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Abstract The aim of this thesis is to investigate the opportunities of
classification of web pages. Two classification systems are
compared; a library classification system (traditional) and a
system that is developed for use on the web (new). UDC is
chosen to represent the traditional systems, and Yahoo!
represents a so called new system. UDC is used by NISS
Directory of networked resources, which is a directory that
uses the system for organisation of electronic resources. Both
systems are analysed from two different perspectives, a
multidisciplinary and a timeperspective. The method used for
this is a case study, which here includes interviews and
literature studies. For the analysis, five different areas of
knowledge are chosen; religion, education, recreation and
entertainment, literature and history. The terms chosen to
represent a subject are analysed to illuminate differences and
similarities between the systems. This is done to decide
which system is the most suitable for a computerised
environment. One of several differences is that a new system,
in contrast to a traditional, lacks notation. This means that the
hierarchical structure in a new system is much less formal
and new words and subjects easily can be added to the
system. To add new words or subjects to a traditional system
can be very time-consuming and it is sometimes hard to find
an appropriate place for new areas of knowledge. Still, both
new and traditional systems are suitable for the organisation
of electronic material.
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Alla som någon gång har sökt information på webben vet att det inte är helt
problemfritt. Kanske väljer man att i en sökmaskin som t.ex. Alta Vista göra en sökning
på några utvalda sökord, eller så väljer man att använda sig av en katalogtjänst som t.ex.
Yahoo!. Skillnaden mellan en sökmotor och en katalog är att en katalog innebär en
samling hierarkiskt organiserade och ämnesuppdelade länkar till andra webbresurser. En
katalog är till storleken oftast mindre än en sökmaskin och uppdateringen sker till stor
del manuellt. En sökmotor samlar däremot in information på maskinell väg och
uppdateringen sker automatiskt. Vid användandet av en sökmotor är det viktigt att man
tar reda på hur sökningen utförs i just den sökmaskinen, för att man ska få bra träffar.
Vilken sökmetod man än väljer så får man i många fall fler träffar än man önskat sig,
inga träffar alls eller irrelevanta sådana.

En katalog har fördelen att man kan själv styra sin sökning genom att man hela tiden
kan välja hur djupt man vill gå i ämneshierarkin. I en katalog har man även chansen att
upptäcka till ämnet nära relaterade dokument som kan vara relevanta men som tidigare
varit okända för användaren. Detta är två exempel på några av de fördelar som finns
med att organisera elektroniskt material i hierarkiska kategorier. Indelandet i hierarkier
kan göras på olika sätt. Det finns dels kataloger som använder sina egna
klassifikationssystem speciellt anpassade för katalogens innehåll, och dels finns det de
som använder sig av ett redan existerande system, från början framtaget för bibliotek
och anpassat för tryckt material. Denna uppsats kommer att belysa just dessa två typer
av system med ambitionen att försöka se hur väl respektive system fungerar i en
webbmiljö.

�������89����9


Uppsatsen består av tre huvuddelar. Den första är den del där problemet ringas in och
där vi redogör för vår teoretiska utgångspunkt samt förankrar den i metoden vi valt att
arbeta utifrån. Här redogör vi också kortfattat för den forskning som bedrivits inom
ämnet, genom att vi tar upp några centrala namn och för oss intressant litteratur samt
reder ut begrepp och definitioner.

Andra delen innehåller en utförlig beskrivning av de två klassifikationssystem som
ligger till grund för det vi har för ambition att undersöka. Detta är en viktig del för
helhetsuppfattningen och förståelsen av vår analys. Här kommer vi främst att visa på
systemens uppbyggnad men också redogöra för både deras historia och betydelse idag
samt hur återvinning fungerar i respektive system.

Den tredje och sista delen innan uppsatsen ska sammanfattas är en analysdel. I detta
avsnitt kommer vi att med utgångspunkt i våra frågeställningar och med hjälp av
beskrivningarna i del två analysera de system som vi valt ut. Därefter diskuteras
resultaten av analysen.
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Anledningen till att klassifikationssystem på webben är ett lämpligt ämne för en uppsats
är att det är intressant att studera hur nästan hundra år gamla klassifikationssystem,
framtagna för att användas för organiserandet av tryckt material på bibliotek, idag kan
användas för att organisera en helt annan typ av material. Organiserandet av det material
som finns på webben medför många och stora problem som har sysselsatt forskare
under de senaste åren. Samtidigt som försök har gjorts med att applicera de existerande
bibliotekssystemen på webben har försök till nya lösningar vuxit fram. Ett flertal av de
söktjänster som erbjuder ämneshierarkisk sökning har utarbetat egna
klassifikationssystem. Dessa har likheter med bibliotekssystemen men skiljer sig också
på många sätt från bibliotekens sätt att klassificera dokument, detta hoppas vi att denna
uppsats kommer att bringa klarhet i.

Användandet av klassifikationssystem på webben kan vara ett bra sätt för att försöka
organisera och återvinna det material som finns där. Problematiken ligger i hur detta ska
genomföras, vilket den här uppsatsen kommer att gå närmare in på. Ett centralt problem
är att en del av materialet på webben är mycket svårplacerat. Svårigheten ligger också i
organiserandet av tvär- eller mångvetenskapliga ämnen.

En av de forskare som inte är helt tillfredsställd med hur bibliotekarierna har närmat sig
de nya informationsproblemen som webben har medfört är Ia C. McIlwaine,
huvudredaktör för utgivningen av UDK-systemet. Hon anser att det hade varit önskvärt
ifall bibliotekarier hade engagerat sig mer i försöken att finna lösningar till problemen
kring organiserandet av kunskap på webben. Enligt henne finns det flera orsaker till
varför situationen ser som den gör. En är att för många olika professioner är inblandade
i att arrangera informationen på webben. Alla vill hitta lösningar men många av dessa
ignorerar andra forskares förslag. Bibliotekarierna i sig har heller inte visat tillräckligt
tydligt vad det är inom området som de verkligen kan göra och vilka lösningar de kan
bidra med.1

Vad gäller ämnets relevans inom biblioteks- och informationsvetenskapens
forskningsområde så anser vi att problemet är högst aktuellt, då det inom området
bedrivs mycket forskning men få av de lösningar som har presenterats har vunnit
respekt av dem som är insatta i ämnet. Vi tror dock inte att problemen är helt och hållet
olösbara, frågan är vilken typ av klassifikationssystem som bör användas. Denna fråga
kommer vi försöka att diskutera kring i denna uppsats. För att vi ska få en större inblick
i det vi valt att undersöka så tänker vi kombinera vår litteraturstudie och studie av de två
klassifikationssystemen med att intervjua ett par personer som arbetar med systemen.

Då de traditionella klassifikationssystemen idag verkar fungera bra på biblioteken
kommer troligen den framtida forskningen alltmer att behandla klassifikation av
webbresurser, detta är en av anledningarna till att problematiken kring ämnet är
intressant. Uppsatsens avsikt är inte att presentera någon heltäckande utvärdering av de
system som finns utan snarare ge en inblick i de problem som klassificering av webben
idag medför.

                                                          
1 �	�0	������
������	��
���
��
�5����������
�9�	��
:�;��0����
����WK��<
	��<�$8=0�
����
0�>�2����>
��=�&������	��&&4 1998, s. 97.
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Det problem som ligger till grund för vår uppsats är vilka skillnader och likheter som
finns gällande användningen av ett bibliotekssystem och ett som är framtaget direkt för
webben, för att klassificera webbmaterial. Detta leder oss till frågan om huruvida de
traditionella systemen kan användas på webben idag på ett tillfredsställande sätt och
utan att några större förändringar i systemens uppbyggnad måste göras, eller om det
finns behov av att utveckla nya system speciellt för det material som finns på webben.
För att kunna säga något i den här frågan kommer vi att analysera den utifrån ett par
aspekter som kan relateras till problematiken kring detta. Ett centralt problem som alla
system står inför är att de skildrar samhället som det såg ut vid tiden för systemets
tillkomst. Ett annat problem är att synen på vetenskaplighet har ändrats sedan
bibliotekssystemens framväxt.2 Bibliotekens system bygger på en monovetenskaplig
uppfattning om samhället och därför vill vi undersöka hur man kan koppla den syn som
man har på vetenskaplighet idag till de klassifikationssystem vi har valt, utifrån ett
multidisciplinärt perspektiv. Vid tiden för bibliotekssystemens tillkomst indelades
ämnen efter deras akademiska tillhörighet. De klassifikationssystem som används på
webben bygger i många fall på en annan typ av ämnesindelning. Detta visar att synen på
ämne har förändrats i takt med samhällsutvecklingen.

����(=��	

Syftet är att genomföra en komparativ fallstudie av två klassifikationssystem, ett
traditionellt bibliotekssystem som används på webben och ett som tillkommit direkt för
webben. Med detta vill vi undersöka vilka skillnader gällande uppbyggnad och funktion
som finns mellan de båda typerna av system och om de traditionella bibliotekssystemen
kan användas fullt ut vid klassificering av webbmaterial, eller om det är nödvändigt att
utveckla nya system anpassade speciellt för webbens miljö.

��������	��>��
�
���

� Vilka skillnader och likheter kan man se mellan traditionella och nya
klassifikationssystem gällande klassificering av webbmaterial?

� Hur väl fungerar traditionella klassifikationssystem i jämförelse med nya
klassifikationssystem på webben gällande

- tidsbundenhet?
- mångvetenskaplighet?

��%�'?��>
�
�
���

För genomförandet av denna uppsats har vi valt att studera och jämföra en nätversion av
UDK-systemet med Yahoo!s system. Dessa har vi valt som exempel på de två olika
sorters system som den här uppsatsen behandlar, valet av de här specifika systemen är
underordnat då de i detta fall enbart är exempel ur sin typ. Då vi i denna studie betraktar
de båda som klassifikationssystem blir en jämförelse mellan dessa två genomförbar.

                                                          
2��	�0	������
������	��
���
��
�5����������
�9�	��
:�;��0����
����WK��<
	��<�$8=0�
����
0�>�2����>
��=�&������	��&&4, s. 89.
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Den ena typen av klassifikationssystem vi kommer att studera är system som används
vid bibliotek och som har applicerats på webben. I den här uppsatsen kommer vi att
benämna den sortens system som ett traditionellt system. Den andra typen är ett sådant
system som utvecklats direkt för webben och som vi i den här uppsatsen kommer att
benämna som ett nytt system.

UDK-systemet, som representerar ett traditionellt system, har vi valt för att vi fann det
mest intressant att titta på ett system som används internationellt. UDK-systemet
används för att organisera innehållet i ett fåtal söktjänster, vi har valt att undersöka
NISS Directory of networked resources som är en webbkatalog som använder sig av
systemet. Enligt artikeln 7(����������0�������0�	��
��0(�#����
�<
	��
�	�������0�
���0���	��
��
�����0� ��� passar UDK-systemet bra för att ordna elektroniska resurser
på grund av att det är universellt och att det är välkänt i många delar av världen.
Systemet är också språkoberoende då det finns översatt till många olika språk, det är
relativt flexibelt och anpassningsbart och kan möta olika användares behov.3 Dessa
fördelar är i stort sett även gällande för Dewey-systemet, men då vi själva känner till
UDK-systemet bättre framstod det som ett naturligare val. Anledningen till att vi valt
bort SAB-systemet beror delvis på att det bara används för att organisera svenska
söktjänsters innehåll. Den ovan nämnda artikeln tar upp problemet med att det inte finns
plats att utveckla SAB-systemet tillräckligt mycket för att kunna använda det för
ordnandet av elektroniskt material. Nya ämnen kommer att hamna på en plats som är
ledig och inte nödvändigtvis i närheten av relaterade ämnen vilket vore önskvärt.4 Vi
tycker att det är mer intressant att titta på ett system som i större utsträckning kommer
att användas i framtiden på webben, därför har vi valt UDK-systemet.

Yahoo!, som representerar ett nytt system, har vi valt för att vi tycker att de har en väl
utarbetad katalog som används i många länder, med vissa anpassningar. Det finns
många olika versioner av Yahoo! men gemensamt för dessa är att de bygger på den
amerikanska versionen, som är den internationella. Huvudavdelningarna är i stort sett
desamma oavsett vilket område de är utvecklade i och för. Allt material som finns i
databasen ska vara kontrollerat och klassificerat av anställda vid Yahoo!.5 Yahoo! är
också det enda klassifikationssystem, utvecklat för webbmaterial, som har nämnts
utförligare i forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi kommer att
titta på den svenska versionen av Yahoo!.

                                                          
3 Koch, Traugott & Day, Michael 1997. 7(����������0�������0�	��
��0(�#����
�<
	��
�	�������0�
���0���	��
��
�����0� ���. http://www.lub.lu.se/desire/radar/reports/D3.2.3/class_v10.htm 2001-01-30.
4 Ibid.
5 Callery, Anne & Tracy-Proulx, Deb 1997. '�(��)�?�	�����
��	(��@�-, s. 61.
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Det har bedrivits relativt mycket forskning inom det ämnesområde vi har valt. I detta
avsnitt har vi valt att enbart ta upp den forskning som vi anser vara relevant för vår
undersökning och som�tangerar det ämne vi valt. Den största delen av forskningen som
finns att tillgå i vetenskapliga tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap
behandlar främst de traditionella systemens applicering på webben, några artiklar tar
upp så kallade subject trees, gateways och kataloger eller vad man väljer att kalla dem,
skapade direkt för webbens miljö. En allmän uppfattning bland forskare tycks vara att
bibliotekarierna har bidragit ytterst lite till organiserandet av webbmaterial, och att de
borde haft en större del i detta redan i ett tidigare stadie.6

En allmän uppfattning är också att de system som används vid bibliotek och numera
också på webben medför problem i och med att de är relativt gamla, skapade utifrån hur
samhället såg ut vid tiden för deras tillkomst. Detta innebär att klasserna och
ämnesorden är förlegade i vissa fall och det gör det svårt att placera nytillkomna ämnen
på ett tillfredsställande sätt. Det finns heller inte utrymme för helt nya ämnen. Dessutom
sker uppdatering inte tillräckligt ofta för att de ska kunna användas på webben på ett
godtagbart sätt, där nytt material tillkommer ständigt.7

Ett namn inom forskningen är Traugott Koch, för tillfället verksam som förste
bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek. Han har med hjälp av andra forskare
skrivit om klassifikationsschemans roll på Internet. I en artikel (som nämnts i
föregående kapitel) om olika klassifikationssystems roll på Internet behandlas ett stort
antal system; universella, nationella, ämnesspecifika och så kallade ”hemma-gjorda”,
utifrån ett antal aspekter. För- och nackdelar diskuteras utifrån de olika typerna av
system samt för- och nackdelar med att ordna webbmaterial med hjälp av
klassifikationssystem. Enligt Koch och Day fungerar de universella
klassifikationssystemen bäst på grund av att de är översatta till många språk, och därför
kan användas internationellt. De nationella, som till exempel SAB, har den nackdelen
att de är kända för enbart ett lands invånare, vilket medför att de bäst lämpar sig för att
användas av söktjänster som tillhandahåller landsspecifika sidor, exempelvis Svesök.
Gällande de ämnesspecifika systemen är det till en fördel ifall de är välkända för de som
tänker använda dem, då det kan vara svårt att förstå ett systems struktur ifall den inte är
känd av användaren före söktillfället. Fördelar med de så kallade ”hemma-gjorda”
systemen, som till exempel Yahoo!, är att de är relativt flexibla och lätta att ändra och
utöka ifall det behövs. En nackdel kan vara att de inte är lika välbekanta för användarna
som ett universellt bibliotekssystem.8

En forskare som har gjort en liknande studie är Diane Vizine-Goetz, som är verksam vid
OCLC (Online Computer Library Center), skillnaden är att hon jämför enbart Dewey-
systemet och Library of Congress-systemet med Yahoo!. Hon tar även upp vad som
behöver göras med de traditionella systemen för att de ska passa för webbmaterial.

                                                          
6 �	�0	������
������	��
���
��
�5����������
�9�	��
:�;��0����
����WK��<
	��<�$8=0�
����
0�>�2����>
��=�&������	��&&4, s. 97. Hurt, C.D 1997. ?�������0�	��
��
����-/�0	��
������:�2����
��	��	(����	�����	��
���	�
0�, s. 97-98.
7 Koch & Day.
8 Ibid.
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Detta innebär bland annat att systemens ämnesrubriker bör göras mer uttrycksfulla och
aktuella och att ny terminologi tas upp även om de inte kan få en egen beteckning.9

Forskning inom området har också bedrivits av Lois Mai Chan. Hon är professor vid
�0(�������2�-������
��<
���#�	��
��0��
0� i Kentucky, och har bedrivit omfattande
forskning inom bland annat klassificering och informationssökning. Hon har
tillsammans med Xia Lin (Ph.D i biblioteks- och informationsvetenskap) och Marcia
Lei Zeng (forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap) skrivit om
klassifikationssystem på nätet. De har främst inriktat sig på hur språket påverkar
tillgängligheten till materialet på webben. De har också utvecklat ett sätt som ska göra
det enklare för enskilda användare att söka information, ett individuellt utarbetat
program för informationssökning, som de kallar Knowledge Class.10

Alan Wheatley, vid avdelningen för informations- och biblioteksstudier, %
� ����	����
@����, har bland annat skrivit en artikel som behandlar nya klassifikationssystem
genom att paralleller dras till traditionell biblioteksklassifikation. Enligt honom är
skapandet av subject trees11 och gateways12 en nutida tillämpning av de
klassifikationsprinciper som ursprungligen användes vid skapandet av de traditionella
systemen. Han framhåller de söktjänster som utvecklat egna klassifikationssystem
framför de som har valt att använda sig av traditionella bibliotekssystem. Han skriver
utifrån ett antal mycket centrala frågor, däribland hur brett klassifikation ska definieras,
vilka olika system som används för klassifikation av Internet idag och vilka fördelar
klassifikationssystem har för den som söker information.13

Wallace Koehler, som undervisar i informationsvetenskap vid universitetet i Oklahoma,
har i sin forskning kring problemet tagit fasta på det faktum att webbmaterial är under
ständig förändring. Han framför några förslag på hur man ska kunna göra problemet
mindre genom att använda sig av andra element än de traditionella för återvinning. Man
skulle t.ex. kunna mäta en webbsidas karakteristika, bland annat dess beständighet och
förändring, och Koehler menar att detta skulle göra det lättare att identifiera det material
man klassificerat.14

Forskning visar att Ranganathan är aktuell även i dessa sammanhang. David Ellis, vid
avdelningen för informationsstudier vid universitetet i Sheffield, och Ana Vasconcelos,
vid �0(�������?�#��	�
���
��A�
���#�
	��0��
0�� i Sheffield, har utgått från hans
teori och satt den i samband med Internet, de har tagit fasta på hans facettanalys och hur

                                                          
9 Vizine-Goetz, Diane 2001. %��
��2�-�����?�������0�	��
��0(�#�������<
	��
�	�,�����0��.
10 Chan, Lois Mai, Lin, Xia & Zeng, Marcia Lei 2000. �	��0	������
��A��	���
�����������0(���	����-/�0	
�00�����
�	(��@�-.
11 Med begreppet subject tree menar Alan Wheatley ”Internet based, hierarchically organised, electronic
collections of (subject) headings and item descriptions providing browsable access to information
materials (usually Inetrnet materials). The materials are normally selected, described and indexed by
editors with relevant subject or library and information expertise”. Wheatley, Alan 2000����-/�0	�7������

	(��<
	��
�	�:���.�5�,B��������-�������(�0�?�������0�	��
6, s. 116.
12 Gateways är enligt Alan Wheatley ”generally similar to the major subject trees, with selective
aqusition, description and organisation of resources into browsable hierarchies by skilled human editors,
but are usually highly subject specialised in content and employ much shallower hierarchies”. Ibid.
13 Wheatley.
14 Koehler, Wallace 1999. ?��������
��@�-���	����
��@�-�������:�	(���������#�	��0���
��%,2
0(���0	����	�0�����#������.
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detta sätt att gå tillväga kan underlätta för den som designar webbsidor, för den som
organiserar materialet och för den som söker efter information.15

Jeannette Woodward har skrivit en artikel som heter ”Cataloging and Classifying
Information Resources on the Internet”. Denna är relativt heltäckande inom ämnet, dock
ganska ytlig. Artikeln nämner ett antal försök till klassificering och katalogisering av
webbmaterial och avslutas med en omfattande bibliografi fylld med till ämnet relaterat
material.16

Många av de artiklar som vi har studerat behandlar ett specifikt klassifikationssystem
och beskriver hur det används på nätet. Ett exempel på detta är CyberStacks, som är en
söktjänst som använder sig av Library of Congress-systemet.

Gällande de två olika system vi kommer att studera har forskning inom vårt
problemområde inte bedrivits i någon större utsträckning. Den forskning som finns att
tillgå om UDK-systemet och dess användning på webben finns i samband med
forskning kring andra klassifikationssystems framgång på webben. Yahoo!s
klassifikationssystem är inte så väl representerat inom biblioteks- och
informationsvetenskapens forskningsområde, men några enstaka exempel på detta finns
dock. Det finns överhuvudtaget inte mycket material om systemet, om man bortser från
det som finns tillgängligt i samband med deras webbplats och som inte kan värderas helt
objektivt.

                                                          
15 Ellis, David & Vasconcelos, Ana 1999. ,�
��
�	(�
��
��	(��.�	�:����
����0�	��
�������	������0(��
�
����
����	(��@�����@����@�-.
16 Woodward, Jeanette 1996. ?�	�����
���
��?��������
��<
���#�	��
�,�����0����
�	(��<
	��
�	.
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Inom det ämne vi valt finns inte mycket konkret teori att förankra vår uppsats i. Den
forskning som gjorts inom ämnet är till stor del pragmatisk i den benämningen att den
främst bedrivits för att förbättra de klassifikationssystem som redan finns. Området är i
det stora hela relativt oteoretiskt. Det finns dock en del teori som vi kan använda oss av
i vår uppsats, som inte bara går att anknyta till klassifikation av webben utan även kan
appliceras på annan klassifikationsteoretisk forskning. Vi kommer dock att sätta den
teori som vi tar upp i detta kapitel i relation till den problematik som vi baserar
uppsatsen på.

I uppsatsens teoriavsnitt har vi valt att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter med
hjälp av de definitioner av begrepp som är aktuella för uppsatsen, detta med anledning
av att de två avsnitten teori och definitioner ligger så pass nära varandra att en
särskiljning av dem skulle vara onödig. Vi kommer nedan att redogöra för begrepp och
utifrån dem diskutera och konkretisera fram de teorier som ligger till grund för vår
undersökning. Vi utgår från två huvudpunkter: ämnesteori och klassifikationssteori och
går där närmare in på, till dessa, relaterade begrepp. I avsnittet redogör vi för hur några
forskares definitioner och därefter formulerar vi de definitioner som gäller för den här
uppsatsen, i de fall då vi valt att ta ställning.

I avsnittet för ämnesteori tar vi upp ämnesbegrepp, ämnesanalys och
mångvetenskaplighet. Ämnesanalys och ämnesbegreppet är nära relaterade och är en
förutsättning för uppbyggnaden av ett klassifikationssystem och för att man ska kunna
klassificera dokument. Klassifikationssteori är en viktig del i uppsatsen i avseendet att
man utifrån de principer som presenteras under 4.2 får förståelse för vad klassifikation
är och hur den kan tillämpas i en webbmiljö.

+���5<
	��	9��

+�����5<
	�;	��	88	�

Att ha en klar uppfattning om vad ett ämne innebär är grunden för att förstå
uppbyggnaden av ett klassifikationssystem. Därför kommer vi här att gå igenom
definitioner av ämne och några andra relaterade begrepp, som kommer att fungera som
en grund för vår analys i den senare delen av uppsatsen.

