökningar och snabbt komma fram till den mest väsentliga
och användbara informationen. Företagets filosofi, "Kraft genom precision", ligger till
grund för allt AltaVista gör när de strävar efter att ta fram de kraftfullaste sökverktyg
som finns. AltaVista, vilket betyder "utsikt från ovan", inspirerades genom skapandet av
stora ideer och en grupp experters fascination för informationshantering. Under våren
1995 utvecklade vetenskapsmän vid Digital Equipment Corporations
forskningslaboratorium i Palo Alto i Californien en metod att lagra samtliga ord på varje
sida på hela Internet i ett snabbt sökbart index. Detta ledde till utvecklingen av den
första sökbara, fullständiga textdatabasen på webben.

Andra betydande uppfinningar från AltaVista inkluderar den första flerspråkiga
sökmöjligheten på Internet och den första sökteknologin med stöd för de kinesiska,
japanska och koreanska språken. AltaVista är stolta över Babel Fish, webbens första
maskinöversättningstjänst för Internet, som kan översätta ord, fraser eller hela
webbsidor till och från engelska, spanska, franska, tyska, portugisiska, italienska och
ryska.

Idag strävar AltaVista efter att vara ett ledande företaget inom sökteknologi. Deras
sökwebbplatser tillhandahåller några av Internets bästa sökmöjligheter till
konsumenterna och deras sökningsmjukvara hjälper företag att använda den senaste
sökteknologin för att strukturera enorma mängder data. Medan AltaVista fortsätter att
utveckla nya och bättre sätt att uppfylla webbanvändares och företags behov tycks vår
"utsikt från ovan" bara bli bättre och bättre98.

                                                          
98 Alta Vista, Om AltaVista [URL: http://se.altavista.com/help/search/help-dir], 030616
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5 ANALYS

5.1 Gradering

När jag undersökte gradering ansåg jag det vara bättre att gå utanför systemens
religionsavdelningar, då de enskilda ämnesavdelningarna snarare är mera representativa
för specificiteten i systemen än gradering.

Mölndals Stadsbiblioteks
Länkkatalog
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I  Konst, musik, teater, film
J  Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
99

Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog har en god gradering, ett bra exempel är att de
placerar F Språk mellan E Pedagogik och G Litteratur, och K Historia mellan J
Arkeologi och L Biografi, genealogi.

Svesök
Arkeologi Idé- och lärdomshistoria
Biografi och släktforskning Paranormala fenomen
Filosofi Psykologi
Historia Religion
100

I Svesök ordnas ämnena efter alfabetet, vilket gör att graderingen blir dålig.

AltaVista
Arkeologi Kulturvetenskaper Lärdomshistoria
Filmvetenskap Litteraturvetenskap Paranormala fenomen
Utbildning Mer Humaniora Psykologi
Konstvetenskap Religionsvetenskap Religion
101

                                                          
99 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: första sidan, [URL: http://www.molndal.se/bibl/], 030628
100 Svesök : första sida, [ URL:http://www.svesok.kb.se/Historia_filosofi_och_religion/], 030615
101 AltaVista : Humaniora,
[URL:http://se.altavista.com/dir/results?pg=dir&tp=bildning_.26_referens/humaniora], 030615
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I AltaVista ordnas ämnena efter inte efter alfabetet och inte heller efter hur de knyter an
till varandra, vilket även här gör att graderingen blir dålig.

5.2 Kollokering av relaterade ämnen

I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog står Cb BIBELUTGÅVOR efter Ca
KRISTENDOMEN: ALLMÄNT, vilket är logiskt eftersom bibeln står i ett
beroendeförhållande till kristendomen. Detta tyder på en god kollokering.

Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog Ca--Cl
KRISTENDOMEN

Ca KRISTENDOMEN: ALLMÄNT
Cb BIBELUTGÅVOR
102

I Svesök hittar vi Bibeln och annan kristen litteratur under avdelningen Kristendomen,
vilket tyder på en god kollokering.

Svesök Kristendomen
Bibeln och annan kristen litteratur Kyrkohistoria
Kristna samfund
103

I AltaVista står Kristendom under avdelningen för Specifika religioner. Bibelvetenskap
och Kristendomshistoria står under Religionsvetenskap. Detta vittnar om en dålig
kollokering. Bibelvetenskap och Kristendomshistoria skulle kunna stå tillsammans med
de andra kategorierna på Kristendom, vilket hade gett en bättre kollokering.

