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Abstract: The aim of this master’s thesis is to study the reliability of the URL as
the link between a bibliographic record and a web resource. The
Swedish catalogue services LIBRIS and NetSök have been evaluated
on three different occasions, to study how these services have
succeeded in giving access to web resources by using URLs. Because
URLs are changeable, we have tried to find out common
characteristics of the URLs in broken links. To accomplish this study
we have used a quantitative approach and evaluated five percent of the
web resources in the catalogues using a random selection.

We have also used documentation relevant for our study, among other
things to illustrate previous studies of the nature of web resources and
alternative solutions to URLs as access points to web resources.

The results of our study indicate that URLs are relatively reliable as
access points and links. Our opinion is that to ensure the quality of a
library catalogue, a regular link maintenance is a necessity. By
shortening the URLs of the broken links, we often got access to the
web resources, and thereby we carefully will state that URLs with only
domain names are more reliable than more complex URLs.

Nyckelord: URLer, hyperlänkar, webbresurser, stabilisering av webbresurser,
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När vi under höstterminen 2001 läste delkursen Dokumentrepresentation vid
Bibliotekshögskolan i Borås fick vi idén till denna magisteruppsats. Delkursen
behandlade katalogisering av flerbandsverk, institutionstryck, kongresstryck,
musiktryck, ljudupptagningar av musik, bilder samt olika typer av elektroniska resurser
såsom webbresurser och interaktiva multimedier. Vi tyckte båda två att problematiken
kring katalogisering av webbresurser var mycket intressant och började fundera på hur
det skulle kunna gå till när förteckningar av webbresurser, som ju skiljer sig en hel del
från övriga medier, administreras och underhålls av olika typer av bibliotek. Man kan
därför säga att det övergripande ämnet för den här magisteruppsatsen är ��	���������
����������������

Under de senaste åren har mycket uppmärksamhet fästs vid bibliotekens och
bibliotekariernas nya roller när det gäller IT och webben, vilket också i hög grad
påverkat vår utbildning vid Bibliotekshögskolan. Den enorma mängden information
som publiceras på webben är naturligtvis en tillgång, men samtidigt är det problematiskt
att få fram just de webbresurser som är relevanta för den enskilde användarens
informationsbehov ur den stora mängden av information som erbjuds. Webben är dock
som alla vet ”oändlig” i den meningen att nya webbresurser oavbrutet tillkommer.
Samtidigt tas många webbresurser bort relativt fort och den s.k. adressen eller URLen
(Uniform Resource Locator) kan tillfälligt vara ogiltig eller ha ändrats, samtidigt som
många webbsidor kan ändra karaktär eller innehåll. Vem som helst kan i princip
publicera vad som helst på webben och inga förlag eller redaktörer kan påverka
materialet på samma sätt som när det gäller tryckta publikationer. En viktig fråga i detta
sammanhang har varit huruvida biblioteken ska lägga ner resurser på organisation av
webbresurser eller inte. Å ena sidan vill biblioteken välja ut, ge åtkomst till, organisera
och bevara resurser oavsett medietyp, men å andra sidan finns en tvekan om det
verkligen är bibliotekens uppgift att hantera alla slags medier och lägga ner resurser i
form av tid, pengar och personal på det.

Söktjänsterna på Internet blir alltmer sofistikerade och samtidigt ökar användningen av
metadata såsom Dublin Core. En mängd olika sökverktyg har skapats för att hjälpa
användarna att hitta information på Internet. Alla har sina för- och nackdelar. En
sökmotor, som till exempel Google eller AltaVista, gör det möjligt att söka bland en stor
mängd webbresurser och uppdateras ständigt, men ger ofta ett väldigt stort antal träffar
och kräver i många fall goda kunskaper i informationssökning. Ämneskataloger, t.ex.
Yahoo!, strukturerar materialet i olika ämnesområden och erbjuder ofta också en
sökfunktion. En annan typ av tjänst är de s.k. subject-based information gateways
(SBIGar) eller virtuella bibliotek, som tillhandahåller länkar till kvalitetsresurser,
utvalda av ämnesspecialister.  Ett exempel härpå är NetSök, administrerad av
Bibliotekstjänst (BTJ), och det är, vid sidan av den svenska nationalbibliografin, just
NetSök vi intresserar oss för i denna studie.

Det är ett mycket tidskrävande arbete att samla in och bedöma webbresurser för olika
användargrupper och informationsbehov. Eftersom webben liksom dess innehåll och
kvalitet förändras i stor omfattning varje dag, uppkommer svårigheter för biblioteken
vad gäller vilka webbresurser som då ska väljas ut och hur man ska hinna underhålla
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katalogen eller länksamlingen i takt med att webben förändras. Ett av de största
problemen, som uppmärksammats av bl.a. Gunilla Jonsson1 och står att läsa i en
utredning av BIBSAM2, är att katalogen måste underhållas med avseende på de länkar
som förbinder katalogens beskrivning av resursen med själva webbresursen.

Mycket av de aktuella diskussionerna inom biblioteksverksamheten kretsar kring hur
och om webbresurser ska katalogiseras samt vilka resurser som i så fall ska väljas ut.
Mindre uppmärksamhet har emellertid fästs vid frågan hur pålitlig en URL är som en
länk från till exempel en katalogpost till själva webbresursen. Eftersom URLer kan
förändras oavsett vem som publicerat något på webben och var, måste länkkontroller
ske kontinuerligt för att kataloger eller länksamlingar ska hållas uppdaterade och
aktuella.

Hur säker åtkomsten till en webbresurs via en URL kan vara t.ex. i en katalogpost eller
länklista är något som vi finner mycket intressant att undersöka vidare och hoppas
kunna åskådliggöra i vår magisteruppsats. Vi ställer oss också frågan om URLer i sig
kan ge indikationer på i vilken utsträckning de är mer eller mindre beständiga. Som
blivande bibliotekarier tycker vi att det är intressant att studera hur de viktiga och i
många sammanhang inflytelserika svenska institutionerna Kungliga biblioteket (KB)
och BTJ har lyckats med länkunderhåll, eftersom vi är intresserade av hur vi i framtiden
ska förhålla oss till denna nya medietyp.

                                                
1 Jonsson 1999
2 BIBSAM 1998
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I detta avsnitt kommer vi att ge en vidare bakgrund till det problemområde som
behandlas i uppsatsen samt till några fenomen som tros avhjälpa problemen med
obeständiga länkar om de implementeras i vidare utsträckning. Ytterligare kommer vi
att utveckla varför vår studie som sådan ändå är givande, även om dessa fenomen får en
vidare spridning.

I uppsatsen använder vi oss genomgående av begreppet webbresurs och vi menar då all
slags material publicerat på webben. I olika sammanhang har vi stött på termer såsom
Internetresurs, Onlineresurs och liknande men vi har valt att använda termen webbresurs
som en ”sammanslagningsterm” i vår uppsats. Ibland har vi även sett att en distinktion
mellan termerna webbsida och webbplats görs. En webbplats kan alltså vara en resurs,
en källfil som fungerar mer som en första sida, en indexsida eller en navigeringssida
som kan innehålla flera underfiler d.v.s. webbsidor, men i detta sammanhang är inte
denna distinktion av största vikt.

En annan term som förekommer frekvent i uppsatsen är identifikator och vi använder
begreppet i betydelsen ett sätt att hänvisa till en resurs från en post i en katalog eller från
en lista över länkar. URLer, URNer, PURLer, DOIer, SICIer, BICIer och PIIer är alla
olika typer av identifikatorer för webbresurser och dessa förklaras mer ingående i kapitel
två. Det finns identifikatorer till monografier och seriella publikationer i tryckt form
nämligen, ISBN-nummer och ISSN-nummer, och för att kunna jämföra de
identifikatorerna med webbresursers identifikatorer behandlas dessa senare i kapitel
1.1.2.

URIer (Uniform Resource Identifiers) är en övergripande term för URLer, URNer och
URCer. Den identifikator som står i fokus för vår uppsats är URLen, som är ett
specialfall av URIerna där man bara har tagit med de resurser som kan nås via olika
nätverksprotokoll. URCer (Uniform Resource Characteristics) behandlas inte i vår
uppsats eftersom det inte är ett direkt sätt att hänvisa till en resurs utan att de beskriver
en resurs genom attribut och värden.

Förkortningarna ovan samt ytterligare förkortningar som används i vår uppsats har vi
samlat i Bilaga 4.
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Roger Brisson, IT-bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Pennsylvania, anser att en
av bibliotekens viktigaste och kanske mest betydande uppgifter i alla tider har varit att
samla in och organisera dokument i olika former så att de kan återvinnas och förmedlas
till användarna på ett sätt som uppfyller deras önskemål och behov.3 Dagens
bibliotekarier har förutom de tryckta dokumenten, videofilmer och olika
ljudupptagningar även det enorma och hela tiden växande, elektroniska materialet att
beakta, vilket Michael Gorman, chef vid biblioteket i State University i Kalifornien,
understryker i sin betraktelse över ;�	���	�����3�	�������<=���>�����3����. 4

Webbresurser av olika slag utgör idag ett värdefullt komplement till bibliotekens övriga
material, ansåg Dahl och Hedberg redan 1996 i ?���	�����#�������=��������	�����
��������#��	�. 5 Vi tror, liksom Wallace Koehler, amerikansk professor i biblioteks-och
informationsvetenskap vid universitetet i Valdostata, att bibliotekariernas kunskaper när
det gäller katalogisering och klassifikation är värdefulla även för organisation av
information på webben.6

Majoriteten av alla svenska bibliotek ger idag användarna möjlighet att söka
information på Internet och många ger även tillgång till olika databaser och elektroniska
tidskrifter. En livlig debatt pågår bland världens bibliotekarier och kommer särskilt till
uttryck genom diskussionslistan Marc-forum och i olika tidskrifter inom biblioteks- och
informationsvetenskap såsom @����������/�	����	�3�	������ om huruvida
webbdokument bör katalogiseras och integreras i bibliotekens kataloger eller inte.7

En del bibliotek, framför allt forskningsbibliotek, har redan börjat att på traditionellt sätt
katalogisera och integrera webbresurser i den lokala OPACen (Online Public Acess
Catalogue) med en direkt åtkomst till resursen i form av en länk (URL) genom 856-
fältet i MARC- formatet. Kapitel 9 i AACR2 (Anglo American Cataloguing Rules) är
specialanpassat för katalogisering av elektroniska resurser.8 Många bibliotek har valt att
bygga upp olika typer av länksamlingar eller ämnesportaler efter någon typ av
klassifikationssystem och på så sätt ordna de insamlade webbresurserna på ett
överskådligt och användarvänligt sätt via sina webbplatser.9 Online Computer Library
Center (OCLC) är ledande inom området och har bl.a. utvecklat en speciell katalog med
Internetresurser, InterCat Catalog.10

Detta av biblioteken organiserade elektroniska material kan de sägas ha ett större ansvar
för än de webbresurser som användarna själva får fram genom egna sökningar på
Internet. Det organiserade elektroniska materialet kan sägas ha införlivats av biblioteken
med dess samlingar på samma sätt som en bok, en CD, en CD-ROM, en videokassett,
en DVD eller olika mikroformer. Biblioteket står på sätt och vis som garant för

                                                
3 Brisson 1999, s. 12; Ward & VanderPol 2000, s. 52.
4 Gorman 1999, s. 7.
5 Dahl & Hedberg 1996, s. 127.
6 Koehler 1999b, s. 22.
7 Se t.ex. Jul 1998, s.8 ff.
8 Maxwell & Maxwell 1997, s. 233ff.
9 Ward & VanderPol 2000, s. 52.
10 Lam 2000, s. 53.
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informationen och materialet måste ju då också uppfylla vissa krav och användarnas
behov. För en effektiv och tillfredsställande återvinning av webbresurser bl.a. i en
katalog måste flera olika faktorer beaktas. Webbresurser är en annan medietyp än till
exempel en bok, en tidskrift eller ett kassettband och har både för- och nackdelar
gentemot tryckta dokument.11

En bok är en färdig produkt med en början och ett slut, medan webbresurser ständigt
förändras och ofta länkar vidare direkt till andra webbdokument.12 Även om tryckta
publikationer kan referera till andra dokument är det en mer tidskrävande och arbetsam
process att söka fram dessa, som dessutom kan vara inaktuella och svåra att få tag på.
Tryckta dokument är oföränderliga i den meningen att innehåll eller form fixerats vid
tryckningen. Olika upplagor kan emellertid finnas vid sidan av de olika utgåvorna.13

En stor fördel med av bibliotekarier eller andra ämnesspecialister utvalda webbresurser
gentemot bibliotekens övriga material är att detta material finns tillgängligt för alla
användare dygnet runt oavsett bibliotekens öppettider.14 Webbresurser kan tillgås
överallt där Internetuppkoppling finns, materialet kan inte vara utlånat som det tryckta
materialet, vara på lagning eller på något sätt förkommit och därmed inte finns
tillgängligt på hyllan för användarna.15 Problemen med webbdokument är dock flera.
Även om webbdokument inte, som böcker, berörs av lånestatus eller kan ställas tillbaka
på felaktig hyllplats så kan webbresurser flyttas eller raderas på ett sådant sätt att den
URL som möjliggör dess tillgänglighet blir inaktuell eller så kan åtkomsten påverkas av
tillfälliga tekniska fel. Ett sådant förhållande kräver på så sätt en ny typ av den
traditionella dokumenthanteringen. Biblioteken måste därför utveckla metoder och
strategier för att underhålla katalogposter som beskriver webbresurser.16

                                                
11 Dahl & Möller 2001, s. 49.
12 Koehler  1999b, s. 24.
13 Willer 1999, s. 44f; Taylor 1999, s. 46f.
14 Brisson 1999, s. 6.
15 Caplan 1996, s. 239ff.
16 Maxwell & Maxwell 1997, s. 240.
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Många webbresurser har inte någon unik identifikator, jämförbar med t.ex. monografiers
ISBN-nummer17, som skulle kunna underlätta åtkomst, beskrivning och kategorisering
av detta nya medium.18 ISBN- samt ISSN-nummer19 består av tio respektive åtta siffror i
grupperingar åtskilda med bindestreck. ISBN-nummer består av en landskod, en
förlagskod, en titelkod och en kontrollkod. Ett ISBN- eller ISSN-nummer är unikt och
ger information om en bok respektive en periodisk skrift, vilket kan underlätta i
identifieringen och dessa nummer används flitigt i katalogiseringssammanhang.20 En
sådan identifikator är på många sätt jämförbar med till exempel en URL eftersom den är
en slags kort beskrivning av den påträffande resursen. Därutöver ger URLen som sagt en
direkt åtkomst till resursen. Många webbresurser identifieras med hjälp av URLer trots
att dess huvudsyfte är att användas av webbläsaren för att lokalisera resurser på Internet.
URLen identifierar och är alltså bunden till en viss fil eller ett visst dokument.21

Identifikatorer såsom ISBN- och ISSN-nummer har spelat en viktig roll i
kommunikationen mellan bl.a. bokhandlare, utgivare och bibliotekarier. Identifikatorer
som tilldelas dokument och arbeten av olika slag kan enkelt särskilja t.ex. en och samma
bok med olika typer av omslag, och det kan vara viktigt i vissa sammanhang. I den
elektroniska miljön har identifikatorer fått en ny dimension genom att de kan erbjuda
både en beskrivning, alltså en identifikation, av själva resursen och en direkt åtkomst
vanligtvis via en URL.22 Detta faktum är en klar fördel med webbresurser jämfört med
tryckta dokument, men denna egenskap innebär som tidigare nämnts en del nya aktioner
för säkrad åtkomst.

Även Hakala, utvecklingschef vid universitetsbiblioteket i Helsingfors, betonar
identifikationers betydelse i biblioteks-, bokhandels- och förlagssammanhang. ISBN-
och ISSN-nummer är generiska identifikatorer och Hakala menar att dessa
identifikatorer skulle möjliggöra ett lättare sätt att framförallt införskaffa och till viss del
söka tryckta böcker och periodika elektroniskt i olika samkataloger.23

URLer erbjuder möjligheter till länkning mellan objekt på webben och navigering med
hjälp av fungerande hyperlänkar, vilket är en av webbens grundförutsättningar.
Samtidigt kan en URL fungera som en länk mellan en webbresurs och en katalogpost,
som beskriver objektet. En orsak till att en URL kan vara problematisk som identifikator
för en webbresurs är att en sådan kan flyttas eller tas bort medan dess URL kan finnas
kvar till exempel i en länklista eller i en katalog. URLen är alltså en av flera
identifikatorer som kan användas för en webbresurs och står i fokus för vår empiriska
undersökning.

                                                
17 International Standard Book Number förkortas ISBN.
18 Lynch 1997.
19 International Standard Serial Number förkortas ISSN.
20 Kungliga biblioteket 2001b; Kungliga biblioteket 2001d.
21 Benbow 1998, s. 247.
22 Lynch 1997.
23 Hakala 2001.
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Koehler menar att genom att studera URLers olika element kan man undersöka
webbresursers dynamiskhet och därmed börja förstå vilka typer av webbresurser som är
mer konstanta, vilka typer av resurser som försvinner lättare och vilka som lätt kan
förändras ifråga om såväl innehåll som form.24 Som vi tidigare nämnt har URLer
liknande element som andra identifikatorer såsom ISBN-nummer och ISSN-nummer.
Dessa sist nämnda är etablerade identifikatorer som till viss del underlättar vid sökning
och organisering av olika tryckta medier genom den beskrivande karaktären av själva
signumet.

URLer är designade för att vara flexibla och lätta att utvidga, men en URL innehållande
alltför många element kan också utgöra ett problem, eftersom ett lokalt filsystem och
alla möjliga element hos en URL kan skapa svårigheter att finna den önskade resursen.

En URL består av olika element; först anges protokollet som egentligen är en
åtkomstmetod. Detta protokoll kan vara �		# (HyperText Transfer Protocol) för
överföring av webbsidor på webben som används av webbläsaren, �	# (File Transfer
Protocol) för snabb och enkel överföring av filer, ���� för läsning av nyhetssidor eller

��	� för e-post, för att nämna några.

Efter protokollet står oftast domänadressen eller domännamnet för den webbserver som
lämnar åtkomst till filen. Vanligtvis börjar detta element med ��� och följs av
ytterligare teckensträngar. Domänadressen avslutas med en subdomän och en
toppdomän som t.ex. ����� eller �������. Det tredje elementet består av själva sökvägen
som på olika sätt reflekterar det lokala filsystemets struktur. Sökvägen är alltså resursens
lokala adress.25 Ofta kan man vid bedömning av webbresurser studera dess URLer.
Toppdomänen ���� innebär att webbresursen i fråga är statlig, �
� innebär att den
amerikanska krigsmakten står bakom webbresursen och ���� innebär att webbresursen
är knuten till ett universitet i USA. Beteckningen ���� indikerar att webbresursen tillhör
en ideell organisation. Webbresurser, vars URLer innehåller toppdomänen ���
 kan i
stort sett innehålla vad som helst och ���	 står för sökmaskiner av olika slag. Enligt Leth
och Thurén är USA den dominerande nationen på Internet och därför innehåller
amerikanska adresser inte någon nationell beteckning, vilket man har i andra länder,
exempelvis står ��� för Sverige, ��� för Norge osv.26

Domännamnet ger alltså ofta information om vem eller vad som ansvarar för den
webbserver som webbresursen är lagrad på, genom att en förkortning av t.ex. företagets
eller organisationens namn ingår i domänadressen vilket också underlättar för
användarna att bättre komma ihåg URLen. Egentligen motsvarar domännamnet en
dators IP-adress (Internet Protocol) som består av en rad av siffror; exempelvis
�����"���!���!. Detta kan vara avsevärt mycket svårare för en användare att komma
ihåg. För att en användare ska kunna komma åt en resurs via sin webbläsare krävs ett
domännamnssystem eller –service d.v.s. DNS (Domain Name Service/System) som
översätter domännamn i URLer till IP-adresser. Det är alltså i själva verket IP-adressen
som identifierar en dator på nätverket och alla datorer som är kopplade till nätet har en
unik IP-adress.

                                                
24 Koehler 1999a, s.163ff.
25 IETF 1994b.
26 Leth & Thurén 2000, s. 32.
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Inom en domän kan det finnas många datorer och namn ges oftast i enlighet med
ändamålet. Alltså har den dator som är verksam som server för domänens ���-sidor,
ofta logiskt nog ett namn som börjar på ���.27 Om servern flyttas till en annan dator
kan namnet följa med och IP-adressen ändras i DNS-servern. Datorer byts ut rätt så ofta
och det är viktigare att ha ett domännamn än en IP-adress i URLen, eftersom en IP-
adress är lättare att ändra i den lokala DNS-servern än att ett domännamn måste ersättas
varje gång en dator byts ut. Detta leder till att det inte är så lyckat att en URL innehåller
en IP-adress, eftersom adressen verkligen är direkt kopplad till en enskild dator och kan
bytas ut med jämna mellanrum, vilket kan leda till nekad åtkomst vid återvinning.