Ämne används på många olika sätt, enligt Birger Hjørland är det ett så pass tvetydigt
begrepp att det nästan är obrukbart.17 Ranganathan beskriver ämne på följande sätt:
”Subject – an organized body of ideas, whose extension and intention are likely to fall
coherently within the field of interests and confortably within the intellectual
competence and the field of inevitable specialization of a normal person”.18

Enligt Ranganathan är alltså ett ämne en idé, som antingen kan vara subjektiv eller
objektiv. Ett ämne ska fastställas på så sätt att det passar varje individ. 19 En elev till

                                                          
17 Hjørland, Birger 1992. <
���#�	��
� ���
���-��������
�-����-��, s. 36.
18 Ranganathan, S. R. 1989. ;������#�
��	����-�����0�������0�	��
, s. 82
19 Hjørland 1992, s. 37-38.
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Ranganathan har valt att göra en liknande beskrivning, ”A subject is an organized and
systematized body of ideas. It may consist of one idea or combination of several…”.20

Ett ämne kan vara enkelt eller sammansatt. I Hjørlands <
���#�	��
� ���
���-�����
���
�-����-�� defineras skillnaden med hjälp av Ranganathan. Han skiljer på enkla och
sammansatta ämnen, där enkla ämnen är t.ex. historia eller fysik och betydelsen av
ämnet är en och samma för hela vetenskapens eller avdelningens innehåll. Sammansatta
ämnen däremot kräver att flera termer kombineras för att få sin rätta innebörd.21

Ämnesbegreppet kan sammanfattas i fyra epistemologiska utgångspunkter:

.�� ��# innebär att ämnet är synonymt med vad som sägs i t.ex. titeln. Detta sätt att se
på ämne innebär inga problem med att bestämma vad ett dokuments ämne är. Man
skiljer inte mellan det som uttrycks språkligt i ett dokument och vad det egentligen
betyder.

$���������#�����#C��-/��	� ��# är en inställning som har legat till grund för många av
de senaste decenniernas indexeringsregler. Detta innebär att kunskapen är evig och
ofelbar och att man kan formulera principer för att uppnå kunskap. Kunskap är ytterst
subjektiv och individens egna erfarenheter är de enda sanna, alltså är sinneserfarenheten
den yttersta grunden för kunskap.

,�	��
����#C�-/��	� ��# innebär att man ser på kunskap som ”moduler” som kan
kombineras för att uppnå en större enhet, ett slags kunskapsuniversum. Erfarenheten är
här en otillräcklig grund för kunskap, istället måste hypotesprövning ske. Alla ämnen
och begrepp kan också placeras i en allomfattande helhet. Empiriska studier kan
användas för att bekräfta logikens lagar men aldrig bevisa dessa.

,�����#C#�	�������# är ett förhållningssätt med innebörden att det inte är möjligt att
formulera principer för att uppnå kunskap. Kunskapen är här själva sökandet efter en
helhet, holism. All erfarenhet måste betraktas som delar i olika sammanhang. Begrepp
är alltid påverkade av en kulturell och historisk miljö.22

Det förhållningssätt som är mest aktuellt för den här undersökningen är det fjärde,
realism/materialism, detta då vi har för avsikt att undersöka hur väl de traditionella
systemen fungerar i en ny miljö. De traditionella systemen bygger på i förväg givna
principer, dock med målet att all kunskap ska kunna innefattas i ett antal
huvudavdelningar. Denna uppbyggnad skiljer sig från de nya systemens som inte har
lika fasta principer. Ämnen är under ständig förändring, nya ämnen tillkommer ständigt
samtidigt som de redan existerande utvecklas. Om principer för kunskap formuleras blir
möjligheten för nya ämnen att tas upp inom de givna ramarna mindre.

                                                          
20 Hjørland 1992, s. 37.
21 Hjørland 1992, s. 46.
22 Hansson, Joacim 2000-01-24. Ämnesbegreppet (föreläsning). Hjørland, Birger 1997. <
���#�	��

�����
���
����-/�0	��������
	�	��
:��
��0	� �	�=	(����	�0���������0(�	���
���#�	��
��0��
0�, s. 58-83.
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Ämnesanalys är antingen en intellektuell eller automatiserad process där dokumentets
ämne analyseras och uttrycks i form av ämnesdata, vilket är en form av
ämnesrepresentation.23

En teori om vad ämnesanalys är förutsätter att man först har en teori om vad ett ämne är.
Hjørland refererar till D.W. Langridges teori om ämnesbegreppet, vilket innebär en syn
på ett dokuments ämne som en innehållsmässig överensstämmelse mellan dokumentet
och ett antal redan existerande kategorier av vetenskap. Dessa kategorier är permanenta.
Langridge menar att

…the disciplines that constitutes specializations may be unstable, but the
fundamental disciplines, or forms of knowledge, are not. The specializations are a
practical convenience for sharing the world’s intellectual labours: the forms are
permanent, inherent, characteristics of knowledge.24

Hjørland ställer sig kritisk till Langridges sätt att se på vetenskap då han anser att det
inte existerar några sådana permanenta vetenskapskategorier, däremot kan man tala om
relativt stabila vetenskapsformer, som enbart är vetenskapliga generaliseringar.25 Enligt
Hjørland är ett dokuments ämne det som är utmärkande för själva dokumentet. Dessa
utmärkande drag kan inte beskrivas förrän man har gjort en undersökning av de olika
behov och intressen som kan finnas hos användarna samt en analys av dokumentet med
ett vetenskapsteoretiskt, sociologiskt och historiskt synsätt. En ämnesanalys är kortfattat
sålunda en tolkning av ett dokuments innehåll sett i en historisk, kulturell, facklig och
pragmatisk kontext.26

En ämnesanalys kan kortfattat sammanfattas i tre steg. Processen börjar med att man
undersöker ett dokument för att bestämma dess ämnesinnehåll. Därefter tar man ut de
centrala delarna i ämnet, för att sedan anpassa dessa för att de ska fungera i en given
vokabulär. Detta sätt att gå tillväga är en ISO-standard, ”Methods for Examining
Documents, Determining Their Subject, and Selecting Indexing Terms”.27

Ett annat tillvägagångssätt är Patrick Wilsons olika metoder för att bestämma ett
dokuments ämne. Bland dessa finns fyra olika sätt där följande tas upp: 1) identifiera
författarens intention med dokumentet, 2) vikta de olika element som finns i texten och
sätta dessa i relation till varandra, 3) gruppera eller räkna dokumentets användning av
begrepp och hänvisningar, 4) skapa regler för urvalet av element som är viktiga för
dokumentets helhet (i motsats till de som är oviktiga).28

                                                          
23 Hjørland 1992, s. 40.
24 Langridge, D. W. 1989. ��-/�0	��
������:�;��
0�������
�����0������, s. 32.
25 Hjørland 1992, s. 40.
26 Ibid., s. 41.
27 Hjørland 1997, s. 43-44.
28 Ibid., s. 57.
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Att definiera mång- och tvärvetenskaplighet innebär något av ett terminologiskt
dilemma och definitioner är svåra att hitta, men då detta är en central del av vår uppsats
försöker vi här att ge en beskrivning av hur de används i olika sammanhang. Varken
� �
���������#�
��������	� eller .����	��	��� �
������-�� tar upp
mångvetenskaplighet, däremot definieras tvärvetenskap och tvärvetenskaplighet i ett
antal ordböcker och encyklopedier. � �
������-�� definierar tvärvetenskap som
”vetenskap som spänner över flera (traditionella) ämnesområden”, och
tvärvetenskaplighet som ett ”samarbete mellan flera (traditionella) vetenskapgrenar”.29

8D������� �
0���2���
��E����0	��
��� definierar interdisciplinary som ”of or covering
more than one area of study”.30 ?����
��?8%<2��F
����(�2�
��������0	��
��� menar
att interdisciplinary innefattar ”more than one academic subject”.31

Emin Tengström, tidigare professor vid ?�
	��#��+��	 �� �	�
����������	������� 
#�

����
�� ������, vid Göteborgs universitet, redogör för begreppen i artikeln
�-���	���=��0(�<
���#�	��
� �	�
�����
�G��		�����=�������	 �� �	�
�������	��#����6.
Han beskriver dessa med utgångspunkt i forskningsprojekt och med hjälp av tre olika
nivåer, där den första är den fler- eller mångvetenskapliga nivån (pluridisciplinarity,
multidisciplinarity) som beskrivs som en nivå som kan uppås relativt lätt inom ramen
för ett projekt. Den andra nivån är den genuint tvärvetenskapliga (interdisciplinarity)
vilket är en mer ambitiös process som kräver mer tid för att genomföras. Den sista nivån
är den ämnesbildande nivån (transdisciplinarity) vilket är den nivån där ett nytt ämne
tillkommer på den ursprungliga fler- eller mångvetenskapliga grunden.32 Tengström
utreder även innebörden av termen tvärvetenskaplighet som kan ses som samarbete
mellan olika vetenskaper eller ämnen. Termen kan också innebära samarbete mellan
flera vetenskaper där man vill fördjupa detta.33

Clare Beghtol ger i H�
�����0�������0�	��
����	�#�:��	��0	��������
0���������
#��	����0����
�������0���0�	��
 en definition av mångvetenskaplighet. Hon innefattar här
både existerande eller möjliga hopslagna ämnen, eller blandningar av ämnen,
underindelningar eller splittringar av etablerade ämnen eller ämnen som är under
utveckling, vare sig de finns inom akademiska, industriella, politiska eller andra
områden.34

Begthol ser det som ett problem inom klassifikationteorin att man har utgått från de
akademiska vetenskapernas struktur då man har byggt upp klassifikationssystem.35 Hon
anser att ”this disciplinary structural principle is no longer effective, however, because
new methods and mores for knowledge creation, production, dissemination and use

                                                          
29 � �
������-�� 1999.
30 Hornby, Albert Sydney 1995. 8D������� �
0�������
��E����0	��
�������0����
	��
����(.
31 ?����
��?8%<2��F
����(�2�
��������0	��
����1987.
32 Tengström, Emin 1993. �-���	���=��0(��
���#�	��
� �	�
�����
�G��		�����=�������	 �� �	�
�������	
�#����6, s. 12.
33 Ibid., s. 9.
34 �	�0	������
������	��
���
��
�5����������
�9�	��
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����
0�>�2����>
��=�&������	��&&4, s. 89.
35 Begthol, Clare 1998. $
�5��������#��
�:�A��	����0����
���	���
��-�-�������(�0�0�������0�	��
����	�#�,
s. 1.
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have overtaken more traditional disciplinary pespectives”.36 Enligt henne är alltså de
principer som bibliotekens klassifikationssystem bygger på inte längre effektiva och nya
metoder för organiserandet av kunskap har vuxit fram och delvis ersatt de mer
traditionella sätten att se på vetenskap. Hon anser också att fenomenet
mångvetenskaplighet är starkt bundet till det intensiva informationsflöde som sker i
dagens elektroniska miljö.37

Även om det var naturligt att utgå från de akademiska vetenskapernas struktur när
systemen utvecklades så blir den indelningen mer och mer inaktuell i och med att
ämnen som har en mångvetenskaplig karaktär blir allt vanligare.38 Detta kan lösas med
att klassifikationssystemen får en mer facetterad struktur. Man har länge varit medveten
om att en lösning till problemen med mångvetenskapliga ämnen ligger i användandet av
facetter, det har dock blivit mer aktuellt i och med att information kan återvinnas i
datoriserad form. I och med att förekomsten av mångvetenskapliga ämnen blir vanligare
vill Begthol att man anammar ett annat sätt att förhålla sig till klassifikationsteori och
delvis frångå den vetenskapliga strukturen.39 Hjørland och Hanne Albrechtsen har utgått
från Begthols idéer i artikeln �
��
������������#��	��
����
�0�������0�	��
�������0( och
de håller med Begthol om att man måste närma sig klassifikation med en kulturell,
historisk och social förståelse för kunskap vad gäller organisation och användning.40

Begthol har tagit fram tre möjliga sätt för forskarna att närma sig uppgiften att få
klassifikationssystem att fungera bättre i den nya informationsmiljö som hon pratar om,
om man ser till de problem som mångvetenskaplighet medför. Det första förslaget
innebär att man helt enkelt tar ett redan existerande generellt klassifikationssystem och
enbart överför det till den nya miljön. Det andra förslaget går också ut på att man
använder sig av ett redan existerande generellt klassifikationssystem, men skillnaden
här är att vissa förändringar görs för att systemet ska kunna fungera i en webbmiljö. Det
tredje förslaget innebär att man ska utforma nya system baserade på nya principer, och
inte skapa ett klassifikationssystem genom att göra en akademisk ämnesindelning. En
möjlighet är då att skapa system som bygger på vad hon kallar ”analogous topics”,
vilket ungefär innebär sammanförandet av ämnen som i vissa avseenden liknar
varandra, eller ”homologous topics”, som då skulle innebära sammanförandet av ämnen
som delvis har liknande struktur och ursprung.41 Beghtol ger ett exempel på hur en
sådan indelning skulle kunna se ut, och enligt henne skulle denna indelning vara mer
passande med ett mångvetenskapligt synsätt.42

I samma linje gör C. D. Hurt två antaganden gällande klassifikation och ämnesanalys.
Det första är att de universella bibliotekssystemen har svårt att behandla
mångvetenskapliga dokument eller dokument som behandlar två eller flera teman. Det
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andra antagandet är att samhället och dess människor numera har en mer
mångvetenskaplig syn på världen.43 Han menar att bibliotekssystemen hade en klar
fördel i att de utvecklades i en tid då dokument enbart kunde vara på en plats åt gången.
Idag ser situationen annorlunda ut då webben har gjort det möjligt för dokument att
återfinnas på olika ställen samtidigt, och återvinningen av dessa kan ske på många olika
sätt. Om man applicerar bibliotekssystemen på webben så uppstår en situation som
systemen inte utvecklades för från början, och man kan då fundera över ifall webben
gör dessa system rättvisa.44

Vi väljer att i denna uppsats använda oss av enbart mångvetenskap och
mångvetenskaplighet. Enligt vår definition innefattar mångvetenskap ämnen som
spänner över ett eller flera ämnesområden oavsett hur etablerade de är i dagens
samhälle. Mångvetenskaplighet innebär därmed enligt oss möjligheten att kombinera
olika ämnen eller ämnesområden. Vi väljer att inte göra en definition av tvärvetenskap
även om de ovanstående definitionerna av tvärvetenskap delvis kommer innefattas i det
vi väljer att lägga i definitionen mångvetenskap och mångvetenskaplighet. För att kunna
undersöka förekomsten av mångvetenskaplighet i vår analysdel kommer vi att titta på de
enskilda ämnesorden med utgångspunkt i vår definition av
mångvetenskap/mångvetenskaplighet.
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Klassifikation kan definieras på många olika sätt. Det är naturligt att säga att ett system
som används vid ett bibliotek är ett klassifikationssystem, däremot diskuteras det
emellanåt huruvida de nya systemen som används på nätet verkligen kan kallas
klassifikationssystem eller inte. Med anledning av att vår undersökning innefattar ett
sådant system har vi valt att ta ställning i frågan om hur klassifikation ska definieras.
Nedan kommer vi att ge den definition som gäller för denna uppsats, med hjälp av några
olika forskares uppfattning.

Enligt Brian Buchanan kan klassifikation definieras som processen att ordna objekt efter
likhet. Alla objekt i en grupp eller klass ska ha någonting gemensamt som övriga klasser
inte har.45 Jennifer Rowley definierar klassifikation med hjälp av �(��	�� 8D����
F
����( ��0	��
���, där definitionen av en klass är ett antal individuella personer eller
ting som innehar ett gemensamt kännetecken och är indelade i grupper under ett
gemensamt namn.46 Chan ser klassifikation som processen att organisera allt mänskligt
vetande i någon slags ordning och att ta fasta på förhållanden mellan klasser och att dela
in de enskilda klasserna i huvud- och underavdelningar.47 Miguel Benito ger sin
definition av klassifikation som ”indelande i klasser av ting och företeelser efter en
princip eller indelningsgrund”, där man främst delar in efter likhet.48 Det är tydligt att
forskarna i stort sätt har samma uppfattning av vad klassifikation är. Alan Wheatley ger
en definition som överensstämmer med de klassifikationssystem som används på
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webben och där browsing är en central del. Definitionen innefattar också ordnandet av
ämnen i hierarkier.49 Om man sammanfattar dessa definitioner så överensstämmer
Yahoo!s system med de krav som ställs på ett klassifikationssystem, och på grundval av
dessa väljer vi att se Yahoo! som ett klassifikationssystem. Det finns fler aspekter av
begreppet, men vi nöjer oss med dessa för den här uppsatsen.
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Det finns även kriterier för hur ett bra och väl fungerande klassifikationssystem ska vara
utformat. Enligt Rowley ska ett bra generellt system representera alla huvudsakliga
discipliner, till skillnad från ett system som behandlar ett speciellt ämne. Utrymmet för
en disciplin ska vara satt i proportion till den mängd litteratur som förekommer inom
just den disciplinen. Det är viktigt att man inte skapar fler underavdelningar än vad som
är nödvändigt, detta för att man ska kunna ha en så kort notation som möjligt. Klasserna
ska ordnas så att relaterade ämnen hamnar nära varandra, och samtidigt separera dem
från ämnen i andra grupper. Systemet ska vara uppbyggt så att det finns plats för nya
ämnen och nya relationer ämnen emellan.50

Rowley har också kriterier för de enskilda huvudavdelningarna i ett system, ett av dem
är att varje ämne ska ha sin speciella plats. Det måste också finnas en speciell plats för
sammansatta ämnen som t.ex. tysk poesi, även i de enskilda klasserna är det viktigt att
det finns utrymme för ny litteratur.51

Ytterligare ett kriterium är att systemets olika klasser ska vara utformade med en tydlig
terminologi.52 Systemet ska också vara aktuellt och bör uppdateras regelbundet.53 Enligt
Pat Molholt bör klassifikationssystem utvecklas i samråd med användaren, något
författaren anser inte sker idag i tillräckligt stor utsträckning. Ett bra system bör ha en
logisk uppbyggnad och grundas på i förväg givna regler.54
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Ranganathan som teoretiker är intressant för den här uppsatsen, då många av dagens
forskare som närmar sig mångvetenskaplighet hänvisar i något avseende till
Ranganathan och hans facettanalys. Användandet av facetter underlättar ordnandet av
information i ett mångvetenskapligt samhälle och många bibliotekssystem har blivit mer
och mer facetterade i takt med deras utveckling.

D.J. Foskett anser att facettanalysen reflekterar ett logiskt sätt att tänka, då den separerar
ämnen eller delar av ämnen från varandra och gör så att de kan kombineras efter behov.
Han har gjort sig uppmärksam på att användarna inte tycker att bibliotekarierna
arrangerar ämnen i en logisk ordning eller uppbyggnad, och att system som UDK och
Dewey inte längre kan anses vara universellt tillfredsställande, då dagens sätt att tänka
skiljer sig markant från sättet man tänkte då systemen antog sin grundform. Han anser
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att det inte medför några problem att använda sig av facettanalys vid lagring och
återvinning av information i datoriserad form.55

Enligt David Ellis och Ana Vasconcelos har facettanalysen fördelen att den sammanför
ett ordbaserat och ett begreppsbaserat sätt att söka information. Vanliga sökmaskiner
har ett ordbaserat tillvägagångssätt för att återvinna webbmaterial. Denna typ av metod
innebär ett automatiskt sökande efter enstaka ord som kanske inte säger så mycket om
innehållet i sin helhet, i ett dokument. Det begreppsbaserade sättet innebär att
dokumenten är manuellt indexerade och de mest passande ämnesorden har valts ut för
att representera dokumentet.56 Facettanalysen sammanför dessa två sätt att indexera
dokument genom att begreppstermerna väljs med utgångspunkt i samma samling
dokument, varifrån ämnesorden är hämtade.57
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Klassifikationssystem kan vara antingen facetterade, enumerativa eller en kombination
av de båda. Ett facetterat klassifikationssystem är uppbyggt av facetter och innebär att
alla klasser inte är uppräknade i schemat, istället kombinerar man ämnena vid
klassifikationsprocessen. I schemat finns enbart enkla aspekter av ämnet, så kallade
foci. Exempel på klassifikationssystem som är facetterade är Colon Classification och
Bliss Classification.58 SAB- och UDK-systemen är exempel på system som från början
utvecklades som enumerativa men i takt med utvecklingen har fått inslag av det som
kännetecknar ett facetterat system. SAB och UDK är delvis facetterade system i
avseendet att ämnen kan kombineras.

Facetterade klassifikationssystem introducerades av Ranganathan i hans Colon
Classification System i början av 1930-talet men hade sitt egentliga ursprung i Dewey
systemets sätt att visa geografisk placering med hjälp av ett tilläggstal. Dewey
identifierade tre faktorer gällande användning av facetter. Han fann att vissa utmärkande
drag som t.ex. geografisk plats och form skulle kunna appliceras på vilka dokument som
helst i samlingen. Vidare ansåg han att ett tilläggstal klart måste skiljas från den
egentliga klassens notation för att undvika missförstånd och att två eller fler facetter
kunde kombineras för att uttrycka ett sammansatt ämne.59

Man brukar tala om facettanalys i samband med uppbyggnaden av facetterade
klassifikationssystem. Detta innebär att man analyserar ämnet för att bestämma dess
olika aspekter.60 Facettanalysen går i korthet ut på att dela upp ett ämnesområdes termer
på ett logiskt sätt.61 En grundläggande anledning till varför facetter används i
klassifikationssystem är att man vill kunna visa komplexa eller mångvetenskapliga
ämnen utan att de ska ta onödig plats i systemet. Alla ämnesområden har mer eller
mindre inslag av komplexa ämnen, dessa måste delas upp i enkla ämnen för att de ska
kunna behandlas systematiskt. Dessa enkla ämnen kallas även för isolater, och
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facetterad klassifikation bygger på att man kan identifiera dessa inom ett
ämnesområde.62

Konstruktion av ett facetterat klassifikationssystem görs i sex steg. Man börjar med att
identifiera isolaterna, grundämnen inom ett ämnesområde, som utgör systemets
uppbyggnad. Därefter skapar man facetter, man kan antingen ha olika facetter till olika
ämnen eller ställa upp dem som t.ex. Ranganathans PMEST. Därefter ordnar man
facetterna utifrån isolaterna, eller ”foci” som de också kallas. Detta kan göras på olika
sätt, bland annat kan man ställa upp dem genom att börja med den enklaste aspekten av
ett ämne för att därifrån göra ämnet mer komplext. Ett alternativ är att göra en
kronologisk uppställning eller så kan man välja att göra en alfabetisk uppställning. Det
sistnämnda kan vara ett bra alternativ då man har många ämnen som är liknande och då
man inte kan hitta en lämplig ordning för dessa. Det fjärde steget i konstruerandet av ett
facetterat klassifikationssystem är att man ska bestämma vilken kombinationsordning
man ska ha för facetterna, detta är viktigt då systemet enbart listar enkla ämnen som
måste kombineras för att skapa sammansatta ämnen. Därefter bestäms notationen för
varje ämne i systemet. Det sista steget i processen är att sammanställa ett index över
hela systemet.63
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De flesta traditionella bibliotekssystemen är i grunden enumerativa. Ett enumerativt
system kännetecknas av att varje ämne har sin givna plats i systemet. Under senare
delen av 1900-talet har dock alla stora klassifikationssystem, med undantag av Library
of Congress, blivit delvis eller helt facetterade.64

Ett enumerativt klassifikationssystem är ett system där varje ämne har sin bestämda
plats, detta innebär att både enkla och sammansatta ämnen är representerade i systemet.
Ett enumerativt system konstrueras genom att man först identifierar de huvudsakliga
ämnena som ska finnas med i systemet, som då blir huvudavdelningar. Efter det delas
varje ämne in i underavdelningar, denna indelning fortsätter tills en önskvärd nivå av
specificitet har uppnåtts och till dess att alla ämnen som ska finnas med i systemet har
fått sin plats.65