Alta Vista Religionsvetenskap
Bibelvetenskap Religionspsykologi Tros & Livs
Kristendomshistoria Specifika Religioner Uppsatser & texter
Religionshistoria
104

                                                          
102 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: Kristendomen, [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xca.htm],030620
103 Svesök : Kristendomen , [URL:
http://www.svesok.kb.se/Historia_filosofi_och_religion/Religion/Kristendomen/],030620
104 AltaVista : Religionsvetenskap, [URL:
http://se.altavista.com/dir/results?pg=dir&tp=bildning_.26_referens/humaniora/Religionsvetenskap&crid
=330294],030304)
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5.3 Systematisk struktur

Religionsavdelningen hos Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog består av fyra nivåer.

Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog C RELIGION
Nivå 1 C      RELIGION

C:d   RELIGIONSPSYKOLOGI,
AGNOSTICISM, ATEISM, DEISM
C:do RELIGIONSPSYKOLOGI

Nivå 2 Ca-Cl   KRISTENDOMEN
Nivå 3 Cm ALLMÄN

RELIGIONSVETENSKAP OCH ICKE-
KRISTNA RELIGIONER

Nivå 4 Cn MODERNA
RELIGIONSBILDNINGAR

105

Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
Cn MODERNA
RELIGIONSBILDNINGAR
Cna TEOSOFI OCH ANTROPOSOFI
Cnc SCIENTOLOGI
Cnd MARTINUS
Cne ANANDA MARGA
Cnf HARE KRISHNA
Cng ENIGHETSRÖRELSEN
(MOONRÖRELSEN)
Cnh BAHÁ'Í
Cnj SATANISM
Cnö ÖVRIGA SÄRSKILDA
MODERNA
RELIGIONSBILDNINGAR
Cnöz ECKANKAR
Cnöz NEW AGE
Cnöz NYA HEDNISKA
RELIGIONER OCH WICCA
Cnöz RASTAFARI
106

I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog listas ämneskategorierna som i SAB-systemet.
De separata ämneskategorierna har inte egna sidor som i Svesök och Alta Vista.
Länkarna listas mellan ämneskategorierna. Ifrån den första kan man klicka sig till de
resterande tre, men man kan inte klicka sig från den andra till den tredje nivån. Befinner
man sig på Ca-Cl KRISTENDOMEN och vill gå till Cn MODERNA

                                                          
105 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog : C RELIGION , [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xc.htm],030310
106 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog : Cn MODERNA RELIOGIONSBILDNINGAR , [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xcn.htm], 030310
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RELIGIONSBILDNINGAR,  måste man först klicka sig tillbaka till C RELIGION och
sedan klicka sig till Cn MODERNA RELIGONSBILDNINGAR. I de tre senare
nivåerna listas först en del av ämneskategorierna för sig, sedan listas alla
ämneskategorierna tillsammans med länkarna längre ner på sidan. Via den övre listan på
ämneskategorier kan man klicka sig till motsvarande ämneskategorier i den undre listan.
Inte alla ämneskategorier finns med i den övre listan. I den undre listan förflyttar man
sig uppåt eller nedåt i länksamlingen genom att använda navigeringsverktyget till höger
på skärmen. Få nivåer gör att man vet var man befinner sig någonstans. Det blir inte för
mycket klickande. Det hela blir mycket överblickbart.

 Svesöks avdelning för religion består av åtta nivåer:

Svesök Religion
Kristendomen
107

Svesök Kristendomen
Bibeln och annan kristen litteratur Kyrkohistoria
Kristna samfund
108

Svesök Kristna samfund
Andliga ordnar och klosterväsen Romersk-katolska kyrkan
Frikyrkosamfund
109

Från Kristendomen kan man klicka sig vidare till Bibeln och annan kristen litteratur,
Kyrkohistoria och Kristna samfund. Via Kristna Samfund kan man klicka sig vidare till
Andliga ordnar och klosterväsen, Romersk-katolska kyrkan och Frikyrkosamfund.
När man är inne på en viss nivå kan man bara klicka sig bakåt i hierarkin, ungefär som i
Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog. På skärmen kan man se vilka kategorier man har
kommit ifrån, i den första nivån, Religion, står det Svesök Historia, filosofi och religion
Religion ovanför länkarna på den här nivån. Religion står för det ämne som man
befinner sig på, Historia, filosofi och religion står för den nivå som man kom i från, och
Svesök står för den översta nivån i ämneskatalogen. För varje nivå man går vidare till
läggs motsvarande ämneskategori till höger om den man gick ifrån.