                                                
27 Stockholms universitet 1998a.
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Brutna eller döda länkar är ett allmänt problem när det gäller webben och är en viktig
aspekt att ta hänsyn till och i möjligaste mån försöka att förhindra när det gäller att
integrera dynamiska webbresurser i en statisk bibliotekskatalog eller i en länkkatalog.
Som ovan nämnts tenderar webbresurser att vara flyktiga och kortlivade som en följd av
att en URL refererar till en fil och dess lagringsplats. Detta tycker vi understryker vikten
av en kontroll och testande av de länkar som finns i en katalog eller en länklista.

Hur kan man då kontrollera att åtkomsten till en webbresurs är möjlig? Åtkomst till en
resurs erhålles alltså oftast via en URL. En webbresurs kan (i en MARC-baserad
katalog) länkas till en katalogpost genom ett speciellt fält (t.ex. MARC-fält 856) i
katalogposten. Kontroll av att länken till resursen fungerar kan sedan ske antingen
manuellt eller automatiskt med hjälp av ett program.28

Manuell kontroll av länkar är både tidsödande och i längden en kostsam
underhållsmetod för ett bibliotek. Manuell kontroll av länkar innebär ofta att någon
person eller flera personer kontrollerar länkarna vid olika tidpunkter genom till exempel
stickprov eller så litar man till att användarna talar om när inte någon länk fungerar. Det
är emellertid nästan omöjligt att kunna kontrollera alla länkar manuellt och kunna göra
det tillräckligt ofta om kollektionen av webbresurser är stor.

Automatisk länkkontroll innebär länkunderhåll med hjälp av datorer och praktiska
program. Automatisk kontroll av länkar är ett effektivt och lätt sätt att hålla länkar
uppdaterade och fungerande.29 En automatisk kontroll sker med hjälp av program som
kan användas i datormiljö. Dessa program, s.k. Link Checkers eller Link Validators går
igenom URLer som kan finnas på olika webbsidor eller i olika länklistor och testar om
URLerna svarar eller inte. Sedan rapporteras vilka URLer som inte svarar och vad som
är orsaken därtill. Exempelvis kan ett sådant skäl vara att servern inte hittats, olika
tillfälliga tekniska fel eller att sidan inte längre existerar.

Dessa s.k. Link Checkers kan programmeras till att inspektera webbsidor väldigt
detaljerat så att man exakt vet vad som kan ha orsakat att webbsidan inte svarade. Ett
enklare sätt är att en lista över döda länkar meddelas. Olika tillfälliga tekniska problem
kan ju medföra att en länk inte fungerar en viss dag. Därför är det viktigt att titta på
orsaken till problemet innan man tar bort länken från en katalog eller länklista. När det
gäller mekanisk länkkontroll är det lätt att göra ytterligare tester av de brutna länkarna
och därmed urskilja vilka som fortfarande inte svarar. En viss manuell kontroll krävs
alltid i slutändan, men en mekanisk första kontroll underlättar avsevärt.

För kontroll av länkar i en katalogpost kan det lätt implementeras program som
kontrollerar ett visst fält i den bibliografiska posten. Man kan använda sig av en
mjukvara som direkt installeras i den lokala servern eller av s.k. Link Checkers som
ligger på en annan värddator och erbjuder avlägsen service och exempelvis via e-post
rapporterar de brutna länkarna som sedan kontrolleras närmare manuellt (se bilaga 3).

                                                
28 Benbow 1998, s. 249.
29 Brisson 1999, s. 28.
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Det finns även många tjänster med s.k. link checker-servicemöjligheter på webben där
man kan kontrollera länkar Online. Dessa tjänster fungerar ofta på så sätt att den URL
man vill kontrollera anges och systemet går igenom den sidans länkar och rapporterar
eventuella brutna länkar direkt på skärmen.

Exempel på olika mjukvaror; kommersiella, gratisversioner eller onlinelänkvalidatorer
som existerar är bl.a. LinkBot, Link Sleuth™, NetMechanic, W3C Link Checker,
InContext WebAnalyzer,30 NetBuddy, Momspider och URL-Minder.31

Vidare kan nämnas att det finns olika program som inte bara kontrollerar länkar utan
även hjälper till med bl.a. med insamling och organisering av olika webbresurser. Alla
dessa program är lätta att implementera i ett system och torde vara en självklarhet för
biblioteken att använda för att kunna ge en tillfredsställande service för användarna.

                                                
30 Perez 2000, s.83ff; Tyler 1999.
31 Matthews & Owings 1999, s.33.
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Som vi ovan beskrivit, har den nya medietypens d.v.s. webbresursernas roll som
biblioteksmaterial, diskuterats. Biblioteken vill organisera och erbjuda alla typer av
material till sina användare, men svårigheter uppkommer, då webbresurser till sin natur
inte helt är jämförbara med vanliga tryckta dokument. Tryckta böcker och tidskrifter har
funnits länge på biblioteken, de har tilldelats identifikatorer och det har utvecklats regler
för att underlätta organisering och samlande av dessa. Exempelvis finns ISBN-nummer
för vanliga tryckta böcker som ger en beskrivning av dem samtidigt som den underlättar
kategorisering och lokalisering av dem. Dessutom finns det utförliga
katalogiseringsregler, Anglo American Cataloguing Rules (AACR2), som är
internationellt spridda och också bidrar till enhetlighet i organisering av dessa.

Webbresurser är, som nämnts ovan, en relativt ny medietyp vilket innebär nya sätt att
identifiera och kategorisera dessa. Det kan vara svårt för biblioteken att i olika
sammanhang veta hur man ska hantera denna medietyp, och det kan bli ett problem då
biblioteken vill integrera katalogposter till webbresurser i kataloger eller bygga
länksamlingar. Resurser på webben är föränderliga både när det gäller innehåll och
tillgänglighet eftersom åtkomsten till en webbresurs oftast sker via en URL, vilken
också är föränderlig till sin natur som vi tidigare beskrivit. URLen tjänar ofta också
rollen som identifikator men är inte beständig i samma mening som till exempel ett
ISBN-nummer. Hur stora problem URLens natur egentligen kan innebära för t.ex.
biblioteken, tycker vi är ett område som är intressant och viktigt att titta vidare på samt
att om det finns något som gör att man skulle kunna förutse större eller mindre
föränderlighet vad gäller just URLer och samtidigt indirekt webbresurser.

Denna föränderlighet kring webbresurser innebär även andra slags underhållsarbete för
bibliotekarierna för att katalogerna eller länklistorna ska behålla sin aktualitet.
Länkarna, som alltså är en möjlighet att få tillgång till webbresurser, kan bli inaktuella
och de måste kontrolleras antingen manuellt, men helst med hjälp av ett program på
grund av dess enkelhet och tidsbesparande egenskaper. Vi är också intresserade av hur
stor betydelse dessa länkkontroller egentligen har i olika sammanhang.

Dessa frågor och funderingar ligger till grund för vår magisteruppsats och vårt intresse
riktas mot länkkontroll i LIBRIS och NetSök. Vi tror att brutna länkar, d.v.s. en nekad
åtkomst till en webbresurs via en URL, inte helt kan undvikas i några som helst
sammanhang p.g.a. URLernas natur och vi koncentrerar oss på att undersöka
problematiken kring webbresurser i två olika typer av katalogtjänster. Vi hoppas då
kunna se hur säkra URLer är som sätt att nå webbresurser och hoppas även kunna
betona vikten av i efterhand gjorda länkkontroller.

Vårt uppsatsområde är väldigt nytt och endast ett fåtal undersökningar eller
utvärderingar har gjorts som ligger inom ramen för vårt ämnesområde när det gäller
webbens beskaffenhet. Denna faktor gör att det i högsta grad blir intressant och
angeläget att titta på hur hållbar en URL kan vara som lokaliseringspunkt till en
webbresurs.
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Våra förhoppningar med detta arbete är att tillgodogöra oss och våra läsare värdefulla
kunskaper kring integration av webbresurser i bibliotekskataloger. Vårt fokus riktas till
URLer som förbindelselänkar mellan katalogposter och webbresurser, den problematik
som därmed uppstår då dessa inte fungerar och vikten av kontinuerligt underhåll av
kataloger innehållande webbresurser.

Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka hur säker en åtkomst via en URL kan
vara genom att utvärdera de båda katalogerna LIBRIS och NetSök med avseende på hur
väl KB och BTJ lyckats skapa tillförlitliga katalogtjänster för webbresurser. I centrum
för vårt intresse står alltså osäkerheten med URLer som åtkomstmetod och vi önskar att
utreda i vilken utsträckning de båda katalogtjänsternas strategier för länkkontroll givit
acceptabla resultat. Därutöver är målet för oss att undersöka om man kan förutse en
osäkerhet i tillgängligheten genom att utreda om några möjliga gemensamma nämnare
hos de URLer som resulterar i nekad åtkomst till respektive webbresurs kan urskiljas,
samt i så fall vilka dessa gemensamma egenskaper är. Vi antar att en nekad åtkomst inte
helt kan undvikas i mer kontrollerade miljöer.

� ,��������1��������

Med tidigare avsnitt hoppas vi att vi har introducerat läsaren noggrant i vårt
uppsatsämne och vill nu precisera vår studie ytterligare, i vilken vi alltså kommer att
koncentrera oss på att studera en typ av identifikator för webbresurser, nämligen URLen
och dess tillförlitlighet som länk mellan katalogpost och webbresurs.

Våra frågeställningar lyder enligt följande:

1. Hur pålitlig är en URL som förbindelselänk mellan bibliografisk post och
webbresurs i LIBRIS respektive NetSök?

 
2. Om det är möjligt att finna gemensamma egenskaper hos de URLer i LIBRIS

respektive NetSök som inte ger åtkomst till respektive webbresurs, vilka är i så fall
dessa?
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Vårt syfte och våra frågeställningar ovan anger vilka faktorer som vi utifrån LIBRIS och
NetSök kommer att belysa och undersöka i denna magisteruppsats. Att vi valt att
avgränsa vår studie till just dessa kataloger beror på att vi tror att dessa båda tjänster har
en central position som katalogtjänster för de svenska biblioteken och att man således
lägger ner mycket resurser på dess underhåll. Genom att ta reda på hur BTJ med sitt
inflytande över folkbiblioteksvärlden och Kungliga biblioteket med stort inflytande över
forskningsbiblioteken förhåller sig till vårt ämne hoppas vi att få lära oss mycket. Vi tror
att KB och BTJ har kommit långt inom utvecklingen när det gäller vårt problemområde
och att problemet med brutna länkar inte är lika stort som när det gäller webben i övrigt.

Det finns många faktorer att beakta då webbresurser katalogiseras eller integreras i en
länksamling. När det gäller vår empiriska undersökning kommer vi att koncentrera oss
på den identifikator som används i svenska kataloger för att ge direkt åtkomst till
respektive webbresurs, nämligen URLen. Det skulle även vara intressant att studera
andra identifikatorer, men tiden för magisteruppsatsen medger inte en sådan studie.

Vi koncentrerar oss alltså i huvudsak på att göra en utvärdering av i vilken utsträckning
en åtkomst till en webbresurs via en URL, i LIBRIS och i NetSök är möjlig eller inte
samt försöker att urskilja gemensamma nämnare i URLer när det gäller varför länkarna
inte fungerar, eftersom det är här biblioteken kan finna olika lösningsalternativ, till
exempel länkkontroll och/eller olika typer av identifikatorer.

Det hade även varit intressant att studera och utvärdera hur olika bibliotek i Sverige och
i resten världen hanterar problematiken kring webbresurser och urval samt underhåll
därav, liksom att istället för en urvalsundersökning utföra en totalundersökning av
URLerna i LIBRIS och NetSök och då utföra studien under en längre tidsperiod, men
detta skulle vara mycket tidskrävande och vi anser att vi anpassat vår studie för
magisterkursen. Vi kommer heller inte att diskutera huruvida webbresurser över huvud
taget bör katalogiseras eller organiseras i en länkkatalog utan vi koncentrerar oss på hur
KB och BTJ har lyckats med utgångspunkt i våra frågeställningar.

Ifråga om webbsidornas natur finns det två aspekter av föränderlighet att beakta -
innehåll och URLers instabilitet. Vi kommer inte att behandla de innehållsliga
förändringarna i denna uppsats och koncentrerar oss på det senare alternativet. Eftersom
det i många fall är positivt och nödvändigt med innehållsmässiga förändringar och att
webbsidor uppdateras, anser vi inte att det bör ta upp någon större plats i vår uppsats.
Dessutom finns det webbresurser som är mer statiska till innehållet t.ex. vetenskapliga
artiklar eller uppsatser men trots detta existerar föränderligheten i form av instabila
URLer.

Eftersom tekniken utvecklas mycket snabbt när det gäller webben liksom olika program
när det gäller länkunderhåll har vi gjort en tidsmässig begränsning av vår studie. Vi har
satt en deadline för den utveckling som vi kommer att beakta till den 9/4 2002, då vår
sista utvärdering äger rum. Under våren 2002 har LIBRIS utarbetat ett nytt gränssnitt till
katalogen, men eftersom denna version inte förelåg vid våra utvärderingar har vi använt
den version som varit tillgänglig för oss.
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I nästkommande kapitel redogör vi för tidigare studier kring webbresursers instabilitet
och utvärderingar när det handlar om åtkomstmöjligheter till webbresurser i
bibliotekskataloger. Vi försöker även belysa vilka försök som gjorts för att möjliggöra
en stabilare åtkomst av webbresurser som alternativ till URLer för att ge åtkomst till
dessa.

I kapitel tre redogör vi för de metoder vi använt oss av för att genomföra vår
magisteruppsats och diskuterar dess betydelse och inverkan på studiens resultat.

I kapitel fyra presenterar vi resultaten av våra utvärderingar av LIBRIS och NetSök, då
vi slumpmässigt vid tre olika tillfällen testat URLer huruvida de ger åtkomst till
respektive webbresurser eller inte samt försöker peka på gemensamma faktorer hos de
URLer som inte ger åtkomst till respektive resurs.

Därpå följer kapitel fem där resultaten från våra utvärderingar analyseras och dessa
diskuteras sedan i kapitel sex tillsammans med våra slutsatser. I kapitel sju
sammanfattar vi studiens innehåll och uppsatsen avslutas med kapitel åtta, i vilket vi ger
förslag till vidare studier inom ramen för uppsatsens ämnesområde.
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I detta avsnitt kommer vi att behandla några tidigare studier som gjorts inom vårt
ämnesområde och vi kommer också att redogöra för olika alternativa
identifikationsmöjligheter för webbresurser till URLerna samt andra
stabiliseringsmetoder. De olika identifikatorerna för webbresurser som vi presenterar, är
resultatet av olika experiment som förekommit inom den tillämpningsorienterade
forskningen. Med detta kapitel hoppas vi kunna visa medvetenhet kring de alternativ
som finns till URLer och på så sätt legitimera vår studie.

# ����!��������$!����������(�''���$����

Ännu har det inte gjorts många undersökningar av webbsidor och dess beskaffenhet,
d.v.s. beständighet, föränderlighet och varaktighet. Somliga ansatser till statistiska
uppskattningar av olika mått har dock gjorts som refereras i Baeza-Yates och Ribeiro-
Neto. Innehållet på webben påstås förändras i storleksordningen 40 procent i månaden
och cirka 30 procent av alla webbsidor är mycket lika till innehållet. Att studera
webbens omfång och innehåll är svårt eftersom webben hela tiden förändras. Exakt
antal webbsidor är inte känt och webben växer med ungefär 20 miljoner sidor per
månad32 och webbens storlek fördubblas var femte månad.33

������#��������������$������

Wallace Koehler, professor vid avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap
vid Universitet i Valdostata, har vid olika tillfällen studerat förändringar i både
webbresursers innehåll och form samt URLers varaktighet.

I en av Koehlers undersökningar granskades webbresursers förändringar varje vecka
under ungefär ett års tid. Resultatet av denna undersökning, som pågick mellan
december 1996 och januari 1998, då 361 stycken webbresurser slumpmässigt valts med
hjälp av en mjukvara, visar att webbresurser är föränderliga i den meningen att både
innehåll, form och URLer förändras. De utvalda webbresurserna testades vid olika
tidpunkter bland annat för att se om dessa resurser svarade på samma URLer som
resurserna hade i början av undersökningen eller om några innehållsliga förändringar
hade skett. Vad gäller URLernas varaktighet visade Koehlers undersökning att efter 6
månader svarade inte 12 % av webbplatsernas URLer och 21 % av webbsidorna på en
sökfråga och efter ett år var resultatet 18 % respektive 32 %. Webbresurserna hade
förändrats även innehållsmässigt.34

                                                
32 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 368ff.
33 Brisson 1999, s. 16.
34 Koehler 1999a, s. 163ff.
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Koehler utökade denna undersökning och fortsatte att studera hur de 361
webbresurserna förändrades varje vecka fram till februari 2001 ifråga om innehåll och
URLernas beskaffenheter. Resultatet visar att efter fyra år, i februari 2001, svarar endast
34 % av de 361 webbsidornas URLer. Främst var det URLer med toppdomänerna ���
,
���� och ���	  som förändrades och försvann. Domännamn innehållande ����, �
� och
���� var mest stabila.35

Av de URLer, som studerades mellan december 1996 och februari 2001 och fortfarande
var tillgängliga i februari 2001 var det 57 % som tillfälligt inte var tillgängliga vid ett
mättillfälle, 31 % svarade inte tillfälligt vid två mättillfällen och cirka 5 % var inte
tillgängliga vid tre mättillfällen. Den genomsnittliga tiden för en URLs tillfälliga
försvinnande varierade mellan en och sex veckor. Innehållsmässiga förändringar är
också uppenbara i undersökningarna och efter ett år hade innehållet på webbsidorna i
genomsnitt förändrats mer än 97 %.36 Några slutgiltiga slutsatser är svåra att dra efter ett
så pass litet urval, men Koehler påvisar trots allt att en del webbresurser försvinner helt
och en del återkommer oregelbundet beroende på olika tillfälliga tekniska fel. Likaså
påverkas URLernas stabilitet alltså av dess olika former, domäntyper och webbsidans
syfte.37 Webbsidor vars URLer endast bestod av protokoll och domännamn t.ex.
�		#=AA����������� är enligt undersökningen mer än dubbelt så stabila som URLer med
en djupare struktur såsom t.ex. �		#=AA�����������A���.38
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Virginia M. Matthews och Mary A. Owings, katalogisatörer vid Thomas Cooper
universitetsbibliotek i South Carolina, har under 1998 utfört en kvantitativ studie och då
undersökt vetenskapliga tidskrifter, som publicerats på webben. Syftet med studien var
att undersöka andelen webbadresser som förändras och frekvensen med vilken dessa
förändringar inträffat, för att sedan ta ett beslut om URLer till vetenskapliga tidskrifter
skulle integreras i den lokala katalogens bibliografiska poster (USCAN) vid Thomas
Cooper biblioteket.39 Studien utfördes under sju månader med start i februari 1998 och
omfattade ett systematiskt urval på 177 vetenskapliga Online-tidskrifter, vars URLer
kontrollerades. Resultaten visar att 18 % av webbresurserna bytte URLer och av dessa
var det 87 % som inte länkade vidare till den nya adressen automatiskt. Två av
tidskrifterna bytte URL varje månad och flera av de tidskrifter som bytte URLer gjorde
det mer än en gång.40

                                                
35 Koehler 2002, s. 164ff.
36 Koehler 1999b, s. 24.
37 Koehler 1999a, s. 163ff; Koehler 2002, s. 167.
38 Koehler 1999b, s. 27.
39 Matthews & Owings 1999, s.25f.
40 ibid 1999, s.31ff.
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S. Mary P. Benbow, professor, vid universitetet i kanadensiska Manitoba har också
undersökt problematiken kring URLernas instabilitet. Hon har vid mitten av 1995 och
mitten av 1996 samlat in 74 respektive 69 URLer, som hon sedan följt upp när det gäller
möjligheten att få åtkomst till de utvalda resurserna via dess URLer. År 1998 svarade
inte 50 % av de webbresurser som samlats in 1995 och 28 % av de webbresurser som
samlats in 1996. Endast 5 % av samtliga URLer som inte fungerade hade en hänvisning
till en ny URL.41

Studier vid The Scholary Societies Project vid universitetet i Waterloo i USA framhäver
att URLer som enbart innehåller domännamn och är av typen ���������
����� är den
mest stabila formen av URLer. 42 Resultatet av dessa studier har frambringat ett ���8
)	���	��/���9, vilket vi behandlar mer ingående i kapitel 2.2.7.