Problem med enumerativa system är att listan över ämnen kan bli lång, detta är en
anledning till varför många system har blivit mer facetterade. På grund av att
enumerativa system är så utförliga måste ett urval av ämnen ske. Detta kan innebära att
sammansatta ämnen som inte finns upptagna i systemet kommer att placeras i en mer
generell kategori där de inte kommer kunna åtskiljas från andra ämnen. Enumerativa
system kan vara svåra att uppdatera, då det kan vara svårt att skapa plats för nya ämnen.
Problemet ligger i att nya ämnen som tillkommer systemet kan hamna långt ifrån
relaterade ämnen. Tillkomsten av nya ämnen i ett facetterat system kräver inte lika stor
förändring av systemets struktur förutsatt att ett enkelt ämne, varifrån ett sammansatt
ämne kan konstrueras, redan finns i systemet. Trots att enumerativa system medför vissa
problem betyder det inte att de är ineffektiva när det gäller ordnandet av kunskap.
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Många bibliotek använder sig av denna typ av system, då det i praktiken går att komma
över problemen med systemets begränsningar.66

Vår studie innefattar klassifikationssystem av både den facetterade och den enumerativa
typen. UDK-systemet är i grunden ett enumerativt system men har i takt med att det
utvecklats blivit mer och mer facetterat.67 Yahoo! kan ses som ett enumerativt system i
den bemärkelsen att ämnen har en bestämd plats i systemet och att man inte kombinerar
enkla ämnen för att bilda sammansatta, dock förekommer dubbelklassning. Däremot har
Yahoo! inte de problem som vanligen kännetecknar enumerativa systemen såsom
problem med uppdatering och att skapa plats för nya ämnen. Lämpligare är det att kalla
Yahoo! för ett ad hoc-system, vilket innebär att man utformar ett system efter vad som
är lämpligt för stunden och för en specifik samling. Det är en vardaglig och enkel form
av klassifikation.68 Många ämneshierarkiska söktjänster använder sig av denna typ.
Yahoo!s uppställning av avdelningar och underavdelningar är strikt alfabetisk, vilket
kommer att märkas senare i uppsatsen, då vi jämför systemen. Som vi tidigare nämnt tar
Koch och Day upp fyra olika typer av klassifikationssystem: universella, nationella,
ämnesspecifika och ”hemma-gjorda”. Vi har valt att i denna uppsats göra indelningen
traditionella (här ingår de tre första) och nya klassifikationssystem (”hemma-gjorda”).
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De flesta klassifikationssystem som idag används på bibliotek är utvecklade under
senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet för samhället som det såg ut då.
Därför har många system svårt att skapa plats för den utveckling som pågår i samhället,
vilket också medför svårigheter att inkludera nya ämnen som växer fram i takt med
utvecklingen. Man kan därmed fundera över de traditionella systemens effektivitet när
det gäller att klassificera webben.69

Problemet med tidsbundenhet är högst aktuellt idag, och en undersökning har visat att
de som använder klassifikationssystem på nätet främst väljer att söka information med
hjälp av mera informella söktjänster, som tillåter browsing, t.ex. Yahoo! framför de
söktjänster som använder biblioteksklassifikation.70

De traditionella klassifikationssystemen som växte fram under 1800-talet och den första
delen av 1900-talet har varit föremål för kritik då de anses vara föråldrade, detta främst
på grund av att synen på vetenskaplig disciplin har förändrats. Dock anser McIlwaine
och Williamson att det är just de här systemen som har varit räddningen i arbetet med
att organisera webben. De anser därmed att inget nytt universellt klassifikationssystem
behöver utvecklas för detta ändamål.71

Då vi genomför vår analys kommer vi att titta på ämnesorden ur ett tidsperspektiv. Vi
har uppmärksammat den kritik de traditionella systemen har fått men vi kommer att
bortse från den i analysdelen. Däremot kommer vi att återkoppla till den i diskussionen.
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Vi kommer inte att utgå från några givna regler då det gäller att avgöra huruvida
ämnesorden kan sägas vara tidstypiska eller inte utan istället ge exempel ur de valda
avdelningarna och diskutera kring dessa. Vi kommer att analysera termernas koppling
till dagens samhälle för att få en uppfattning om de traditionella och nya
klassifikationssystemens potential.
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För att sammanfatta våra teoretiska utgångspunkter kan man säga att:

- traditionella system har problem med att behandla mångvetenskapliga
ämnen/dokument

- idag ser man på samhället ur ett mer mångvetenskapligt perspektiv än det som är
representerat i de traditionella systemen

- de traditionella systemen anses i många avseenden vara föråldrade samtidigt som de
nya systemen har en mer aktuell terminologi

- de traditionella systemen anses ha varit ”räddningen” vid ordnandet av
webbmaterial och diskussioner förs om nya system överhuvudtaget behöver
utvecklas

- för att de traditionella systemen ska ha en framtid kan användandet av facetter i
större utsträckning vara en lösning

Det är ovanstående punkter som vi kommer att bygga vår uppsats på.
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Vi kommer att använda oss av fallstudien som metod, och anledningen till varför vi inte
valt någon av de andra tänkbara metoderna är att fallstudien ger oss möjligheten att
kombinera olika metoder. Vi kommer att använda intervjuer och litteraturstudier som
delmetoder i fallstudien. Detta passar syftet för vår uppsats då vi inte vill lägga
tyngdpunkten på exempelvis intervjuer. Vi har valt att undersöka två olika fall och
kommer därmed att göra en komparativ fallstudie.

Fallhistoria eller fallredogörelse är inte det samma som fallstudie men kan ibland utgöra
en del av en fallstudie. Fallredogörelse innebär att man i korta drag beskriver
bakgrunden till hur en speciell företeelse fungerar t.ex. en person eller institution. I vårt
fall kommer vi att genomföra en sådan vid beskrivandet av två olika
klassifikationssystem, vilken kommer att fungera som en bakgrund för vår analysdel.
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En definition av fallstudie är att det är en metod som kan användas när man vill studera
en företeelse på ett systematiskt sätt. Använder man fallstudien som metod väljer man
att fokusera på en speciell företeelse eller händelse och genom detta försöker man att
belysa samband mellan faktorer som utmärker den företeelse eller händelse som
studeras.72 Martyn Denscombes definition av metoden är följande: ”Fallstudier inriktar
sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående
redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna
speciella undersökningsenhet”.73

Vi kommer i detta avsnitt främst att behandla kvalitativa fallstudier, då det är den typ av
studie vi kommer att använda oss av i vår uppsats. Det finns två grundläggande sätt att
närma sig metoden, dels ett icke-experimentellt och dels ett experimentellt. Det
förstnämnda lämpar sig bäst då man vill beskriva och förklara någonting utan att fästa
sig vid förutsägelser grundade i förhållandet mellan orsak och verkan, vilket det
experimentella förhållningssättet går ut på.74 Vi kommer att anta ett icke-experimentellt
sätt för att närma oss vårt forskningsproblem.
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Det finns olika nivåer av en fallstudie. Den kan vara beskrivande (deskriptiv), vilket
innebär att studien förmedlar en detaljrik beskrivning av den studerade företeelsen.
Sådana studier lägger grunden till nya eller outforskade områden för forskning. Så
kallade tolkande fallstudier innefattar även de många beskrivningar som utnyttjas för att
kunna utveckla teorier genom att belysa dem, ge stöd åt eller ha en kritisk hållning till.
Utvecklandet av teorier spelar en viktig roll i den tolkande fallstudien då de behövs för
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att kunna formulera hypoteser utifrån. En värderande fallstudie är en metod som
innefattar en beskrivande, en förklarande och en värderande del.75 Vår undersökning
kan beskrivas som en tolkande fallstudie, då vi inte kommer att gå in tillräckligt djupt på
att värdera de fall vi valt för att våga kalla undersökningen en värderade fallstudie.
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En fördel med fallstudier är att det är ett bra sätt att göra förståelsen större inom ett visst
ämnesområde, t.ex. öka kunskapen om människors handlande och deras sätt att
samspela i olika situationer.76 När man valt ut de enskilda fall som man vill studera
behandlar man dessa som en helhet. Med en fallstudie har man möjlighet att se på de
olika delarna i ett fall på ett holistiskt sätt och studien blir inte baserad på de enstaka
beståndsdelarna. Fallstudien är bra att använda då tillvägagångssättet innebär att man
undersöker företeelser i verkligheten, som de naturligt uppträder, vilket gör att man som
forskare inte behöver kunna kontrollera eller ändra omständigheterna i fallet. Metoden
passar bra för forskning i mindre skalor då man genom fallstudien endast koncentrerar
sig på ett eller ett par enstaka fall.77Vi kommer att studera de klassifikationssystem som
vi valt i deras naturliga miljö, i detta fall som de uppträder på skärmen.

En nackdel med fallstudien är att den kan bli en alltför lång och detaljerad redogörelse
med alltför rikliga beskrivningar av fallet man studerar. Ytterligare en nackdel är att
fallstudien kan innebära att man gör en alltför enkel eller överdriven beskrivning, vilket
kan leda till att läsaren får en felaktig uppfattning om situationen i fråga. Det är viktigt
att komma ihåg att en fallstudie endast redogör för en liten del och man inte ska förledas
att tro att det är en helhetsbild av problemet. När man ska tolka de resultat som kommit
fram menar många forskare att metoden innebär en begränsning då de anser att man inte
kan dra allmänna slutsatser utifrån en fallstudie.78
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För att man ska kunna göra en bra fallstudie finns det vissa aspekter att ta fasta på. När
det gäller tolka sina resultat är det viktigt att fundera över om man kan dra generella
slutsatser utifrån en fallstudie. Forskare som väljer fallstudien som metod måste vara
förberedda på att de kommer mötas av misstro och man måste därmed vara förberedd på
att kunna försvara sin undersökning. Man kan t.ex. fundera över hur representativt det
valda fallet verkligen är. En motivering för detta är att även om man har valt ut ett unikt
fall så ingår det ändå i ett större sammanhang, man bör betrakta det som ett fall bland
många liknande. Resultaten som kommer fram i en fallstudie kan värderas efter grad av
likhet med andra fall. För att kunna se likheter med andra fall är det forskarens uppgift
att identifiera några för studien viktiga grundläggande drag som gör det möjligt att
jämföra det undersökta fallet med andra liknande och tänkbara fall. Några av dessa
grundläggande drag är fysisk lokalisering som geografiskt område, historisk lokalisering
som utveckling och förändringar, social lokalisering som ålder eller kön och
institutionell lokalisering som typ av organisation. För den som tolkar resultaten av en
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fallstudie är det viktigt att kunna bedöma dessa på rätt sätt för att kunna avgöra huruvida
studien kan användas för att dra slutsatser av liknande fall.79

När man har definierat ett forskningsproblem och formulerat sin problemställning är det
dags att välja ut och avgränsa det fall man kommer att studera. När man väljer ut det
man ska analysera bör man tänka på vad det är man vill komma fram till med
undersökningen.80 Det är viktigt för metoden att man kan motivera varför man valt det
specifika fallet som man kommer att studera. Det finns fyra olika utgångspunkter man
kan använda sig av för att motivera sitt val av fall. Den första och vanligaste
motiveringen som tas upp i �����
�
��(�
�-���
 är att man väljer fallet på grund av
det liknar andra fall, som man lika gärna kunde ha valt istället. Fallet är typiskt för sin
genre och resultaten skulle i många fall kunna tillämpas på andra liknande fall.
Resultaten från ett sådant fall kan därmed användas för att generalisera andra fall som
befinner sig i samma grupp. Den andra motiveringen går ut på att man väljer fall utifrån
att det i sin karaktär skiljer sig från de fall som utgör normen, en slags kontrast, gällande
exempelvis skillnader i storlek. Den tredje motiveringen som kallas teoriprövande
innebär att man utgår från en teori man vill prova eller att man själv bygger en teori.
Den fjärde motiveringen använder man då man vill pröva om en teori är giltig för ett fall
där sannolikheten inte är stor att den ska gälla för det valda fallet. Detta är ett sätt att ge
en teori mer trovärdighet.81 Vår motivering för val av fall grundar vi i att fallen är
typiska för sin genre. Det finns idag främst två typer av universella
klassifikationssystem som används för webbmaterial, nämligen traditionella system och
nya system. Vi anser att de två system vi valt är representativa för de två olika typerna.

Valet av fall kan också ske med en mer pragmatisk utgångspunkt men man bör inte
enbart motivera fallet utifrån denna utgångspunkt. Exempel på pragmatiska
utgångspunkter är att välja fall utifrån bekvämlighet, dvs att man väljer det eller de
alternativ som medför minst besvär. Ett annat exempel på detta är man motiverar ett fall
som är intressant i sig självt. Detta är dock inte en godtagbar motivering inom
vetenskaplig forskning, man kan däremot använda sig av den motiveringen då man
väljer mellan olika undersökningsfall.82

Fallstudien erbjuder möjligheten att sammanbinda olika metoder och vår studie kommer
att innefatta både litteraturstudie och intervju för att få en djupare inblick i ämnet.
Informationen vi utvinner av denna kombination använder vi för att skapa en bakgrund
till uppsatsens analysdel. Därför presenterar vi nedan kort dessa båda metoder.

����������	���:���:7�	
��9<�<	�97

Då vår uppsats delvis kommer att bygga på litteraturstudier finns det några aspekter att
ta hänsyn till vid läsningen av den valda litteraturen. Man bör som läsare fundera över
dokumentens äkthet och dess ursprung. När det gäller dokumentets trovärdighet bör
man tänka på i vilket syfte det skrevs, av vem, när och i vilken miljö och om det är en
förstahandsredogörelse. I en litteraturstudie är det viktigt att tänka på ett dokuments
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representativitet t.ex. om det är typiskt för sitt slag, om dokumentet är fullständigt och
om innehållet behandlas i sitt rätta sammanhang.83

Fördelar med att basera sin forskning på litteratur är att de källor som används är
lättillgängliga dels för forskaren själv och dels för den som vill kontrollera materialet en
forskare använt sig av. Det finns naturligtvis också ett par nackdelar med denna form av
studier. Det är alltid upp till forskaren själv att bedöma huruvida en källa är trovärdig
eller inte och om dokumentet förmedlar en objektiv bild eller bygger på
upphovsmannens egen tolkning av verkligheten.84

Den litteratur vi har använts oss av kommer mestadels från tidskrifter inom biblioteks-
och informationsvetenskap. Vi har använt oss av vetenskaplig litteratur i den mån det
har varit möjligt. Vid sökningen av material har vi främst använt oss av ämnesspecifika
databaser med även webben. Vi har också använt oss den relevanta litteraturens
referenslistor för att finna ytterligare litteratur samt gått igenom tidigare
magisteruppsatser inom ämnet. Angående material om Yahoo! har vi haft problem med
att finna oberoende litteratur om systemet, då det mesta som finns skrivet om systemet
återfinns i samband med Yahoo!s hemsida. Detsamma gäller för litteratur om NISS
Directory of networked resources. Vi är medvetna om att litteraturen som behandlar de
specifika systemen i många fall är skrivna av de som arbetar med systemen och är på så
sätt färgad av författarnas inställningar till de egna systemen.
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Som ett komplement till vår litteraturstudie och för ökad förståelse för vår analysdel har
vi valt att genomföra några intervjuer med personer som är insatta i de system vi valt. I
vårt fall kommer tyngdpunkten för undersökningen inte att ligga på intervjuerna utan
kommer enbart fungera som ett komplement. När man väljer att använda sig av
intervjuer som metod är det viktigt att man kan motivera att undersökningen verkligen
kräver den typ av information som en intervju kan ge. I vårt fall anser vi att vi ur
intervjuerna kan utvinna någon sorts privilegierad information som endast personer som
arbetar med eller är insatta i området kan ge oss. Det finns olika sorters intervjuer och
det är viktigt att man väljer en som passar undersökningens syfte. Vi kommer att
använda oss av är en så kallad semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att man
som intervjuare i förväg har ställt upp en lista över ämnen eller teman som man vill
behandla under intervjun. Utifrån denna lista låter man den intervjuade fritt utveckla
sina tankar och idéer, det är alltså den som blir intervjuad som har friheten att leda
intervjun i en viss riktning.85 Detta är bra sätt att få fram den intervjuades egna intryck
och värderingar, något man dock måste beakta då man tolkar det insamlade materialet.86

Fördelar med att använda sig av intervjun som forskningsmetod är att ämnen kan
utforskas på ett mer djupgående plan. Man kan också erhålla insikter i ämnet som inte
kan fås genom att studera texter. Intervjun är också en flexibel metod för att samla in
information då man under intervjuns gång har möjlighet att justera och ändra riktning på
det man har för avsikt att fråga om, en möjlighet som blir något mindre i en
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semistrukturerad intevju. Till nackdelar med att använda denna metod hör att det kan ta
lång tid att analysera de resultat som framkommit av intervjun. Man bör också beakta
tillförlitligheten då det är svårt att hålla en intervju på en objektiv nivå. En nackdel som
inte kommer att beröra oss är kostnader i form av tid och resor då våra intervjuer
kommer att utföras per telefon.87

Då vi valde våra informanter var vår ambition att intervjua en som arbetar med ett
traditionellt klassifikationssystem på webben och en som arbetar med ett nytt system.
Anledningen till varför vi valde att endast genomföra två intervjuer var att vi bedömde
det som tillräckligt då den information vi ville utvinna ur intervjuerna enbart skulle
fungera som komplement till undersökningen. Vid svenska Yahoo! var man positiv till
vår förfrågan och vi fick kontakt med en anställd surfare där. Vid tidpunkten då vi var
sysselsatta med förarbetet inför intervjuerna skedde ingen uppdatering av NISS
Directory of networked resources, därför valde vi istället att söka en annan informant.
Vi kontaktade Miguel Benito, ansvarig för den svenska elektroniska utgåvan av UDK-
systemet. Vår förhoppning var att han skulle kunna ge oss tips om andra tjänster som
använde sig av UDK-systemet som klassifikationssystem för webbresurser, då vi även
hade funderingar kring att välja en annan söktjänst. Enligt honom används en lokal
variant av UDK-systemet i Finland för att ordna finska webbsidor88. Vi kontaktade dem
och fick svar från en bibliotekarie som arbetar som planerare vid Länkbiblioteket. Den
tillfrågade var mycket positivt inställd till en intervju och vi valde då att fortsättningsvis
använda oss av NISS Directory of networked resources och samtidigt låta denna
informant representera de traditionella klassifikationssystemens användning på webben.

Första kontakten med våra informanter var via e-mail. Vi skickade ut en förfrågan om
det var någon som var intresserad av att ställa upp på en intervju samt en presentation av
vår uppsats syfte. Vi bestämde tid för telefonintervju och skickade samtidigt med de
teman som vi ville ta upp under intervjun.89 Vid intervjun lät vi informanterna tala
utifrån de teman vi ställt upp samt svara på några följdfrågor. Vi har valt att inte ge
informanterna en framträdande plats i uppsatsen, då den information de bidrar med här
enbart fungerar som ett komplement till litteraturstudien.
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Som vi tidigare nämnt så finns det olika sätt att ordna och återvinna material på webben.
Då vi har valt att titta närmare på användandet av klassifikationssystem på nätet vill vi
här redogöra för och diskutera omkring några för- och nackdelar som finns när det
gäller att använda klassifikationssystem vid ordnandet av webbresurser.

Bland fördelarna finns möjligheten för användaren att browsa sig fram genom
kategorier av ämnesord, vilket är bra för den som inte är så insatt i ett ämnes
terminologi. Då klassifikationsscheman är hierarkiska kan dess terminologi användas
antingen för att bredda ett ämne eller för att göra det snävare. Många av de söktjänster
som använder klassifikationssystem tillåter också sökningar på ord riktade till särskilda
delar av en samling dokument, detta är bra ifall man är osäker på var i systemet det
ämne man söker efter återfinns. Dessutom ger ett klassifikationsschema oftast ett
sammanhang till de söktermer som man har använt sig av, detta är i många fall en
lösning på problemet med homonymer. De universella bibliotekssystemen använder sig
oftast av notationer som är oberoende av språk. Traditionella system har en klar fördel
då de i de flesta fall är välkända för användaren, förutsatt att man någon gång har sökt i
en bibliotekskatalog eller besökt ett bibliotek.90

Användandet av klassifikationssystem kan också innebära nackdelar, en av dessa är att
det kan medföra att man åtskiljer kollektioner av information som egentligen borde
återfinnas på samma plats. Problemet kan dock lösas med hjälp av dubbelklassning och
att detta visas på ett tydligt sätt. Browsing kan ibland innebära svårigheter om materialet
inte är indelat på ett logiskt sätt i systemet, vilket är fallet i några av de system som idag
används enligt Koch och Day. De traditionella systemen saknar dessutom ofta det
utrymme som krävs för att nya ämnen ska kunna inkluderas. Om den exakta versionen
av ett traditionellt system används riskerar vissa klasser att innehålla alltför stora
mängder dokument samtidigt som vissa klasser kan förbli i stort sett tomma, beroende
på hur mycket material som publicerats inom just det ämnet.91

Vår informant som representerar de traditionella systemen anser att det viktigt att
bibliotekens klassifikationssystem finns representerade på webben. Informanten ser det
som en resurs att bibliotekariernas professionella kunskaper finns på nätet. Genom att
ordna webbresurser med hjälp av traditionella system får även den ovane
Internetanvändaren en chans att känna sig lika hemmastadd som i ett bibliotek. Enligt
vår informant kan bibliotekarierna hjälpa till att ”skapa en tillförlitlig bot till problemen
med informationsåtervinning” på webben.92

Urvalet av sidor i databasen sker, enligt vår informant, med hjälp av de allmänna
urvalskriterier som används vid folkbibliotek. Dessutom bör varje dokument tydligt visa
upphov, titel m.m. för att dessa uppgifter ska kunna läggas in i databasen.93 Enligt vår
informant för nya system finns även i dessa system vissa urvalskriterier. Anpassningar
av ett traditionellt system kan behöva göras för att det ska passa en webbmiljö. I
Länkbiblioteket har man t.ex. valt att inte göra systemet djupare än tre hierarkier, på den
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tredje nivån återfinner man länkarna till de dokument som finns i samlingen. Man har
även lagt till vissa klasser, bland annat om Internet. När det gäller att precisera ämnen
får ämnesorden en viktig roll.94 Förändringar i ett system sker dels genom att den
tryckta versionen av systemet uppdateras och dels genom att man får feedback från de
som använder systemet på webben.95 I ett nytt system kan uppdatering ske hela tiden
genom att ämnesord och avdelningar flyttas, tillkommer eller tas bort. Detta sker till stor
del med hjälp av användarnas synpunkter.

Här nedan ger vi en utförlig presentation av de två system som vi valt att analysera. För
båda systemen tar vi upp dess historia, huvudavdelningar, syfte och hur systemet
fungerar och används i en elektronisk miljö samt hur framtidsutsikterna ser ut. Vi ger i
skrift en beskrivning av hur deras uppbyggnad ser ut, men för att kunna förmedla en
bild av hur systemens hierarkier ser ut finns i delen med bilagor också en grafisk
presentation med exempel ur systemen där man kan se skillnaderna i uppbyggnad
mellan dessa två.96
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UDK (Universal Decimal Classification) är ett internationellt system med syfte att
innefatta allt mänskligt vetande. Bibliotekssystemet har sitt ursprung i Dewey Decimal
Classification och utvecklades i slutet av 1800-talet av Paul Otlet och Henri LaFontaine
med intentionen att skapa en universell bibliografi,97 vad de själva kallade ”universal
index to recorded knowledge”.98 Otlet och LaFontaine var två belgiska jurister som
1892 bildade Office International de Bibliographie (OIB). 1895 fick de Deweys tillstånd
att översätta hans femte upplaga av Dewey Decimal Classification till franska. Otlet och
LaFontaine gjorde några viktiga förändringar i Dewey-systemet som utvidgning med
hjälp av tillägg, vilket gör att man kan tala om två olika klassifikationssystem. Den
första upplagan av UDK-systemet utkom 1905. Huvudsyftet med systemet var att
systematisera allt vetande och utvecklades för detaljerad klassificering av dokument,
systemet var därmed ursprungligen inte tänkt för att användas på bibliotek.99 Om Otlet
och LaFontaines planer hade lyckats fullt ut hade sättet att se på bibliografisk kontroll
idag sett helt annorlunda ut.100

OIB omvandlades på en internationell konferens i Bryssel till Institut International de
Bibliographie (IIB), för att stödja Otlets och LaFontaines fortsatta arbete. IIB kom att ha
ansvar för utvecklingen av systemet fram till 1938 då det blev en federation med
nationella organisationer som medlemmar, Féderation Internationale de Documentation
(FID). I samband med detta flyttades huvudansvaret för systemet till Haag, där det
fortfarande är beläget.
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1960 beslutade man sig för att inte längre följa Dewey-systemet. Detta innebar stora
problem för UDK då man var tvungen att förlita sig på frivilliga krafter från ett antal
olika kommittéer, detta till skillnad från Dewey-systemet som hade en stark
organisation bakom sig.