Det finns fler likheter mellan AltaVista systemstruktur och Svesöks än den dåliga
graderingen och den dåliga kollokeringen av relaterade ämnen. AltaVistas avdelning för
religion heter Religionsvetenskap. På den första nivån i den här avdelningen står
religionsvetenskap längst till höger, de övriga kategorierna som man kom ifrån står till
vänster om Religionsvetenskap, så att man kan se var man befinner sig och så att man
kan ta sig till de kategorier som knyter an till den kategori som man är intresserad av:
Webbkatalogens startsida > bildning & referens > humaniora > Religionsvetenskap.
Inga länkar listas på den första nivån, till skillnad från Mölndals Stadsbiblioteks
Länkkatalog och Svesök. AltaVista består av arton nivåer.

                                                          
107 Svesök : Religion , [URL: http://www.svesok.kb.se/Historia_filosofi_och_religion/Religion/], 030620
108 Svesök : Kristendomen , [URL:
http://www.svesok.kb.se/Historia_filosofi_och_religion/Religion/Kristendomen/],030620
109 Svesök : Kristna samfund ,  [URL:
http://www.svesok.kb.se/Historia_filosofi_och_religion/Religion/Kristendomen/Kristna_samfund/],03030
4
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AltaVista Religionsvetenskap
Bibelvetenskap Religionspsykologi Tros & Livs
Kristendomshistoria Specifika Religioner Uppsatser & texter
Religionshistoria
110

AltaVista Specifika Religioner
Österländsk Religion Judendom Nordisk Tro
Islam Kristendom
111

AltaVista Kristendom
Frikyrkor Kristen Tro &

Bibeln
Svenska Kyrkan

Katolicism Ortodoxa Kyrkor
112

Länkarna listas som i Svesök. Antalet nivåer gör att man lätt blir förvirrad när man
förflyttar sig mellan de olika ämneskategorierna. Överblickbarheten blir lidande. Allt
klickande gör att man kan bli lite vimsig.  Färre nivåer, och fler ämneskategorier på
varje nivå skulle kunna råda bot på detta.

5.4 Specifika sökningar

Här undersökte jag  alla typer av resultat, länkar som ämneskategorier. Frälsningsarmén
hittade jag i samtliga system. Dock var det bara i Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
som jag hittade  ämneskategorier som motsvarade sökobjekten, vilket jag gjorde för
frälsningsarmén113och mormonerna114.

Mölndals
Stadsbiblioteks
Länkkatalog

Svesök Alta Vista

Job
Att predika
Mormonerna X
Frälsningsarmén X X X
Synpunkter på
kvinnliga präster

                                                          
110 AltaVista : Religionsvetenskap , [URL:
http://se.altavista.com/dir/results?pg=dir&tp=bildning_.26_referens/humaniora/Religionsvetenskap&crid
=330294],030304)
111 AltaVista : Specifika Religioner, [URL:
http://se.altavista.com/dir/results?pg=dir&tp=bildning_.26_referens/humaniora/Religionsvetenskap/Speci
fika_Religioner&crid=330907],030304
112 AltaVista: Kristendom, [URL:
http://se.altavista.com/dir/results?pg=dir&tp=bildning_.26_referens/humaniora/Religionsvetenskap/Speci
fika_Religioner/Kristendom&crid=326079],030304
113 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: C Religion, Cksh FRÄLSNINGSARMÉN, [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xca.htm#Cks], 030821
114 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: C Religion, Cksq MORMONER, [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xca.htm#Cks], 030821
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5.5 Browsing

När jag använde mig av browsing för att hitta sökobjekten var jag främst intresserad av
ämneskategorier i systemen, och inte enstaka länkar. I varje fall hittade jag en hel del
länkar till webbsajter som tog upp ämnena som jag sökte efter, och jag kommenterar
vad jag hittade längre fram i uppsatsen. I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog hittade
jag en ämneskategori som jag ansåg motsvarade att predika, Cia PREDIKNINGAR
OCH BETRAKTELSER115. Jag hittade också ämneskategorier som motsvarade
mormonerna116 och frälsningsarmén117.