Genom Matthews & Owings artikel har vi också fått reda på att Erik Jul, chef för
OCLC43, har studerat statistik gällande brutna länkar i OCLCs InterCat-katalog vid olika
tidpunkter. Han menar att i genomsnitt ger 3 % av URLerna i katalogen inte åtkomst till
respektive webbresurs. Jul menar också, att orsaken till att andelen brutna länkar är så
låg i InterCat jämfört med webben i övrigt, är att relativt stabila webbresurser väljs ut
och katalogiseras i InterCat.44
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I alla dessa undersökningar har alltså resurser på webben granskats och resultaten visar
att instabilitet finns då det handlar om URLer. Vad som kan lyftas fram enligt dessa
undersökningar är att relativt många URLer fungerar till och från bl.a. beroende på olika
tekniska problem. Dessutom verkar en webbresurs ha en rätt så kort livslängd vad gäller
både URL och sidans innehåll, i vissa fall förändras hela 50 % av de undersökta
URLerna. De mest stabila URLerna är de som innehåller endast protokoll och
domännamn och att domännamnen då oftast utgörs av toppdomänerna ����, eller ����. I
dessa undersökningar belyses även att trots att URLer inte är speciellt varaktiga så är det
vanligt att ingen automatisk hänvisning till en ny URL eller att en ny URL finns på den
gamla sidan. Det är alltså viktigt för biblioteken att tänka på att välja ut webbresurser till
sina länksamlingar och kataloger som kan tänkas vara de sannolikt mest stabila och
framförallt regelbundet utföra länkkontroller.

Det är undersökningarnas resultat som i första hand redovisas i forskningsartiklarna och
det framkommer inte helt klart hur man gått till väga när det gäller urvalsmetoder,
statistiska  analyser och beräkningar. Detta är en faktor som vi saknar och som vi
kommer att framhäva noggrant i vår undersökning.

                                                
41 Benbow 1998, s. 248.
42 Koehler 1999b, s. 23; Koehler 2002, s. 162.
43 OCLC 2002.
44 Matthews & Owings 1999, s. 26.
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Underhåll av kataloger med webbresurser är en process som innebär flera olika aspekter
att beakta. Länkar till webbresurser måste kontrolleras och viss tyngd måste läggas vid
urval av mer stabila och permanenta resurser. Vad som ytterligare kan påverka
stabiliteten av samlingen är permanenta och unika identifikatorer för webbresurser. Det
är dock svårt att veta vilka som kan bli globala och brett använda men några sådana
finns och används redan idag. Vi presenterar URNer, PURLer, DOIer, BICIer, SICIer
och PIIer, vilka kan användas för att identifiera webbresurser.45

Den föränderliga naturen av webbresurser har lett till olika förslag till stabilisering av
dessa. Inte bara varaktiga identifikatorer har diskuterats utan en del diskussioner handlar
om att mer eller mindre acceptera instabiliteten och försöka välja ut webbresurser t.ex.
till en samling, som har URLer som anses vara mer varaktiga.

��������'���(�����
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URNer är tänkta att bli ett mer varaktigt sätt att referera till en resurs än en URL.
Skillnaden mellan en URN och en URL är att en URL identifierar en speciell fil som
alltså kan raderas, medan en URN identifierar en klass av filer och är i och med det mer
permanent.

URN-Working Group på Internet Engineering Task Force (IETF) arbetar med
utveckling av URNer.46 En URN är en typ av identifikator, vars första RFC47 tycks
dateras till 1994. Funktionen hos en URN är alltså att utgöra en unik, varaktig
identifikator som används för identifiering av en webbresurs och som med hjälp av en
upplösningstjänst (resolutionservice) hittar resursen oberoende av lokalisering. En
resurs med tillhörande URN, kan finnas på ett eller flera ställen, vilket innebär att den
kan ha en eller flera URLer.48

Olika typer av upplösningstjänster grundar sig på varierande Internetinfrastrukturer.
Exempelvis skulle en URN kunna utnyttja DNS-teknologin (Domain Name
System/Service). DNS översätter domännamn i URLer till IP-adresser som webben
egentligen baseras på.  Ett system för en upplösningstjänst ska egentligen inte vara
beroende av olika teknologier som till exempel av http-standard eftersom man inte vet
hur länge en standard kommer att existera menar bl.a. Hakala. Detta måste speciellt
nationalbiblioteken och andra instanser, som i egenskap av myndigheter kan tilldela
URNer, tänka på för erbjuda kvalificerade resurser för sina användare.49 Det är tänkt att

                                                
45 Caplan 1996; Hagerlid 1999; Hakala 2001; Lynch 1997; NDLP Internal Documentation 1997;
Payette 1998; Tyler 1999; Weible 1999; Werf-Davelaar 1999; Arms et al. 1996.
46 IETF 2001.
47 RFC (Request for Comments) är en dokumentserie som utges av IETF. I dessa dokument finns bl.a.
tekniska rapporter som kan vara av intresse i arbete eller studier i Internetutveckling. Källor och
ytterligare upplysningar: Stockholm Universitet 1998b; RFC-Editor Webpage 2002.
48 Helsingfors Universitetsbibliotek 2002.
49 Hakala 2001.
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dessa URN-signum även ska kunna fungera i andra typer av Internetinfrastrukturer än
dagens. Därför har mycket möda från IETFs sida lagts vid definitioner och funktionella
krav50 på en URN-syntax51och tillvägagångssätt för hur URN-upplösning52 kan
utvecklas.

Ett URN-signum kan se ut på följande sätt, där *2* är en etikett som här betecknar det
nationella NBN-systemet (National Bibliography Number), � landskoden, d.v.s. Finland
och  ���''��!!� är den egentliga NBN-koden som identifierar resursen:53

��*�=�*2*�=��8���''��!!�

Exempelvis kan man nämna att Helsingfors universitetsbibliotek och även Kungliga
biblioteket i Stockholm använder NBN-nummer i URNer för identifikation av nationellt
digitalt material, bl.a. webbresurser. För ytterligare identifikation och eventuell hjälp för
lokalisering läggs en landskod i URNen, vilket anses vara en klar fördel med URNer
jämfört med många andra varaktiga identifikatorer.54

Ännu kan inte någon webbläsare lokalisera resurser genom URNer i stället för URLer,
eftersom infrastrukturen som krävs ännu inte är färdigutvecklad. URNer
rekommenderas dock att klistras i ett metadatafält så att en sökmotor lättare kan hitta
och indexera en resurs och därmed kan den lokaliseras.55
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En annan typ av unik identifikator som finns att använda redan i dag, är PURLen.
PURLer är en typ av URLer. Istället för att peka direkt till webbresursens plats, pekar en
PURL till en förmedlande upplösningstjänst såsom fallet är med URNer. Denna tjänst
förbinder den sökta PURLen till en aktuell URL som sedan förmedlas till användaren.
Systemet kan sägas fungera som en omdirigerare, ifall adresser till webbresurser har
ändrats, d.v.s. URLen är inte knuten till en viss position eller sökväg i en sökning utan
till en post i PURL-servern hos OCLC, Online Computer Library Center, Inc.56

OCLC, som har utvecklat PURL-systemet, förklarar systemet som en kortsiktig lösning
till problemet med beständiga namn för webbresurser. PURLer kan inte riktigt jämföras
med URNer eftersom de inte helt uppfyller alla krav som IETF har utvecklat för URNer.
Vad som är fördelaktigt med PURLer gentemot URNer är att PURLer går att använda
på det sätt som de är tänkta att använda, d.v.s. att det finns en fungerande infrastruktur
för PURLer.57

                                                
50 IETF 1994a.
51 IETF 1997.
52 IETF 1999.
53 Helsingfors universitetsbibliotek 2002; Nordic metadata project 1998.
54 Werf-Davelaar 1999.
55 Nordic metadata project 1998.
56 PURL Home page.
57 NDLP Internal documentation 1997
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Här följer ett exempel på en PURL, dess syntax och dess olika komponenter. Nedan kan
man se att en PURL liknar en URL. En PURL består också av tre element; det första
elementet utgör protokollet och det andra elementet visar upplösningstjänsten vilken i
detta fall är #������������. Denna service i sin tur tar fram olika namn som kännetecknar
själva resursen, i detta fall ��������0��
. Detta namn är det tredje elementet i en PURL;

�		#=AA#������������A��������0��


OCLC har samma ideal för PURLerna som IETF har när det är fråga om utveckling av
URNer. Detta är ett steg på väg mot användande av URN-teknologi. Meningen är att
PURLer ska kunna användas både för dokument och webbresurser i
katalogiseringssystem och skall då kunna ge en säkrare åtkomst till elektroniska
resurser. OCLC menar att PURLer uppfyller de krav som ställs för URNer och att de lätt
kan anpassas i en URN-arkitektur i framtiden. De ser URNer som en generell lösning
för identifikation och återvinning av webbresurser och PURLer som en temporär
lösning.58

���� �*+,���(*�	���+�-��	�,���	����)

DOI, Digital Object Identifier, är samtidigt en identifikator och en upplösningstjänst
liksom t.ex. URNer och PURLer. Ursprungligen utvecklades systemet för The
Association of American Publishers och The Corporation for National Research
Initiatives (CNRI), men koordineras nu av the International DOI Foundation. CNRI
ansvarar för den tekniska delen och det är de stora förlagen som har det största
inflytandet och står bakom The International DOI Foundation.

DOI-systemet grundar sig på Handle-systemet59, vilket planerades att bli en
Internetstandard. Ett DOI-signums upplösningstjänst fungerar på så sätt att signumet
alltid sätts ihop med URLen: �		#=AA�9�������, och fungerar alltså än så länge bara
genom stöd av http-protokollet.

Ett DOI-signum består av två element. Det första elementet kallas #��������/- och
visar förlagsnummer och tilldelas av en DOI-agentur och det andra elementet är ett s.k.
/	�
�/- som tilldelas av förlaget. En användning av existerande standardnummer som
SICIer eller PIIer uppmuntras. Om DOI-signumet är �!��!!6A�����'''�!!!� blir
formen som passar DOI-upplösningsservice �		#=AA�9�������A�!��!!6A�����'''�!!!�.60

När en användare klickar på ett DOI-signum lokaliseras den rätta adressen via en central
upplösningstjänst. Denna adress som alltså tilldelas av utgivaren kan innehålla själva
dokumentet eller information om dokumentet och hur man får åtkomst till detta. Det är
även här utgivaren som ser till att rätt adress finns tillgänglig.61 Här finns samma

                                                
58 PURL Home page; Wibel, Jul & Shafer 2002.
59 Handle-systemet är en upplösningstjänst. Ett digitalt objekt på webben kan tilldelas ett unikt ”namn”
(eng. handle) och då detta objekt vill återvinnas, knyter Handle-systemet objektet till rätt adress genom
Handle-servern. Källa och vidare information: Corporation for National  Research Initiatives 2002.
60 Digital Object Identifier; Caplan 1998.
61  Milstead & Feldman 1999.
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problematik som med de ovan nämnda identifikatorerna. Även DOI-systemet är
beroende av kontroller och uppdateringar av den som publicerat eller lagt ut resursen på
webben med tillhörande DOI-signum.

En webbresurs som har fått ett DOI-signum kan lagras som en hyperlänk och man hittar
resursen genom att webbläsaren kontaktar Handle-servern, som sedan pekar till
resursen. Förutsättningen för att detta ska fungera är att servern som kan öppna DOI-
signumet på adressen �		#=AA�9������� fungerar. Hakala menar att denna tekniska
lösning i huvudsak anpassad för förlag, kan göra detta system mindre attraktivt för andra
användargrupper. Systemet kan dock användas redan nu och kostar ingenting för
läsaren, men det är dyrt för förlagen att registrera ett Publisher ID vid en DOI-agentur.62
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Serial Item and Contribution Identifiers, s.k. SICIer, är signum som erbjuder en unik
identifikation av seriella publikationer och även delar av dessa publikationer t.ex.
artiklar. SICI har varit en amerikansk standard sedan 1991 och en nyare version tillkom
1996. SICI-signum består av ISSN, information om den seriella publikationens nummer,
samt information om artikeln och kontrollnummer.

Detta signum används idag för att identifiera artiklar i olika kommersiella nättidningar
som en del av DOI-projektet. En nackdel i samband med SICIer kan i sammanhanget
tyckas vara att olika versioner av elektroniska artiklar inte kan särskiljas utan en och
samma artikel i olika format får samma SICI.63

En Book Item and Component Identifier, en s.k. BICI, fungerar som identifikator av en
monografi och även delar av en monografi, vilket är speciellt viktigt och bra för böcker
på webben. Enstaka kapitel, bilder eller andra delar av en monografi kan alltså få ett
BICI-signum.64

Publisher Item Identifier, den s.k. PIIn, utvecklades 1995 av Scientific and Technical
Information (STI), en grupp av utgivare. Även PIIer innehåller ISSN- eller ISBN
nummer och är till för att identifiera olika slags dokument. Krav som ställs på en PII är
att den bl.a. ska vara oberoende av formatet på det dokument som ska tilldelas en sådan.
Det är tänkt att en PIIerna ska vara lätta att generera och utvidga i framtiden samt att de
ska vara förenliga med andra standarder.65

                                                
62 Hakala 2001.
63 Serial Item and Contribution Identifier 1996.
64 Powell 1997; Book Item and Component Identifier 2002.
65 Powell 1997.
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Det är alltså inte meningen att en varaktig identifikator skall förändras. En unik
identifikator skall vara giltig så länge upplösningsservern inte flyttas (eller någon annan
infrastrukturell komponent förändras) och om en resurs tilldelas en förändrad URL skall
upplösningstjänsten uppdateras med avseende på den ”länk” som förknippar en URL
med en varaktig identifikator. Detta är inte en teknisk fråga utan en organisatorisk.

Vad som är fördelen med en varaktig identifikator är alltså att om man en gång lagt en
sådan i sin länklista eller i en katalog, skall man inte behöva ändra denna. En varaktig
identifikator kan sägas erbjuda en beständigare åtkomst till en webbresurs än en URL.
Fördelar finns alltså men det innebär fortfarande manuella kontroller. Skillnad mellan
URNer och de andra identifikatorerna är att man inte idag kan använda URNer direkt i
location- eller adressrutan i en webbläsare som man kan göra med PURLer och DOIer.
Däremot är de sist nämnda identifikatorerna bara användbara i den nuvarande
Internetinfrastrukturen, d.v.s. de lokaliseras med hjälp av http-protokollet.

Alla dessa identifikatorer används i begränsad skala och är inte användbara för alla typer
av webbresurser. Det kan tyckas vara problematiskt att välja någon av identifikatorerna.
Något enhetligt sätt att identifiera alla slags webbresurser verkar inte finnas idag eller är
inte alltid möjligt att genomföra på grund av ekonomiska eller tidskrävande orsaker.

����3������	����!���"����

En annan möjlig lösning mot brutna länkar presenteras av Thomas A. Phelps och Robert
Wilensky, professorer i datavetenskap vid universitetet i Berkeley, Kalifornien. Robusta
hyperlänkar är URLer som förstärkts med en lexikal signatur i form av fem ord som
beskriver innehållet i en webbsida. Om den del av URLen som visar lokaliseringen av
en webbresurs blir inaktuell, kan signaturdelen om den har matats in i en sökmotor på
webben bidra till att webbresursen hittas på sin nya plats.66

Phelps och Wilensky menar att det är ett effektivt sätt att unikt beskriva resurser på
webben som samtidigt säkrar åtkomsten till resurser oavsett om en resurs har
omlokaliserats. Den robusta hyperlänken implementeras i URLen och kan alltså fungera
i dagens Internetinfrastruktur. Detta kan göras helt automatiskt med hjälp av en
generator och de fem orden skapas genom att unika, ovanliga ord på sidan väljs ut och
sätts ihop med sidans URL. Empiriska studier visar positiva resultat då detta har gjorts
för en effektiv återvinning. En robust hyperlänk kan se ut på följande sätt där de
innehållsmässigt beskrivande termerna är w1-w5: 67

�		#=AA������
�	������
A�A�A�A<��9���8����	���BC��D��D�"D�1D�5C

Denna lösning tycker vi verkar intressant. En nackdel i sammanhanget kan exempelvis
vara att helt fel ord kan hamna i den robusta hyperlänken om det till exempel finns

                                                
66 Hansen 2000.
67 Phelps & Wilensky 2000.
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reklam på en sida och orden tas därifrån. En mänsklig kontroll är ändå även här till viss
del behövlig för ett tillfredsställande resultat.

����4����5�	���	�����6

Ett ���8�	���	�����9�har konstruerats av Jim Parrot, bibliotekarie på biblioteket vid
universitet i Waterloo, USA. Detta hjälpmedel ska underlätta urval av webbresurser och
påvisa egenskaper hos URLer som kan påverka varaktigheten av webbresurserna och
därmed indirekt kvalitén på själva samlingen eller litteraturlistan i ett elektroniskt
dokument.

Detta index tilldelar olika värden till olika typer av URLer och värdena indikerar hur
stabila URLerna borde vara. Den som tar med en webbresurs i sin länksamling eller
katalog skulle därmed möjligen kunna se om en länk kommer att fungera en längre tid
och kan erbjuda säkrare åtkomst till en webbresurs. Indexet visar dock inga egenskaper i
URLer som har med innehållsliga förändringar att göra.

Indexet bygger på antagandet att de URLer som innehåller ett organisations- eller
föreningsnamn eller liknande inte kommer att försvinna så lätt, med andra ord är dessa
URLer stabilare. Dessutom ökar chansen att man kan nå dessa via länkar om dessa
webbresurser endast har domännamnen i URLerna. Exempelvis jämförs
�����������A���9 med ����������� och den sist nämnda URLen ska vara stabilare
än den först nämnda. Mindre stabila  URLer är t.ex. sådana som har följande struktur:
�����������AE�����
�, eftersom en sådan URL inte har organisationsnamnet inom
domänadressen. 68
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En annan typ av förslag på lösning till problematiken med URLernas föränderlighet och
instabilitet är arkivering, skriver Susan Feldman, specialist inom området
informationsteknologi och bland annat skribent för publikationer som )��������och
.�����;���F��. Hon menar att ett sätt att kunna ge permanent åtkomst till
webbresurser är att ta bilder, alltså kopior, av resurser på webben och sedan arkivera
dem, d.v.s. organisera och lagra dem som vanliga tryckta dokument.

Arkivering av webbresurser, som Feldman föreslår, frambringar dock många frågor och
funderingar huruvida det är möjligt och överhuvudtaget meningsfullt att göra på detta
vis. Helt oproblematiskt är inte detta sätt, resurserna är ju förstås permanenta och kan
lagras, men är de fortfarande lättillgängliga för alla när som helst och var som helst?
Dessutom blir resurserna på detta sätt statiska och regler om copyright kan ställa till
problem. 69

                                                
68 University of Waterloo 2002.
69 Feldman 1997, s. 53ff.
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I detta kapitel kommer vi att redogöra för de olika metoder och det material som vi har
använt oss av för att besvara uppsatsens frågeställningar. I samband med beskrivningen
av respektive metod kommer vi kort att allmänt redogöra för respektive sådan.
Därigenom vill vi redogöra för vår förförståelse när det gäller vetenskapsteori och
forskningsmetoder och hoppas även att vi kan förenkla beskrivningen av vår specifika
metodanvändning för läsaren. Vi kommer också att uppmärksamma fördelar och
nackdelar med respektive metod för vår undersökning.

Först och främst kommer vi att göra en utvärdering av i vilken utsträckning URLer i
LIBRIS och NetSök hålls aktuella samt att närmare studera de URLer som inte ger
åtkomst till respektive resurs i syfte att eventuellt finna gemensamma egenskaper hos
dessa. Vidare ligger olika typer av skriftliga källor till grund för en undersökning av på
vilka sätt dessa kataloger underhålls. Varje metod kan ge materialet en speciell vinkling
och vi hoppas att dessa perspektiv ska komplettera varandra på ett tillfredsställande sätt,
ge fler data och öka kvaliteten i vår studie.70

Vi har valt just LIBRIS och NetSök för att vi tror att dessa två katalogtjänster i någon
mening är bättre än lokala kataloger eller andra länksamlingar eftersom LIBRIS faktiskt
utgör Sveriges nationalbibliografi och NetSök i och för sig är en kommersiell produkt
men med rimligen högre kvalitetskrav (se 4.1 och 4.2 för närmare upplysningar om
respektive katalogtjänst).