På 1980-talet diskuterades utvecklingsmöjligheter för systemet och även
kommersialisering. Detta förde med sig att UDC Consortium bildades som har ansvar
för underhållandet av huvudsystemet. Förslag till förändringar presenteras i Exstensions
and Corrections to the UDC, som är en årligen utkommande skrift.101

1905-1907 utkom den första upplagan av systemet på franska, den andra upplagan
utgavs i fyra volymer 1927-1933. Förkortade upplagor har utkommit på ett tjugotal
olika språk.102 %
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��	�����-�	���	������	�� utgavs 1977 av Tekniska litteratursällskapet.
Innan dess publicerades svenska upplagor av systemet 1946 och 1961. Sedan 1977 har
ingen ny upplaga över hela systemet utgivits, men den finns numera tillgänglig på nätet.

UDK är ett decimalsystem. De siffror som UDK använder uppfattas som decimaler och
inte som heltal. Varje siffra kan vidareindelas i tio underavdelningar, allt efter behov.
Denna delning kan upprepas för varje ny underindelning tills man fått en tillräckligt fin
indelning. Dessutom finns det hjälptabeller som kan läggas till olika huvudtal och
därmed skapas en ännu finare indelning. UDK är ett system för detaljklassificering av
dokument, till skillnad från SAB som är framtaget för klassificering av böcker och
liknade material.103 Med anledning av att systemet lämpar sig bra för detaljklassificering
används det på många specialbibliotek, men också som ett generellt
klassifikationssystem runt om i Europa. Systemet har också utvecklats mycket inom
områdena för samhällsvetenskap och teknik utanför ramen för det ”riktiga” systemet.104

Vetenskaperna är indelade i tio avdelningar av praktiska skäl, dock står en avdelning i
UDK-systemet tom. Detta är en indelning som följer en gammal tradition från
medeltiden som sedan gått vidare genom bland annat Francis Bacons teori från 1600-
talet och sedan Dewey. Uppfattningen av olika vetenskapers inbördes relation har
varierat genom tiderna, därför kan man uppfatta vissa discipliner som malplacerade i
systemet.105

Vad många anser vara en av UDK-systemets svagheter är att det är föråldrat i flera
avseenden. Sedan systemet togs över av UDC Consortium har man dock närmat sig
systemet med en mer flexibel inställning och uppdateringen sker mer regelbundet.106
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1990 utkom 7(��%�?:�F������������
�5���0���, innehållande ett antal texter som alla
behandlar UDK-systemets framtid. Många av dessa föreslår ändringar som borde göras i
systemet och många talar också om systemets framtida potential. UDK-systemet sågs
tidigt som mycket användbart i en datoriserad miljö. Nancy J. Williamson har tagit upp
mer om detta och hur systemet skulle fungera i denna miljö. En del i UDK-systemets
framtid som fungerande klassifikationssystem är att man måste lära sig mer om de
potentiella användarna, hur de använder systemet och hur användandet skulle påverkas
av små eller stora förändringar.107 Många av de förslag till förändringar av systemet som
presenterades i skriften blev dock inaktuella redan innan 1990-talets slut, enligt
McIlwaine.108

Enligt McIlwaine ligger problemet med uppdateringen av systemet i att både behålla
den grundläggande strukturen och göra så få ändringar som möjligt för att tillfredsställa
dem som redan använder systemet samtidigt som systemet måste underhållas för att
locka nya användare. Hon anser att systemet i dagsläget har en bra grund för utveckling
både när det gäller ekonomi och organisation. Vidare anser hon att åtskilliga
avdelningar är i behov av en total revidering och det finns en tioårsplan för hur detta ska
genomföras. Redan 1996 utvecklades en ny tabell för ”Computer science and
Technology” som placerades under 004. Arbete har också pågått för att skapa en
förändrad avdelning gällande fysik och medicin, som skulle ha färdigställts redan 1999.
Avdelningar som gradvis har förändrats innefattar kemi, matematik, religion och
astronomi. Även film och fotografi har varit föremål för omstrukturering. Andra
avdelningar som har varit på gång att göras om är bland annat utbildning, arkitektur och
elektronik. Alla dessa skulle ha omarbetats innan slutet av 1900-talet, men så blev inte
fallet.109

Idealet enligt McIlwaine vore också ifall huvudtabellerna inte innehöll några blandade
ämnen utan att man i fall med sammansatta ämnen helt och hållet kunde förlita sig på
hjälptabellerna för att skapa notationer för dessa. Det finns många exempel genom hela
systemet på ämnen som har satts ihop men som egentligen skulle behöva uttryckas som
två separata ämnen, detta finns det även inslag av i hjälptabellen, där samma
ämnestermer kan vara upptagna på två ställen men med olika notationer. En hel del
revision av hjälptabellerna återstår också, detta för att förbereda systemet för att det ska
kunna användas i en elektronisk miljö och för att det ska underlätta automatisk
klassificering.110

Samtidigt som UDK-systemet fortsätter att utvecklas pågår också samarbete med andra
stora klassifikationssystem, däribland Dewey-systemet. UDK och DDC anses kunna
komplettera varandra på ett bra sätt, då UDK kan bidra med större detaljrikedom och
flexibilitet. På grund av att de är så lika i uppbyggnaden kan detta genomföras.111

                                                          
107 Gilchrist, Alan & Strachan, David 1990. 7(��%�?:�F������������
�5���0���, s. 29-30.
108 Marcella, Rita & Maltby, Arthur, ed. 2000. 7(����	�������0�������0�	��
, s. 93.
109 Ibid., s. 96-97.
110 Ibid., s. 98.
111 Ibid., s. 100.
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McIlwaine anser att UDK-systemets potential för framtiden är god. Man planerar att
göra den så kallade Master Reference File, en elektronisk upplaga av systemet,
tillgänglig på många olika språk. Syftet med detta är att kunna anpassa UDK-systemet
efter de enskilda ländernas behov. Dessutom diskuterar man vad man ska göra med
avdelning 4. Man har ännu inte bestämt vad som borde återfinnas där, även om vissa
underavdelningar har varit på förslag. Ett förslag är att göra den till en tillfällig plats för
de avdelningar eller klasser som har reviderats i systemet. Den nya avdelningen eller
klassen skulle då återfinnas här samtidigt som den gamla versionen skulle kunna finnas
kvar på sin tidigare plats. Detta skulle då vara bra för de användare som inte önskar
förändringar i systemet. Ett annat förslag är att göra psykologi och miljöstudier till en
egen huvudavdelning. Detta anses dock relativt onödigt då det finns gott om utrymme
och lediga notationer i avdelning 1, där de har sin nuvarande plats. Ännu ett förslag som
har diskuterats är att sammanföra biologi, psykologi och medicin och möjligtvis även
jordbruk och flytta dessa till avdelning 4. Detta innebär att mycket ny plats skulle
skapas i klasserna runt 62.112

Under många år har det talats om att UDK-systemets framtid är oviss. Dock anser de
som arbetar med systemet att fallet inte är så. Systemet fungerar fortfarande och
fortsätter utvecklas, även för att passa en elektronisk miljö.113 Enligt Rowley så har
systemets utveckling tidigare gått allt för långsamt och systemets anpassning till en
datoriserad miljö innebär en hel del kvarstående arbete men många intressanta projekt
för att få systemet att fungera i denna miljö pågår och hon tror att systemets framtid är
ljus.114
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Här följer huvudavdelningarna från UDK-systemets svenska version från 1977.
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Denna avdelning omfattar allmänna grunder för vetenskap och material som är
gemensamt för intellektuell verksamhet.

������9�9������=�9�9��������
Här ingår skilda discipliner som filosofi och psykologi. Språket som används inom
avdelningen är tidstypiskt för början av 1900-talet, speciellt inom avdelning 17 som
innehåller A����, F	��, ;���	������������ och 2� 
��� ����#.
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Systemet behandlar den kristna religionen i första hand då avdelningarna 22-28 är
reserverade för kristendomen. Övriga religioner får samsas i en avdelning, nummer 29.
Sedan 1993 har man ansträngt sig för att likställa samtliga religioner.
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�
I denna avdelning finns många skilda ämnen och discipliner, därav tvingas man ibland
använda längre notationer än vad som är önskvärt.
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Här fanns fram till 1964 språkvetenskap eftersom man då fortfarande följde Dewey-
systemet, men man ansåg att det var bättre att samla alla språkliga avdelningar nära
varandra och då flyttades avdelning 4 till avdelning 80, där skönlitteratur och
litteraturvetenskap återfinns. Man har ännu inte hittat någon lämplig lösning till vad
avdelning 4 kan användas för.
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Denna avdelning innefattar matematik och de rena naturvetenskaperna. En svårighet är
att kunna placera in nya vetenskapsgrenar, vissa ämnesområden har onödigt stor plats
som till exempel ����;���
	����� och andra avdelningar saknar det platsutrymme de
behöver, som exempelvis �1���A��/+ ���.
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Här är utrymmet litet, många ämnen som idag anses viktiga har en notation som är fyra
eller fem siffror lång.
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Här finns bland annat avdelning ������	������ trots att detta kan uppfattas som ett
tekniskt ämne. Här återfinns också sport.

0��(8���?	�	
���8�����9�9����(��
����	���:�������	���:�?	�	
���8
Skönlitteratur och litteraturvetenskap skiljs inte åt som i SAB systemet. Vid
sammanslagningen av avdelningarna fyra och åtta förändrade man inte den språkliga
underindelningen. 1992 genomfördes dock en total revidering av språken och de fick
nya notationer.

*��'��	9�9���9��������9�����3	<;=�7��:
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Notationer för alla länders geografi och historia återfinns inte i tabellerna utan för att
klassa sådana ämnen måste man använda sig av hjälptabeller.115

Underindelning sker genom att man lägger till en eller flera decimaler, varje ny siffra
gör att man får fram ett mer specifikt ämne. Principen med systemet är att notationerna
inte ska bli längre än vad som krävs för en enskild samling. Vid skapandet av notationer
läggs en punkt till efter var tredje siffra för att underlätta utläsningen.116

UDK systemet har ett stort antal tilläggstal, vissa av dessa kan användas över hela
systemet och andra kan enbart användas inom speciella ämnesgrupper. Även här har
man en princip som innebär att man inte ska använda fler tilläggstal än vad som behövs.
Bland de allmänna tilläggstalen finns språk, form, plats eller ort, folkslag, tid, synpunkt
och material eller personer.117

För att sätta samman ämnen använder man sig av tecken för samordning (+),
utsträckning (/), förhållande (:) och olösbar förbindelse (::). Plustecknet ska man
använda med försiktighet då ett ämne sällan behöver uttryckas genom att använda två
olika tal. Tecknet för utsträckning ska man använda då man har ett sammansatt begrepp

                                                          
115 Benito 1995, 12-15
116 Benito 2000, s. 137.
117 Ibid., s. 138.
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som omfattas av ett antal efter varandra följande UDK-tal. Man förbinder då det första
och det sista talet med tecknet. Dessutom måste de tal som följer efter varandra ha
någonting gemensamt som inte gäller för andra intilliggande ämnen. Även detta tecken
ska användas sparsamt. Kolontecknet används för att visa en relation mellan ämnen,
men också för att visa vidare underindelning av ett tal. Tecknet räknas som ett av de
viktigaste tecknen i UDK systemet då den i många fall kan ersätta en underindelning av
huvudtabellen. Tecknet används för att ge uttryck för en relation mellan likvärdiga tal
som t.ex. mellan två huvudtal, dock aldrig mellan exempelvis ett huvudtal och ett
tilläggstal. Kolontecknet är det som används för att föra samman två termer till ett ämne
som inte har en egen notation i systemet. När man sätter ihop två termer med hjälp av
kolontecknet är båda talen sökbara i katalogen, de har alltså inte en given ordning
mellan sig. Dubbelkolon används vid tillfällen då innebörden av det sammansatta ämnet
förändras väsentligt vid omkastning.118
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Flera försök har gjorts med att använda UDK-systemet för att organisera material på
webben. NISS Directory of networked resources, som vi valt att studera, använder
UDK-systemet för att organisera webbmaterial.119 I mitten av 1990-talet började UDK-
systemet att användas av BUBL (Bulletin Board for Libraries) som är en webbkatalog
över alla ämnesområden. Numera har BUBL utvecklats och övergått till att använda
Dewey-systemet för att klassificera sina sidor.120 Ett annat projekt som använder sig av
UDK-systemet är GERHARD, en service för sökning och browsing i tyska
webbresurser. Vi har dock funnit en uppgift om att denna katalog inte uppdaterats sedan
1998.121 SOSIG (The Social science Information Gateway) använder inte UDK i sin
helhet men utnyttjar systemets avdelningar för samhällsvetenskap för browsing inom
ämnet.122 På deras webbsidor framgår det inte att man använder sig av UDK men enligt
uppgift från Miguel Benito gör de det.123 Det finns också en finsk söktjänst,
Länkbiblioteket som är en tjänst från folkbiblioteken i Finland, liknande Mölndals
länkkatalog, som använder sig av ett UDK-liknande system för att klassificera finska
webbsidor.124

I den här uppsatsen har vi valt att titta närmare på Directory of networked resources som
är en katalog vilken återfinns under NISS (National Information Services and Systems)
som är en samlingsplats för information avsedd för studenter och forskare, webbplatsen
har sitt ursprung i Storbritannien. I katalogen återfinns material som har valts ut då det
ansetts vara användbart för den tänkta målgruppen. Samlingen kallas för ett elektroniskt
bibliotek, och är inte tänkt att vara en guide till hela Internet. Precis som i en
bibliotekskatalog görs en beskrivning av dokumenten som läggs till i databasen.125

Denna beskrivning återfinns vid den utgående länken som leder till det valda

                                                          
118 Benito 2000, s. 139-143.
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dokumentet, och benämns [info]. Klickar man på den får man en fullständig katalogpost
innehållande bland annat titel, typ av information (exempelvis fulltext), beskrivning av
dokumentet, URL, ansvarig utgivare, katalogisatör och datum för katalogisering.

På sidan finns en länk till en beskrivning av hur UDK används i allmänhet. Denna sida
tillhandahålls av British Standards Institution som ansvarar för underhållningen av
UDK-systemet i Storbritannien, de ser gärna att andra organisationer och projekt
använder UDK-systemet för ordna elektroniskt material.126

Katalogen har byggts upp med hjälp av UDK-systemets huvudavdelningar, enligt
upphovsmännen är det dock inte nödvändigt att man som användare är insatt i UDK
systemet för att hitta relevant material.127 NISS Directory of networked resources ger
också användarna möjlighet att föreslå nya sidor som bör finnas med i databasen. Detta
gör man genom att klicka på ikonen ”add a link”, därefter fyller man i ett formulär med
fält för bland annat dokumentets upphov, beskrivning av innehåll och form och URL.
Vissa av fälten är obligatoriska t.ex. UDK-notation, om man har problem med att finna
en passande plats för dokumentet bland systemets avdelningar kan man kontakta de
ansvariga för databasen. Man måste också fylla i sin e-postadress som, om man önskar,
kan bli synlig i dokumentets bibliografiska beskrivning.128
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Sökning i databasen kan ske på lite olika sätt. Ett sätt är att browsa i ett alfabetiskt
index, vid varje klass finns uppgifter om hur många resurser som finns tillgängliga inom
ämnet. Man kan också browsa i något som de kallar UDC Shelfmark order, vilket
innebär att ämnena är uppställda i den ordning som man skulle återfinna dem i hyllan på
ett bibliotek. Här finns således både huvud- och underavdelningar synliga tillsammans.
Detta sätt att söka är ofta bekvämt för användaren då dokument om liknande ämnen
återfinns nära varandra, och man kan se deras relation till varandra. Om man vill ha en
snabb överblick över de ämnen som finns i databasen och om man vet inom vilken
huvudavdelning det man söker efter återfinns kan det vara lämpligt att utgå från de nio
huvudavdelningarna och därifrån söka sig djupare ner i hierarkin.129 Katalogen tillåter
också sökning på ord, bland annat titel, nyckelord, UDK-notation eller fritext.130 Den
avancerade sökningen ger möjlighet att begränsa sökningen till enbart de klassificerade
sidorna, denna möjlighet finns också i den enkla sökningen om man väljer att söka på
UDK-notation. I annat fall sker sökningen i alla sidor som tillhandahålls av NISS.131
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Yahoo! är en av de äldsta söktjänsterna på webben. Den amerikanska versionen är den
ursprungliga men idag finns det även ett stort antal nationella och regionala versioner
som erbjuder sökning på det egna språket och främst täcker nationella webbsidor.
Lokala versioner av katalogen finns bland annat i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike,
Italien, Indien, Kanada och Mexiko.

Yahoo! skapades 1994 av David Filo och Jerry Yang som då var doktorander i
elektroteknik vid Stanford University. Katalogen var ursprungligen avsedd för att skapa
ordning bland deras egna favoritsidor på Internet. Då många andra började använda sig
av katalogen konverterades den till en databas som kunde användas av fler människor.
Speciella program skapades för att kunna underlätta hanteringen av elektroniskt
material.132

Anledningen till varför Yahoo! valde att utveckla ett eget system istället för att använda
ett redan existerande var att man inte kunde finna ett som på ett tillfredsställande sätt
skulle kunna anpassas till det elektroniska material som Yahoo! klassificerar.133

Systemets grundare hade inte biblioteksbakgrund vilket gjorde att det inte föll sig
naturligt att använda sig av ett traditionellt system.134

Enligt Srinija Srinivasan, huvudansvarig för internationella Yahoo!, finns ett par
faktorer som styr sättet Yahoo!s struktur byggs upp på. namnen på klasserna ska vara så
koncisa och precisa som möjligt och ha samma betydelse oavsett var i systemet de
återfinns. De ska också vara formulerade på så sätt att de kan användas vid en sökning.
För att kunna skapa och underhålla ett användbart klassifikationssystem tar man vid
behov hjälp av ordböcker, encyklopedier och ämnesspecialister.135

Det råder delade meningar om huruvida Yahoo! kan sägas vara ett klassifikationssystem
eller inte. En av andledningarna till att vissa ställer sig tveksamma till Yahoo! som ett
klassifikationssystem är att klasserna är alfabetiskt indelade och därför saknar den
systematiska ordning som återfinns i de etablerade bibliotekssystemen. En annan
anledning är att Yahoo! saknar uppenbar notation, dessa anledningar gör att vissa hellre
talar om systemet som ett ämnesindex.136 Michael Gorman är tveksam till Yahoo!s sätt
att organisera sitt material, han menar att ”it’s not even vaguely comparable to the worst
kind of cataloging”.137 En av redaktörerna för Journal of Internet Cataloging, Roger
Brisson, menar dock att Yahoo! står på bibliotekariernas sida trots att de inte organiserar
information enligt Dewey-systemet eller Library of Congress-systemet, men att Yahoo!
liksom andra kommersiella söktjänster tar upp den typ av material på webben som finns
tillgängligt och som efterfrågas.138
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Yahoo! är ett kommersiellt system. Det startade som en hierarkiskt uppställd katalog
men har med tiden utvecklat en hel del andra tjänster som t.ex. mail, nyheter, shopping
och börsnoteringar, något av en ”multifacetterad portal”139. På grund av detta skiljer sig
innehållet i katalogen ganska så markant från det som finns att tillgå i en katalog som
har ett ideellt syfte.
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Svenska Yahoo! startade 1997140 och har som mål att vara anpassat för svenska
förhållanden och vara ”ett navigationsverktyg som från ett svenskt perspektiv
presenterar den mängd information som finns på Internet”.141 Man vill också
tillhandahålla sidor för en bred målgrupp och täcka alla ämnesområden.142 Yahoo!
Sverige vill vara den största förteckningen över svenskspråkiga webbsidor och på
samma gång utnyttja den stora internationella databasen. Detta uppnås med hjälp av att
man vid varje sökning har möjligheten att välja ifall man vill ha träffar med antingen
svenskt eller internationellt innehåll, detta genom att man kan klicka på ”motsvarande
kategori på Yahoo! i USA”.143 Denna länk leder till samma avdelnings innehåll i den
amerikanska versionen.

När man söker i Yahoo! söker man inte på hela webben utan endast bland de
kontrollerade dokument som finns i Yahoo!s databas. Yahoo!s syfte är att tillhandahålla
en omfattande katalog av kvalitetsbedömda sidor, och inte katalogisera allt på webben.
Valet av sidor som läggs in i databasen sker med hjälp av urvalskriterier. Innehållet ska
vara av allmänt intresse, sidan ska vara uppbyggd på så sätt att man kan navigera bra,
layouten är viktig för att göra sidan tydlig gällande färg- och textval, dock är designen i
sig inte speciellt viktig. Urvalet av sidor som läggs in i databasen beror också på vad
som redan finns inom ämnet, man väljer främst att utveckla de ämnesområden som är
underrepresenterade. I databasen tas inga olagliga sidor upp.144

När det gäller bestämmandet av ämnen som ska tillföras systemet så tar man hjälp av
den amerikanska versionen för att se hur de har betecknat ämnen. Vissa områden är mer
problematiska än andra, detta gäller främst outforskade eller nytillkomna områden eller
ämnen som t.ex. datorer och Internet, där det inte finns någon färdig mall över ämnens
relation till varandra. De traditionella vetenskaperna medför sällan liknade problem, då
de redan har en vedertagen struktur.145

Gällande typ av material gör man ingen skillnad mellan vetenskapligt och
ovetenskapligt material. När en sida klassificeras är det i första hand ämnet som är
viktigt när det gäller sidans placering i systemet, därefter materialets form. Då varje sida
får en kort beskrivning i samband med länken kan man där se vilken typ av material det

                                                          
139 Oder, s. 50.
140 Nyrinder, Carl & Parnefjord, John 1998. �		���������0����5�--�
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���		���	���	������#��
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�
� �����������	��
����	�#����+�	/�
�	��, s. 52.
141 '�(��)�� �����:�*����##�
�	����'�(��)�� �����. http://se.docs.yahoo.com//info/welcome.html
2001-04-11.
142 Informant 1.
143 '�(��)�� �����: *����##�
�	����'�(��)�� �����.
144 Informant 1.
145 Ibid.
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rör sig om. Vad gäller personliga hemsidor återfinns dessa på samma plats oavsett vilket
ämne de berör, nämligen under avdelningen ;����
�����(�#�����.146

Varje sida som läggs in i Yahoo!s katalog har blivit godkänd av en anställd vid Yahoo!s
katalogavdelning. För att utveckla den svenska databasen letar surfare aktivt efter
intressanta sidor, dessutom får man tips från tidningar och användare.147 De som vill
föreslå en sajt har själva möjligheten att föreslå inom vilken avdelning den aktuella
sidan bör placeras. Därefter är det någon av de anställda vid katalogavdelningen som
bestämmer var den ska placeras. En sajt kan placeras i flera avdelningar, dock försöker
Yahoo! att begränsa varje sajt till en eller två kategorier. Man kan som användare ge
förslag till nya kategorier i systemet, om man saknar någon.148

När man föreslår en sida själv väljer man först inom vilken avdelning man vill ha sin
sida. Man kan inte lägga till sin sida direkt till en huvudavdelning, utan man ska försöka
att gå så långt ner i hierarkin som möjligt.149 När man funnit en passande plats klickar
man på ”föreslå en sajt” varefter man kommer till ett formulär som man får fylla i. Där
finns fält för titel, URL och beskrivning av innehållet på sidan, varav fälten för titel och
URL är obligatoriska. För att de som ska katalogisera sidan ska ha möjlighet att ställa
frågor angående sidans placering och för att registreringen inte ska kunna ändras av
obehöriga får man fylla i namn och mailadress.