Mölndals
Stadsbiblioteks
Länkkatalog

Svesök Alta Vista

Job
Att predika X
Mormonerna X
Frälsningsarmén X
Synpunkter på
kvinnliga präster

I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog hittar vi Jobs bok på Ca-Cl KRISTENDOMEN.
På Cb BIBELUTGÅVOR hittar vi en länk som heter Bibeln.Svenska.1917118. Där hittar
vi mycket riktigt Jobs Bok. På Ca-Cl Kristendomen heter avdelningen för mormoner
Cksq MORMONER. Där finns det sju stycken länkar. Via adressen
http://www.mormon.org/ kommer vill ”THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF
LATTER-DAY SAINTS”, en nordamerikansk sida om mormonerna. På Ca-Cl
KRISTENDOMEN  torde det som kommer närmast ”att predika” vara Cia
PREDIKNINGAR OCH BETRAKTELSER. På adressen www.sr.se/p1/andakt/ hittar
man en sida om andakter från Sveriges Radio P1. På Ca-Cl KRISTENDOMEN torde
det som kommer närmast ”att predika” vara Cia PREDIKNINGAR OCH
BETRAKTELSER. På Ca-Cl KRISTENDOMEN finns en avdelning som heter Cks
Frikyrkosamfund. Där finns en avdelning som heter Cksh FRÄLSNINGSARMÉN.
Genom att följa länken www1.salvationarmy.org/ kommer man till Salvation Army´s
International Headquarters.  På Ca-Cl KRISTENDOMEN hittar vi Cga
RELIGIONSSAMFUNDEN OCH SAMHÄLLET där man via adressen
www.religioustolerance.org/conflict.htm hittar Hot Religious Topics som bl. a. tar upp
kontroversiella frågor som kvinnliga präster(Resultat hämtat 030319).

I Svesöks avdelning för kristendom finns en kategori som kallas för Bibeln och annan
kristen litteratur. Där finns en länk till en sida som heter SVENSKA FOLKBIBELN på
adressen www.folkbibeln.com där man torde kunna hitta Jobs bok.

                                                          
115 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: C Religion, Cia PREDIKNINGAR OCH BETRAKTELSER,
[URL: http://www.molndal.se/bibl/xca.htm#Ci], 030821
116 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: C Religion, Cksq MORMONER, [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xca.htm#Cks], 030821
117 Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog: C Religion, Cksh FRÄLSNINGSARMÉN, [URL:
http://www.molndal.se/bibl/xca.htm#Cks], 030821
118 Bibeln. Svenska. 1917(Projekt Runeberg),
[URL: http://www.lysator.liu.se/runeberg/bibeln/], 030319
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På Kristendomen finns en avdelning som heter Kristna Samfund, och där finns en
kategori som heter Frikyrkosamfund, men där finns i alla fall ingen länk till
mormonerna. Jag lyckades inte hitta någon kategori som motsvarade ”att predika”.  På
avdelningen för frikyrkosamfund finns en avdelning som heter Frikyrkosamfund och
där finns en länk till Frälsningsarmén på www.Frals.se. Det visade sig också att det inte
fanns någon länk till en hemsida som tog upp synpunkter på kvinnliga
präster(undersökning utförd 030319).

I AltaVista hittade jag inte några ämneskategorier som motsvarade mina sökobjekt, men
en del websajter som gjorde det. Jobs bok är en del av bibeln, så jag såg efter på
kategorin Bibelvetenskap. Där finns en länk till en hemsida som heter Bible Gateway på
adressen: http://bible.gospelcom.net/bible?language=swedish, och där kan man hitta
Jobs bok. Först såg jag efter på specifika religioner, där jag fortsätter med Kristendom.
Väl där gick jag vidare till Frikyrkor, där man finner Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, Västerhaninge på adressen http://home1.swipnet.se/~w~19125/sdh/. Precis som
i Svesök är det här ganska svårt att hitta en kategori som tar upp predikningar. På
kristendomen finns det en kategori som heter Frikyrkor där det finns en länk till
Frälsningsarmén på adressen http://www.frals.se/. På avdelningen för Kristendomen
finns det kategori som heter Kristen Tro & bibeln.Via länken
http://www.bibelsajten.nu/ kommer man till Bibelsajten där man kan hitta information
om synpunkter på kvinnliga präster(undersökning utförd 030321).