                                                
70 Denscombe 2000, s. 102ff; Bryman 1997, s. 12.
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Flera kapitel i vår magisteruppsats bygger på skriftliga källor. Utgångspunkten för vår
studie har varit att hämta in så mycket av det förefintliga skriftliga materialet som
möjligt och på så sätt skaffa oss en överblick över området för att sedan kunna
genomföra en noggrann empirisk studie och analysdel. Vi har använt oss av skriftliga
källor både som bakgrundsinformation för studien och som en datakälla i sig. När det
gäller våra utvalda kataloger har vi till viss del använt oss av befintlig dokumentation
från Kungl. biblioteket och Bibliotekstjänst.

Som blivande bibliotekarier kommer informationssökning i olika databaser att vara en
viktig del av vårt arbete. Eftersom urval av databaser och olika källor från dessa i syfte
att tillgodose olika informationsbehov är en mycket viktig del i vårt kommande arbetsliv
och i allra högsta grad påverkar uppsatsarbetet och dess vetenskaplighet, anser vi det
viktigt att redogöra kortfattat för de databaser vi använt oss i vårt uppsatsarbete.
Ytterligare ett skäl till att vi vill redovisa de databaser och de tidskrifter som varit
speciellt betydelsefulla för vår studie, är att vårt ämnesområde är relativt nytt och att det
därför inte finns så mycket skriftligt material.

Vi har sökt efter litteratur i databaserna LISA (Library and Information Science
Abstracts), ISA (Information Science Abstracts), Library Literature & Information
Abstracts, ERIC (Educational Resources Information Center), Web of Science, Nordiskt
BDI-index (Bibliotek, Dokumentation, Information), Artikelsök, LIBRIS samt lokala
kataloger på högskolebiblioteket i Borås (Voyager), Kungliga bibliotekets lokala katalog
(Regina), Lunds Universitetsbibliotek (Lovisa) samt Malmö högskolas bibliotek (Vega).
För att få fram relevanta söktermer har vi i dessa databaser använt oss av olika tesaurer
eller ämnesordslistor och utifrån sökresultatet har vi sedan valt ut monografier och ännu
viktigare har tidskriftsartiklar relevanta för vårt uppsatsämne och från de senaste åren
varit. Tidskriftsartiklarna har vi främst valt ut genom att läsa dess abstracts. Här utgör
tidskrifter såsom -8���;���F��4�)�������������,�3�	�������G�3�������	��
H���	����4�)�����������4�@����������	���:
������)���	������/����
�	���)���������
����������4�@�������������������#�����/����
�	���)������och�@����������/�	����	
3�	�������ett värdefullt underlag för vår studie. Värdefulla referenser har vi också
funnit genom litteraturförteckningar i för oss relevanta böcker och artiklar.

Eftersom vårt ämne är väldigt aktuellt och relativt nytt så har webben också varit en
viktig informationskälla för oss. Vi har försökt att använda många olika söktjänster
såsom Google, AltaVista, Yahoo!, HotBot, Excite, Infoseek m.fl., browsingmetoden och
undersökt information på för av oss för ändamålet redan välkända webbplatser såsom
hos exempelvis Kungliga biblioteket, Bibliotekstjänst, IFLA, OCLC samt en del Online-
tidskrifter.

När man använder sig av skriftliga källor är det viktigt att tänka på att man ser
verkligheten genom författarens ögon.71 När vi har valt ut böcker och tidskriftsartiklar
har vi i möjligaste mån utgått från kriterier såsom vetenskaplighet, aktualitet, äkthet,
referenser, redigering, utgivare, i vilket syfte dokumentet skrevs, den tidshistoriska

                                                
71 Bryman 1997, s. 89.
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situation i vilken den tillkom, upphovsmannens status, tidskriftens namn, förlagets
namn samt upplaga.

När det gäller Internetdokument har vi utgått från samma riktlinjer som för böckerna
och tidskrifterna och valt dokument från webbplatser som administreras av välkända
bibliotek, företag och organisationer. Eftersom det i hög grad saknas kontroll av vad
som publiceras på Internet har vi varit extra noggranna med att bedöma dessa dokument.
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Syftet med kvantitativ forskning är att beskriva, analysera eller förklara ett
forskningsområde i form av variabler och kvantitativa förhållanden.72 Vi vill i vår
undersökning mäta, d.v.s. få fram kvantitativa data om hur säker en åtkomst till en
webbresurs är via en URL och anser därför att en kvantitativ undersökning är lämplig.
Fördelen med kvantitativa metoder är att de kan förklara olika företeelser och att man
med hjälp av olika statistiska tekniker också kan göra generaliseringar. Under vissa
förutsättningar är den information man har samlat in även representativ för andra
enheter än de man undersökt. Sådana undersökningar kännetecknas av att de går på
bredden och vad man vill ha reda på är klart innan man påbörjar själva undersökningen,
vilket inte alltid är fallet när det gäller kvalitativa undersökningar.73

Surveyundersökningar och experiment utgör de vanligaste varianterna av kvantitativ
forskning, men det finns även former av kvantitativ forskning där tidigare insamlad
information studeras och analyseras.74 Kvantitativa metoder är ofta användbara då man
vill finna en struktur i data, ett effektivt sätt att förmedla komplicerad information och
ett viktigt redskap för analys av data.75

Vi har valt att vid tre olika tidpunkter utvärdera ett urval (5 %) av webbresurserna i
LIBRIS och Netsök för att på så sätt kunna se om förändringar har skett när det gäller
URLerna samt huruvida webbresursernas länkar fungerar eller inte. Därmed vill vi
belysa problematiken vad gäller integration av webbresurser i bibliotekskataloger och se
hur våra utvalda kataloger har lyckats i detta sammanhang samt se om vi kan finna
några gemensamma nämnare hos de inaktuella URLerna.

Vi har valt att inte studera hela populationen (N), d.v.s. vi kommer inte att testa om alla
webbresursernas länkar fungerar i LIBRIS och NetSök eller beakta samtliga
webbresursers URLer i de utvalda katalogerna. Vi kommer istället att undersöka ett
urval av katalogernas webbresurser (n), eftersom vi inte anser att tiden för
magisterkursen medger en totalundersökning. Genom att utföra en
stickprovsundersökning anser vi att vi kan granska och bearbeta resultaten mer
noggrant. Vid olika typer av statistiska kvalitetskontroller är det vanligt att man arbetar
med stickprov eller sampel.76

Både när det gäller LIBRIS och NetSök har vi gjort ett urval på 5 % av respektive
katalogtjänsts webbresurser. Storleken på urvalet är betydelsefullt för undersökningens
resultat när det gäller generaliseringsmöjligheter. Ju fler vi väljer ut desto större är
chanserna att vi ska få ett representativt urval (se även 4.3).

                                                
72 Befring 1994, s. 13f; Bryman 1997, s. 21.
73 Holme & Solvang 1991, s. 95.
74 Bryman 1997, s. 21.
75 Eggeby & Söderberg 1999, s. 20.
76 Körner & Wahlgren 1998, s. 18.
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Här är det viktigt att beakta att felfaktorn som är knuten till urvalet är omvänt
proportionell till kvadratroten på storleken. Vinsten med att öka storleken blir således
mindre och mindre ju större urval man har.77 Körner och Wahlgren liksom Denscombe
menar att ett tillräckligt stort urval överstiger 30 observationer.78 Stickprovsstorleken (n)
påverkar den statistiska felmarginalen. Större stickprov ger mindre felmarginal. Många
har den felaktiga uppfattningen att man måste undersöka en viss andel av individerna i
en population för att kunna göra tillräckligt säkra uppskattningar. Tillförlitligheten i
slutsatser från ett stickprov omfattande 50 individer är ungefär densamma oavsett om
populationen består av 2000, 20 000 eller 2 000 000 individer.79

Genom att vi låter slumpen avgöra vilka webbresurser som kommer med i urvalet och
därmed kommer att evalueras bör detta kunna ge en god bild av populationen och det
blir då möjligt att med utgångspunkt från stickprovet dra vissa slutsatser om hela
populationen, s.k. statistisk inferens.80 Slutsatserna är dock alltid behäftade med fel och
en viss osäkerhet. Vi kan alltså inte vänta oss en exakt bild av populationen och olika
typer av systematiska fel kan påverka resultatet.

Bland webbresurserna i respektive katalog har vi gjort ett obundet slumpmässigt urval
(OSU) och därmed har alla webbresurser haft samma sannolikhet att utvärderas och
komma med i urvalet.81 Denna urvalsmetod förutsätter en förteckning över alla
webbresurser i respektive katalog.82

För att få fram ett register över alla de 2138 webbresurserna i LIBRIS (2002-03-08) och
dess URLer sökte vi med hjälp av termen Online i titelfältet i LIBRIS Websök -
avancerad sökning och avgränsade sökningen till elektroniska resurser i fältet för
medietyp. Resultatlistan, d.v.s. länkar till de 2138 webbresurserna i LIBRIS, som i
resultatlistan presenteras numrerade i alfabetisk ordning, sparades ner på diskett den 8/3
2002. För att få ett obundet slumpmässigt urval på 5 % av webbresursernas URLer skrev
vi lappar med nummer från 1-2138 och drog slumpmässigt och utan återläggning 107
webbresurser, vars URLer vi utvärderade den 8/3 2002 och samma webbresurser
utvärderades igen den 26/3 2002 och den 9/4 2002 genom att använda webbläsaren
Explorer.

Tack vare den trevliga personalen på folkbiblioteket i Upplands Väsby har vi fått
tillgång till NetSök, som kräver lösenord. För att få fram ett register över alla de 8415
webbresurserna i NetSök (2002-03-09) och dess länkar utgick vi från sökning efter
klassifikationskod enligt SAB-systemet och numrerade samtliga webbresurser i alla
ämnesgrupper (SAB-indelning). Även denna resultatlista sparades ner på diskett. För att
också få ett obundet slumpmässigt urval på 5 % av webbresurserna i NetSök skrev vi
lappar med nummer från 1-8415 och drog 421 nummer slumpmässigt utan återläggning.
Utvärderingarna av möjlighet till åtkomst till webbresurserna via respektive URL i
NetSök skedde den 9/3 2002, 25/3 2002 respektive 8/4 2002 med hjälp av webbläsaren
Explorer.

                                                
77 Befring 1994, s. 42.
78 Körner & Wahlgren 1998, s. 96; Denscombe 2000, s. 34.
79 Körner & Wahlgren 1998, s. 100.
80 Körner 1987 s. 167; Körner & Wahlgren 1998, s. 85.
81 Eggeby & Söderberg 1999, s. 44; Körner & Wahlgren 1998, s. 19.
82 Körner & Wahlgren 1998, s. 11.
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När vi genomförde utvärderingarna av LIBRIS och NetSök första gången bokförde vi
noggrant webbdokumentens titlar, dess URLer samt om det var möjligt att få åtkomst
till webbdokumenten eller inte. Vid den andra och den tredje utvärderingen
kompletterade vi uppgifterna med åtkomstmöjlighet och antecknade om det skett några
förändringar när det gäller URLerna. Genom att utföra utvärderingarna vid tre olika
tillfällen och kvantitativt analysera materialet vill vi undersöka om URLerna förändrats
och även om åtkomstmöjligheterna till webbresurserna förändrats och försöka att spåra
ett mönster bland de URLer som inte ger åtkomst till någon webbresurs.

Utifrån detta urvalsmaterial har vi sedan fått fram olika kvantitativa uppgifter. Vi
använder oss av kvantitativa metoder för att finna strukturer och mönster samt analysera
det material utvärderingarna leder fram till. När det gäller de inaktuella URLerna i
LIBRIS och NetSök har vi analyserat dessa, försökt att spåra en aktuell URL med hjälp
information från den inaktuella URLen och från de bibliografiska posterna. Vi har även
försökt att gissa på olika orsaker till varför de inte gav åtkomst till respektive
webbresurs. Här har Google varit ett användbart hjälpmedel för oss och vi har även
försökt förkorta långa URLer för att försöka hitta en aktuell URL.

Efter att vi samlat in materialet skaffade vi oss en snabb överblick över detta i syfte att
skapa en helhetsbild av vårt material samt att bilda oss en uppfattning över materialets
spridning. Därefter använde vi oss av olika statistiska bearbetningsmetoder för att
analysera materialet. Utifrån denna analys har vi tolkat materialet och beskrivit detta för
läsaren i löpande text tillsammans med tabeller och diagram. Här använder vi den
deskriptiva statistiken för att synliggöra viktig information i vårt insamlade empiriska
material och kalkylprogrammet Excel har varit ett viktigt hjälpmedel för den statistiska
analysen.

De variabler (egenskaper) vi mäter i vår undersökning befinner sig alltså på
nominalskalenivå och de olika kategorierna i en nominalskalevariabel är inte direkt
förbundna med siffermässiga värden och kallas för kvalitativa variabler (icke-numeriska
variabler). Kategorierna kan inte heller rangordnas i förhållande till varandra, eftersom
en nominalskalevaribel inte har ett siffermässigt värde.83 Istället är det här meningsfullt
att tala om likheter och olikheter och mätnivån hos en variabel påverkar alltså den
statistiska analysen. I detta fall är det omöjligt att säga att ett värde är större än ett annat
och hur stor skillnaden eventuellt är.84

Hos de inaktuella URLerna har vi tittat närmare på djupet i filstrukturen d.v.s. längden
på själva sökvägen och hur domänadressen ser ut samt vilken toppdomän URLerna har.
Vårt intresse riktas till dessa element i URLerna i hopp om att kunna se om mer
komplexa sökvägar är dominerande i de inaktuella URLerna samt att se om vi kan visa
att vissa toppdomäner tenderar att innebära inaktuella URLer.

                                                
83 Eggeby & Söderberg 1999, s. 29f; Körner & Wahlgren 1998, s. 15ff.
84 Befring 1994, s. 50f.
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I detta kapitel presenterar vi de undersökta katalogtjänsterna samt presenterar vårt
undersökningsresultat. Vår avsikt med denna del av uppsatsen är att den ska belysa
uppsatsens syfte, nämligen att undersöka hur säker en åtkomst via en URL kan vara
genom att utvärdera de båda katalogerna LIBRIS och NetSök. Med avseende på de
kvantitativa data som vi presenterar i detta kapitel, hoppas vi kunna få tillräckligt med
underlag för att kunna bedöma hur väl KB och BTJ lyckats skapa tillförlitliga
katalogtjänster för webbresurser.

Våra utvärderingar kommer att bestå av kontroller då vi slumpmässigt testar 5 % av
URLerna i NetSök och LIBRIS, för att kunna se hur många URLer som fungerar och
hur många som inte gör det. Sedan kommer vi att titta närmare på de inaktuella
URLerna och se om vi utifrån dessa kan hitta egenskaper som kan kunna tolkas som en
osäkrare åtkomst.

, ��'�'��&�����31����&���������

Bibliotekstjänst (BTJ) har ansvaret för NetSök. BTJ ägs av Svensk Biblioteksförening
och KF Media och förmedlar och utvecklar informationstjänster och medieprodukter till
bl.a. bibliotek och bokhandlare. BTJ vill främja läsande och lärande genom att erbjuda
tjänster och produkter till bibliotek och bokhandlare. Deras utbud består av olika
beställningstjänster, söktjänster, bibliografiska tjänster, böcker, tidskrifter, AV-medier
och skolservice.

Från BTJ kan biblioteken beställa olika medietyper - allt ifrån vanliga böcker för olika
användargrupper till videokassetter, tidskrifter och digitala talböcker. Även
bokrecensioner av svensk och utländsk litteratur finns att beställa. BTJs
beställningsutbud består även av olika söktjänster som BURK, Artikelsök och just
NetSök samt utländska databaser och referenstjänster. Ytterligare kan bibliografiska
tjänster köpas och bibliotek kan beställa färdiga bibliografiska poster och underhåll
därav från BTJ. 85

År 1997 började diskussioner bland folkbibliotekarier och på BTJ om hur de svenska
folkbiblioteken skulle kunna hantera den växande informationsmängden på Internet.
Redan under 1996 hade intresse riktats mot möjligheter för organisation och återvinning
av kvalitetsbedömda Internetresurser. Bakomliggande krafter var BTJ och några svenska
folkbibliotek och efter att de klarlagt att intresse fanns, började en grupp av
bibliotekarier arbeta ihop en länksamling under 1997. Meningen var att länksamlingen
skulle utökas kontinuerligt och ansvarspersonerna, d.v.s. en grupp av verksamma
folkbibliotekarier, skulle lägga in ett visst antal länkar per år. BTJ skulle leda hela
projektet och ha hand om underhåll, uppdatering, insamling och organisering av dessa
länkar i NetSök genom en redaktion.86

                                                
85 Bibliotekstjänst.
86 Funcke & Strandberg 1999, s. 4ff.
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Syftet med NetSök är således att erbjuda länkar till kvalitetsutvärderade webbresurser
som hjälp för  skol- och folkbibliotekarier i dess referensarbete. NetSök är en
betaltjänst, specialanpassad för bibliotek genom att webbresurserna katalogiseras och
klassificeras. Biblioteksmiljön är framträdande och man kan t.ex. söka via SAB:s
klassifikationskoder och gränssnittet liknar andra Onlinetjänster såsom Artikelsök.

Tanken bakom NetSök är att ett enskilt bibliotek inte ska behöva söka och välja ut
lämpliga webbresurser, organisera dessa och underhålla egna länksamlingar utan att de
istället ska kunna abonnera på denna tjänst. NetSök är alltså inte gratis och riktar sig
främst till gymnasie- och folkbibliotek, men även olika företag och institutioner skulle
kunna ha nytta av NetSök. Ämnesredaktörer för NetSök är två bibliotekarier. De
ansvarar för hjälpmanualer, kundsupport, utbildning, marknadsföring, utveckling och
underhåll av katalogtjänsten samt har ansvar för olika delar av de ämnesområden som
tjänsten täcker.

Posterna för de enskilda webbresurserna i NetSök är katalogiserade enligt
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) och är uppdelade i olika fält där titel,
utgivare, en kort innehållsbeskrivning, språk, SAB-klassifikation, URL och
utgivningsland finns representerade.  Samtliga fält är sökbara. NetSök erbjuder även
fritextsökning, vilket innebär att sökfrågan inte riktas till något speciellt fält och
sökningen sker då i samtliga fält. Det finns även möjligheter för mer avancerade
sökfrågor med hjälp av booleska operatorer. Därutöver kan man få fram en lista med
alla de olika SAB-avdelningarna och därigenom kan man använda sig av
browsingmetoden för att se efter vilka webbresurser som finns i varje enskild SAB-
avdelning om man är intresserad av ett speciellt ämnesområde. Även möjlighet till
ämnesordsökning finns och då kan man välja bland termer från en ämnesordslista. När
sökning skett får man upp en resultatlista över träffarna och varje post innehåller
komplett kataloginformation.

?9�
#���# ����� �������#��	��*�	)&�

��4�	 August Strindberg : Strindbergsmuseet, Blå tornet
$4��5��� Strindbergsmuseet, Strindbergssällsk.
����67		 Webbplats med information om både författaren och museet - dvs.

Strindbergs sista hem i Blå Tornet på Drottninggatan i Stockholm. De
viktigaste rubrikerna är följande: festivalen, verken, personen,
Strindbergssällskapet, Strindbergsmuseet

�8�7� svenska
�9��:: http://www.strindbergsmuseet.se/
�	�::�;���4�<� Gc:bf Strindbergsmuseet/DR [Gc:bf Strindbergssällskapet/DR] [Gcz

Strindberg, August/DR] [Lz Strindberg, August/DR] [Hc/DR]
1=��:<�9 Litteraturhistoria, Litteraturvetenskap, Svensk litteraturhistoria,

Institutioner, Kulturell verksamhet, Vetenskaplig verksamhet, Biografi,
Genealogi, Släktforskning

���9 Sverige
��==�� NetSök-nummer: 0085538 och BURK-nummer: 4102262
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Innehållet i NetSök riktar sig till olika vuxna användargrupper. En mängd olika
ämnesområden finns representerade i NetSök. En fjärdedel av posterna i NetSök länkar
vidare till andra länksamlingar. Webbresurserna i NetSök (8415 st. den 9/3 2002)
innefattar allt från elektroniska tidningar, elektroniska tidskrifter, uppslagsverk och
lexikon till tidtabeller, populärkultur och medicinsk information. Resurserna är för det
mesta på svenska men även resurser på de övriga nordiska språken samt på de s.k.
skolspråken d.v.s. franska, tyska, engelska, spanska och italienska finns med. Nya
resurser tillkommer dagligen och materialet är både svenskt och internationellt.