Det finns ingen färdig lista över de ämnen som finns i systemet eller deras relation till
varandra, och de anställda vid svenska Yahoo! anser inte att det behövs då de arbetar
med systemet dagligen och man snabbt lär sig var de olika ämnena återfinns i
systemet.150

,���%�-�99C��
�������<��7	


Vår informant vid svenska Yahoo! tror att systemet kommer att stå sig bra även i
framtiden, då det är ett så kallat ad hoc-system vilket gör att det är lätt att förändra och
utveckla. Fördelen med ett system av detta slag är att man kan flytta och skapa nya
avdelningar kontinuerligt. Yahoo! försöker att hålla en vetenskaplig och hierarkisk
struktur, vilket gör systemet hållbart.151 Enligt Koch och Day har nya system ett bättre
läge än traditionella system vad gäller framtiden då dessa system är lättare att förändra
och utveckla.152

Informanten tror inte att några större förändringar kommer behöva göras, förutom den
förändring som sker genom kontinuerlig uppdatering. I dagsläget har man på Yahoo!
inga planer på samarbete med andra söktjänster som använder sig av

                                                          
146 Informant 1.
147 Ibid.
148 '�(��)�� �����:�8#��
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����'�(��)� http://se.docs.yahoo.com/info/addfaq.html#detail
2001-04-05.
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151 Ibid.
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39

klassifikationssystem, dock samarbetar man med sökmotorn Google dit sökfrågor
hänvisas om ingen matchande träff finns i Yahoo!s databas.153

,���+�3:?:7�?7	�
�
���
����-�99C

Yahoo!s klassifikationssystem består av fjorton huvudavdelningar. Dessa är:

���9�	��9���
�	�
	�
Här återfinns bland annat $�##�
���	��
��0(�
�	 ���, <
	��
�	, @@@ och A/�� ���.

3>����9���A:�?��7
I denna avdelning finns material om �/��(����0(� ���0�
	�����, 7�
� ���>���	��
�	� 
#���0�
 och �/����#����0(�	����	�
�.

)9
���9���:��:�
Avdelningen innehåller bland annat �����
�	, 2�		���	��, 7*=������# och
$��	��#��/+ ���.

���:�?	�	
���8�9���	�
��
Denna avdelning är stor och har ett ganska blandat innehåll, här kan man exempelvis
finna material om ,�#��
, ��	� �	�
����, 2�
	-���, �����, ����	�� och F������.

�=	�	��9��<	7��
Här har man samlat material och elektroniska tidskrifter om ;���	����0(��+� ��	
�
�,
7��� ����
, .���
���� ��0(����
�#� och <
	��
�	��
��
���.

�>��
����?�9��	�9
9<�
Här återfinns underavdelningar som $�
��#�
	�
���#�	��
, �#��+��	���
��,
7��
����	 och F���	��
����(�
���.

��A	
I avdelningen .+/� finns material om A����, ���#, ������������, 7� ��
���>�	��	����0(
�#�+�	
�
��� och F���	��
����� ����	.

�9������9�����?���
�
�
Avdelningen innehåller ;���	��, ;�����
, �	�	�����#�
���(�	����0(� ���, <
	��
�	��
����
����
���	��
�� och %
�����		����	/�
�	.

�	�	�	
�?	��
Avdelningen innefattar �-���	��, 7�����

�##��, 8��-+0��� och �����������	��.

�	��9
���
Här återfinns information om ,����
����0(���
	�
�
	��, 2�
��� och �/+����0(
 �		�
����.

                                                          
153 Informant 1.
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(�<>��	�9���:��:�	�
Detta är en avdelning med mycket blandat innehåll. Här återfinns bland annat $��	����
�0(��������, ,������
��0(��
����(�	, ��D����	�	, A�	��0(����0�, ��	�
���0(��	 �0���
�,
A�������0(��	�	���
�
���, ��-�		��0(�����	�� och en underavdelning med namnet ����.

(�<>���?	�	
���8
Under avdelningen ��#(���� �	�
���� har man samlat ämnen som 3�#�
����,
2�
� ��	�� �0(������, �
	����������0(����������, �	�	� �	�
����, H�
�������
�
�,
$�##�
���	��
 och ������
�����	�����.

(89���9�������7
Avdelningen innefattar bland annat �����
, ������	��� , ����	, 2������0(�����, 2�������,
����
�
�, ,������0(�	����#�och 3�#��0(�	�������.

#�;��7
�
�
Här har man samlat %
� ����	�	��0(�(+�������, ;�������� samt information om
utbildning på olika nivåer.154

De fjorton huvudavdelningarna är de samma i alla olika versioner av Yahoo!.
Underavdelningar till dessa utvecklas nationellt av surfarna på Yahoo! i samråd med
användarna, vilket gör att dessa kan skilja sig emellan de olika ländernas kataloger. Nya
underavdelningar skapas när behov finns.155

,�����3:��<�
����	����-�99C

När man söker i Yahoo! startar man från en huvudavdelning, t.ex. ��	������0(�<
	��
�	,
därifrån kommer man till ett antal underavdelningar. Här har man möjligheten att
browsa bland snävare ämneskategorier, för att på så sätt finna relevanta träffar. En
sökning kan se ut på detta sätt:

%	-���
�
� > %
� ����	�	��0(�(+������ > %
� ����	�	�-�-���	�� > Högskolans i Borås
bibliotek

Yahoo! erbjuder även sökning på ord, detta kan vara bra ifall man vet vilket dokument
man är ute efter. Man utgår från en avdelning och kan sedan välja att söka endast i
denna avdelning eller i hela Yahoo!. Samma exempel som ovan kan då innebära att man
i avdelningen %	-���
�
� söker på ”bibliotek borås”, detta kommer att leda fram till en
länk till Högskolans bibliotek.156

I katalogen finns ingen annan innehållsbeskrivning av ett dokument än den som visas i
samband med länken, skriven av den som föreslagit sidan. Man saknar därför uppgifter
om t.ex. upphov och publiceringsdatum.

Antalet dokument i en klass visas genom en parentes. Vissa klasser kan återfinnas i flera
avdelningar, för att visa dubbelklassning används symbolen @ i samband med
klassbeteckningen. Med hjälp av detta kan man upptäcka relaterade ämnen som kan

                                                          
154 '�(��)�� �����. http://se.yahoo.com/ 2001-04-04.
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156 Sökningen gjord 2001-04-05.
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tänkas vara av intresse för användaren. Dubbelklassning är användbart då ett dokument
behandlar flera olika ämnen. De flesta kommersiella sidorna har en länk till sina icke-
kommersiella motsvarigheter.157 Yahoo! skiljer på kommersiella och icke-kommersiella
sidor, där alla kommersiella sidor är listade i Yahoo!s avdelning �+��	�� som återfinns
under huvudavdelningen .���
���� ��0(����
�#�.158

I katalogen används även andra grafiska symboler i samband med klasser och poster, till
exempel kan man vid vissa poster finna ett par solglasögon som indikerar att posten har
bedömts som extra bra eller har en bra presentation, sidan ska exempelvis fungera bra i
olika webbläsare. Det är de anställda vid Yahoo! som bedömer när en sida ska få en
sådan symbol. Sidor som har tilldelats den symbolen hamnar högst upp i en träfflista.159

Yahoo! använder även en symbol som heter 
�		�och denna innebär att posten har lagts
till under den senaste veckan. Samma symbol kan också återfinnas vid en avdelning, då
med innebörden att innehållet i denna avdelning har ändrats under de senaste tre
dagarna.160

                                                          
157 '�(��)�� �����:����������'�(��)� http://se.docs.yahoo.com/info/howto/chapters/8/6.html 2001-04-11.
158 Ibid.
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42

$�'
��=���?�7	�?��7���=��	<	


För vår analys har vi valt att utgå ifrån hur NISS Directory of networked resources
(förkortas härefter NISS) har använt sig av UDK-systemet och jämföra detta med
svenska Yahoo!s klassifikationssystem. I NISS är vissa avdelningar för tillfället inte
speciellt utvecklade och saknar därmed djup. Vi har då valt att komplettera analysen
med hjälp av den tryckta versionen av UDK-systemet på engelska från 1994, %
� �����
��0�#���0�������0�	��
 som består av två delar, ett alfabetiskt index och en systematisk
del. Den svenska tryckta versionen har vi valt bort då vi anser att den är en aning
föråldrad eftersom den senaste upplagan utkom redan 1977. UDK-systemet på svenska
finns även i nätversion161, men vid tidpunkten för vår jämförelse fann vi att denna
version i vissa avseenden ännu inte var riktigt heltäckande. Denna version har dock
utökats sedan dess. Eftersom NISS bygger på en engelsk förlaga tycker vi också att det
var mest passande att jämföra med en engelsk utgåva.

Vi har valt ut ett antal klasser i NISS och kommer att jämföra dessa med
motsvarigheterna i Yahoo!. Anledningen till att vi valt att utgå från NISS i vår analys är
dels att UDK-systemet är ett traditionellt system och dels att systemet känns mer
välstrukturerat och överblickbart för oss då vi är mer insatta i de klassifikationssystem
som används på bibliotek än den typ av klassifikationssystem som är utvecklade för
nätet.

Vi har valt att använda oss av den svenska versionen av Yahoo!. Den amerikanska
versionen är mycket mer omfattande och vi anser att det skulle innebära mycket mer
arbete att studera den. Den svenska motsvarigheten är representativ för systemet då de
fjorton huvudavdelningarna är de samma. Många av underavdelningarna stämmer också
överens, dock kan skillnader förekomma. Den största skillnaden är att den amerikanska
versionen är större både gällande dokumentantal i databasen och antalet ämnesord eller
avdelningar som är upptagna i systemet, den amerikanska har således många fler
underavdelningar till varje avdelning. Ju större dokumentantalet blir desto fler ämnen
tillförs samlingen, och nya avdelningar tillkommer. Vi anser därför att den svenska
versionen är tillräcklig för denna uppsats omfång. Det viktigaste för vår analys är att
den grundläggande uppbyggnaden av systemet är densamma. I vissa fall, då vi varit
tveksamma gällande hur svenska Yahoo! har resonerat kring vissa avdelningar, har vi
ändå valt att jämföra med den internationella versionens uppställning.

I vår analys gör vi en jämförelse mellan de båda systemens olika avdelningar. Vi
kommer att göra en allmän jämförelse men främst undersöka hur ämnesorden skiljer sig
åt gällande tidsbundenhet och mångvetenskaplighet.

$���1��7���?7	�
�
���������
��=�

Vid valet av avdelningar för vår analys har vi ansett det lämpligt att inte undersöka
huvudavdelningar utan vi har istället valt att i NISS gå ett steg ner i hierarkin. De
motsvarande avdelningarna i Yahoo! återfinns dock på olika nivåer. Vi har försökt att
välja ut ämnen från skilda delar av systemet för att få spridning på ämnena i analysen.
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Vi kommer härefter att ge en kort presentation av de avdelningar vi valt ut för analysen,
var de finns i NISS och var motsvarigheten i Yahoo! finns. Därefter ställer vi upp de
olika avdelningarna i listor för att visa hierarkierna för respektive system. Först visar vi
hur hierarkin ser ut i NISS, och därefter Yahoo!s uppställning. För att visa det
hierarkiska mönstret använder vi oss av indrag och de tre bredaste klasserna visas med
fet stil. Efter det gör vi en jämförelse mellan de två systemen och kompletterar där det
behövs med hur det ser ut i den tryckta upplagan av UDK-systemet och amerikanska
Yahoo!. I jämförelsen tittar vi på skillnader och likheter mellan de två med
utgångspunkt i våra frågeställningar.

Under avdelning ���,������
 har vi valt underavdelning �&�������	(����������
�. Dess
motsvarighet hos Yahoo! finner vi under huvudavdelningen ��#(������0(����	����,
vidare under ,������
��0(��
����(�	 och därefter under 7�����#��
���0(��� ������
�
�.

Den andra avdelningen vi kommer använda i vår analys är �����0�����0��
0�� med
underavdelningen ����F��0�	��
. I Yahoo! är %	-���
�
� en huvudavdelning.

I avdelning �����	� har vi valt att undersöka underavdelning �&��,�0���	��
.
Motsvarigheten till denna avdelning återfinns i Yahoo! under flera olika
huvudavdelningar, nämligen .+/�, $�
�	��0(����	�� och ����	��0(����	��.

Avdelning�4��2�
��������2�
����	�0���2�	���	��� har underavdelningen 4���2�	���	���
som vi kommer att titta närmare på. Litteratur återfinner vi i Yahoo! under
huvudavdelningen $�
�	��0(����	��, vidare under avdelningen 2�		���	��.

Den femte avdelningen är &��H������(���������(���3��	���, här har vi valt att titta
närmare på avdelningarna 93-99 som alla behandlar historia efter geografisk indelning.
Motsvarigheten i Yahoo! finns under ��#(���� �	�
������0(�(�#�
����, vidare under
3�#�
���� där man finner avdelningen 3��	����.

I Yahoo! är flera rubriker återkommande i de flesta av de avdelningar som vi valt att
titta på. Rubriken H����� leder till länksamlingar eller samlingsplatser som relateras till
ämnet där de återfinns. �+��	�� är en annan rubrik som är vanligt förekommande i
systemet, dessa återfinns alla under .���
���� ��0(����
�#� men är också
dubbelklassade under det ämne inom vilket företaget är verksamt. Då alla rubriker med
namnet �+��	�� leder till samma plats i systemet har vi valt att inte ta med dem i vår
framställning av de utvalda avdelningarna. Även rubriken ?(�	��0(�����# förekommer
på flera platser i systemet, ibland redan på andra nivån. Rubriken innehåller länkar till
sidor där man kan chatta om till ämnet relaterade saker.
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�
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294.3 Buddism
294.5 Hinduism
�*�������		��<
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9��<	
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I den engelska tryckta UDK-tabellen (härefter UDC) skiljer sig vissa av avdelningarna
från de som finns i NISS. Man har valt att kalla avdelning 29 för icke-kristna religioner,
till skillnad från NISS som har valt att kalla den för övriga religioner. Det NISS kallar
för jämförande religion benämns i UDC som jämförande religionsstudier och
religionshistoria. Vidare benämner NISS klass 293 som nordisk mytologi och denna får
i UDC benämningen germanska och lettoslaviska folks religion.

$��������	����9
���-�99C163

Yahoo! har ingen motsvarighet till NISS avdelning 29, istället har man i systemet
samlat alla religioner under huvudavdelningen ��#(������0(����	���� och därefter under
avdelningen ,������
��0(��
����(�	�och vidare under 7�����#��
���0(��� ������
�
�.
Detta innebär att man inte åtskiljt kristendomen från de övriga religionerna.

                                                          
162 Uppgifterna hämtade 2001-06-06.
163 Ibid.
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Agnosticism
Ateism
Bahá’í
Buddism
Hare Krishna
Hinduism
Islam
Judendom

Kalendrar
Kultur

Kristendom
Bibeln
Guider
Kyrkokörer
Kyrkor och samfund

Adventister
Baptism

Frälsningsarmen
Jehovas vittnen
Jesu Kristi Kyrka av Sista-
Dagars Heliga
Katolicism
Lutherdom

Svenska Kyrkan
Metodism
Nybygget – kristen samverkan
Ortodoxa
Pingströrelsen
Rastafari
Svenska Alliansmissionen (SAM)@
Svenska Frälsningsarmén (SFA)
Svenska missionsförbundet
Vineyard

Organisationer
Kristna studentföreningar
Kyrkor och samfund@

Svenska kyrkan@
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Tidskrifter
Åsikter om homosexualitet

För homosexualitet
Mot homosexualitet

Mystik
New Age
Ockultism

Dragon Rouge
Ordo Templi Orientis

Paganism

Asatro
Nordisk mytologi@

Wicca och häxkonster
Panteism
Satanism
Scientologi
Taoism
Zoroastrianism

� �
���������
�#�����
�
�J��AKL återfinns även under huvudavdelningen ,����
��	.
.�������#�	�����L finns också under samma huvudavdelning men under avdelningen
A�	�������0(���������.

$�����%�D><���	��	�<	���
��=��	<	


I denna avdelning har Yahoo! betydligt fler underavdelningar än vad NISS har.
Tillsammans med världsreligionerna har man placerat ett antal mindre religioner och
rörelser på samma nivå. Då avdelningens namn är 7�����#��
���0(��� ������
�
� finns
här också ett antal filosofiska och icke-religösa rörelser.

De enda avdelningarna som har vidareindelats i Yahoo! är M���
��#, $���	�
��#,
80���	��# och ;���
��#. Man hade här kunnat förvänta sig att de övriga stora
religionerna som <���#, �����# och 3�
����# också hade haft underavdelningar, men
då Yahoo! utvecklas efter behov och antal dokument kan dessa avdelningar byggas ut
när det är önskvärt med hjälp av förslag från användarna. Det är dock ingen garanti för
att avdelningen kommer att tas upp i systemet, men detta kan säkerligen i vissa fall
förklara varför systemets uppbyggnad ser ut som det gör. Även NISS har få
underavdelningar, den enda vidareindelningen sker under �&!������#��3�
����#.

Mest plats i Yahoo!s avdelning har ändå kristendom, med flest underindelningar. Valet
av underavdelningar i $���	�
��#�kan diskuteras, t.ex. har rubriken N���	����#
(�#���D����	�	 placerats på samma nivå i systemet som rubrikerna �-��
 och $�����
�0(���#��
�. Vid jämförelse med den amerikanska versionen av Yahoo! fann vi att man
här placerat rubriken N���	����#�(�#���D����	�	 under rubriken ?�##�
	����� (ung.
åsikter) som ligger under ?(���	��
�	�. Detta är en lämpligare lösning, då det innebär att
rubrikerna hamnar på samma hierarkiska nivå.

Klassen för världens religioner och religioner som inte finns på annan plats i systemet
kallas i UDC enbart för andra religioner. Detta är ett exempel på hur NISS har anpassat
systemet en aning för att passa de egna behoven, som kan jämföras med det sätt som
svenska Yahoo! har anpassat sitt system efter den amerikanska förlagan genom att
enbart ta med de religioner och rörelser som är aktuella för den svenska versionen.
Exempel på ämnesord av denna typ är .�	� ���#���0�
�,������
� och �-�����
��
����#	�#� som inte finns representerade i svenska Yahoo!.

Gällande avdelningen för 7�����#��
���0(��� ������
�
� i Yahoo! kan man tydligt se
ett flertal ämnen som har en förankring i dagens samhälle. Medan NISS har tagit upp de
mer traditionella religionsformerna har Yahoo! har valt att utöka med lite mer moderna
ämnesord som exempelvis .�5����. Detta ämne återfinns i den svenska nätupplagan av
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UDK-systemets klass för andra religioner, och har inte placerats på samma hierarkiska
nivå som världsreligionerna. Man kan därmed säga att Yahoo! antagligen strävar efter
att tillhandahålla ett system innehållande moderna ämnen, de vill naturligtvis erbjuda
det som användarna efterfrågar och göra detta sökbart. Skulle systemet utvecklats under
en annan tidsperiod skulle det antagligen se annorlunda ut. Denna avdelning i UDK-
systemet har en uppbyggnad som har stått sig under många år och antagligen kommer
den att göra det fortsättningsvis också, till skillnad från Yahoo! som antagligen kommer
att utvecklas i takt med tiden i större utsträckning.

De enskilda religionerna har i Yahoo! fått en relativt undanskymd plats där de
presenteras först på fjärde nivån. På andra nivån finns avdelningen ,������
��0(
�
����(�	 vilken innehåller bland annat ,������
�(��	����, �����# och �
������������>
avdelningar som inte är bundna till en specifik religion. I NISS presenteras de olika
religionerna på tredje nivån men till skillnad från Yahoo! är religion här en
huvudavdelning. Ett stort antal religioner eller livsåskådningar med egna avdelningar i
Yahoo! skulle i NISS förmodligen placeras under avdelning �&&��@������������
��
,������
��
�	�#�
	��
��. I fall NISS skulle välja att ta upp alla dessa religioner eller
livsåskådningar under deras respektive namn skulle denna klass bli stor till omfånget.
Trots att religionens plats i Yahoo! kan ses som en aning undanskymd har många olika
religioner och livsåskådningar ändå fått en ganska framträdande plats i avdelningen
7�����#��
���0(��� ������
�
���Detta skiljer sig från den uppdelning som gjorts i NISS
där endast de största religionerna representeras.

Många av avdelningarna i Yahoo! som har karaktär av livsåskådning är sådana som
skulle kunna placeras under flera olika huvudavdelningar i ett traditionellt system, t.ex.
A��	�� och 80���	��#. I Yahoo! har man undkommit detta problem genom att samla
religion och livsåskådning på samma plats i systemet. Vid en jämförelse mellan SAB-
systemet164 på nätet och UDK-systemet på nätet har ämnet New Age placerats på olika
platser. I SAB återfinns det under B (Allmänt och blandat) och i UDK har det en egen
notation under avdelning 29. Detta är bara ett exempel på ämnen som kan passa in i
olika sammanhang och där olika system behandlar dem på olika sätt.

                                                          
164 A+�
������	���-�-���	��:�2�
���	�����
. http://www.molndal.se/bibl/subject.htm 2001-08-17.
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$�����#�;��7
�
�

$�������#�;��7
�
������((����	��9�=�9��
	�B9��	7��	�9:��	�165

%��(9��������	
�	�
%$���7:����9

%$�����	<	
���=�	7:����9

%$%�� 
��9�(	�9
7��=�	7:����9


373.5. Secondary education
%$+���:��	��	7:����9

%$,��(8	�����	7:����9

%$$��19����9
���	7:����9

%$0��3��	��	7:����9


Avdelning 37 innefattar i UDC förutom utbildning också undervisning, praktisk
utbildning och fritid. De övriga avdelningarna i UDC innefattar mer än vad NISS har
valt att ta med i sina avdelningar. T.ex. så har man valt att inte benämna titeln på
avdelning 373, utan har här endast en hänvisning till klass 373.5.

$�������#�;��7
�
����-�99C166

I Yahoo! finns %	-���
�
��som en av de fjorton huvudavdelningarna.

                                                          
165 Uppgifterna hämtade 2001-06-07.
166 Uppgifterna hämtade 2001-06-06.
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Arbetarnas riksförbund (ABF)
Medborgarskolan
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 
(NBV)@
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

-��	��8	�����E

H��
������� och H�#
����# som ligger på tredje nivån i systemet vidareindelas efter
städer och presenteras i en alfabetisk lista, som vi valt att inte ta med här.
%	-���
�
�������
�J%,KL återfinns även under .���
���� ��0(����
�#�. Rubriken
�	�0�(��#L på tredje nivån är dubbelklassad och dess egentliga plats är under
,����
��	. 2���#������+����@ finns också under .���
���� ��0(����
�#�.
����-�-���	��@ finns även under huvudavdelningen ,�����
� ���. ����	��
�
���@
återfinns även under .�(�	����0(�#����. 3����(+�������@ ligger egentligen under
3������0(��/�� ���. $�
�	@ är dubbelklassad och har sin egentliga placering under
%	-���
�
� under huvudavdelningen $�
�	��0(����	��. Rubriken A����@ är även den
dubbelklassad och har sin egentliga plats under .+/�. 3+�����	-���
�
�@ leder till
%
� ����	�	��0(�(+������ på andra nivån i denna avdelning, dock saknas rubriken på den
nivån. �	���
	����
���	��
�� vidareindelas efter olika högskolor och universitet.
%�����	��
@ återfinns även under huvudavdelningen ��#(������0(����	����. ���0�����
�����@ är dubbelklassad och återfinns egentligen under huvudavdelningen
��#(���� �	�
������0(�(�#�
������Rubriken .�	�� �	�
������0(�	��
��L�har sin
egentliga plats under %	-���
�
� under huvudavdelningen .�	�� �	�
������0(�	��
���
,����	���
���0(��
�	���
�
�L återfinns under .���
���� ��0(����
�#�. Rubriken
�	���
	�+��
�
��� leder vidare till en alfabetisk lista över högskolor och universitet.
�	���
	����		@ har sin egentliga plats under huvudavdelningen ����	��0(����	��.
�	���
	������	�	��
��@ ligger under huvudavdelningen .�(�	����0(�#����.
%
� ����	�	�-�-���	��@ återfinns även under huvudavdelningen ,�����
� ���. Rubriken
%	�

�
������������		���	��@ ligger även under .���
���� ��0(����
�#�>�detsamma
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gäller för rubriken ��	��	��@. Rubriken .��	��(�	��+�����
��-���
�
�� �����#(�	
J.*KL har sin egentliga plats under huvudavdelningen 3������0(��/�� ���.