5.6 Diskussion

Det som kännetecknar AltaVistas indelning är bristen på omfång. Antalet kategorier
inom avdelningen för religion uppgår enbart till 13 stycken. Den ringa omfattningen
försvårar både browsing och specifika ämnessökningar. Till AltaVistas fördel bör det
ändå sägas att flera av de mera övergripande kategorierna som finns hos Mölndals
Stadsbiblioteks Länkkatalog också är representerade hos AltaVista.

Klassifikationen i Svesök är baserad på SABsystemet, men den ursprungliga strukturen
är förändrad på ett flertal sätt. Genom att den utgår ifrån SABsystemet är ändå
likheterna med strukturen i Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog stora. Skillnaderna är
först och främst Svesöks omfattning av kategorier, som ligger närmare den som
AltaVista använder sig av. Här finner man att de mer betydande kategorierna hos
Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog också har motsvarigheter i Svesöks indelning.
Det finns färre kategorier i avdelningen för religion i Svesök än det gör i samma
avdelning hos Alta Vista.

I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog finns kristendomen representerad med en egen
avdelning i systemet som följer efter C:d RELIGIONSFILOSOFI, AGNOSTICISM,
ATEISM, DEISM och C:do RELIGIONSPSYKOLOGI. I Alta Vista finns det 8
kategorier som relaterar till kristendomen. Bibelvetenskap finns på samma nivå som
Kristendomshistoria . Sedan återstår Kristendom, och de ämnen som återfinns under
denna avdelning, nämligen Frikyrkor, Kristen Tro &, Svenska Trossamfund, Katolicism
och Ortodoxa Kyrkor. Man kan tycka att det vore rimligare att Alta Vista hade placerat
Bibelvetenskap och Kristendomshistoria under Kristendom. AltaVistas val av termer
synes vara något godtyckliga. Speciellt sådana uttryck som Nordisk Tro och
Österländsk Religion. Österländsk, ska det betyda Östra Asien eller Östeuropa? Eller
kanske mellanöstern? Sådana termer förvirrar mer än de hjälper.
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Avdelningen för religion hos Svesök innehåller till större delen kategorier som på något
sätt behandlar kristendomen. Det finns en likhet mellan Svesök och Alta Vista på så sätt
att i Svesök står Bibeln och annan kristen litteratur tillsammans med Kyrkohistoria,
vilket motsvarar Bibelvetenskap och Kristendomshistoria, som står tillsammans  på
samma nivå i AltaVista. I Svesök finner man på samma nivå Andliga Ordnar och
samfund, Romersk-katolska kyrkan och Frikyrkosamfund. På den sista nivån i Alta
Vista hittar man Svenska Trossamfund, Katolicism och Frikyrkor. Jag menar att det
finns en likhet i dessa systems indelning av de ämnena. I Mölndals Stadsbiblioteks
Länkkatalog föregår Cc Exegetik Och Litteratur Om Bibeln Cj-Ck Kyrkohistoria Och
Kristna Kyrkor. Ck-c Kristna Kyrkor Och Samfund: Sverige föregår Ckb Romersk-
Katolska Kyrkan, som Föregår Cks Frikyrkosamfund. Även detta är en likhet med den
ordning som finns i både Svesök och Alta Vista.

Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog är ojämförligt den mest uttömmande av de tre
system som undersöks, med sina 75 stycken kategorier i avdelningen för religion. Den
stora skillnaden består i att Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog har en avdelning som
heter Cm-Cn Religionsvetenskap och icke-kristna religioner. Svesök har inga
motsvarigheter till denna avdelning, eller en enda av de kategorier som finns i den
avdelningen, AltaVista har motsvarigheter till fem av avdelningens fyrtio kategorier,
dessa är Religionshistoria, Österländsk Religion, Judendom, Islam och Nordisk Tro.
Däremot har Indisk Religion och moderna religionsbildningar hamnat i onåd hos Alta
Vista. I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog finns det 23 kategorier i dessa
avdelningar.