För att hålla NetSök aktuell och uppdaterad, finns en redaktion som ser till att en
automatisk kontroll av länkarna sker ungefär en gång i månaden. Ett egenutvecklat
program körs för att hitta brutna länkar. Resultatet av programmet får redaktörerna
tillsänt sig via e-post i form av en webbsida. På denna webbsida förtecknas de brutna
länkarna (ca 100/månad) i NetSök, som sedan kontrolleras manuellt av redaktörerna.
Utifrån listan letar redaktörerna upp nya adresser och korrigerar felaktiga poster om
problemen kvarstår efter några manuella kontroller.87

                                                
87 Hellborg, 2002.
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Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. KB:s målsättning ”är att vara
ett bibliotek för hela Sverige och för världen runt om oss, med ambitionen att vara
världens bästa källa till kunskap och förståelsen för Sverige, människorna som bor här
och det samhälle vi skapat”.88�KB har till uppgift att samla, beskriva, bevara och
tillhandahålla det svenska trycket och vissa elektroniska publikationer så fullständigt
som möjligt.89 KB har uppgiften att för alla tider bevara allt svenskt tryck och varje
svenskt tryck oavsett ålder måste behandlas som unikt och ges absolut skydd och
säkerhet.90 KB samlar också utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning
och köper in utländsk vetenskaplig litteratur inom humaniora.91 Idag publiceras många
dokument enbart i elektronisk form och antalet ökar snabbt. För att inte förlora en
betydande del av det svenska kulturarvet har KB i oktober 1996 påbörjat Kulturarw³-
projektet som siktar till långsiktigt bevarande av svenska publikationer på Internet.92 KB
har också uppgiften att vårda och tillhandahålla sina äldre samlingar av utländska
böcker, handskrifter, kartor och bilder. Därutöver har Kungl. biblioteket centrala
uppgifter inom svenskt biblioteksväsen och svarar bl.a. för mikrofilmning av svensk
dagspress, driften av det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, den löpande
nationalbibliografin samt för samverkans– och utvecklingsinsatser mellan landets
forskningsbibliotek.93

LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket ansvarar för drift, förvaltning och utveckling
av LIBRIS (LIBRary Information System) – forskningsbibliotekens gemensamma
biblioteksdatasystem - som bland annat omfattar funktioner för katalogisering, fjärrlån
och sökning av olika medier. LIBRIS Websök har funnits sedan mars 1997 och erbjuder
gratis sökning bland drygt 4 miljoner referenser till i första hand de svenska forsknings-
och specialbibliotekens samlingar, men referenser finns även till samlingarna vid vissa
folkbibliotek och länsbibliotek.94 Titlarna i LIBRIS databas utgörs av såväl tryckta
böcker, tidskrifter och artiklar, som kartor, musikalier och elektroniska resurser.95 När
det gäller elektroniskt material finns det dissertationer och främst vetenskapliga
rapporter i LIBRIS, men även äldre verk som digitaliserats.96 LIBRIS-systemet syftar till
samutnyttjande av i första hand de svenska forsknings- och specialbibliotekens resurser.
Avsikten är att reducera tiden för katalogiseringsarbete vid LIBRIS-biblioteken genom
att varje bok, tidskrift eller annan publikation endast registreras en gång i databasen. De
deltagande biblioteken kompletterar sedan katalogposterna med olika lokala uppgifter.97

Det förekommer ingen central katalogisering och inläggning i LIBRIS98, men
katalogisatörerna vid Kungliga biblioteket står dock för en stor del av katalogposterna.
Medierna kan emellertid får sina katalogposter på ett stort antal ställen runt om i
Sverige. De svenska titlarna registreras i huvudsak av Kungl. biblioteket och de
                                                
88 Kungl. biblioteket 2000.
89 Kungl. biblioteket 2001c.
90 Förvara för att bevara: en utredning om förvaringen av KB:s samlingar�1986, s. 27.
91 Darlin et.al. 1998, s. 74.
92 Lidman 1998, s. 88; Kungl. biblioteket 2001a.
93 Kungl. biblioteket 2001c.
94 Lidman 1998, s. 87.
95 LIBRIS/ Kungl. biblioteket 2002.
96 Lidman 1998, s. 87.
97 LIBRIS/ Kungl. biblioteket 2002.
98 Leth & Thurén 2000, s. 82.
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utländska publikationerna når LIBRIS databas genom ett katalogiseringssamarbete
mellan de registrerande biblioteken.99

När det gäller webbresurser är det sedan upp till det registrerande biblioteket att
kontrollera att de URLer man registrerat också fungerar.100

?9�
#���# ����� �������#��	���/2�/)

�>�;�44��� Benninga, Simon
��4�	 On the use of numeraires in option pricing / Simon Benninga, Tomas

Björk, Zvi Wiener
&�4;>�	�� Stockholm
$4��5����:7� 2001
����� Working paper series in economics and finance (Online), 1402-9928 ;

484
��9��
�4��� Björk, Tomas, 1947-
��9��
�4��� Wiener, Zvi
��4����4	��� http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0484.htm (Online)
1=��:<�9 Options pricing
1=��:<�9 Change of numeraire

                                                
99 LIBRIS/ Kungl. biblioteket 2002.
100 Forssblad 2002.
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Här presenterar vi våra utvärderingar då vi testat åtkomstmöjlighet för 5 % av URLerna
i LIBRIS och NetSök. Dessa kvantitativa data ligger som grund till den analys som
presenteras i kapitel 5. Genom att vi utför en stickprovsundersökning begränsar vi oss
till att studera ett urval av webbresurserna i LIBRIS och NetSök och med hjälp av detta
urval försöker vi sen dra vissa slutsatser om helheten - populationen. Det går naturligtvis
inte att dra säkra slutsatser om en hel population utifrån ett stickprov, men vår
utgångspunkt är att en urvalsundersökning ger tillräckligt säkra resultat. Statistisk
slutledning eller statistisk inferens är konsten ”att göra intelligenta gissningar med hjälp
av slumpmässiga urval”.101

.� ����	�"�����������$�-������
�����99�

Vårt stickprov omfattar 107 webbresurser i LIBRIS, dvs. 5 % av populationen. Den 8/3
2002 fanns det i vårt stickprov 16 stycken webbresurser (ca 15 %), som inte gick att få
åtkomst till. Vårt urval kan resultera i en underskattning eller överskattning av det sanna
värdet, d.v.s. vara mindre än eller större än utfallet skulle ha varit för hela populationen.
Denna osäkerhet garderar vi oss mot genom att beräkna ett konfidensintervall. Om vi
väljer konfidensgraden 95 procent för intervallet ringar vi in populationens sanna värde
(�) i 95 fall av 100 och använder vi oss av en konfidensgrad på 99 procent ökar
tillförlitligheten till 99 procent samtidigt som konfidensintervallets bredd vidgas. Man
kan alltså beräkna ett konfidensintervall med den tillförlitlighet man själv önskar. I
allmänhet använder man sig av intervall med konfidensgraden 95 procent, vilket vi
också valt att göra. Då är tillförlitligheten oftast tillräckligt hög samtidigt som
intervallen inte är onödigt breda.102

Formeln p ±  z · n / p)-p(1  används för att beräkna konfidensintervall och därmed för

att dra relativt säkra slutsatser om en population utifrån ett stickprov, där n är
stickprovets storlek och p stickprovets andel. Värdet för z bestäms med hjälp av tabell
3b (Normalfördelningen) i ����������������
�����&���	�	�	�������$������.103

Andelen länkar i stickprovet (p) som inte ger åtkomst till en webbresurs är:

p = 16 / 107 = 0,1495327

Detta värde är en punktskattning av populationens andel (P). Punktskattningen kan vara
mindre eller större än andelen i den totala populationen. Denna osäkerhet garderar vi oss
mot genom att beräkna ett konfidensintervall. Vi väljer konfidensgraden 95 procent och
får följande resultat:

0,1495327 ±  1,96 · 107 / 0,8504673 · 0,1495327 = 0,1495327 ±  0,0675702

                                                
101 Körner & Wahlgren 1998, s. 85.
102 ibid, s. 95f.
103 Körner 1986, s. 15.
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Detta kan också skrivas 0,08 < P < 0,22. Med hjälp av stickprovet uppskattar vi att
mellan 8 och 22 procent av samtliga länkar i LIBRIS ger nekad åtkomst till respektive
webbresurs.

Vårt stickprov omfattar 421 webbresurser i NetSök, dvs. 5 % av populationen. Den 9/3
2002 fanns det i vårt stickprov 26 stycken webbresurser (ca 6 %), som inte gick att få
åtkomst till. Även i detta fall kan antalet brutna länkar i urvalet vara mindre än eller
större än andelen brutna länkar populationen. För att kringgå denna osäkerhet beräknar
vi ett 95 procentigt konfidensintervall och ringar därmed in populationens sanna värde
(�) i 95 fall av 100:

0,0617577 ± 1,96 · 421/9382422,00617577,0 ⋅ = 0,0617577 ±  0,0229913

Detta kan också skrivas 0,039 < P < 0,085. Vi uppskattar alltså med hjälp av stickprovet
att mellan 3,9 och 8,5 procent av länkarna i NetSök inte ger åtkomst till respektive
webbresurs.

.� ����	�"�������������	�	����
�����99�

Vårt stickprov omfattar samma 107 webbresurser i LIBRIS som vid den första
utvärderingen. Även den 26/3 2002 fanns det i vårt stickprov 16 stycken webbresurser
(ca 15 %), som inte gick att få åtkomst till och det hade inte skett några förändringar
sedan vår första testomgång. De 16 webbresurser som inte gick att få åtkomst till den
8/3 2002 var desamma som det inte gick att få åtkomst till den 26/3. Resultaten blir
därmed desamma vid de båda utvärderingarna av LIBRIS och med hjälp av stickprovet
uppskattar vi alltså att mellan 8 och 22 procent av samtliga länkar i LIBRIS ger nekad
åtkomst till respektive webbresurs.

Vid vår andra utvärdering av NetSök utgick vi från de 421 webbresurserna i NetSök
som vi undersökte vid den första testomgången. Den 25/3 2002 fanns det i vårt
stickprov 18 stycken webbresurser (ca 4,3 %), som inte gick att få åtkomst till.
Dessutom hade tre URLer med nekad åtkomst vid det första utvärderingstillfället tagits
bort den 25/3 2002 och urvalet har därmed krympt till 418 webbresurser. Även i detta
fall kan antalet brutna länkar i urvalet vara mindre än eller större än andelen brutna
länkar populationen. För att kringgå denna osäkerhet beräknar vi ett 95 procentigt
konfidensintervall och ringar därmed in populationens sanna värde (P) i 95 fall av 100:

0,0430622 ± 1,96 · 418/9569378,00430622,0 ⋅ = 0,0430622 ± 0,0194524

Detta kan också skrivas 0,025 < P�< 0,063. Vi uppskattar alltså med hjälp av stickprovet
att mellan 2,5 och 6,3 procent av länkarna i NetSök inte ger åtkomst till respektive
webbresurs.
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Vårt stickprov omfattar samma 107 webbresurser i LIBRIS som vid den första och den
andra utvärderingen. Även den 9/4 2002 fanns det i vårt stickprov 16 stycken
webbresurser (ca 15 %), som inte gick att få åtkomst till och det hade inte skett några
förändringar sedan våra tidigare testomgångar. De 16 webbresurser som inte gick att få
åtkomst till den 8/3 2002 var desamma som det inte gick att få åtkomst till den 26/3 och
den 9/4. Resultaten blir därmed desamma vid de tre utvärderingarna av LIBRIS och med
hjälp av stickprovet uppskattar vi alltså att mellan 8 och 22 procent av samtliga länkar i
LIBRIS ger nekad åtkomst till respektive webbresurs.

Vid vår tredje utvärdering av NetSök utgick vi från vår lista med de 421 webbresurserna
i NetSök som vi undersökte vid den första testomgången och fann 25 stycken URLer (ca
6 %) som inte gav åtkomst till respektive resurs. Liksom vid den andra utvärderingen
består vårt urval vid denna testomgång av 418 webbresurser.  Även i detta fall kan
antalet brutna länkar i urvalet vara mindre än eller större än andelen brutna länkar i
populationen. För att kringgå denna osäkerhet beräknar vi ett 95 procentigt
konfidensintervall och ringar därmed in populationens sanna värde (P) i 95 fall av 100:

0,0598086 ± 1,96 · 418/9401914,00598086,0 ⋅ = 0,0598086 ± 0,0227309

Detta kan också skrivas 0,037 < P�< 0,083. Vi uppskattar alltså med hjälp av stickprovet
att mellan 3,7 och 8,8 procent av länkarna i NetSök inte ger åtkomst till respektive
webbresurs.
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I tabell 1 nedan visas de URLer i LIBRIS med nekad åtkomst till respektive resurs vid
något av våra utvärderingstillfällen; 2002-03-08, 2002-03-26 och 2002-04-09.

��
�		�� �/���	��������������/2�/)����� ����	�$�������	���$����

�� $�� +* #.* ),
I 3 ggr http://www.epnet.com/ehost/login.html NEJ NEJ NEJ
II http://194.218.239.2/Packnet/packnordica/1packnordica.html NEJ NEJ NEJ
III 12 ggr http://epnet.com/ehost/login.html NEJ NEJ NEJ

När det gäller vårt urval i LIBRIS är det samma tre URLer, som inte ger åtkomst till
respektive webbresurs vid våra samtliga testtillfällen, men det är viktigt att påpeka att
det sammanlagt rör sig om 16 bibliografiska poster, som inte ger åtkomst till respektive
resurs.

Värt att beakta är också att vårt urval innehåller 38 stycken olika bibliografiska poster
alla innehållande URLen �		#=AA��������#��	���
.104 Denna hyperlänk leder till
inloggningssidan för den samlade databasen, som kräver lösenord och
inloggningsidentitet. Det är Lunds Universitetsbibliotek som har registrerat dessa poster
i LIBRIS och i dessa bibliografiska poster står det att det endast är datorer med IP-
nummer inom Tekniska högskolan vid Lunds Universitet som direkt tillgängliggör
denna resurs. Visserligen fungerar URLen �		#=AA��������#��	���
 vid båda
utvärderingstillfällena och leder oss vidare till inloggningssidan, men eftersom vi inte
har tillgång till lösenord når vi inte den titel som står i den bibliografiska posten.
Eftersom vi inte via denna länk får åtkomst till den resurs som står i titelfältet i den
bibliografiska posten kan det diskuteras om vi borde peka på nekad åtkomst även här.
Eftersom URLen trots allt länkade vidare har vi valt att behandla dessa URLer som
aktuella och om vi utfört sökningen på ett bibliotek med avtal med databasvärden
EBSCOhost hade vi automatiskt kommit till respektive bibliografiska post i denna
databas.

                                                
104 Se bilaga 1.
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I tabell 2 nedan visas resultaten på de URLer i NetSök med nekad åtkomst till
respektive resurs antingen 2002-03-09, 2002-03-25 eller 2002-04-08:

��
�		�#  /���	�������������*�	)&������ ����	�$�������	���$����

�� $�� )* #"* +,
1 http://www.vision-

media.se/prenumeration/prenumeration.asp
NEJ BORTA BORTA

2 http://g3.spraakdata.gu.se/saol/ NEJ BORTA BORTA
3 http://www.invisiblelibrary.com/ NEJ BORTA BORTA
4 http://www.cfcsc.dnd.ca/links/milhist/ NEJ NEJ NEJ
5 http://vvv.com/khan NEJ NEJ NEJ
6 http://www.kalmar.regionforbund.se/kultur/ NEJ NEJ NEJ

7 http://christusrex.org/www1/icons/cris.html NEJ NEJ NEJ
8 http://www.sr.se/p1/program/bokfonst/ NEJ NEJ NEJ
9 http://209.115.212.79/~dawe/austen.html NEJ NEJ NEJ
10 http://www.shef.ac.uk/uni/union/susoc/assem NEJ NEJ NEJ
11 http://www.goodnet.com/~merlyn/druid.htm NEJ NEJ NEJ
12 http://www.ethnologue.com/ethnologue.html NEJ NEJ NEJ
13 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~ikebana/index.html NEJ NEJ NEJ
14 http://www.rival.se/index.asp NEJ NEJ NEJ
15 http://www.skolverket.se/skolnet/klassrum/klassrum.

html
NEJ NEJ NEJ

16 http://www.ozone.org/ NEJ NEJ NEJ
17 http://www.tv2.no/hovedside.asp NEJ NEJ NEJ
18 http://www.idg.se/itaffarer/ NEJ NEJ NEJ
19 http://www.wiley-vch.de/cgi-bin/netbooks.cgi NEJ NEJ NEJ
20 http://www.alba.nu/ NEJ JA JA
21 http://www.cromwell.argonet.co.uk/ NEJ JA JA
22 http://www.austriaculture.net/ NEJ JA JA
23 http://www.digital-librarian.com/electronic.html NEJ JA JA
24 http://www.svt.se/falun/packat/arkiv/geogr.htm NEJ JA JA
25 http://www.alternativ.nu/ NEJ JA JA
26 http://www.trc.se/ NEJ JA JA
27 http:// www.kulturen.com/ JA NEJ JA
28 http://digitaal.com/festival JA NEJ JA
29 http//museum.ru/defengl.htm JA JA NEJ
30 http://swedinstitutealexandria.org/ JA JA NEJ
31 http://www.frimerki.is/vip/ JA JA NEJ
32 http://www.miljo.malmo.se/pdf/miljoimov2.pdf JA JA NEJ

Som tabell 2 ovan visar fanns det 26 stycken URLer i NetSöks katalog den 9/3 2002
som vi inte fick åtkomst till. Vid det andra utvärderingstillfället den 25/3 2002 testades
återigen alla de länkar som vi slumpmässigt valt ut och testat i första omgången och då
hittade vi 18 stycken URLer som inte gav åtkomst till respektive resurs. Som man kan
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se i tabell 2 ger sju stycken ej fungerande URLer vid den första utvärderingsomgången
åtkomst till respektive resurs vid det andra testtillfället, nämligen de URLer som i tabell
2 är numrerade med följande siffror; 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 26. Däremot har tre
stycken bibliografiska poster innehållande icke fungerande URLer vid den första
utvärderingsomgången helt tagits bort: numrena 1, 2 och 3 i tabell 2. Bara två länkar
som fungerade vid det första utvärderingstillfället fungerade inte under den andra
utvärderingen, numrena  27 och 28 i tabell 2.

Under den tredje testomgången hade små ändringar skett vad gäller URLernas aktualitet.
Då fanns det 20 stycken länkar som inte var aktuella, därav 16 stycken som varit
inaktuella under alla våra testtillfällen. Två stycken icke fungerande URLer från den
andra testomgången fungerade igen vid det tredje försöket och fyra stycken helt nya
inaktuella URLer hittades, nämligen de URLer med följande nummer i tabell 2; 29, 30,
31 och 32.

�������. :����������	����$�������/2�/)�����*�	)&������ ����	�$�������	���$����
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Först analyseras alla de URLer som finns med i tabellerna 1 och 2 var för sig och vi
försöker visa på möjliga egenskaper i URLerna som kan ha orsakat de nekade
åtkomsterna. Därefter diskuterar vi möjliga gemensamma nämnare för dessa brutna
länkar, d.v.s. om vi kan se om det är någon viss egenskap som finns dominerande i ej
fungerande URLer och kanske borde undvikas att ta med i olika länklistor och kataloger
som åtkomstmetod till en webbresurs.

" ������-���%������$�����$���������'���

�� ��?��		#=AA�����#��	���
A����	A������	
�
Denna resurs fungerade inte vid något av våra testtillfällen. Vi antar att denna adress
utgör en tidigare adress till databasen EBSCOhost och att denna nu har förändrats utan
att  URLen har ändrats i LIBRIS.

�� ���?��		#=AA�'1������"'��A������	A#���������A�#�����������	
�
I detta exempel av ej fungerande länkar har vi en IP-adress i URLen istället för ett
domännamn. Vi gissar på att den nekade åtkomsten till resursen vid de tre
utvärderingstillfällena beror antingen på att en dator har bytts ut eller att sidan har tagits
bort. Eftersom vi inte kan se webbresursens värd är det svårt att finna ny
åtkomstmöjlighet för resursen med ledtrådar från URLen. Dock ger den bibliografiska
beskrivningen i LIBRIS ledtrådar för återvinning av resursen.

�� ����? �		#=AA�#��	���
A����	A������	
�
Denna resurs fungerade inte vid något av våra utvärderingstillfällen. Vi misstänker
återigen att denna adress utgör en tidigare adress till databasen EBSCOhost och att
denna nu har förändrats utan att URLen har ändrats i LIBRIS.