$�����%�D><���	��	�<	���
��=��	<	


NISS har indelat avdelningen efter olika grad av utbildning där den första är F��#�
	���
���0�	��
 (Grundskola) och den sista är 3��(������0�	��
�(Högre utbildning). Samtliga
av UDK-systemets avdelningar återfinns i Yahoo!, utöver detta finns ett antal andra
avdelningar som kan relateras till ämnet. Dessa har i sin tur indelats i underavdelningar,
t.ex. har H��
��������0(���#
����# och %
� ����	�	��0(�(+������ vidareindelats efter
städer och/eller skolor.

Man kan snabbt konstatera att Yahoo! har fler underavdelningar än NISS även i denna
avdelning. Ämnesorden är mer specifika, vilket gör att man kommer närmare ämnen
som inte är relaterade till ett visst stadie av utbildning. I just denna avdelning som inte
är så stor finner vi de enskilda avdelningarna relativt lättöverskådliga, emellertid kan
den alfabetiska uppställningen i vissa fall förvirra och göra det svårt för användaren att
orientera sig bland avdelningarna. I denna avdelning märks skillnaden mellan systemen
ganska väl, då NISS har en indelning efter grad av utbildning till skillnad från Yahoo!s
alfabetiska indelning.

Redan på andra nivån i Yahoo! under %	-���
�
�, dvs på samma nivå som t.ex.
H��
��������0(���#
����# och %
� ����	�	��0(�(+������ finner vi kategorin F=
����
�
�. Detta är ett relativt nytt fenomen som har fått en framträdande plats i systemet.
��	��	�� är ett annat ämne som kan sägas ligga i tiden. Ämnesorden som återfinns i
NISS är inte direkt tidstypiska utan har en mer hållbar karaktär.

I denna avdelning i NISS är det lite svårt att avgöra förekomsten av
mångvetenskaplighet, då den enda ämnesindelningen som gjorts är indelning efter grad
av utbildning. ��������0�������0�	��
 och ��4��3��(������0�	��
 är de kategorier som
känns bredast och som skulle kunna innefatta många olika utbildningsformer, vilka
också skulle kunna placeras under andra huvudavdelningar, exempelvis utbildningar
inom musik som då även skulle kunna hamna tillsammans med andra dokument om
musik.

Bland Yahoo!s ämnesord ser man direkt att många av dessa är dubbelklassade, ett flertal
av dessa inom den egna avdelningen som t.ex. H��
��������0(���#
����#.
Dubbelklassningen visar på att många av ämnen är svåra att placera i endast en klass.
Exempel på detta är 3����(+������� som finns under två huvudavdelningar, %	-���
�
�
och 3������0(��/�� ���. $�
�	 och A���� är ämnen som återfinns under fler än två
huvudavdelningar, dock kan terminologin skilja en aning mellan de olika
huvudavdelningarna.
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$���%���A	�9���������	��	

$���%�����A	�9���������	��	�����((����	��9�=�9��
	�B9��	7��	�9:��	�167

Huvudavdelningen �����	� innehåller förutom konst även sport och underhållning, och
den avdelning vi kommer titta närmare på behandlar nöje och förströelse, i systemet har
den namnet �&��,�0���	��
.

$��'���
$*���	��	���9

$*����:;����	
�	����
<	
��

791.4. On to Cinema
791.43. Cinema. Films.

$*���&	���	
$*%�� 
��9���
�	

793.3. Dance
$*+��!9��7��
7���;�	���<	�

794.1. Chess
794.3. Backgammon
$*,��(89��
$*$��/��	���
7��	������89����

Vi har även tittat på övriga avdelningar under avdelning 79 i UDC för att få med de som
NISS har utelämnat, och kommer nedan att titta på motsvarigheten i Yahoo!. UDC
innehåller mer än vad NISS har valt att ta med, t.ex. innefattar 796 i UDC förutom sport
även lekar och spel och fysiska övningar.

Under avdelning 79 i UDC återfinns även avdelning �&4��,���
������ �
���3������
�
�	(����
�#�������	�. Denna avdelning är heller inte upptagen i NISS, vi har därför valt
att kort redogöra för dess innehåll i UDC. Under denna finns bland annat rubriker om
ridsport, hästsport, kaninhoppning och hundsport. Fiske finns inte upptaget i NISS, men
i UDC återfinns denna under �&&�����(�
���3�
	�
����(��	�
���
��	����	�����	�, och
innehåller underavdelningar om fiske, jakt och skytte.

$���%�����A	�9���������	��	���-�99C168

I Yahoo! finns de motsvarande kategorierna under olika huvudavdelningar. Under
huvudavdelningen .+/� återfinns ���# på andra nivån.

7��	�� finns under �0�
��
�	�vidare under $�
�	��0(����	��. �0�
��
�	 är dubbelklassad
och finns sålunda även under .+/�. Avdelningen 7��	�� återfinns först på tredje nivån.
Under �0�
��
�	 finns också en avdelning som heter ��0�	��	��, vilken också kan
relateras till teater. Dockteater finns också upptaget i UDC på ett liknade sätt, under
teater med notationen 792.97.

��
� återfinns liksom 7��	�� under �0�
��
�	�

Motsvarande avdelning till NISS 7�-����
��-�������#�� återfinns i Yahoo! under ����	
�0(����	��, vidare i avdelningen för 2������0(������
                                                          
167 Uppgifterna hämtade 2001-04-25.
168 Uppgifterna hämtade 2001-06-06.
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Motsvarigheten till NISS avdelning ����	 återfinns under olika avdelningar under ����	
�0(����	�� i Yahoo!.

Vidare i Yahoo! finns kategorin 2������0(����� som ligger på samma nivå som ����	,
och är alltså placerad under ����	��0(����	��.

NISS avdelning @�	����
�������������	� har sin motsvarighet i Yahoo! under
huvudavdelningen ����	��0(����	�� där kategorin �	�� @ finns.

Då fiske ligger under 79 i UDC så har vi valt att ta med ämnets motsvarighet i Yahoo!,
där det återfinns som en dubbelklassad rubrik under huvudkategorin ����	��0(����	��,
som även är klassad under rubriken ������	��� . I Yahoo! finns rubriken M��	 under
huvudavdelningen ����	��0(����	�� vidare under ������	��� .

Motsvarigheten till NISS avdelning för luftsporter finner man i Yahoo! även den under
under ����	��0(����	�� vidare under ����
�
�. Av de ämnesord som ligger under
����
�
� har vi valt de som vi anser kan relateras till sport och idrott, vi har således valt
bort t.ex. A���	�� och 2��	���	��0(����	���	�	��
�����@, som i Yahoo!s system i och för
sig återfinns under ����	��0(����	�� men som vi anser inte ha speciellt mycket att göra
med ämnet flygning i avseendet sport. Dessutom kan man under avdelningen ����	, som
ligger på andra nivån, gå direkt till de olika idrottsgrenarna. I den listan kan man
komma omgående till flera av ovanstående luftsporter. Från den listan har vi också valt
ut de rubriker som kan relateras till vattensport. UDC:s avdelning för ridsporter har sin
motsvarighet i Yahoo! under ����	��0(����	�� vidare under ����	 där vi finner rubriken
3��	=��0(��������	.
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Teatergrupper
Teatrar
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Uppsättningar
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Revyer@
Studentspex@
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Bugg
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EM 2000
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�9���7�9�����	
9�

Travbanor@
(�:7	
��7�9��
#�;��7
�
�E

3:
7��88��8
�
�
3>��@�9����7�89��

Dressyr
Förbund
Hästar@
Nyheter och media
Ridklubbar
Ridskolor@
Travsport

Hästar@
Travbanor@
Tävlingar

Turridning
Ridturer@

Westernridning
�977

Förbund
(�=��	

Förbund
Guider
Jaktskytteklubbar
Skidskytte@
(:���
�
1���	
���79�

Wakeboard
1�
7�:���
�

Förbund

Klubbar
Tidskrifter
/��	;9��7E

!����?E
!�����	
�=���E
)�:;;��

Segling@
"���
9��9��?��?E
��?�����9
E
��7�

9
�	�E
(	���
�

Evenemang
Guider
Klasser

Maxi
Klubbar och lag
Knopslagning@
Meteorologi@
Organisationer
&�7������	�
��=�
�
�
!���9
���=�
�
�
�?	
	<�
�
������>�<�988
�
�

Klubbar
������(89��	��
��=�8��

�:�7	�
3���9���E
3>
���=�
�
�
)�:;;��
"97	����=�E
(	�	���=�
(�>�<��=�
�
�
&�7������	�
����:�����?
����	

Fiskar@
Fiskevårdsföreningar
Flugfiske
Havsfiske
Pimpelfiske
Sportfiskeklubbar
Tidskrifter
D���

Bågjägare
Guider
Jaktskytteklubbar@
Jaktvårdsföreningar
Tidskrifter
Älgjakt

Älgar@
��77��
�

Båtbygge
Förbund
Klubbar
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Under ����	 �0(����	�� vidare under ����	 finns förutom ovanstående avdelningar även
en mängd olika idrotter med egna underavdelningar uppräknade, som vi valt att utesluta
då antalet idrotter är många och ett flertal även återfinns under någon av ovanstående
avdelningar. Denna lista ger en klar överblick över de olika idrottsgrenarna som finns
med i systemet och man har som användare möjligheten att gå direkt till en specifik
idrottsgren. Yahoo! placerar ämneskategorierna i alfabetisk ordning vilket gör en sådan
här avdelning lättöverskådlig, eftersom den innehåller många rubriker på samma nivå.

Rubriken ��������@ har sin egentliga plats under huvudavdelningen .���
���� ��0(
���
�#�. ������������@ finns även direkt under huvudavdelningen .+/�. ��	��	��@
återfinns också under huvudavdelningen .+/�, under A���� och vidare ner i systemet.
?�������@ återfinns även som en underavdelning till ����	��0(����	���
3�#-�����+��
�
���L har sin egentliga plats under huvudavdelningen
��#(���� �	�
������0(�(�#�
����. Rubriken ?��
	��@ finns även under
huvudavdelningen .+/�. %	-���
�
�@ ligger även under .���
���� ��0(����
�#�.
���	�

��@ har också en plats under avdelningen ����	, i den alfabetiska listan över
olika idrottsgrenar���0��
0����0	��
>���
	�����0(�����0�L finns även som avdelning
direkt under huvudavdelningen .+/�. Rubriken ������0(���--��L�finns också direkt
under ����	��0(����	��. De olika idrottsutövarna återfinns även under respektive sport.
Rubriken ���0����������	�� leder vidare till en uppräkning av olika sporter. 7�� -�
��@
har även en plats under huvudavdelningen .���
���� ��0(����
�#�. Rubriken
%	-���
�
�@ återfinns även under huvudavdelningen %	-���
�
�. �������		�L�finns
även under ������
�
�. A���������@ återfinns också under 3�--� som finns under
samma huvudavdelning. 3��	��@ ligger även under .�	�� �	�
������0(�	��
��, vidare
under O��������,��������L�och ,��	����L�ligger under .���
���� ��0(����
�#�.
�	�� @ ligger under ������	���  som finns under ����	��0(����	��,�detsamma gäller för
�����
�@. �����@ har sin egentliga plats under huvudavdelningen $�
�	��0(����	��.
Rubrikerna A���
����0(� �� L, .� ���	��
L och ,���

�
���L har alla även en
plats under .���
���� ��0(����
�#�. Rubriken $
������
�
�@ ligger under ����	��0(
���	�� vidare under ������	��� ��Rubriken A�	��������@ har sin egentliga plats under
.�	�� �	�
������0(�	��
��.

Under ������	���  ligger avdelningen ������@ som även återfinns under .�	�� �	�
����
�0(�	��
��. Under M��	 finns M��	���		����--��@ som har sin egentliga plats under
���		� som finns i samma huvudavdelning. Under M��	 finns även "����L som har en
plats även under .�	�� �	�
������0(�	��
��.

$���%�%�D><���	��	�<	���
��=��	<	


Yahoo! har även i denna avdelning mycket fler underavdelningar än vad NISS har.
Många av dessa kategorier är klassade eller dubbelklassade under .+/�, förutom de som
ligger under ����	. T.ex. finns 2������0(����� även som rubrik på andra nivån under
.+/�, men där med det omvända namnet ������0(������� Det faktum att .+/� innehåller
det mesta gör att det blir en stor avdelning.

Under avdelningen ���# i Yahoo! har man tagit upp mycket av det som kan relateras till
ämnet, till skillnad från NISS vars snävaste indelning är ?�
�#� och ���#�. När det
gäller teater har man i NISS valt att inte indela ämnet vidare till skillnad från Yahoo!,
där man gjort en vidareindelning som liknar den man gjort under avdelningen ���#. I
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kategorin ��
0� skiljer sig innehållet åt systemen emellan. Eftersom ingen
vidareindelning i ämnet gjorts i NISS har vi valt att undersöka denna avdelning även i
UDC. Här är dans uppdelat mellan klasserna �&���7(��	�����	���0���	�����#�	�0
������#�
0�� och �&�����0�����
	��	��
#�
	���
����0���	��
�����	����#� �#�
	����
0�.
I UDC återfinns balett i klassen 792, alltså inte på samma ställe som de flesta andra
danser vilka återfinns i klass 793. Den sistnämnda klassen innehåller olika typer av
danser, bland annat ?��
	�����
0�
� och ������#���
0�
�. I Yahoo! har man däremot
inte gjort någon skillnad mellan olika danser utan placerat alla under avdelningen
�0�
��
�	.

Avdelningen ����	 i NISS är inte vidareindelad, men har i UDC indelats i olika idrotter
och lekar som t.ex. bollspel, golf och ishockey. I Yahoo! sker en liknande indelning,
uppdelat mellan kategorierna 2������0(����� och ����	.

NISS har inte gjort någon vidareindelning av sin avdelning för vatten och luftsport. I
UDC innehåller avdelningen för vatten- och luftsport bland annat simning, dykning,
båtsport och olika typer av luftsporter. Yahoo! har på ett liknande sätt delat in sina
dokument, men har en specifikare indelning, mer inriktat på de enskilda sporterna än på
det som sammanbinder dem. Då UDC har övergripande avdelningar som t.ex
vattensport har Yahoo! t.ex. ��#
�
���0(���#(��� som en överordnad avdelning med
egna underavdelningar.

Gemensamt för de flesta avdelningarna relaterade till ����	 är att de innefattar
rubrikerna $��--�� och �+�-�
�, vilket innebär att många sidor relaterade till
sportklubbar och förbund är upptagna i Yahoo:s databas.

De ämnesord som finns upptagna i NISS är breda och allmänna termer om nöje och
förströelse och dessa skiljer sig på så vis mycket från de som används i Yahoo! där man
i stället valt ett större antal och mer specifika namn på avdelningarna. NISS ämnesord är
inte lika märkbart tidstypiska som de Yahoo! använder, och dessa skulle kunna placeras
in under respektive avdelning i NISS kategori för nöje och förströelse. NISS indelning
är i detta fallet mer bestående än Yahoo!s indelning.

När det gäller film har Yahoo! gjort en indelning efter genrer, där man bland annat har
valt ämnesorden �0	��
��0(�� �
	�� och �0��
0����0	��
��0(���
	���. Någon sådan
indelning har inte gjorts i NISS och detta visar på att Yahoo! har ett så stort
dokumentantal att en genreindelning är nödvändig.

När det gäller de beteckningar på klasser som återfinns under teater i Yahoo! är
underavdelningarna inte speciellt tidstypiska, vilket kanske kan tyda på att teater inte
förändras så mycket i dagens samhälle. Däremot finns det under ��
� några
underavdelningar som känns lite mer tidstypiska, som t.ex. A�0���
�. Denna kategori
ligger på samma nivå som bland annat ������
���0(�	����	��
��� ��
� och 7�
��, och
har enbart en post med namnet 3�	��A�0���
�=���--�
. Vi finner namnet på
avdelningen mindre väl valt, eftersom det enda dokument som är kopplat till ämnet har
en negativ ståndpunkt. I den amerikanska versionen av Yahoo! finns fler dokument till
ämnet, som både är för och emot. Där har de löst problemet med att under A�0���
� ha
en kategori som heter �
	�=A�0���
�.
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En hel del av det som återfinns under 2������0(����� har en koppling till tekniska
medium, då mycket av det som ligger där är lekar och spel som utövas med hjälp av
teknisk utrustning av olika slag. Detta är ett exempel på några tidstypiska fenomen, man
har t.ex. gett klasser namn som ;����-��#���, ��������<
	��
�	�och�7*=������De två
förstnämnda är ju också bundna till webben, då dokument av detta slag är ett relativt
nytt fenomen finns idag inte så mycket litteratur inom ämnet för att ge dem en mer
framträdande plats i traditionella system. I Yahoo! leder ett flertal av de dokument som
finns under denna typen av avdelningar till spel som kan utövas direkt på skärmen.
Denna typ av dokument har i nuläget ingen naturlig plats i ett traditionellt system, dels
på grund av brist på litteratur i ämnet och dels på grund av att spelen i sig inte finns att
tillgå på ett bibliotek i någon stor utsträckning.

Vissa av de underavdelningar som finns inom denna kategori av ämnen i Yahoo! säger
inte mycket för den som inte är speciellt insatt i ämnet. Exempel på detta finns i en del
av de underavdelningar som återfinns inom avdelningen Lekar och spel. Här hittar man
avdelningar såsom @��0���	, ������5� och %
����, varav det sistnämnda är det som
kanske är svårast att avgöra i vilket sammanhang det hör hemma. %
���� återfinns som
enda underavdelning under �0	��
 som ligger under ��	������och vidare under 7�	���.
De ord som återfinns under 7�	��� är förutom �0	��
 också t.ex. ,�0�
� och " �
	��,
dessa känns dock inte som titlar i ordets vanliga bemärkelse.

I denna avdelning i NISS har man samlat ett antal relativt olika termer, varav en del av
dessa borde kunna placeras i samband med andra av samma typ, som t.ex. teater. För att
kunna jämföra med Yahoo! har vi där fått söka oss till olika huvudavdelningar. De har
således gjort en annan uppdelning av liknande ämnen. Dessa återfinns i Yahoo! under
tre olika huvudavdelningar. Många ämnen är dubbelklassade i Yahoo!, som t.ex. �����
som här ligger under �	��  men som har sin egentliga plats under $�
�	��0(����	��,
vidare under ����	��	��.
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$���+�����	���:�

$���+�������	���:������((����	��9�=�9��
	�B9��	7��	�9:��	�169

I NISS återfinns litteratur under huvudavdelningen 4��2�
��������2�
����	�0��
2�	���	��� och närmare under 4���2�	���	���.

0����
�:��	�����
�:�����������	���:�	
0������	���:�	
0�������	���:�	�9���
7�?�7:�����
�:��	�

821.1. European literature
821.11. On to English literature

821.111. English literature
821.12. On to Latin literature

821.124. Latin literature
821.13. Romance languages literature

821.131. On to Italian literature
821.131.1. Italian literature

821.133 On to French literature
821.133.1. French literature

821.134. On to Spanish literature
821.134.2. Spanish literature

821.14. Greek literature
821.15. Celtic languages literature

821.152. Goedelic languages literature
821.152.2. Scots Gaelic literature
821.152.3. Manx literature

821.153. Brythonic languages literature
821.153.1. Welsh literature
821.153.2. Breton literature

821.16. Slavic languages literature
821.161. On to Russian literature

821.161.1. Russian literature.

$���+�������	���:����-�99C 170

Litteratur återfinns i Yahoo! under huvudavdelningen $�
�	��0(����	�� och vidare under
2�		���	��. Man kan även nå avdelningen från .+/� där avdelningen +0�����0(
��		���	��@ finns.

                                                          
169 Uppgifterna hämtade 2001-06-07.
170 Uppgifterna hämtade 2001-06-06.

)9
���9���:��:�
����	���:�
!9����J	�E
!9��
7���E
��	���9
��������	���:�

Barn- och ungdomslitteratur@
Digital storytelling@
Erotiska noveller
Religiösa texter

Bibeln@
�?	
	<�
�
���������	

Barn- och ungdomslitteratur@
Dramaförfattare@
Guider
Krimalförfattare@
Poeter@
Science fiction, fantasy och skräck@
������E
�	
�	�

Barn- och ungdomslitteratur
Elektronisk litteratur
Författare

Digital storytelling
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Kriminalromaner
Författare

Poesi@
Estradpoesi
Poeter
Webbpublicerad poesi

Science fiction, fantasy och skräck
Författare

Webbpublicerad fiktion
Nätsåpor och följetonger@
Webbpublicerad poesi@.

�:�7	�
�
����:�

Institutioner vid universitet och 
högskola@
�
����:��9
	��?�7�:
�?	����	��9������9��
":�		�
 ���
�����9
	�
�	��97	��9�����	��	�

Gammalsvenska
�9	��

Estradpoesi
Poeter
Webbpublicerad poesi
�	�	
��9
	�
(���?�
7	E
&�7������	�

Rubrikerna ��0��P��@, ��(�
����@ och �+����@ är även placerad under .���
���� 
�0(����
�#�. �-��
@ ligger även under $���	�
��#�under ��#(������0(����	����.
.�	�������0(��+�/�	�
���@ återfinns även under .+/�. ���� �
��@ finns även under
��#(���� �	�
������0(�(�#�
����.

$���+�%�D><���	��	�<	���
��=��	<	


I denna avdelning skiljer sig systemen åt mycket. NISS har delat in ämnet efter språk.
Yahoo! däremot har delat in det efter olika typ av litteratur som t.ex. H�
��� och
F���	��
������		���	��, och har ingen lands- eller språkindelning alls. Detta skulle kunna
bero på att den svenska versionen fokuserar mer på svenskt innehåll och därför inte har
något behov av denna indelning. Den amerikanska versionen som är internationell har
inte heller någon sådan indelning. Motsvarigheten till den indelning som sker i Yahoo!
kan liknas vid den indelning som sker direkt under 4���2�	���	��� i UDC, men som inte
används i NISS. Under denna avdelning, 4�=�C=&��2�	���������#���H�
���, återfinns
olika genreindelningar som t.ex. poesi och skönlitteratur. De är tilläggstal som bara
gäller för denna avdelning. Dock är genreindelningen i UDC utförligare än vad Yahoo!s
är, som enbart har tagit med en del av de genrer som är tänkbara.

Vidareindelningen under H�
��� i Yahoo! kan inte ses som konsekvent. Här skiljer sig
underavdelningarna åt i de olika genrerna, kanske hade det varit lämpligt att utforma
dem på ett liknande sätt. De genrer som har tagits med i systemet känns inte
heltäckande, men troligtvis täcker de det som finns i katalogen.

Gällande litteratur i UDC så indelas avdelning 821 vidare enligt hjälptabell
�0��?�##�
���D��������������
�����. I tabellen ges enbart ett par exempel. I NISS har
man valt att skriva ut notationerna för de enskilda språkens litteratur, detta är naturligt
då systemet måste fungera på nätet, dock visas inte att talen kommer från en hjälptabell.