Henning Graubelle menar att exhaustivitet och exklusivitet går i hand i hand på så sätt
att ett exhaustivt indexeringsspråk kräver exklusivitet: detta kan vi se i Mölndals
Stadsbiblioteks Länkkatalog. Ämnesindelningen är både exhaustiv och exklusiv. Till
Svesöks fördel kan man dock påpeka att täckningen av kristendomen tar upp de mest
betydelsefulla huvudkategorierna i SAB. Lika så Alta Vista, om än med mindre
vedertagen terminologi. I och med den lägre nivån av exhaustivitet får också
exklusiviteten stryka på foten hos både Svesök och Alta Vista. Om man medelst
browsing vill leta information angående kristendomen i något av dessa tre system så är
det ju gott och väl, men vad händer om det är information om hinduismen som man
söker efter, och det system som används är Svesök? Då blir det genast desto svårare.
 Gary Marchionini menar att browsing också kan användas till utforskning och inlärning
av nya saker. Då kommer ett sytem som är både exhaustivt och exklusivt väl till pass.
Det går ju inte att utforska ämnen som inte finns representerade i ett system.

Traugott Koch påpekar att system som baseras på ad-hocklassifikation  kan leda till
brist på konsistens119. Detta är ett av de stora problemen med AltaVista. Några
kategorier som dras med den här typen av problematik är Nordisk Tro och Österländsk
Religion i huvudavdelningen Religionsvetenskap. Vad menas med ”Nordisk Tro” ? Det
skulle kunna vara det som i SAB kallas för Finsk-ugrisk religion, t ex Finsk religion,
eller Samisk Religion. Men det skulle också kunna vara det som kallas för fornordisk
religion, eller asatro, vilket förmodligen är det som AltaVista syftar på i det här fallet.

                                                          
119 Traugott Koch: The role of classification schemes in Internet resource description and discovery,
[URL: http://www.lub.lu.se/desire/radar/reports/D323/class_v10.html], 030820
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 Lancaster skrev att om vokabulären är oförmögen att uttrycka sökningens precisa
begrepp kommer detta oundvikligen att leda till misslyckad precision, och detta är vad
som ganska ofta händer när man söker i Svesök och AltaVista. Av de tre systemen är
det bara Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog som har en ämneskategori för
mormonerna, vilket var ett av de sökobjekt som jag använde i undersökningen. Framför
allt märktes det när jag genomförde den specifika ämnessökningen i katalogen.
Visserligen hade Svesök och AltaVista ämneskategorier på frikyrkor, men det blir inte
samma precision i sökningen som det blir i Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog.
Likadant är det med frälsningsarmén, det enda av systemen som hade en egen
ämneskatagori till ämnet var Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog. Däremot hade inte
Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog några ämneskategorier på Jobs bok eller
synpunkter på kvinnliga präster. Att Jobs bok inte har det ter sig ju ganska rimligt om
man betänker hur skrymmande det skulle bli om alla böckerna i bibeln skulle ha en egen
ämneskategori i systemet, då antalet böcker i Bibeln är ungefär sjuttio stycken.  Som
sagt finns det ingen ämneskategori för synpunkter på kvinnliga präster i samma system,
men på Cga RELIGIONSSAMFUNDEN OCH SAMHÄLLET finns det en länk som
enligt systemets egen utsago ska ta upp kontroversiella frågor som kvinnliga präster.  I
Svesök och AltaVista fanns inga ämneskategorier som på något sätt behandlar
synpunkter på kvinnliga präster. I AltaVista kunde jag hitta en
länk till en hemsida som tog upp synpunkter på kvinnliga präster, men den var inte lika
lätt att hitta som den som jag fann i Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog, främst på
grund av att det inte fanns någon beskrivning som förklarade att sidan tog upp ämnet,
till skillnad från Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog. I Mölndals Stadsbiblioteks
Länkkatalog finns en kategori som passar till ämnet ”att predika”, Cia
PREDIKNINGAR OCH BETRAKTELSER, men det finns ingen motsvarighet till
ämnet i Svesök eller AltaVista. ”Att predika” var det ämne som var svårast att hitta, och
i Svesök och AltaVista hittade jag inga länkar i vare sig katalogen eller via
sökfunktionen i systemen.