Sammanfattningsvis när det gäller de inaktuella URLerna i vårt urval av webbresurser i
LIBRIS, så vill vi poängtera att vi två fall av tre misstänker att det rör sig om URLer
som förändrats och att dessa adresser sedan inte ändrats i LIBRIS. Den tredje inaktuella
URLen innehåller en IP-adress istället för ett domännamn och vi tror att den nekande
åtkomsten till resursen kan bero på att en dator har bytts ut eller att sidan har tagits bort.
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�� ��?��		#=AA��������8
������A#����
���	��A#����
���	�����#
Denna URL fungerade inte vid det första utvärderingstillfället och den bibliografiska
posten har sedan vid våra senare testtillfällen tagits bort från NetSök. Efter sökning i
Google fann vi att tidningen Vision har gått ihop med Finanstidningen och numera heter
Finans & Vision och har följande URL: �		#=AA����������������
A.�Vi kunde ganska
lätt hitta information om den nya tidningen och tycker att  posten skulle kunna ha
uppdaterats istället för att ha tagits bort.

�� �#?��		#=AA�"��#������	�������A����A
Den bibliografiska posten till denna URL har tagits bort helt efter vår första utvärdering.
Genom att använda den första delen av URLen kommer man till Svenska Akademiens
ordbok: �		#=AA�"��#������	�������A.�Efter några sökningar i Google har vi fått reda på
att Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är en del av Språkbanken
(�		#=AA�#������	�������/) och att det är Språkdata som är värd för SAOL. Vi anser
därför att referensen skulle kunna ha gjorts till Språkbanken som helhet istället. Vid det
andra utvärderingstillfället hade posten tagits bort, trots att vi rätt så lätt kunde hitta en
ny fungerande URL genom att korta ner den ursprungliga URLen.

�� �*?��		#=AA�������������������
A
Även denna post hade tagits bort och därmed är denna länk alltså inte bruten vid de
andra utvärderingstillfällena. Någon ersättande sida hittade vi inte vid sökningar med
hjälp av sökmotorerna Google och AltaVista. Den nekade åtkomsten vid det första
utvärderingstillfället verkade  alltså inte ha någonting med URLen att göra utan resursen
har antagligen försvunnit helt från webben.

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att när det gäller de tre URLer som åtgärdats i vårt
urval av  webbresurser i NetSök, har samtliga tagits bort från NetSök trots att vi kunde
finna en ny URL till två av de tre resurserna.
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�� �,?��		#=AA����������������A����A
���	A
Denna URL gav inte åtkomst till resursen vid något av våra utvärderingstillfällen. Efter
en sökning i Google fann vi att Canadian Forces College (CFC) som finns i
domännamnet och som står i NetSöks post för webbresursen har ändrat sin URL från
�		#=AA����������������A till �		#=AA��������������A. Här har alltså URLen ändrats utan
att någon hänvisning till aktuell resurs skett trots att det handlar om ett lärosäte. Detta
utgör ett exempel på att man inte alltid kan var säker på att större organisationer,
föreningar eller skolor kan garantera aktuella URLer.

�� �"?��		#=AA������
A����
Denna resurs fungerade inte heller vid något av våra utvärderingstillfällen. Vi tycker att
det ser ut som att det är fråga om ett skrivfel, ��� i stället för ���, som skett vid det
tillfälle då resursen lagts in i NetSök. Efter en sökning i Google kunde vi lokalisera
�		#=AA�����������������AE#�����A��	���A��1A��1I������	
�som tycks svara väl mot
den bibliografiska beskrivningen som ges i NetSök��Där uppges också att URLen
faktiskt har innehållit ���, istället för ���, men hur som helst fungerade inte länken och
den gamla inaktuella ligger fortfarande kvar i NetSök vid vår sista utvärdering.

�� �.?��		#=AA�������
������������������A���	��A
Denna webbresurs som verkar ha en stabil URL om man ser till domännamnet,
fungerade trots detta ändå inte vid något av utvärderingstillfällena. Däremot hittade vi
en sida som handlade om kultur i Kalmarregionen genom en sökning på sidan som är
början på den söksträngen som fanns i posten: �		#=AA�������
������������������A.�På
denna sida kunde vi klicka oss fram till den sidan som vi tror är den i NetSök beskrivna
webbresursen.

�� �/?��		#=AA����	����9����A����A����A�����	
�
När vi tittade närmare på varför URLen inte fungerade, kom vi fram till att denna
webbresurs har två olika poster i NetSök. Posterna har olika klassifikationskoder och
URLer. Vi tycker att det är konstigt att båda posterna finns med i NetSök och möjligen
kan detta bero på att någon har hittat en ny fungerande URL och bara ersatt en av
posterna medan den andra inte åtgärdats. Vårt urval innehöll dock den inaktuella URLen
och detta innebär för vår undersökning en nekad åtkomst. Vi tycker att det värt att
påpeka är att den URL som fungerade (Post 1) är en kortare URL, innehållande bara ett
domännamn jämfört med den icke fungerande som har en djupare filstruktur (Post 2).
Post 1: �		#=AA��������	����9����A,�Post 2:��		#=AA����	����9����A����A����A�����	
�.

�� �+?��		#=AA���������A#�A#�����
A�������	A
Här har återigen en URL med en stor bakomliggande organisation blivit inaktuell. Efter
sökning på �		#=AA���������A#�/,�kunde vi klicka oss vidare till bokfönstret som fått en
ny URL, nämligen �		#=AA���������A#�A�������	��	A.�Tack vare en beskrivande URL
kunde vi efter olika sökningar alltså få åtkomst till webbresursen.
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�� �)? �		#=AA�!'���5�����7'AE����A���	����	
�
I detta exempel av ej fungerande länkar har vi en IP-adress i URLen istället för ett
domännamn. Vi förmodar att en dator har bytts ut eller att sidan har tagits bort. Tyvärr
kan vi inte heller hitta till webbresursen genom en sökning på organisationsnamnet,
eftersom detta inte är synligt i URLen. I sådana här fall kan man betona vikten av en
URL som innehåller ett beskrivande domännamn, eftersom användaren då har möjlighet
att hitta till rätt resurs genom att till exempel söka i Google på organisationsnamnet och
därmed finna en aktuell URL. Dock ger den bibliografiska beskrivningen i NetSök
ledtrådar för återvinning av resursen.

�� ��0? �		#=AA��������������A��A����A�����A����

Med hjälp av denna URL kom vi inte åt webbresursen vid något av våra
utvärderingstillfällen. Vi kunde dock spåra en ny adress genom att skriva
�		#=AA��������������A�och där söka efter Assemblage, som enligt den bibliografiska
posten i NetSök var titeln till webbresursen och till slut hittade vi till den nya adressen
�		#=AA��������������A����
A.�Detta exempel visar än en gång att långa URLer, med
många underfiler kan vara problematiska. Problemet har åtgärdats på universitetet, men
den gamla inaktuella URLen finns kvar i NetSöks katalog.

�� ���? �		#=AA����������	���
AE
�����A������	

I detta exempel av icke fungerande hyperlänkar finns det inte någon större
bakomliggande organisation eller värd i URLen, som kan ge oss vidare ledtrådar för  att
få åtkomst till rätt resurs. URLen innehåller dessutom  tilde-tecknet (~) vilket tyder på
att det är en hemkatalog tillhörande en viss datoridentitet och den bakomliggande
organisationen har därmed inte samma möjlighet och behov till kvalitetskontroll. Vi
gissar på att webbresursen har tagits bort, medan den bibliografiska posten innehållande
en icke fungerande URL fortfarande finns kvar i NetSök. Den bibliografiska posten i
NetSök ger oss dock vissa ledtrådar och termer för vidare sökningar, men eftersom det
handlar om en personlig resurs undrar vi om webbresursen överhuvudtaget borde ha
tagits med i NetSök. Det är förstås svårt att i alla lägen avgöra vilka sidor som kommer
att försvinna eller är mer stabila.

�� ��#?��		#=AA�����	�����������
A�	����������	
�
Denna URL fungerade inte vid något av våra testtillfällen. Vi fann efter några sökningar
att vi kunde få åtkomst till rätt resurs genom att förkorta postens URL till
�		#=AA�����	�����������
A.�Vi ställer oss dock frågande till om denna URL hade
fungerat även vid tillfället då sidan togs med i NetSök.

�� ��*?��		#=AA������F�����������0#AE������A���9��	
�
Denna URL fungerade inte vid något av tillfällena vi testade länken. Efter att ha försökt
förkorta adressen till följande URL �		#=AA������F�����������0#A�fann vi att denna
resurs innehåller japanska tecken och i detta fall kunde inte en kortare URL hjälpa oss
att spåra till rätt resurs eftersom vi inte kan japanska och våra datorer inte har stöd för
japanska tecken.
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�� ��,?��		#=AA�����������A���9���#
I detta exempel kunde vi inte ens finna resursen med hjälp av sökning på enbart
domännamn. Genom sökning i Google såg vi den cachade105 filen av �����������, en
Stockholmsguide, och där stod att ”det var dags för Rival att tacka för sig”. Tyvärr finns
URLen kvar i NetSök och ingen hänvisning sker från �����������.

�� ��"? �		#=AA�������������	���A������	A�������
A�������
��	
�
Här har ytterligare en större organisation ändrat på sökvägen i sin URL. Vi kunde dock
hitta till rätt sida eftersom domännamnet är välkänt för oss. Den nya URLen är som
följer: �		#=AA�������������	���A������	A�������
A���9��	
�,�men tyvärr står den gamla
URLen kvar i NetSök.

�� ��.?��		#=AA�����F�������A
Detta exempel var intressant på det sättet att vi inte kunde hitta en cachad fil genom
sökning i Google, och svårt blir det att gå tillbaka i sökvägen eftersom domännamnet är
kort och koncist. Denna resurs är dessutom ����,�vilket skulle tyda på en rätt stabil
resurs, men undantag verkar finnas. Detta är ett exempel som gör att man måste vara rätt
försiktigt med att göra generella antaganden om att vissa URLer alltid är stabilare än
andra.

�� ��/?��		#=AA����	�����A�����������#
Inte heller denna URL fungerade vid något av våra utvärderingstillfällen. Här kan vi
konstatera att denna URL istället skulle kunna ha varit �		#=AA����	�����A,�eftersom
denna länk leder till huvudsidan för norska TV2. Här kan vi återigen påpeka att en URL
endast innehållande domännamn hade varit stabilare och att vi på så sätt hade fått
åtkomst till resursen vid alla våra utvärderingstillfällen.

�� ��+?��		#=AA���������A	�������A
Denna URL skall leda till en tidning i elektronisk form hos värden ���������. Tyvärr
verkar det som om tidningen har upphört, eftersom vi inte fann något resultat efter
sökning på ���������. Vi anser, att posten därmed borde tas bort från NetSök.

�� �)?��		#=AA��������8������A��8��A��	��������
Denna URL för oss till en tom sida, vi möts alltså inte av något felmeddelande, men inte
heller av någon information eller vidare hänvisning. Detta resultat fick vi vid våra
samtliga utvärderingstillfällen. Vi kunde hitta en eventuell rätt URL genom att använda
adressen �		#=AA��������8������A�och därifrån klicka oss vidare till olika sidor tills vi
hamnade på �		#=AA���"��	����������������
A������������	
�,�som vi tror kan vara
rätt sida.

Sammanfattningsvis vill vi framhäva, att många av webbresurserna i denna grupp var
inaktuella vid våra testtillfällen på grund av förändringar i URLerna. Oftast handlade det
om små förändringar och trots att det inte ofta skedde någon hänvisning från den gamla
URLen, kunde vi ofta hitta den förmodade webbresursen. Vi antar, att endast ett fåtal
nekade åtkomster har orsakats av att webbresurserna har försvunnit helt från webben.
                                                
105 I Googles söktips står följande beskrivning av vad en cachad länk är:
”Efter webbadressen följer en cachad länk. Om du klickar på denna länk visas innehållet av webbsidan vid
den tidpunkt då vi indexade den.” Källa: http://www.google.com/intl/sv_ALL/help.html#K
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2��� ���������
������������������	�����	�"�������	���"�����

�� �#0:��		#=AA�����������A
Denna resurs fungerade alltså vid det andra och det tredje utvärderingstillfället. Vi vill
gissa på att orsaken till den brutna länken vid det första utvärderingstillfället beror på att
det kan vara ett tillfälligt fel i servern eller något annat tekniskt fel.

�� �#�? �		#=AA�������
�����������	������A
Denna URL fungerade igen vid det andra och även vid det tredje testtillfället. Vi tror att
det även i detta fall kan handla om ett tillfälligt tekniskt fel.

�� �##?��		#=AA�������	�����	������	A
Denna URL fungerade inte vid det första utvärderingstillfället, men vid det andra och
tredje testtillfället skedde en automatisk hänvisning till en ny URL:
�		#=AA�������������A.�Första gången som vi testade URLen fanns inte denna funktion. I
detta fall har värden själv sett till att man dirigeras direkt till den rätta resursen trots att
man använder den gamla URLen i webbläsarens adressruta. Här tycker vi att det kan
vara viktigt att påpeka hur betydelsefullt det är att den som publicerar något på webben
känner ansvar för att hålla sin adress aktuell och resursen tillgänglig för en användare.

�� �#*?��		#=AA������	��8����������
A����	������	
�
Denna länk fungerade inte vid det första testtillfället, men fungerade under de
kommande två tillfällena. Intressant i detta fall är att vi hade testat två liknande URLer
som dock fungerade vid samtliga utvärderingstillfällen, nämligen  �		#=AA������	��8
����������
A��	�����	
��och��		#=AA������	��8����������
A������	
�.�Detta tror
vi kan tyda på att filen ����	������	
�, av någon anledning inte fungerade just vid det
tillfället som vi ville åt webbresursen. Däremot fungerade domännamnet ������	��8
����������
, vilket stärker påståendet i kapitel två att om man endast har
domännamnet i URLen finns större möjligheter för en lyckad återvinning. En van
användare hade troligtvis gått till sidan ������	��8����������
�och därifrån sökt sig
vidare eller provat vid ett senare tillfälle. I många fall är emellertid en åtkomst viktig
just vid det speciella tillfället och inte vid någon senare tidpunkt.

�� �#,? �		#=AA������	���A�����A#����	A����A�������	

Här har URLen ändrats i den bibliografiska posten redan till det andra
utvärderingstillfället. Vi kunde alltså komma åt webbresursen vid de senare
testomgångarna. Återigen vill vi påpeka att ändringar sker i sökvägarna även hos
organisationer såsom Sveriges Television.

�� �#"? �		#=AA������	����	����A
Från och med det andra testtillfället lyckades vi komma åt webbresursen via den URL
som stod i den bibliografiska posten i NetSök. Förklaringen till varför vi misslyckades
vid den första utvärderingen står att läsa på sidan, nämligen: ”Webhotellet vi låg hos har
upphört och sålt sina konton till ett annat hotell. På grund av detta har det inte gått att
komma in på alternativ.nu den senaste tiden”. I samband med sådana här fall betonar vi
vikten av testande av länkar vid åtskilliga tillfällen så att inga länkar som tillfälligt inte
fungerar tas bort.
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�� �#.?��		#=AA����	�����A
Denna URL hänvisar oss automatiskt till en ny sida från och med den andra
testomgången, nämligen: �		#=AA�����	���A���9���	
� (Specialpedagogiska Institutet).
Därifrån måste man själv klicka sig vidare till rätt webbresurs som har följande URL:
�		#=AA����	�����A���9���	
�.�Här blir allting lite tvärtemot vad som varit fallet i våra
tidigare exempel, eftersom den korta URLen bestående endast av domännamnet inte
längre ger åtkomst till resursen, utan en ny längre URL har blivit aktuell. Förändringar
sker alltså och här har webbredaktören känt ansvaret och lagt in en hänvisning, för att på
så sätt se till att även de som har angivit den gamla URLen som adress, kommer att få
åtkomst till resursen.

�� �#/? �		#=AA��������	�������
A
Här har vi ett exempel på en URL som fungerade vid det första testtillfället, men inte
vid det andra, men återigen under det tredje testtillfället. Detta tycker vi tyder på att ett
tillfälligt tekniskt fel kan ha orsakat den nekade åtkomsten under den andra
utvärderingsomgången.

�� �#+? �		#=AA��	������
A���	���
Denna post i NetSök gäller en webbresurs med titeln ”The Festival zone.com 2000”.
Vid det andra testtillfället då länken var inaktuell försökte vi att komma åt webbresursen
genom att förkorta sökvägen i URLen och provade följande adress:  �		#=AA��	������
A.
Denna URL leder till en sida för festivaler för år 2001 med titeln ”The Festival Zone”.
Vid det tredje utvärderingstillfället hade en hänvisning dykt upp på den ursprungliga
sidan: �		#=AA��	������
A���	���A, där det står att sidan flyttats och man istället kan
använda  URLen �		#=AA	�����	���F������
A�för att få åtkomst till resursen. I detta
exempel har alltså flera olika URLer varit gällande och bytts under en relativt kort
tidsperiod. Detta påminner oss om att vara uppmärksam på dynamiska webbresurser
som kan var bundna till vissa tillfällen eller år och eventuellt undvika att ha med sådana
i en relativt statisk katalog.

�� �#)? �		#AA
����
���A���������	

Denna URL som fungerat under de två första testtillfällen fungerade inte under det sista
tillfället. Då vi klickade på URLen i denna post kom vi till en webbsida där texten var
på ryska, och URLen i webbläsarens adressruta blev följande:
�		#=AA����
����
���A<?����B-?>?*J��K�;L�!�		#=AA����2�@���A2�@��A��	���A
��!!���<)��#B
GK	B�!!!G�B)?. Vi förmodar, att det handlar om något problem
med den sista filen, som kanske kan ha med den engelska versionen av webbsidan att
göra. För oss innebär detta dock att länken på ett sätt är inaktuell eftersom ryska inte är
ett språk som vi förstår. Antagligen handlar det om något tillfälligt fel, men denna sida
är återigen ett exempel på webbsidors olika föränderligheter.

�� �*0? �		#=AA������		�	����9���������A
Då vi klickade på denna URL vid det tredje utvärderingstillfället dök det upp ett fönster
där vi skulle skriva in lösenord för att kunna komma åt webbsidan. I posten i NetSök har
inte vi fått något lösenord och därmed var webbresursen oåtkomlig för oss.
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�� �*�? �		#=AA������
�����A�#A
I detta exempel tror vi att den nekade åtkomsten kan bero på ett tekniskt fel, eftersom vi
inte fick något felmeddelande om att sidan inte fanns, utan den kunde helt enkelt inte
öppnas, ingenting hände. Troligtvis kommer länken att vara aktuell snart. Återigen kan
man dock påminnas om webbresursers instabilitet som kan bero på olika faktorer. I det
här fallet är en nekad åtkomst med ganska hög sannolikhet oberoende av URLen.
Återkommande regelbundna kontroller kan belysa om sidan verkligen är helt borta eller
att URLen har förändrats och sådana faktorer bör beaktas innan posten tas bort ifrån
NetSök.

�� �*#? �		#=AA����
�0��
��
����A#��A
�0�
����#��
I detta sista exempel gissar vi att den inaktuella URLen kan bero på att pdf-filen tagits
bort, men vi tror emellertid att det handlar om något tekniskt fel eftersom vi inte heller
fick svar med hjälp av följande URLer; �		#=AA����
�0��
��
����A�och
�		#=AA����
��
����A.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i de flesta av dessa fall, vad gäller en nekad
åtkomst vid något av tillfällen, handlar det om olika tekniska fel. Någon URL i denna
grupp hade dock ändrats och en del hade fått en hänvisning till en ny URL under våra
testtillfällen.
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" *����������������&�����&�������$�����$������
��'����&���������

Vi kunde rätt så snabbt konstatera att vi hittat både relativt korta URLer med en större
bakomliggande organisation som värd som inte fungerade och att en del URLer med
långa sökvägar fungerade. Vad som ändå kan påpekas är att i många fall ändrades
sökvägen, d.v.s. den senare delen av URLen, medan domännamnen var desamma. Med
detta som bakgrund vill vi påstå att URLer innehållande endast ett domännamn skulle
vara stabilare än URLer innehållande ett domännamn och en rad underfiler. Vad vi
också vill påpeka här är att vi ofta efter vidare sökningar med hjälp av sökmotorer eller
stegvis förkortande av URLerna, till slut hittade rätt webbresurser. I de fall då en
inaktuell URL innehöll en IP-adress var en vidaresökning omöjlig för oss med hjälp av
URLen, men den bibliografiska posten kunde dock ge oss vidare uppgifter.