I Yahoo!s indelning av litteratur finner man en hel del tidstypiska ämnen som t.ex�
.�	�������0(��+�/�	�
���, ����	����	���	����
�,�F���	��
������		���	��, @�--��-��0����
����� och @�--��-��0��������	��
. Motsvarigheten till denna typ av kategorier finner
man inte i NISS. Dokumenten som finns i dessa kategorier är bundna till webben och
återfinns inte i några bibliotek, därför är det naturligt att dessa inte finns upptagna i
system utvecklade för tryckt material. Denna typ av ämnen är i motsats till UDC:s
genreindelningar föränderliga och så pass nya att de knappt har etablerat sig i samhället.
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Termerna som återfinns under denna avdelning i NISS är språkspecifika och ingen
vidareindelning har gjorts, möjligheten till dubbelklassning är sålunda liten. NISS har
delat in sin avdelning för litteratur på ett ganska hållbart sätt, då de har gjort en språklig
indelning. De har gjort en finindelning av de olika språkens litteratur som kommer att
fungera så länge inte språken byter namn eller dör ut. Denna avdelning kombinerat med
den genreindelning som finns under 82 gör att man kan få en väldigt specifik indelning
av avdelningen för litteratur. Det finns i NISS dock ingen möjlighet att indela efter
genre trots att den möjligheten ges i UDK-systemet.

Bland de dubbelklassade ämnena i Yahoo! återfinns de flesta inom samma
huvudavdelning, t.ex. den indelning som gjorts med författare och genrer. Några av
ämnesorden, t.ex. ��0��P��@ och ��(�
����@ återfinns dock under andra
huvudavdelningar. Inom denna avdelning i Yahoo! finns ett antal termer som även
skulle kunna placeras under huvudavdelningen ��	������0(�<
	��
�	, exempelvis de
underavdelningar som finns till F���	��
������		���	��. Yahoo! har dock valt att inte göra
denna dubbelklassning.

$�����3���9���

$�������3���9��������((����	��9�=�9��
	�B9��	7��	�9:��	�171

Huvudavdelningen för historia är &��H������(��������(���3��	���. Ämnet historia är
uppdelat geografiskt i avdelningarna 93-99.

*���	9���8=�!�9���8=��3���9�=
*%��'
��	
��3���9�=
*%���'
��	
�����9�=�F�	
	���G
*%+���
7��K�'
��	
�����9�=
*%,���:�98	K�'
��	
�����9�=
*%$���9<	K�'
��	
�����9�=
*%0����		�	K�'
��	
�����9�=
*+��3���9�=
*+4���:�98	K�3���9�=
*��� 
��9�'���K�3���9�=
*�4��'���K�3���9�=
*,�� 
��9�'�����K�3���9�=
*,4��'�����K�3���9�=
*$�� 
��9��9���'<	����K�3���9�=
*$4���9���'<	����K�3���9�=
*$%��#
��	7�(���	��9��'<	����K�3���9�=
*0�� 
��9�(9:��'<	����K�3���9�=
*04��(9:��'<	����K�3���9�=
**�� 
��9� �	�
����
7�89�����	��9
�K�3���9�=
**4�� �	�
����
7�89�����	��9
�K�3���9�=

Avdelning 93 har i UDC en lite annorlunda uppställning än den som NISS har gjort. I
NISS har man valt att kalla 94 för enbart historia, i UDC innebär denna avdelning
allmän medeltida och modern historia.

                                                          
171 Uppgifterna hämtade 2001-06-06.
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$�������3���9������-�99C�172

Motsvarigheten till NISS avdelning för historia återfinns i Yahoo! i huvudavdelningen
��#(���� �	�
������0( (�#�
����, vidare under 3�#�
���� och därefter 3��	����.

                                                          
172 Uppgifterna hämtade 2001-06-06.

(�<>���?	�	
���8�9��:<�
�9��
3:<�
�9��
3���9���

1500-talet
Personer

1600-talet
Personer

Drottning Kristina (1626-1689
Gustav II Adolf (1594-1632)

1700-talet
1800-talet
1900-talet

1960-talet
Mods

Scootrar@
Ska@

1970-talet
1980-talet
Andra världskriget

Finska vinterkriget@
Förintelsen@

Förintelsen
Frank, Anne

Personer
Frank, Anne@
Hansson, Per Albin (1885-1946)
Palme, Olof (1927-1986)
Perón, Evita (1919-1952)@ Stalin,
Josef (1879-1953)

Antiken
Institutioner vid universitet och högskola

Arkitektur@
Arkiv
Datorer och Internet@
Ekonomisk historia@
Evenemang
Film@
Flyghistoria@
Förhistorisk tid
Guider
Heraldik

Flaggor och fanor@
Historiska personer

1500-talet@
1600-talet@

Drottning Kristina (1626-1689
Gustav II Adolf (1594-1632)

1900-talet@
Frank, Anne@
Hansson, Per Albin (1885-1946)
Palme, Olof (1927-1986)

Perón, Evita (1919-1952)@
Stalin, Josef (1879-1953)

Institut
Institutioner vid universitet och 
högskola@

Lokalhistoria
Hembygdsföreningar

Folkdans och traditionell dans@
Skåne@
Stockholm@

Marinhistoria
Vikingaskepp@

Medeltiden
Militärhistoria

Militaria@
Museer och utställningar
Museer och minnesmärken
Musik@
Naturvetenskap och teknik@
Nyheter och media

Radio@
Tidskrifter

Organisationer
Religionshistoria
Släktforskning

Antavlor och personlig forskning
Föreningar
Tidskrifter
Utvandring@

Sport och fritid@
Utbildning

Institutioner vid universitet och högskola
Utvandringen till Amerika@
Vikingatid

Fornnordiskt språk@
Nordisk mytologi@
Organistationer

Elvegrimarne@
Vikingaskepp
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Rubriken �0��	���@ ligger under �����
 under ����	��0(����	��, ���@ återfinns under
A���� under huvudavdelningen .+/�. ��
���� �
	�������	@ återfinns under ,����
��	.
;��Q
>�F �	��J�&�&=�&��KL är också placerad under $�
�	��0(����	��, detsamma gäller
för ����	��	��@. ��	������0(�<
	��
�	@ finns även under huvudavdelningen ��	����
�0(�<
	��
�	. F��
�#����(��	����@ ligger under ��#(���� �	�
������0(�(�#�
����>
vidare under F��
�#�. ���#@ har sin egentliga plats under .+/�. ����(��	���� ligger
under .�	�� �	�
������0(�	��
��. ���������0(���
��@ återfinns även under
,�����
� �����������
���0(�	����	��
������
�@ ligger under $�
�	��0(����	��. ���
�@
och �	�0�(��#@ ligger båda under ,����
��	. A���	����@ återfinns även under ����	
�0(����	��. A����@ återfinns även under .+/�. .�	�� �	�
������0(�	��
��@ har sin
egentliga plats under huvudavdelningen .�	�� �	�
������0(�	��
��. ,����@ ligger
under huvudavdelningen .�(�	����0(�#����. %	 �
���
�@ ligger under
��#(���� �	�
������0(�(�#�
����, vidare under A����	��
��0(��	
���������	��
��,
detsamma gäller för %	 �
���
��
�	�����#�����@. ����	��0(����	��@ återfinns såklart
under huvudavdelningen ����	��0(����	��. ���

������	������@ ligger under
��#(���� �	�
������0(�(�#�
����, vidare under 2�
� ��	����0(������. .������
#�	�����L ligger under huvudavdelningen ��#(������0(����	����. F� ����#��
�@ är
placerad under huvudavdelningen ,����
��	.
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Den största skillnaden mellan de båda systemen och hur de delar in ämnet är att NISS
har gjort en geografisk indelning istället för en kronologisk, vilket Yahoo! i första hand
har gjort. Yahoo! prioriterar också den svenska historien, dock utan att göra skillnad
mellan svensk och utländsk historia. Systemet har också vissa rubriker som inte är
direkt tidsbundna som t.ex. A���	��(��	���� och A�������0(�#�

��#����
�

Gällande denna avdelning är det kanske svårt att säga något om just tidsbundenhet, då
termerna inom ämnet reflekterar en tid som redan har passerat – på grund av detta är de
ju egentligen väldigt tidstypiska, men inte med den innebörden vi lägger i definitionen.
Däremot återspeglar Yahoo!s val av beteckningar på klasser de delar av historien som
systemets användare intresserar sig för idag, t.ex. ser man i systemet att endast ett fåtal
historiska personer finns med som egna underavdelningar. Anledningen till att man valt
att framhålla de personerna är att användarna önskat det och material om dem finns att
tillgå i databasen. I jämförelse med NISS har Yahoo! en öppnare hållning till ämnet
historia och avdelningen byggs hela tiden ut, vilket visar att systemet inte har någon
förutbestämd struktur för hur ämnet historia ska ställas upp. NISS däremot har en strikt
uppställning då avdelningen inte stöder någon annan indelning än den geografiska.

Yahoo! har samlat all slags historia oavsett typ och gett dessa en primär plats under
avdelningen 3��	����. NISS har enbart gjort en geografisk indelning och man får anta att
de skulle placera all annan historia under respektive ämne, dock finns inget prov på
detta ännu upptaget i systemet. Yahoo! har här många dubbelklassningar, och de flesta
ämnena återfinns under andra huvudavdelningar. Systemens olika indelningar av ämnet
gör att NISS och Yahoo! skiljer sig markant åt gällande denna avdelning på grund av att
Yahoo! framhåller enskilda händelser och personer, vilket man i NISS skulle få söka
efter under varje lands historia. Anledningen till varför klassbeckningarna skiljer sig så
mycket åt, systemen emellan, är att Yahoo! är utvecklat i samråd med användarna och
inte bygger på någon traditionell vetenskaplig indelning, vilket NISS indelning gör.
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I detta avsnitt kommer vi att knyta ihop uppsatsens olika delar genom att diskutera kring
våra frågeställningar och utifrån dessa föra resonemang om hur väl de olika systemen
fungerar i en elektronisk miljö. Vi tar även upp några problem som vi stött på vid
genomförandet av studien.

Redan i ett tidigt stadium i vårt arbete mötte vi problem då flera av de söktjänster som
har använt sig av UDK-systemet visade sig ha slutat uppdateras. Problemet tog mycket
tid i anspråk då vi hade bestämt oss för att använda oss av UDK-systemet. Vi ville hitta
ett likvärdigt system, och fann till slut att den söktjänsten vi ursprungligen var
intresserade av hade börjat uppdatera sin sida igen.

Ett av problemen med vår undersökning var att den ena undersökningsenheten, NISS
Directory of networked resources, inte har så utförliga hierarkier. Det hade varit lättare
för oss att jämföra de båda systemen och det hade också varit enklare att dra tillförlitliga
slutsatser ifall de hade haft samma hierarkiska djup.

Vi tror att fallstudien var den mest lämpliga för vår undersökning, då den gav oss
möjligheten att studera de valda systemen i deras naturliga miljö. Då fallstudien gör det
möjligt att kombinera olika metoder kunde vi även inkludera litteraturstudier och
intervjuer. Litteraturstudien var en förutsättning för att kunna genomföra analysen av de
två systemen, dels gav den oss information om systemen och dels fick vi inblick i
klassifikation och dess tillämpning på webben. Intervjuerna genomfördes med syftet att
erhålla den typ av information som endast de som arbetar aktivt med systemet kan
erbjuda. De gav oss användbar information om de specifika systemen, dock inte så
mycket som vi kunde använda i analysen. Detta beror troligen på att de avdelningar vi
valt ut inte är speciellt anmärkningsvärda eller medför några större problem i något av
systemen. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det var enkelt att få våra
informanter att tala utifrån de teman vi ställt upp, men då syftet med denna typ av
intervju är att informanterna själva ska få utveckla sina tankar kring teman kände vi att
dessa emellanåt tog en annan riktning än vi hade önskat. Nu i efterhand tror vi att det
hade varit mer givande om vi själva i större utsträckning hade styrt intervjuerna med
specifikare frågor. Det hade kanske också varit lämpligt ifall vi hade intervjuat någon
vid NISS Directory of networked resources om systemet, detta kunde gett oss en del
information som inte framkom av den representant för ett traditionellt system som vi var
i kontakt med.

Något som vi funderat på under uppsatsens gång är vad man kan förvänta sig att få ut av
en jämförelse mellan två så olika system som de vi valt. Svenska Yahoo! är en katalog
som enbart samlar svenska sidor och har en bred målgrupp. NISS är däremot en katalog
som samlar engelskspråkiga sidor och vänder sig främst till studenter. Konsekvenserna
av denna typ av jämförelse blev att vi tvingades jämföra ämnesord på olika språk. Det
hade t.ex. varit lättare att jämföra svenska Yahoo! med SAB-systemet. Antagligen hade
det också underlättat om systemen hade haft samma målgrupp. Denna problematik var
vi medvetna om redan i ett tidigt stadium av vår uppsats men då UDK-systemets
användning på nätet inte är speciellt utbredd valde vi ändå att använda NISS, då vi
ansåg att en jämförelse mellan dessa system skulle vara fullt möjlig och intressant. NISS
användning av ett traditionellt system liknar andra traditionella systems användning på
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nätet. Anledningen till att vi valde att inte använda den amerikanska versionen av
Yahoo! var att vi vid jämförelsen mellan den svenska och den amerikanska fann att den
svenska i stort sett har skapats med den amerikanska som förlaga, men med färre
avdelningar vilket gör den mer hanterbar. Vi ansåg också att en analys av den
amerikanska versionen skulle ta alltför mycket tid och plats i anspråk och att den
svenska versionen var tillräckligt omfattande för en jämförelse av detta slag. En del av
problematiken låg också i att jämförelsen med Yahoo! innebar att vi fick analysera
förekomsten av ämnesord på en annan hierarkisk nivå än den vi utgick ifrån i NISS.
Detta gjorde att vi fick relativt stora avdelningar att analysera i Yahoo!. Idealet hade
varit ifall ämnena hade återfunnits på samma hierarkiska nivå i båda systemen. Det hade
dock inte gjort analysen lika intressant om systemen hade varit för lika. Trots att denna
problematik gjorde sig påmind under uppsatsens gång så anser vi nu att en jämförelse
mellan dessa två olika system var genomförbar och gav oss en god uppfattning om
traditionella och nya system på webben.

Förutom de ovan nämnda problemen med vår undersökning har vi även upptäckt en del
brister hos de undersökta systemen. I de två följande avsnitten går vi närmare in på de
enskilda systemen och diskuterar kring de problem vi funnit och ger i vissa fall förslag
till vad som enligt oss skulle kunna förbättra systemen.
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När det gäller Rowleys kriterier för hur ett klassifikationssystem bör utformas kan man
säga att både NISS och Yahoo! representerar alla huvudsakliga discipliner. Gällande
utrymmet för de enskilda disciplinerna utvecklas båda systemen efterhand som nytt
material tas upp i databasen. I NISS är vissa avdelningar mer utvecklade än andra, men
utrymme att utveckla de mindre avdelningarna finns eftersom klasserna hämtas från
UDK-systemet. Yahoo! har fler avdelningar och i dagsläget har man inga större
problem med att lägga till nya klasser eller ämnen i systemet, detta på grund av att man
inte använder någon notation. Detta innebär också att Yahoo! har i stort sett obegränsat
utrymme för utbyggnad av systemet, något som i NISS skulle innebära alltför långa
notationer.

Om�man kopplar Pat Molholts teori om att ett klassifikationssystem ska utvecklas i
samråd med användaren till vår uppsats och Yahoo!s klassifikationssystem så
överensstämmer det sätt de bygger upp systemet på med Molholts uppfattning. Yahoo!s
uppbyggnad är till stor del beroende av användarna, både gällande tillkomsten av nya
kategorier och nya dokument. I NISS Directory of networked resources kan inte nya
kategorier tillföras av användarna själva, dock kan tips ges om dokument som man
tycker ska tillföras katalogen.

Man kan dock säga att Yahoo! inte lever upp till rekommendationen att ett
klassifikationssystem ska grundas på i förväg givna regler, vilket Molholt vidare
förespråkar, eftersom användarna själva kan ge förslag gällande namn på klasser och
var i katalogen dokument bör återfinnas. Däremot kan man säga att Yahoo! har en
logisk uppbyggnad då det ligger i deras intresse att erbjuda ett så lättsurfat
klassifikationssystem som möjligt, för att folk ska vilja och kunna använda det. Då
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Yahoo! uppdateras kontinuerligt får man anta att systemet hålls aktuellt. Även UDK har
en strävan om att systemet ska uppdateras regelbundet, vilket dock inte är lika enkelt
som i Yahoo!, då det är mer tidskrävande att hålla ett sådant system ständigt aktuellt. I
Yahoo! sker uppdateringen enkelt genom att en ny rubrik läggs till i systemet eller
genom ändringar i strukturen. UDK-systemets uppbyggnad är mer logisk än Yahoo!s
och är dessutom grundat på i förväg givna regler.

Den viktigaste skillnaden mellan systemen är att NISS är ett syntetiskt
klassifikationssystem uppbyggt av facetter. Yahoo! däremot är indelat efter alfabetiska
principer och är av en mer enumerativ karaktär. Vi har i vår analys gett exempel på
avdelningar där systemen skiljer sig åt mycket beroende på Yahoo!s alfabetiska
indelning. Detta är mest påtagligt då även ordningen mellan underklasserna i Yahoo!
följer alfabetisk uppställning och underklassernas ordning i NISS följer mer
systematiska principer.

En framträdande skillnad mellan systemen är att Yahoo! saknar notation, vilket innebär
att systemet har en friare hierarkisk uppbyggnad. Avsaknaden av notation gör att
systemet kan ha i stort sett ett obegränsat antal avdelningar, detta till skillnad från
traditionella system, vars avdelningar är bundna till ett visst utrymme. Trots att de nya
systemen kan säga ha en friare uppbyggnad kan frånvaron av notationer innebära vissa
problem. Traditionella system har här en klar fördel då användaren enklare kan få en
överblick över systemets avdelningar och deras relation till varandra. I NISS verkar det
inte finnas någon regel för hur djup en avdelning får vara, till skillnad från
Länkbiblioteket där man inte går djupare än tre nivåer. Detta med anledning av att det
aldrig ska vara mer än tre ”klick” mellan utgångspunkten och dokumentet. Rowley
förespråkar kort notation, men då främst i samband med system för tryckt material. I ett
bibliotek kan det vara svårt att memorera en lång notation och återfinna den bland
hyllorna. Problemen som en för lång notation medför i en tryckt samling är inte lika
aktuella när det gäller system i en webbmiljö där man klickar sig fram och inte behöver
fundera över notationen, dock är notationen bra när det gäller att förstå samband mellan
olika avdelningar. Vi finner Länkbibliotekets regel om tre nivåer bra när det gäller att
snabbt navigera i systemet, dock tror vi att det kan innebära problem om katalogen blir
för stor med följd att avdelningarna då blir allt för omfattande. Det blir också svårt att
finna plats till nya ämnen. Yahoo! har djupa hierarkier men man kan ändå enkelt se var i
systemet man befinner sig genom varje steg man har tagit i hierarkin visas längst upp på
sidan och är klickbart. Detta gör att man enkelt kan gå tillbaka om man hamnat för djupt
i hierarkin. Vi tycker att notation är bra även i system som används i en webbmiljö och
att djupa hierarkier inte behöver medföra problem, förutsatt att man snabbt kan komma
tillbaks i systemet. Vi tycker dock inte att man ska göra fler underavdelningar än vad
som är nödvändigt.

En annan skillnad mellan systemen är den alfabetiska uppställningen i Yahoo!. Detta
märks tydligt i exempelvis avdelningen för religion, där traditionella system använder
sig av en kronologisk uppställning. Som användare bör man vara medveten om vilken
uppställning systemet använder sig av då det är en uppenbar skillnad när det gäller
tillvägagångssättet för informationssökning.

Gällande avdelningen för historia i Yahoo! finner vi den alfabetiska uppställningen lite
förvirrande, då tidsperioder blandas med andra historiska termer. Till en början har man



65

gjort en indelning med hjälp av århundraden, dock finns �
	���
 och A����	���
 som
egna rubriker utan vidare tidsindelning. Detta är brukligt men blir i detta sammanhang
aningen missvisande då de placerats i alfabetisk ordning. Årtalen kommer först i
systemet och därefter de övriga avdelningarna. Vid en första anblick kan man med
anledning av detta få uppfattningen att Yahoo! endast tagit med historia från 1500-talet
och framåt.

Många av de problem som Yahoo! har gällande den hierarkiska uppbyggnaden återfinns
inte i NISS, detta på grund av att man inte har den typen av specifika ämnesord som
kräver en så frekvent uppdatering. NISS hierarkiska uppbyggnad är inte alls så oordnad
som i Yahoo!, delvis på grund av användandet av notation.

Vizine-Goetz har i sin studie kommit fram till att båda typerna av system är tillämpbara
på webben och att de fungerar på ett godtagbart sätt. Hon anser dock att de traditionella
systemen har ett försprång i och med sin notation, då denna kan användas för att visa
relationer ämnen emellan och fungera som ett navigationsverktyg. Yahoo! skulle vinna
på att införa någon form av notation i sitt system.173 Efter att ha studerat Yahoo!s
klassifikationssystem, i den utsträckning som krävs för vår undersökning, inser vi att en
förändring av detta slag skulle medföra mycket arbete och förmodligen innebära
förändringar av beteckningar på klasserna och i hierarkierna. Vi tror dock att det skulle
göra det enklare för användaren att förstå ämnens relationer samt var i systemet man
befinner sig.
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Det borde idag vara angeläget för de traditionella systemen att följa med i den
utveckling som sker i samband med datorisering och utvecklandet av webben för att
passa in i tiden. Om man tittar på hur systemen t.ex. har behandlat ämnet datorer så ser
man att Yahoo! har en huvudavdelning som heter ��	�����R�<
	��
�	. I NISS Directory
of networked resources återfinns datorer under ���A�	(�#�	�0���
��.�	������0��
0��
och vidare under ��4��?�#��	�
�. Denna avdelning är en av de mest utvecklade i hela
databasen vilket är ett exempel på att systemet kan uppdateras för att följa med i
samhällsutvecklingen.

Vår utgångspunkt för analysen var att betrakta ämnen med hjälp av ett
realistiskt/materialistiskt förhållningssätt. Enligt detta sätt är ämnen och begrepp alltid
påverkade av en kulturell och historisk miljö. Detta är något som framgick tydligt då vi
analyserade systemen. Yahoo!s ämnesord visar en klar påverkan av samhället och tiden,
då de är valda för att vara aktuella och återspegla dagens samhälle. Systemet bär också
tydliga spår av att det är framtaget för och i en webbmiljö. Vad gäller ämnesorden i
NISS är det också uppenbart att de är hämtade från ett traditionellt system. Trots detta
fungerar ett sådant system bra i en webbmiljö, dock lite beroende av vilken typ av
dokument man eftersöker. Påståendet att de traditionella systemen skulle vara
föråldrade stämmer inte riktigt överens med vad vi sett i analysen. Det traditionella
systemet som vi har studerat fungerar väl i sin nya miljö trots att det bygger på en äldre

                                                          
173 Vizine-Goetz, s. 7.



66

tradition. Det är dock viktigt att man även fortsättningsvis uppdaterar de traditionella
systemen för att de ska passa i en webbmiljö. Frågan om huruvida de traditionella
systemen har varit räddningen vid ordnandet av webbmaterial eller inte lämnar vi
öppen. Naturligtvis har de varit till stor hjälp gällande de försök som gjorts för att ordna
webbmaterial men de har inte varit ensamma om detta.