Lancaster skrev att om systemets vokabulär inte är tillräckligt specifik för att
indexeraren ska kunna indexera ett dokument unikt, och denne måste använda en mera
generell term, då förlorar dokumentet sin unika identitet120. Detta är vad som händer i
olika stor utsträckning i de tre systemen.När en informationssökare ska söka efter ett
dokuments specifika ämne kommer denne inte att kunna återvinna dokumentet som ett
unikt ting; det kommer enbart att vara möjligt att återvinna genom den bredare
klassen121. Detta är vad som händer i Alta Vista med den länk som tog upp synpunkter
på kvinnliga präster. Den här sidan står under ämneskategorin Kristen Tro & Bibeln,
och då blir det ju desto svårare. Inte heller i Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog finns
det en ämneskategori för synpunkter på kvinnliga präster, men där finns det en
beskrivning till länken som behandlar ämnet, av vilken det framgår att sidan tar upp
kontroversiella frågor som kvinnliga präster. I Alta Vista borde Kristendomshistoria
ligga tillsammans med de andra ämnena på kristendomen istället på Religionsvetenskap,
som det gör nu. Själva religionen borde komma först, sedan dess historia. Det är ju lite
grann som hönan och ägget, men jag tycker det verkar rimligare att placera ämnena som
jag beskriver. Ett annat alternativ kunde ha varit att placera Kristendomshistoria på
Religionshistoria, religion är ju den bredare klassen och därför skulle den kunna
komma först. I Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog står Cb BIBELUTGÅVOR på

                                                          
120 Lancaster 1998, s 138
121 Ibid., s 138
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Ca-Cl KRISTENDOMEN, och inte som en ensam ämneskategori,och inte som
Bibelvetenskap gör  i Alta Vista.
Å andra sidan ser jag en liten poäng i att denna ämneskategori inte står tillsammans med
de andra ämnena på Kristendomen: en stor del av bibelns innehåll är äldre än
kristendomen. Ur det perspektivet står kristendomen i ett beroendeförhållande till
bibeln.

6 Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och utvärdera tre söktjänster kvalitativt.
Arbetet har kretsat kring två frågeställningar:

1. Hur påverkar den systematiska strukturen möjligheterna för informationsåtervinning
genom browsing?

2. Hur påverkar den systematiska strukturen möjligheterna för informationsåtervinning
genom specifika ämnessökningar i katalogen?

Arbetet tar sin grund i litteraturstudier och en kvalitativ analys av de tre systemen.
Uppsatsen teoridel tar upp klassifikation, browsing och aspekter som rör webben, och
står som utgångspunkt för analys och diskussion.

Att hitta relevant information på webben är inte det lättaste. Men
informationssökningen kan underlättas genom användning av söktjänster. En del av
webbens söktjänster utnyttjar klassifikation, men väldigt få baserar sina ämneskataloger
på etablerade klassifikationssystem. Några av de söktjänster som i alla fall gör det är
Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog och Svesök. Båda systemen använder sig av
Klassifikationssystem för Svenska Bibliotek.

Uppsatsen avgränsas till att behandla ett nationellt, ett inhemskt och ett hybridiserat
system. Frågeställningarna besvaras genom en utvärdering av de tre systemen.
Undersökningen baseras på två sökstrategier för informationsåtervinning: specifik
sökning och browsing. Browsing är ett tillvägagångssätt inom informationssökning som
är informellt och mycket beroende av informationsmiljön. Det är en sökstrategi som är
mycket lämplig för informationsproblem som är dåligt definierade eller
tvärvetenskapliga, samt när informationssökningens mål är att samla in
översiktsinformation om ett ämne122. Förvisso är det ett tillvägagångssätt som inte är
helt fritt ifrån nackdelar. Några av begränsningarna är att det ställs höga krav på
uppmärksamheten, det är ineffektivt för väldefinierad återvinning, det kan vara
förvirrande och det kan påverkas av olika partiskheter och kognitivt motstånd123.

Den största skillnaden mellan systemen var hur den systematiska strukturen påverkade
möjligheterna för browsing, då de specifika sökningarna genererade ett likartat resultat i
alla tre systemen. Jag tror att den systematiska strukturen hos Mölndals Stadsbiblioteks
Länkkatalog underlättar browsing i högre grad än Svesök och AltaVista på grund av den
högre specificiteten och graderingen. Alltså kan man dra slutsatsen att den systematiska
strukturen är av stor betydelse för informationsåtervinning genom browsing i ett

                                                          
122 Marchionini 1995, s 105
123 Ibid., s 118
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klassifikationssystem på webben. Jag kom också fram till att kollokeringen av
relaterade ämnen är något högre i Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog än i Svesök
och AltaVista.
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