När det gäller de totalt 35 olika URLer i LIBRIS och NetSök med nekad åtkomst till
respektive webbresurs vid något av utvärderingstillfällena 2002-03-08, 2002-03-09,
2002-03-25, 2002-03-26, 2002-04-08 och 2002-04-09 är det ca 25,7 % av URLerna som
innehåller toppdomänen ���
, 51,4 % av URLerna innehåller en toppdomän med
landsbeteckning, 8,6 % av URLerna innehåller toppdomänen ����, 5,7 % av URLerna
innehåller toppdomänen ��� samt att 2,9 % av de innehåller ���	 och 5,7 % av URLerna
innehåller ett IP-nummer.

Av URLerna med nekad åtkomst till respektive webbresurs är det ca 14 % av URLerna
som består av endast protokoll och domännamn, resterande 86 % har en eller flera
underfiler. Värt att nämna är också att ca 8,6 % av de inaktuella URLerna innehåller
tildemärket. I figuren på nästa sida redovisas fördelning av domäner hos inaktuella
URLer i LIBRIS och NetSök i jämförelse med fördelningen av domäner i vårt urval i
LIBRIS respektive NetSök.
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Fördelning av domäner hos inaktuella URLer i jämförelse med 
domänfördelningen i det totala urvalsunderlaget
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Som man kan utläsa av figur 2 genom att studera de svarta staplarna ovan, har de flesta
inaktuella URLerna i vårt urval landsbeteckningar som toppdomäner. De grå staplarna
betecknar alltså hur toppdomänerna i hela vårt urval, inklusive de aktuella och
inaktuella URLerna, har fördelats. Intressant med jämförandet av dessa två staplar är att
���� och ���� inte har några inaktuella URLer utan av de URLer som vi slumpmässigt
valde ut, fungerade varenda en.

Resultatet av vår undersökning visar även att problemet med brutna länkar är större i
den via webben fritt tillgängliga databasen LIBRIS och att inte några förändringar skett i
URLerna mellan våra utvärderingstillfällen. Majoriteten av de webbresurser som
katalogiserats och registrerats i LIBRIS utgör innehållsmässigt relativt stabila
webbresurser såsom vetenskapliga tidskrifter och forskningsrapporter.
Universitetsbiblioteket i Lund och Handelshögskolans bibliotek i Stockholm är de som
lagt in det mesta av det material som finns i vårt stickprov.

När det gäller NetSök är problemet med brutna länkar inte så stort. Förändringar har
skett mellan våra utvärderingstillfällen, några URLer har tagits bort, en del har lagts till
och några av URLerna var tillfälligt ur funktion vid något av våra utvärderingstillfällen.
När det gäller LIBRIS finns det alltså ingen automatisk och regelbunden kontroll av
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URLer, vilket används i NetSök. Resultatet av vår undersökning visar att en automatisk
kontroll av URLer vid bestämda tidpunkter minskar risken för brutna länkar, men att
problemet trots allt är svårt att kringgå helt, eftersom tekniska och tillfälliga faktorer kan
påverka tillgängligheten för en viss webbresurs. Tillgången till NetSök är alltså
avgiftsbelagd och flera bibliotek har köpt licens som gör att ganska många människor
kan få tillgång till tjänsten. Genom att avgiftsbelägga en tjänst borde kraven också bli
större när det gäller åtkomst till resurser.
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. ���$��������&���!���$���&�

De resultat som vi har fått fram i vår magisteruppsats kan sägas vara resultat som kan ge
en inblick i problematiken kring URLer som åtkomstmetod för webbresurser. Vår
undersökning är inte så bred och så omfattande material- och tidsmässigt att vi kan
frambringa några generella antaganden av vad som exempelvis kan vara en mindre
varaktig URL. Både i vår resultatlista över de icke fungerande länkarna och i listan över
alla länkar som vi testade (se bilagorna 1 och 2) återfinns URLer, vilka med
utgångspunkt från tidigare forskning (som redovisats i avsnitt 2.1) skulle kunna antas
vara stabila. En säker åtkomst verkar inte alla gånger kunna avgöras i förväg genom att
titta på vem som står bakom webbresursen men domännamnet kan i vissa fall vara
vägledande.

Vad vi ändå vill påpeka är att URLer är föränderliga oavsett utseende. Utifrån det
faktum att vår undersökning visat på att tillförlitligheten kan öka avsevärt med en
regelbunden tillsyn, bl.a. regelbundna länkkontroller, kan vi utifrån vår undersökning
bedöma URLer som ett relativt säkert sätt att ge åtkomst till webbresurser. Svar på våra
frågor som ställdes i kapitel 1.4 presenteras nedan och följs av en vidare diskussion
kring problematiken med webbresursers beskaffenhet och URLer som åtkomstmetod.
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Vi tycker att de båda utvalda katalogtjänsterna har lyckats underhålla sina kataloger på
ett relativt bra sätt. NetSök, som har automatiska kontroller av sina URLer, har dock
lyckats bättre, vilket kan betonas i de sammanhang, då bl.a. regelbundna länkkontrollers
betydelse diskuteras.

Våra resultat överensstämmer i stora drag med bl.a. Koehlers (se kapitel 2.1.1ff)
undersökningsresultat om URLers beskaffenhet. Olika tekniska fel kan medföra en
webbresurs temporära försvinnande samt att en del resurser faktiskt försvinner helt,
vilket vi även såg i vår undersökning. Enligt Koehler var de mest stabila resurserna
sådana som innehöll endast ett domännamn och protokoll. Efter vidare sökningar vid
flera tillfällen, då vi hade med inaktuella länkar att göra, såg vi ofta att vi skulle ha fått
åtkomst till en indexsida eller navigationssida om URLen i den bibliografiska posten
endast hade innehållit protokoll och domännamn.
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Vi kunde se gemensamma nämnare hos de inaktuella URLerna och dessa egenskaper
överensstämde även med andra undersökningar som gjorts, t.ex. av Koehler vid flera
tillfällen. Detta kan alltså ha en viss betydelse i det skedet då webbsidor väljs ut till
kataloger och länksamlingar och då en URL utgör åtkomstmetoden. Väljer man ut
URLer som på förhand räknas vara beständiga, är sannolikheten större att de är aktuella
en längre period och därmed kan katalogens eller länksamlingens värde öka.
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Liksom i Koehlers undersökningar visade resultatet av våra utvärderingar att det i
många fall är URLer med toppdomänen ���
 som försvann relativt snabbt. I vår
undersökning dominerade URLer innehållande en landsbeteckning i domännamnet de
inaktuella länkarna. Orsaken till detta tror vi kan bero på att det handlar om svenska
kataloger där toppdomänen ��� dominerar. De URLer i vårt stickprov som inte gav
åtkomst till respektive resurs var ofta långa och hade en djup struktur med många
underfiler. Det som i vår undersökning ställde till problem i NetSök var att URLer
tillfälligt inte gav åtkomst till respektive webbresurs eller togs bort. I Koehlers
undersökningar var det 56,8 % av URLerna som tillfälligt inte var tillgängliga vid ett
mättillfälle och 30,6 % som inte var tillgängliga vid tre mättillfällen. Resultaten av vår
undersökning ligger närmast resultaten av Juls undersökning (se sid. 21) och här vill vi
framhäva att de undersökta objekten i samtliga fall är bibliotekskataloger i kontrollerade
miljöer. Genom att vi enbart gjort mätningar vid tre tillfällen kan vi med detta resultat i
åtanke inte dra slutsatsen att de URLer i vår undersökning som inte fungerar vid tre
tillfällen kan tas bort utan det kan fortfarande röra sig om olika tekniska och tillfälliga
problem.

Viktigt är, tycker vi, att framhäva de försök som gjorts för att stabilisera webbresurser
och framförallt de varaktiga identifikatorerna vilket skulle kunna diskuteras djupare i
dessa sammanhang.106 När det gäller de mer vanliga resurserna på webben, skulle man
kunna satsa mer på länkkontroll och kanske ännu så länge i viss mån acceptera en viss
föränderlighet i URLer. Eventuellt skulle bara kortare URLer med domännamn kunna
tas med i olika poster t.ex. i NetSök och på något sätt skulle katalogtjänsterna informera
användarna om att URLerna i vissa fall kan kräva vidaresökningar eller att man kan
förkorta URLen.

Detta påstående leder till problematiken med IP-adresser i URLer. I de fall där man inte
kan identifiera värden i URLen är det svårt att försöka spåra rätt resurs. Vi är av den
åsikten, att en URL innehållande en IP-adress kan vara riskabel att ha med i en lista eller
katalog. I vårt urval förekommer två URLer innehållande IP-nummer, båda dessa ger
inte åtkomst till respektive resurs. I sådana fall kan en utförlig katalogpost hjälpa
användaren att hitta den aktuella URLen med hjälp av en sökmotor. Våra utvalda
katalogtjänster erbjuder användarna utförlig information om resurserna. Vidare
sökningar innebär emellertid onödigt arbete och tid. Om användaren ständigt möts av
inaktuella URLer och själv måste utföra vidare sökningar, tror vi att användandet av
katalogtjänsterna minskar och att användarna istället nyttjar någon sökmotor direkt utan
att konsultera en katalogtjänst.

Bakom en säker åtkomst via en URL finns åtskilliga faktorer att begrunda. Först och
främst måste ett urval ha skett där man ska ha tänkt på att ha valt ut stabila resurser. Ett
kvalitetstänkande är således en av de viktigaste faktorerna för att garantera en säker
åtkomst till en webbresurs. Därutöver måste olika användargruppers informationsbehov
beaktas.

                                                
106 Vi tror att en del resurser i LIBRIS med fördel skulle kunna tilldelas någon varaktig identifikator
såsom t.ex. en URN. Webbresurserna i LIBRIS är mer av vetenskaplig och akademisk karaktär än de som
finns i NetSök, vilket kan medföra ett betydelsefullt och varaktigare innehåll. Därmed anser vi att de kan
vara viktiga att kunna få säker tillgång till oavsett lokalisering. Vi menar att många av de webbresurser
som finns i LIBRIS  har ett värde i sig som kan vara förtjänta arbetet och kostnaderna för vad en URN-
organisation kan kräva.
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Webbresurser är redan och kommer att vara betydande, tror vi, för bl.a. biblioteken och
dess användare. De som jobbar på bibliotek måste inse att dessa icke fysiska resurser
kräver lika mycket underhåll som övriga medier om de integreras i bibliotekets
kataloger eller förekommer i någon länklista administrerad av biblioteket. Vanliga
böcker måste gallras, lagas och måste också ibland byta hyllsignum samt att
hyllstädning krävs eftersom böcker stjäls och placeras fel både av bibliotekarier och av
användare. Detta arbete är en naturlig och viktig del av de dagliga biblioteksgöromålen
och här tror vi att kontinuerlig länkkontroll kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Vi vill påpeka att mycket av ansvaret för webbresursers och URLers aktualitet ligger
hos de som publicerar webbresurserna. Det är tämligen svårt för en katalogtjänst att
kontrollera de webbresurser som väljs ut eftersom webbens infrastruktur förändras
kontinuerligt. Trots att man t.ex. ger en webbresurs en URN, en DOI eller en PURL
måste den som lagt ut resursen se till att uppdatera de eventuella förändringarna i
URLen. Större organisationer borde tänka på att dess URLer i många fall hamnar i olika
länklistor och borde därför bland annat tänka på att ha en automatisk hänvisning vid en
förändring i URLerna.
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Biblioteken vill välja ut, ge åtkomst till, organisera och bevara resurser oavsett
medietyp. På webben publiceras nya webbsidor och webbdokument hela tiden.
Samtidigt tas många webbresurser bort, liksom adressen och identifikatorn till
webbsidan, i många fall URLen, kan ändras och många webbsidor kan skifta karaktär
eller innehåll. Dessa faktorer innebär en hel del problem som inte funnits tidigare då
enbart mer statiska objekt organiserats på bibliotek.

Brutna eller döda länkar, som innebär en nekad åtkomst till exempel från en katalogpost
till en webbresurs via en URL, är ett allmänt problem när det gäller webben och är en
viktig aspekt att ta hänsyn till och i möjligaste mån försöka att förhindra när det gäller
att integrera dynamiska webbresurser i en statisk bibliotekskatalog eller i en
länkkatalog. I vårt avsnitt om tidigare studier och förslag till stabilisering av åtkomsten
till webbresurser, sammanfattar vi några undersökningar som gjorts inom
biblioteksområdet och där resurser på webben granskats och resultaten visar att i
samtliga studier finns instabilitet i URLerna.

Huvudsyftet med vår magisteruppsats har varit att göra en utvärdering av i vilken
utsträckning en åtkomst till en webbresurs via en URL, i LIBRIS och NetSök har varit
möjlig eller inte, d.v.s. hur säker en åtkomst från en post till en resurs via en URL är. Vi
har även tittat på gemensamma nämnare för de URLer som inte gav åtkomst till
respektive webbresurs för att kunna utreda om det finns egenskaper i URLer som kan
förutse osäkerhet i åtkomsten för en viss webbresurs.

För att utvärdera LIBRIS och NetSök när det gäller andelen brutna länkar har vi använt
oss av ett kvantitativt tillvägagångssätt. Vi har vid tre olika tidpunkter studerat ett urval
(5 %) av webbresurserna i LIBRIS och NetSök för att på så sätt kunna se om
förändringar har skett när det gäller URLerna, huruvida webbresursernas URLer gav
åtkomst till respektive webbresurs eller inte samt för att studera gemensamma nämnare
för de URLer med nekad åtkomst till respektive resurs.

Vi har även använt oss av skriftliga källor. Utgångspunkten för vår studie har varit att
hämta in så mycket av det förefintliga skriftliga materialet som möjligt och på så sätt
skaffa oss en överblick över området för att sedan kunna genomföra en noggrann
empirisk studie och analysdel och komplettera de kvantitativa utvärderingarna med det
skriftliga materialet.

Resultatet av vår studie visar att instabilitet finns när det gäller URLer som
åtkomstmetod i både NetSök och LIBRIS. Trots att omfattningen av vår undersökning
är relativt liten, vill vi försiktigt dra slutsatsen att URLer i viss utsträckning kan utgöra
ett säkert sätt att ge åtkomst till webbresurser. Vissa egenskaper i URLer, såsom t.ex. att
de innehåller endast ett domännamn, kan innebära mindre instabilitet. Om detta
uppmärksammas kan ytterligare en säkrare åtkomst i kataloger och länklistor ges. Vi
anser att en regelbunden länkkontroll krävs för bästa möjliga resultat och en säker
återvinning av webbresurser.



60

+ ��%��$�����

Under den lärorika tid som vi har arbetat med vår magisteruppsats och då läst i olika
tidskriftsartiklar och i andra dokument om den problematik som föreligger vid
organisation av webbresurser och länkunderhåll därav, har vi tänkt på vad som
ytterligare kan studeras. Vår uppsats behandlar ämnet ur en ganska snäv vinkel beroende
på att det bara är en magisteruppsats vi har att göra med och framförallt är tiden knapp
för att kunna göra mer omfattande och breda undersökningar, inte bara på nationell nivå
utan även på ett internationellt plan.

Vi tycker att det hade varit intressant att studera URLer i LIBRIS och NetSök även
under en längre tidsperiod än den som föreligger för magisterkursen och då även utöka
urvalet eller göra en totalundersökning. Därmed skulle man kanske kunna bestämma
vilka webbresurser som kan vara ”mer värda” att lagra och eventuellt tilldelas en unik
identifikator.

Vi anser att det också hade varit intressant att studera hur olika bibliotek i olika länder
valt att hantera och tillgängliggöra webbresurser och göra en jämförelse mellan de olika
lösningarna och fundera på för- och nackdelar med dessa. Problematiken med
webbresurser berör hela världen och olika gemensamma lösningar skulle hjälpa alla,
både de som tillhandahåller och underhåller olika samlingar, webbresurser eller erbjuder
källorna till en uppsats i elektronisk form och de som vill komma åt en webbresurs.
Pressen på bl.a. biblioteken ökar i och med att de ska kunna erbjuda stabila resurser
oavsett medietyp, snabbt, enkelt och billigt. Webbresurser har många flexibla
egenskaper och vi anser att det är viktigt att försöka hitta lösningar för stabilisering av
adresserna och till följd därav möjliggöra en stabilare återvinning.

I vår magisteruppsats har vi översiktligt presenterat olika sätt för identifikation av
webbresurser. Få djupa analyser av de varaktiga identifikatorerna har gjorts och man kan
inte förutse vilka av dem som verkligen kommer att slå igenom och fungera bra i
framtiden.

Vi tycker att exempelvis en studie, där åtkomst till webbresurser sker via URLer
innehållande en IP-adress, skulle vara intressant att utföra.

Vi menar, att detta är speciellt viktigt i sammanhang då webbresurser ska organiseras
bl.a. av biblioteken för olika ändamål, att inte bara biblioteks- och informationsvetare är
kopplade till detta forskningsområde utan även att andra discipliner måste integreras.
Framförallt är det betydelsefullt att forskare inom system- och datavetenskap och
informationsteknologi också kan dela med sig av sina kunskaper inom det här området.
Dagens utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap bör ge en förståelse för
olika tekniska miljöer, men det är ändå specialisterna som har de rätta kunskaperna i den
komplexa och ständigt förändrande datorvärlden. Allra bäst vore ett fungerande
samarbete mellan dessa discipliner, där biblioteks- och informationsvetarna samt
system- och datavetarna tillsammans kunde forska inom problematiken som föreligger i
vår magisteruppsats.
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20 The dynamics of capital structure http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0440.htm
70 Oideion http://iias.leidenuniv.nl/oieion/
118 Are sons and daughters substitutable http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0397.htm
152 Legal services industry yearbook http://search.epnet.com
201 Furniture industry yearbook http://search.epnet.com
228 Cote d’Ívoire country monitor http://search.epnet.com
301 Asian theatre journal http://muse.jhu.edu/journals/asian_theatre_journal/
317 Payments in kind http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0397.htm
326 Trinidad & Tobago country monitor http://search.epnet.com/ehost/login.html
339 Economics without markets http://swopec.hhs.se/umnees/abs/umnees0517.htm
342 American speech http://muse.jhu.edu/journals/american_speech/
346 Thomson's international banking regulator http://epnet.com/ehost/login.html
348 Textile world http://epnet.com/ehost/login.html
352 Telecom Asia http://epnet.com/ehost/login.html
358 Tech directions http://epnet.com/ehost/login.html
366 Survey of current business http://epnet.com/ehost/login.html
376 Steel times international http://epnet.com/ehost/login.html
410 Satellite communications http://epnet.com/ehost/login.html
431 Rural cooperatives http://epnet.com/ehost/login.html
474 Public finance review http://epnet.com/ehost/login.html
481 Project management journal http://epnet.com/ehost/login.html
512 Pensions & investment http://epnet.com/ehost/login.html
559 National real estate investor http://search.epnet.com
581 Journal of entrepreneurial & small firm management http://search.epnet.com
596 Journal of international affairs http://search.epnet.com
636 Journal of post Keynesian economics http://search.epnet.com
643 Journal of retail banking services http://search.epnet.com
653 Journal of world business http://search.epnet.com
673 Accounting horizons http://search.epnet.com
679 American demographics http://search.epnet.com
710 Journal of economic literature http://search.epnet.com
722 Journal of applied statistics http://search.epnet.com
733 Journal of chemical information and computer sciences http://pubs.acs.org/journals/jcisd8/index.html
736 Journal of optics. B : Quantum and semiclassical optics http://www.iop.org/EJ/S/3/99/?MIval=journal&key=1

464-4266
739 Analyst http://www.rsc.org/is/journals/current/analyst/anlcon.