I vår analys har vi sett att NISS klassbeteckningar är mer bestående och inte behöver
ändras efter varje nymodighet, i Yahoo! finner man fler exempel på tidstypiska
klassbeteckningar som dessutom är mer specifika än de som används i NISS.
Anledningen till att Yahoo! har fler ”nya” ämnen beror delvis på att de har en friare
hierarkisk uppbyggnad, vilket gör att systemet är mer utbyggbart och kan skapa plats för
nya ämnen. Vid jämförelsen mellan systemen har vi insett att de skiljer sig åt mycket på
grund av att deras målgrupper är olika och att dokumenten i samlingen påverkar valet av
ämnesord och systemets uppbyggnad i stort. Då NISS målgrupp är studenter är
samlingen mer akademiskt inriktad, till skillnad från Yahoo! där man inte gör någon
skillnad mellan vetenskapligt och ovetenskapligt material. De flesta exemplen på
tidstypiska ämnen finner vi i Yahoo! och främst är det sådana som kan relateras till
datorer och Internet, dessa finns utspridda över hela systemet. Ingen av de avdelningar
vi har studerat i NISS har några ämnen av detta slag. Med den analys som vi har gjort
av NISS, kan man lätt få uppfattning om att det rör sig om ett system där nya ämnen
eller ämnesområden inte fått något utrymme. Detta kan dock bero på att just de
avdelningar som vi studerat inte är de mest utvecklade och uppdaterade inom systemet.
Vi har ändå försökt att ta med så olika ämnen som möjligt, både traditionella
vetenskaper som historia och religion och ämnen som borde vara föremål för
förändringar, som nöje och förströelse. Anledningen till att vi inte uppfattade just denna
avdelning i NISS som speciellt tidstypisk beror antagligen på att detta är en avdelning
som NISS inte lägger så stor vikt vid. Hade vi istället valt att studera avdelningen för
datorer är det möjligt att vår analys fått ett annat resultat. Man kan lätt uppfatta Yahoo!
som ett mer levande system där enskilda företeelser i samhället får en framträdande
plats. NISS kan uppfattas som ett system där klassbeteckningarna är valda för att hålla
under en längre tidsperiod utan större förändringar. NISS uppställning av de olika
avdelningarna är i högsta grad gångbar och de flesta avdelningar i Yahoo! skulle kunna
placeras in i någon av NISS avdelningar, dock skulle inte en lika specifik indelning av
dokumenten kunna göras.

När det gäller hur systemen behandlar ämnen som innefattar mer än en vetenskap
använder man sig i NISS av dubbelklassning av ämnen. För att se detta måste man dock
läsa informationen om dokumentet och kan där se ämnets olika notationer. I
avdelningen för litteratur har man använt sig av en hjälptabell för att skapa sammansatta
ämnen, att man använt en hjälptabell visas dock inte på skärmen. Själva hjälptabellerna
i sig har ingen funktion på webben för användarna, då det är en förutsättning för
återvinningen att det sammansatta ämnet finns utskrivet i en katalog som denna. I
Yahoo! är många ämnen dubbelklassade, vilket också bidrar till att antalet
underavdelningar är så stort. Det är med hjälp av dubbelklassning man behandlar ämnen
som lämpar sig för placering under mer än en huvudavdelning.

När det gäller dubbelklassning av dokument har webben en klar fördel gentemot
biblioteken då dokument på webben, till skillnad från böcker, inte har en specifik plats
utan kan återfinnas från olika ställen. I Yahoo! har man utnyttjat denna möjlighet på ett
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mycket bra sätt. Både Yahoo! och NISS tillämpar dubbelklassning men i NISS måste
man gå in i dokumentets beskrivning för att se eventuell dubbelklassning och notation.
Yahoo! dubbelklassning visas på ett mer framträdande sätt, redan i samband med dess
avdelning eller vid länken till dokumentet. Fördelen med detta är att man, genom att
klicka sig vidare, kan upptäcka ett ämnes användning i ett annat sammanhang. Vi tycker
att möjligheten att visa dubbelklassning på ett framträdande sätt borde utnyttjas till fullo
av de klassifikationssystem som finns på webben, då det är ett utmärkt sätt för att
organisera mångvetenskaplighet.

Användningen av facetter i samband med återvinning av webbmaterial har en central
roll främst då det gäller skapandet av klassifikationssystem. Vid utvecklandet av system
kan man ta hjälp av facettanalysen genom att man analyserar olika ämnen och delar upp
dem i facetter. Efter det är gjort kombinerar man facetter med varandra, för att få
sammansatta ämnen. På så sätt kan alla ämnen få en egen plats i systemet, men kan ändå
återfinnas från olika håll. För att ett system ska kunna fungera på webben måste ämnena
redan vara sammansatta. I NISS har man t.ex. tagit hjälp av en tabell från UDK-
systemet, och konstruerat sammansatta ämnen som visas som ett tal på skärmen. I
dagens läge fungerar de traditionella systemen när det gäller att skapa plats för nya
ämnen, dock kommer det förmodligen i framtiden att bli nödvändigt att utveckla
användandet av facetter. Detta på grund av att fler nya ämnen kommer att behöva plats i
systemen och i takt med att webben växer kommer mer material att behöva organiseras
vilket i sin tur medför att katalogerna blir mer omfattande. Att använda facetter i en
större utsträckning är då en möjlig lösning för att skapa mer plats i systemen. I de nya
systemen som saknar notation kan nya ämnen hela tiden läggas till systemet och därmed
uppkommer ingen brist på plats.

Exempel på klassbeteckningar som placerats på samma hierarkiska nivå trots att de
borde ha placerats på olika nivåer, finns utspritt genom hela Yahoo!s system. En
tänkbar anledning till varför man valt att göra på detta sätt kan vara för att undvika att
hierarkierna ska bli djupare än nödvändigt. Ett exempel på detta är rubriken A�0���
�
som vi tidigare nämnt under 9.1.3.3. I NISS har man i liknande situationer i stället valt
att lägga en rubrik med namnet S8
�	��TS vid en nivå som inte innehåller några
dokument, denna fungerar då enbart som en länk till en avdelning längre ner i systemet.
Ett alternativ hade varit att skriva ut avdelningens egentliga titel, men då enbart en
underrubrik tagits med kan detta ses som en onödig uppgift som skulle kunna försvåra
browsing i systemet.

I avdelningen %	-���
�
� har man i Yahoo! inte varit konsekvent vid valet av
underrubriker, ett exempel är %
��� ��
�
� som har vidareindelats i H��
��������0(
��#
����#@ utan att ta med övriga utbildningsformer som vid tidigare indelning
återfunnits på samma nivå som H��
��������0(���#
����#. Istället har man här
placerat 2�����	-���
�
� som egentligen borde haft sin plats under %
� ����	�	��0(
(+������. En anmärkningsvärd sak vi funnit på denna nivå är att H��
��������0(
��#
����# här är en underavdelning till %
��� ��
�
� men när man klickar på
%
��� ��
�
� finner man att den egentligen är en underavdelning till H��
��������0(
��#
����#�

Yahoo!s indelning under avdelningen $������=��0(�������+�-�����
�� har tre
underavdelningar, 3����(+�������, ,����	���
���0(��
�	���
�
� och ���0����������
.



68

Vid första anblicken känns beteckningarna på avdelningarna slumpmässigt valda, den
enda typen av yrkesförberedande utbildning som tas upp är 3����(+��������och man
undrar varför inga andra utbildningar fått egna avdelningar. En trolig förklaring är att
det för tillfället inte finns tillräckligt många dokument som behandlar andra
yrkesförberedande utbildningar för att dessa ska få egna rubriker.

Yahoo! har en avdelning under %	-���
�
� vidare under 8���
���	��
�� som heter
$=��@, när man klickar på den blir man förflyttad till de dokument som ligger under
8���
���	��
�� under H��
��������0(���#
����#, vilket innebär att det inte finns
någon kategori i svenska Yahoo! som heter $=��. Yahoo! har valt att dubbelklassa
denna kategori, dock utan att den återfinns som rubrik någon annanstans i systemet.

En annan svaghet vi funnit i Yahoo! är att avdelningar har olika namn på olika platser i
systemet , exempelvis återfinns rubriken '�������0����@ även under $������=��0(
������+�-�����
�� men då med namnet ���0����������
� I vårt teoriavsnitt tar vi upp
tydlig terminologi som ett grundläggande kriterium vid utformandet av ett
klassifikationssystem, det hade därför varit lämpligt om man hade varit konsekvent vid
benämningen av en klass som återfinns på fler än ett ställe i systemet. Ett liknande
exempel är avdelningen +0�����0(���		���	��L under .+/� som egentligen är
densamma som avdelningen 2�		���	�� under $�
�	��0(����	��. Huvudavdelningen
��#(���� �	�
���� i Yahoo! har fått namnet ��#(���� �	�
������0(�(�#�
���� inne i
systemet och rubriken ��#(���� �	�
���� finns således endast på första nivån.

0�%�&��7���9
	����	��	��
=��������������9
��=��	<�8��B	;;	
L

Begthol har, som vi nämnt i 4.1.3, tre förslag på hur klassifikationssystem kan tillämpas
på webbmaterial. Det första förslaget som innebär en exakt användning av ett
traditionellt system tror vi inte skulle ge så gott resultat, då någon form av förändring i
systemet är nödvändig. Detta är innebörden av Begthols andra förslag vilket vi har sett
prov på vid vår analys av ett traditionellt system. Hon kan även se en lösning i att
utveckla helt nya system, Yahoo! är ett prov på denna typ av system. I vår analys har vi
sett att de två sistnämnda lösningarna ger gott resultat, utifrån de perspektiv vi studerat,
när det gäller återvinning av webbmaterial. Resultaten av hur väl systemen fungerar är
beroende av vilken typ av material man är ute efter i en sökning. De två olika systemen
kan sålunda komplettera varandra och vi ser gärna att båda typerna finns representerade
på webben.
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Organiserandet av material på webben medför stora och komplexa problem och många
olika förslag till lösningar har under de senare åren presenterats. Flera av dessa
behandlar klassifikationssystems användning i en webbmiljö. Många anser att
bibliotekarierna har en roll i detta men att de i vissa fall borde haft en större del i det
hela i ett tidigare stadium.

Uppsatsens syfte är att jämföra två olika typer av klassifikationssystem. Den första
typen är det som i uppsatsen benämns som traditionellt, det vill säga ett system som har
använts på bibliotek och som nu även har applicerats på webben. Denna typen av
system representeras i uppsatsen av söktjänsten NISS Directory of networked resources
som använder UDK-systemets huvudavdelningar och utvalda underavdelningar. Den
andra typen av system är ett så kallat nytt system, som är framtaget direkt för
användning på webben, här representerat av den svenska versionen av Yahoo!. Dessa
två typers funktion på webben analyseras utifrån två aspekter, hur väl de fungerar ur ett
multidisciplinärt perspektiv och ur ett tidsperspektiv. Analysen innefattar fem
avdelningar, spridda över hela systemet, för att kunna skapa en bredd och helhetsbild av
systemets uppbyggnad. Analysen utgår från hur NISS Directory of networked resources
har ställt upp sina avdelningar och jämför därefter dessa med hur Yahoo! har ställt upp
motsvarande avdelningar. De undersökta avdelningarna är religion, utbildning, nöje och
förströelse, litteratur och historia. För att kunna besvara frågeställningarna undersöks de
enskilda ämnesorden som respektive system har använt, med hjälp av dessa kan
skillnader och likheter mellan systemen urskiljas.

Teorin bakom uppsatsen baseras på två huvudpunkter. Avsnittet för ämnesteori
innefattar beskrivningar av ämnesbegreppet och ämnesanalys samt några grundläggande
definitioner av mångvetenskap och mångvetenskaplighet. I klassifikationsteorin ges
definitioner av klassifikationssystem, olika typer, kriterier för utformande samt en
förankring av begreppet tidsbundenhet. Teoridelen ligger till grund för analysen och
fungerar som en bas för förståelsen av klassifikationssystems användning i en
webbmiljö.

De två valda systemen undersöks med hjälp av en komparativ fallstudie. Fallstudien ger
möjlighet att kombinera flera olika metoder för forskning, vilket lämpar sig väl för en
undersökning av detta slag. Delmetoder som innefattas i denna fallstudien är i första
hand litteraturstudier men även intervjuer. Litteraturstudierna används främst för att
beskriva de två specifika systemen gällande deras historia, framtidsutsikter,
huvudavdelningar och hur de i dagsläget används på webben.

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring frågeställningarna och de framkomna
resultaten. Här förs således resonemang kring klassifikationssystem på webben, vilken
typ av system som bör användas samt hur väl de fungerar när det gäller ämnen som
innefattar mer än en vetenskap och hur väl systemen följer med i tiden. Resultaten av
analysen visar att båda typerna av system är fullt användbara när det gäller
klassificering av webbmaterial. Båda systemen har dock för- och nackdelar och hur väl
de fungerar beror delvis på vilket material som tjänsten vill tillhandahålla.



70

�4�)>������	��
�
�

�4��� ��=������>��9�

Benito, Miguel. Mailkontakt. 2001-03-21.

Hansson, Joacim (2000). $���������	��
�	����. Föreläsning. 2000-01-26.

Hansson, Joacim (2000). "#
��-�������	. Föreläsning. 2000-01-24.

Informant 1. Telefonintervju. 2001-05-31.

Informant 2. Telefonintervju. 2001-06-11.

�4���&�=������>��9�

Beghtol, Clare (1998). Knowledge domains: Multidisciplinarity and bibliographic
classification systems. $
�5������8���
�9�	��
> vol. 25, nr 1/2, s. 1-12.

Benito, Miguel (1995). $�#��
���#���%�$:�F
��
	�����	��
�	����%
� �������
��0�#������������	��
����	�#�	��3. rev. uppl. Borås: Tarancos.

Benito, Miguel (2000). $�
���������
���	��
:�F
��
	�����	��
�	������	���������
�>
����������	��
��0(��
��D���
���Borås: Tarancos.

%2�<
���#�	��
���� �0��
http://bubl.ac.uk/

Buchanan, Brian (1979) 7(����������-�����0�������0�	��
��London: Bingley.

Callery, Anne & Tracy-Proulx, Deb (1997). Yahoo! cataloging the web. M���
�����
<
	��
�	�?�	�����
�>�vol.1, nr 1, s. 57-64.

Chan, Lois Mai (1994). ?�	�����
���
��0�������0�	��
:��
��
	����0	��
��2. ed. New
York: McGraw-Hill.

Chan, Lois Mai, Lin, Xia & Zeng, Marcia Lei (2000). Structural and multilingual
approaches to subject access on the web. <�2��M���
��> vol. 26, nr 3, s. 187-197.

?����
��?8%<2���
����(���
��������0	��
��� (1987). London: Collins.

Denscombe, Martyn (2000). �����
�
��(�
�-���
:��+���#��������������
�
�����/��	
�
�#���#(���� �	�
������
�. Lund: Studentlitteratur.

����0	�������.�	5������,�����0���(2000)�
http://www.niss.ac.uk/subject//index.html



71

����0	�������
�	5������������0��:���5��
��	(������0	��� (1997).
http://www.niss.ac.uk/subject/sbrwshlp.html [2001-04-04].

����0	�������
�	5������������0��:�����0(�	(������0	�������
���� �
0�������0( (1997).
http://www.niss.ac.uk/subject/ssrchhlp.html [2001-04-04].

Dodd, David G. (1996). Grass-roots cataloging and classification: Food for thought
from World Wide Web subject-oriented hierarchical lists. 2�-����=,�����0��=�
�=
7�0(
�0��=��� �0��> vol 40, nr 3, s. 275-86.

Ekholm, Mats & Fransson, Anders (1992). ;���	�����
	�� /�	��
��. 4. omarb. uppl.
Stockholm: Nordstedts.

Ellis, David & Vasconcelos, Ana (1999). Ranganathan and the net: using facet analysis
to seach and organise the world wide web. ����-�;��0����
��>�vol. 51, nr 1, s. 2-10.

Ellis, David & Vasconcelos, Ana (2000). The relevance of facet analysis for world wide
web subject organization and searching. M���
������<
	��
�	�?�	�����
�>�vol. 2, nr 3/4,
s. 97-114.

����-�-���	���
���
��
�:�2�
�-�-���	���	. (2001)
http://www.folkbiblioteken.fi/linkkikirjasto/selaus.asp

Foskett, D. J. (1992). Ranganathan and ”user-friendliness”. 2�-��> vol. 42, nr 3, s. 227-
234.

H��#�
�3�� ��	���	�#�	���,�	��� ����
������0	����
http://www.gerhard.de/

Gilchrist, Alan & Strachan, David (1990). 7(��%�?:�F������������
�5���0���. London:
Aslib.

Hjørland, Birger (1997) <
���#�	��
������
���
����-/�0	��������
	�	��
:��
��0	� �	�=
	(����	�0���������0(�	���
���#�	��
��0��
0�. Westport, Conn: Greenwood.

Hjørland, Birger (1992) <
���#�	��
� ���
���-��������
�-����-��. Köpenhamn:
Danmarks Biblioteksskole.

Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne (1999). An analysis of some trends in
classification research. $
�5������8���
�9�	��
, vol. 26, nr. 3, s. 131-139.

Hornby, Albert Sydney (1995). 8D������� �
0�������
��E����0	��
�������0����
	
�
����(. 5. ed. Oxford: Oxford University Press.

Hurt, C. D. (1997). Classification and subject analysis: Looking to the future at a
distance. ?�	�����
��R�?�������0�	��
�I���	����> vol. 24, nr 1/2, s. 97-112.



72

Koch, Traugott & Day, Michael (1997). 7(����������0�������0�	��
��0(�#����
�<
	��
�	
������0�����0���	��
��
�����0� ����
http://www.lub.lu.se/desire/radar/reports/D3.2.3/class_v10.htm [2001-01-30].

Koehler, Wallace C. (1999). Classifying web sites and web pages: the use of metrics
and URL characteristics as markers. M���
������2�-�����
�(����
��<
���#�	��
��0��
0�>
vol.31, nr 1, s. 21-31.

Langridge, D. W. (1989) ��-/�0	��
������:�;��
0�������
�����0������. London:
Bowker-Saur.

Marcella, Rita & Maltby, Arthur, ed. (2000) 7(����	�������0�������0�	��
. Aldershot:
Gower.

McIlwaine, I. C. & Williamson, N. J. (1999). International trends in subject analysis
research.�$
�5������8���
�9�	��
>�vol. 26, nr 1, s. 23-29.

Merriam, Sharan B. (1994). �����	����
���#������
�
��#�	��. Lund: Studentlitteratur.

Molholt, Pat (1995). Qualities of classificaion schemes for the information
superhighway. ?�	�����
��R�?�������0�	��
�I���	����> vol.21, nr 2, s. 19-22.

A+�
������	���-�-���	��:�2�
���	�����
. (1995-2001)
http://www.molndal.se/bibl/subject.htm [2001-08-17].

.<���(�����
�	(��%�?�0�������0�	��
��0(�#�� (1999)
http://www.niss.ac.uk/help/udc_help.html [2001-04-04].

.<����
���#�	��
���	�5���������0�����0���	��
�	�#���	��
http://www.niss.ac.uk/resource-description/template.html [2001-04-04].

Nyrinder, Carl & Parnefjord, John (1998). �		���������0����5�--�
:�F
���		���	���	����
�#��
 �
�
�
��� �����������	��
����	�#����+�	/�
�	��� Borås: Högsk. i Borås,
Institutionen Bibliotekshögskolan.

Oder, Norman (1998). Cataloging the net: Can we do it? 2�-�����M���
��>�october 1,
s. 47-51.

Ranganathan, S. R. (1989) ;������#�
��	����-�����0�������0�	��
. 3.ed., repr. Bangalore:
Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.

Rowley, Jennifer E. (1992). 8���
�9�
���
�5�����:��
��
	����0	��
�	���
���#�	��

��	��� ��� 2. ed. Aldershot: Ashgate.

Rowley, Jennifer E. & Farrow, John (2000) 8���
�9�
���
�5�����:��
��
	����0	��
�	�
#�
���
���00����	���
���#�	��
� 3. ed. Aldershot. Gower.



73

�	��0	������
������	��
���
��
�5����������
�9�	��
:�;��0����
����WK��<
	��<�$8=
0�
����
0�>�2����>���=�&������	��&&4 (1998). Widad Mustafa El Hadi, Jaques Maniez &
Steven A. Pollitt, eds. (Advances in Knowledge Organization, vol. 6). Germany: Ergon.

� �
������-�� (1999). 3. rev. uppl. Stockholm: Nordstedts ordbok.

Tengström, Emin (1993). Biblioteks- och informationsvetenskapen – ett fler- eller
tvärvetenskapligt område?. � �
����-���	��������
�
�, nr. 1, s. 9-19.

%
� ��������0�#���0�������0�	��
 (1994) London: BSI.

%
� ��������0�#���0�������0�	��
:�;�0��	����	��
. (1999) London: BSI.

%
� ����������0�#������������	��
�
:�� �
�������	��
�����	�� � (feb 2001)
http://www.adm.hb.se/personal/mb/udk/

@(�	����	(��.<�������0	�������
�	5������������0��6 (2000)
http://www.niss.ac.uk/subject/subject_help.html [2001-04-04].

Wheatley, Alan (2000). Subject trees on the Internet: A new rôle for bibliographic
classification?. M���
������<
	��
�	�?�	�����
�> vol.2, nr 3/4, s. 115-141.

Vizine-Goetz, Diane (2001). %��
����-�����0�������0�	��
��0(�#�������<
	��
�	������0���
http://www.oclc.org/oclc/man/colloq/v-g.htm [2001-06-15].

Woodward, Jeannette (1996). Cataloging and classifying information resources on the
Internet. �

����,� ��5����<
���#�	��
��0��
0���
��7�0(
������J�,<�7K>�vol. 31, s.
189-220.

Wynar, Bohdan S & Taylor, Arlene G. (1992). <
	����0	��
�	��0�	�����
���
�
0�������0�	��
�� 8. ed. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited.

'�(��):�3���#�
�(�		����
���#�������	������ (1994-2000)
http://se.docs.yahoo.com/info/appropriate.html [2001-04-05].

'�(��)�� �����. (2001) http://se.yahoo.com/ [2001-04-04].

'�(��)�� �����:�8#��
����
�
����'�(��)� (1994-2000)
http://se.docs.yahoo.com/info/addfaq.html#detail [2001-04-05].

'�(��)�� �����:����������'�(��) (1994-2000)
http://se.docs.yahoo.com/info/howto/chapters/8/1.html [2001-04-11].

'�(��)�� �����:�*����##�
�	����'�(��)�� �����. (1994-2000)
http://se.docs.yahoo.com//info/welcome.html [2001-04-11].

'�(��)�� �����:�'�(��)��(��	����� (1994-2000) http://se.docs.yahoo.com/pr/history.html
[2001-04-02].



74

Trosamfund och livsåskådning
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29.All other religions

291. Comparative religions

292. Ancient Greek and Roman
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296. Judaism
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mentioned

Bilaga 1

Directory of networked resources
29. All other religions

Svenska Yahoo!s kategori för Religion och andlighet
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Syftet med vår magisteruppsats är följande:

Syftet är att genomföra en komparativ fallstudie av två klassifikationssystem, ett
etablerat bibliotekssystem som används på webben och ett som tillkommit direkt
för webben. Med detta vill vi undersöka vilka skillnader i funktion och
uppbyggnad som finns mellan de båda typerna av system och om de etablerade
bibliotekssystemen kan användas fullt ut vid klassificering av webbmaterial, eller
om det är nödvändigt att utveckla nya system anpassade speciellt för webbens
miljö.

De frågeställningar som ligger till grund för vår analys är följande:

Vilka skillnader kan man se mellan ett etablerat klassifikationssystem och ett
system utarbetat speciellt för en katalog på webben gällande klassificering av
webbmaterial?

Hur väl fungerar etablerade system i jämförelse med icke-etablerade system på
webben gällande

-tidsbundenhet?
-mångvetenskaplighet?

Vi kommer att bygga upp intervjun utifrån ett antal teman och följdfrågor till dessa. De
tre teman vi kommer att ta upp är:
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� av vem och för vem klassificeras materialet
� varför utveckla ett nytt klassifikationssystem/använda ett etablerat. Har man behövt

göra förändringar, i så fall vilka
� finns det några ämnen/områden som innebär problem vid klassificeringen

De fem klasser vi studerat närmare är: icke-kristna religioner/trossamfund och
livsåskådning, utbildning, nöje och förströelse, litteratur och historia. Har ni något att
tillägga speciellt om dessa klasser?
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� hur behandlas vetenskapligt material, görs det någon skillnad mellan olika typer av
material

� har synen på vetenskaplighet påverkat systemet, i så fall hur
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� hur bra kommer systemet stå sig inför framtiden, varför
� kommer förändringar av systemet behöva göras, vilka i så fall
� finns några planer på samarbete med andra söktjänster som använder sig av

klassifikationssystem