htm
757 The journal of derivatives http://search.epnet.com
772 Military & aerospace electronics http://search.epnet.com
776 Mergers & acquisitions http://search.epnet.com
783 Massachusetts CPA review http://search.epnet.com
784 Marketing tools http://search.epnet.com
824 Investment dealer's digest http://search.epnet.com
842 Estimating intrahousehold allocation in a collective

model with household production
http://swopec.hhs.se/umnees/abs/umnees0495.htm

871 Institutional investor http://search.epnet.com
874 Innovation http://search.epnet.com
903 High yield report http://search.epnet.com
918 Industrial management http://search.epnet.com
943 Chemical & engineering news http://pubs.acs.org/cen/index.html
955 Foundry management & technology http://search.epnet.com
956 Foundry international http://www.epnet.com/ehost/login.html
989 Gynecologic and obstetric investigation http://www.karger.com/journals/goi/goi_jh.htm
1035 Getting results- for the hands-on manager http://www.epnet.com/ehost/login.html
1036 The valuation relevance of voluntary disclosures http://swoba.hhs.se/hastba/abs/hastba1999_009.htm
1041 Asymmetric shocks and policy responses http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0295.htm
1056 Toxicological sciences http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/toxs

http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/toxs
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1057 AZM, Arizona business http://www.epnet.com/ehost/login.html
1061 Pulmonary pharmacology http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/pulp

http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/pulp

1076 Export today http://search.epnet.com/
1085 European planning studies http://search.epnet.com/
1093 Environmental policy & law http://search.epnet.com/
1094 Entrepreneurship theory & practice http://search.epnet.com/
1096 Enterprise/Salt Lake City http://search.epnet.com/
1097 Engineering economist http://search.epnet.com/
1100 Seminars in the neurosciences http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/smns

http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/smns

1111 Theoretical population biology http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/tpbi
http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/tpbi

1142 America’s network http://search.epnet.com/
1146 Economic review http://search.epnet.com/
1162 Pesticide biochemistry and physiology http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/pest

http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/pest

1163 Organizational behavior and human decision processes http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/obhd
http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/obhd

1199 Learning and motivation http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/lmot
http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/lmot

1203 Journal of urban economics http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/juec
http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/juec

1213 Discount merchandiser http://search.epnet.com/
1308 Journal of housing economics http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/jhec

http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/jhec

1362 Journal of chemical thermodynamics http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/jcht
http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/jcht

1373 Information and computation http://www.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/inco
http://www.europe.idealibrary.com/cgi-
bin/links/toc/inco

1419 CFO : the magazine for chief financial officers http://search.epnet.com/
1444 Growth and government http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0275.htm
1486 Estimation in integer-valued moving average models http://swopec.hhs.se/umnees/abs/umnees0477.htm
1489 A nonlinear time series model of El Niño http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0263.htm
1494 Historical evidence on business cycles http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0255.htm
1554 The effects of redistibution on occupational choice and

intergenerational mobility
http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0239.htm

1585 Experiments in fluids http://link.springer.de/link/service/journals/00348/ind
ex.htm

1598 Notices of the American Mathematical Society http://www.ams.org/notices/
1638 Oecologia http://www.link.springer.de/link/service/journals/004

42/index.htm
1667 Bulletin of environmental contamination and toxicology http://www.link.springer.de/link/service/journals/001

28/index.htm
1702 Romania http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0067.htm
1709 Price signals quality http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0060.htm
1718 On the value of changes in life expectancy http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0051.htm
1729 Public debt management and the term structure of

interest rates
http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0148.htm

1739 The survival of new products http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0138.htm
1758 Measuring income-related health inequalities in Sweden http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0120.htm
1792 Modern Judaism http://muse.jhu.edu/journals/modern_judaism/
1794 Milton quarterly http://muse.jhu.edu/journals/milton_quarterly/
1805 Journal of modern Greek studies http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_gree

k_studies/
1811 American journal of mathematics http://muse.jhu.edu/journals/american_journal_of_ma

thematics/
1812 Income redistribution within the life cycle versus

between individuals
http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0197.htm

1893 Pack Nordica http://194.218.239.2/Packnet/packnordica/1packnordi



69

ca.html
1935 Dagens arbete [ http://www.dagensarbete.se/
1978 Journal of micromechanics and microengineering http://www.iop.org/EJ/S/3/357/?MIval=journal&key=

0960-1317
1986 Brandweek http://search.epnet.com/
1996 Microbased time series analysis http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0041.htm
2001 Microbased time series analysis http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0036.htm
2004 The regulation of corporate acquisitions http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0033.htm
2060 Leadership quarterly http://search.epnet.com/
2062 LAN : Life Association News http://search.epnet.com/
2072 Background notes on countries of the world http://search.epnet.com/
2079 Brookings papers on economic activity [ http://search.epnet.com/
2128 Meddelanden från Statens musikbibliotek http://www.musik.uu.se/ssm/stmonline/vol_1_1/Holm

.pdf
http://www.musik.uu.se/ssm/stmonline/vol_1_1/Holm
.html
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26 Adult children online resource page http://www.intac.com/~woy/drwoititz/source.htm
27 Aecportico http://www.aecportico.com/Default.shtm
33 African American Literature & History http://www.academicinfo.net/africanam.html
49 Alapage.com http://www.alapage.tm.fr/
71 The American Civil War http://homepages.dsu.edu/jankej/civilwar/civilwar.htm
77 The American Revolution http://www.asindexing.org/site/
88 Digital Librarian: History http://www.digital-librarian.com/history.html
92 Anglican Links http://www.makarios.nu/angl.shtml
101 Anesthesia and Analgesia http://www.mic.ki.se/Diseases/e3.html
106 AOL search http://search.aol.com/
141 Bacterial infections and mycoses http://www.mic.ki.se/Diseases/c1.html
169 Biblioteche europee http://wwwbiblio.polito.it/it/documentazione/biblioeu.html
174 Bibliotek.se http://www.bibliotek.se/servlet/session.Search?form=simple
191 Bicentennial conference on bibliographic control for

the new millennium
http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/recommendations.html

197 The Bio-web http://cellbiol.com/
223 Books & Books collecting http://www.trussel.com/f_books.htm
310 Complete listing http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Literature/Authors/Literar

y_Fiction/Complete_Listing/
311 Computer Education, training & Tutorial Resources http://www.intelinfo.com/
351 Danske elektroniske tidskrifter http://www.sb.aau.dk/dk_tss/dk_tssset1.htm
357 Databasen multimedia http://www.ljudochbildarkivet.se/netahtml/mumesok.htm
360 Databasen svensk folkmusik http://www.ljudochbildarkivet.se/netahtml/folkhome.htm
373 Developing nation initiatives http://www.library.yale.edu/~llicense/develop.shtml
408 Economics working paper archive http://econwpa.wustl.edu/
419 The electronic African bookworm http://www.hanszell.co.uk/navtitle.htm
433 Electronic textservice http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/ets/offsite.html
436 Electronic texts and primary resources http://www.digital-librarian.com/electronic.html
452 Engineering electronic library Sweden http://eels.lub.lu.se/
455 Environmental Journals & Newsletters http://www.lib.kth.se/~lg/swejourn.htm
482 Existensialism and Albert Camus http://members.aol.com/KatharenaE/private/Philo/Camus/camu

s.html
494 Filosofi http://www.hedbergska.sundsvall.se/fs/
507 Fokus Nordirland http://www.inetmedia.nu/fokus/nordirland.shtml
508 Folkbiblioteken.fi http://www.kirjastot.fi/index.asp?languageid=2
509 Folkbildning http://www.kur.se/kur/lop_mod_keyword.asp?id=64
515 Forskerskrivebordet http://forskerskrivebordet.hum.sdu.dk/
543 Föreningen Sveriges Sändareamatörer http://www.svessa.se/
621 Hinduismresurser på nätet http://www.bahnhof.se/~evah/
622 Helsingfors Universitetsbibliotek http://www.lib.helsinki.fi/svenska/index.htm
634 History http://www.finesite.webart.ru/cyberguide/history/history.htm
648 History Resources http://www.ipl.org/ref/RR/static/hum30.00.00.html
649 Homelands http://www.visi.com/~homelands/
650 Homeopathy home http://www.homeopathyhome.com/
654 How deep can they go? http://seawifs.gsfc.nasa.gov/OCEAN_PLANET/HTML/titanic.h

tml
679 Intermedia.nu http://www.inetmedia.nu/
685 Information http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm
688 Information R.net http://informationr.net/
694 Institut de information scientificque et technica http://form.inist.fr/public/eng/conslt.htm
704 IFLAnet http://www.ifla.org/
723 Internet Resources for Language Teachers and

Learners
http://www.hull.ac.uk/cti/langsite/

729 The invisible library http://www.invisiblelibrary.com/
756 Joseph Luft´s Philatelic Resources on the Web http://www.execpc.com/~joeluft/resource.html
761 Jubii oplysning http://oplysning.jubii.dk/
769 Jämtland/Härjedalen-länkar http://www.z.lanbib.se/jamtlink.htm
770 Jämtlands län http://www.inetmedia.nu/kommuner/z.shtml
789 Searchable Genealogy links http://www.bc1.com/users/sgl/
800 Kommunadresser L http://www.svekom.se/adr/adrl.htm
829 Kulturtidskriftskatalogen http://www.tvs.se/katalog/
849 Langue francaise http://www.portail.culture.fr/sdx/pic/culture/int/rubrique.xsp?id

=c318
854 Lesezeichen für Deutschlehrende- und lernende http://members.aol.com/artefact/daf-links.html
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857 Lewis Caroll home page http://www.lewiscarroll.org/carroll.html
875 LibWeb http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/
887 Literacy.org http://www.literacy.org/
948 Magazine stacks http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/zfhm/zfhm_na.html
962 Mary Shelly and Frankenstein http://www.kimwoodbridge.com/maryshel/maryshel.shtml
1002 Military history http://www.cfcsc.dnd.ca/links/milhist/
1020 Museums of Russia http://www.museum.ru/defengl.htm
1052 Nervous system diseases http://www.mic.ki.se/Diseases/c10.html
1083 Nordic museum links http://www.umu.se/nordic.museology/NM/Nordmuseer.html
1086 Nordkalotten, Norbotten http://www.luth.se/depts/lib/lankar/nord.html
1097 Det Grønlandske landsbibliotek http://www.katak.gl/
1138 Gardening Launch Pad http://gardeninglaunchpad.com/
1181 Publikationer http://www.itk.mh.se/publikationer/publikationer.shtml
1199 Reading classics gateway http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/lk/Link/
1204 Reference Page http://www.referencepage.com/referencepage.html
1228 Resources for African archeology http://archnet.asu.edu/archnet/regions/africa.php3
1312 Social and human sciences documentation centre http://www.unesco.org/shs/shsdc/index.html
1328 Språkvetenskap på Internet http://spraakdata.gu.se/lb/referens.html
1371 Svensk-amerikansk bibliografi http://www.libris.kb.se/svenskamerikansk.bibliografi.html
1416 The Taoism information page http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/
1436 Theological Resources on the web http://www.georgetown.edu/centers/woodstock/web-theo.htm
1449 Tidskriftsverkstaden Skåne http://www.ltv.se/
1499 Various file formats and how to deal with them http://www.stack.com/
1505 The Victorian web http://www.victorianweb.org/
1526 Välkommen till kristna länkar på Internet   http://www.lightonline.se/lankar/
1548 Web developer’s virtual library http://www.wdvl.com/
1550 Web thesaurus compendium http://www-cui.darmstadt.gmd.de/~lutes/thesauri.html
1554 WebEc: World Wide Web Resources in Economics http://www.helsinki.fi/WebEc/
1558 Wein – hier finden Sie alles über Wein http://www.bellnet.com/suchen/essen/wein.htm
1567 Welcome to PopNet http://www.popnet.org/
1596 ChemDex http://www.chemdex.org/
1657 Allconferences.net http://www.allconferences.net/
1699 Culturekiosque http://www.culturekiosque.com/
1706 Danmarks Radio http://www.dr.dk/
1718 Ekomuseum Bergslagen http://www.ekomuseum.se/
1719 Electric Library presents:encyclopedia.com http://www.encyclopedia.com/
1721 EMPIRES Beyond the Great Wall: The Heritage of

Genghis Khan
http://vvv.com/khan

1728 Eurozine http://www.eurozine.com/
1730 An exploration of modern monsters http://www.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism

.html/Monstrosity/intropage/homepage.html
1732 Fairness an accuracy in reporting http://www.fair.org/
1754 Hallwylska museet http://www.lsh.se/hallwyl/swe/index2.html
1757 Himmelsberga http://www.olandsmuseum.com/
1768 IT-komissionen http://www.itkommissionen.se/index.html
1779 Journal of electronic publishing http://www.press.umich.edu/jep/
1790 Kulturhistoriska museet i Lund, Just nu på Kulturen http://www.kulturen.com/
1795 Kulturnät Kalmarlän http://www.kalmar.regionforbund.se/kultur/
1796 Kulturnät Sverige http://kultur.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds99_20.pdf
1798 Kungl. Vetenskapsakademien, centrum för

vetenskapshistoria
http://www.cfvh.kva.se/

1806 Mediamätning I Skandinavien AB http://www.mms.se/
1817 MTV3 Internet http://www.mtv3.fi/
1822 Museumsnett Norge http://museumsnett.kulturnett.no/
1824 News and journalism http://www.digital-librarian.com/news.html
1825 News.com http://news.com.com/
1832 Nobels fredspris http://www.nobel.no/
1837 Nordiska museet http://www.nordm.se/
1842 The official homepage of Storsjöodjuret http://www.storsjoodjuret.jamtland.se/
1847 Para-Nyt http://www.skeptica.dk/
1853 Pulitzer prizes http://www.pulitzer.org/
1857 Radio Free Europe/Radio Liberty http://rferl.org/
1880 Skansen http://www.skansen.se/
1891 Stiftelsen Kulturarv utan gränser http://www.chwb.org/sve/index.html
1899 Svenska FN-förbundet http://www.sfn.se/
1900 Svenska institutet i Alexandria http://www.swedinstitutealexandria.org/
1907 Sveriges Radio http://www.sr.se/
1916 Tidningen Alba http://www.alba.nu/
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1917 Tidningsstatistik AB http://www.ts.se/Marknad/default.asp
1923 TV 2 Internett http://www.tv2.no/hovedside.asp
1942 Vision (Stockholm) http://www.vision-media.se/prenumeration/prenumeration.asp
1952 Welcome to Guinnes world records http://www.guinnessworldrecords.com/default.htm
1959 Yleisradio http://www.yle.fi/
1970 Nyreligiösa rörelser – en bild av tre sekters ideologi

och verksamhet i Sverige
http://www.teol.lu.se/theologicum/student/papers/anderssonetali
a.html

1973 The atheism web http://www.infidels.org/news/atheism/
1979 Bibeln.se http://www.bibeln.se/
1990 Christian classic ethereal library http://www.ccel.org/
1992 Christus Rex et Redemptor Mundi   http://christusrex.org/www1/icons/cris.html
2001 Druids and paganism http://www.goodnet.com/~merlyn/druid.htm
2050 Nordamerikas indianer http://hem1.passagen.se/hjortfot/indian/index.html
2051 Encyclopedia of the celts http://celt.net/Celtic/celtopedia/indices/encycintro.html
2052 Muslim brotherhood movement http://www.ummah.org.uk/ikhwan/
2075 Reincarnation http://www.spiritweb.org/Spirit/reincarnation.html
2078 Religious cults, sects and denominations http://www.religioustolerance.org/cults.htm
2079 Religious taoism http://www.chebucto.ns.ca/Philosophy/Taichi/religious-tao.html
2124 The witches league for public awareness http://celticcrow.com/
2141 Benedict (Baruch) Spinoza http://www.utm.edu/research/iep/s/spinoza.htm
2145 Centrala försöksdjurnämnden http://www.cfn.se/
2155 Existensialism http://www.tameri.com/csw/exist/
2183 Love Blender http://www.loveblender.com/
2197 www.djuretik.nu http://www.djuretik.nu/
2202 Paideia project on-line http://www.bu.edu/wcp/
2211 Psykologi http://www.hedbergska.sundsvall.se/ps/
2321 Karolinska institutet Neurotec http://www.neurotec.ki.se/
2348 Learning about indigenous people at the Australian

National University
http://www.anu.edu.au/ncds/aborig/

2361 Lunds tekniska högskola, inst. För teknik och
samhälle

http://www.tft.lth.se/

2377 Lunds universitet, Kognitionsforskning http://www.kc.lth.se/
2397 Nordiska hälsovårdshögskolan http://www.nhv.se/
2398 Operahögskolan http://www.operahogskolan.se/
2399 PBL-nätet http://home8.swipnet.se/~w-85217/index.htm
2400 Pedagogiska centralen http://www.pedc.se/
2414 Skola och barnomsorg http://www.svekom.se/skola/index.htm
2424 Specialpedagogik http://www.educ.goteborg.se/usam/pforum/spec/
2426 SISUS http://www.sisus.se/
2465 Umeå universitet inst.för fysik, Lasergruppen http://www.phys.umu.se/laser/
2522 Bakhtin centre http://www.shef.ac.uk/uni/academic/A-C/bakh/bakhtin.html
2564 Ethnologue http://www.ethnologue.com/ethnologue.html
2568 Fisknamn, kalojen nimet, fishnames http://www.ab.fiskarforbund.parnet.fi/fisknamn.htm
2569 Foreign languages for travelers http://www.travlang.com/languages/
2570 Le Français en affaires au Québec et en Amérique

du nord   
http://www.francais-affaires.com/

2592 The Icelandic word bank http://www.ismal.hi.is/ob/index_en.html
2596 International auxiliary languages http://www.geocities.com/Athens/Forum/5037/
2628 Minority languages of Russia on the net http://www.peoples.org.ru/eng_index.html
2629 Des mots et des autos http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/lexiques/auto.htm
2633 NedWeb http://www.ned.univie.ac.at/
2640 OneLook dictionaries http://www.onelook.com/
2690 Svenska akademiens ordlista över svenska språket http://g3.spraakdata.gu.se/saol/
2696 Svenska språknämnden http://www.spraknamnden.se/
2697 Svenska språkteknik http://www.svenska.sics.se/
2704 Top level domains http://www.aldea.com/bluepages/domain.html
2718 Välkommen till Sveriges nationalatlas http://www.sna.se/
2726 Wordreference.com http://wordreference.com/
2730 Zhongwen.com http://zhongwen.com/
2731 Översättarcentrum http://www.algonet.se/~translat/
2732 Översättningar http://www.barile.net/barile/barilenet.nsf/pages/translations.htm
2750 Alfred Jarry http://hamp.hampshire.edu/~ngzF92/jarrypub/commence.html
2751 Anaïs Nin homepage http://stinfwww.informatik.uni-leipzig.de/~beckmann/nin.html
2765 August Strindberg http://www.extrapris.com/strindberg.html
2770 Bakhtin centre http://www.shef.ac.uk/uni/academic/A-C/bakh/bakhtin.html
2774 Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://cervantesvirtual.com/
2775 Biggles http://www.biggles.nu/
2783 Bokfönstret http://www.sr.se/p1/program/bokfonst/
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2785 Bokreporter.com http://www.bookreporter.com/index.asp
2787 A brief chronology of African American literature http://www.accd.edu/sac/english/bailey/aframlit.htm
2801 Comics.com http://www.comiczone.com/
2804 Cyberkids http://www.cyberkids.com/
2812 Dictionary of writers in Mexico http://www.arts-history.mx/literat/li2.html
2821 Engström Albert http://www.lysator.liu.se/runeberg/authors/engstrom.html
2829 Jules Verne misunderstood visionary http://www.sciam.com/0497issue/0497evans.html
2840 Forfatterprofiler http://www.litteraturnet.dk/frameit.asp?dest=http://www.litterat

urnet.dk/danvalg/f_forfindex.asp
2885 International forfatter bibliografi http://www.bibliografi.dk/
2893 Jane Austen http://209.115.212.79/~dawe/austen.html
2900 Jon Fosse http://www.literature2000.org/bergen/no/jon/index.htm
2904 Kalle Anka & Co http://www.disney.se/kalleanka/index2.html
2912 Kerstin Thorvall http://www.albertbonniersforlag.com/200/201.asp?AuthorId=14

21
2916 Kjartan Fløgstad http://www.gyldendal.no/forfattere/gyldendal/flogstad/index.ht

ml
2945 Ulf Lundell – Sveriges största rockpoet http://www.angelfire.com/ab/ulflundell/
2987 Sir V.S. Naipaul http://www.nobel.se/literature/laureates/2001/naipaul-bibl-

s.html
2991 Solstad Dag http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/solstadd.htm
3043 Jan Guillou http://hem2.passagen.se/guillou/?noframe
3048 C.J.L. Almqvist http://spraakdata.gu.se/lb/vittsam/almqvist.html
3076 Dansk nationallitterært arkiv http://www.kb.dk/elib/lit/dan/
3086 19th –century German stories http://www.fln.vcu.edu//menu.html
3115 Anna Maria Lenngren http://hem.passagen.se/minata/bild_31_jan.html
3139 The poetry archives http://www.emule.com/poetry/
3143 Project Runeberg http://www.lysator.liu.se/runeberg/
3202 Archimedia http://www-lib.haifa.ac.il/www/art/archimedia.html
3203 Archinform http://www.archinform.net/start.htm?ID=6b827650b2dcb23f5fa

74cf7b3929fce
3210 Art and craft shows http://www.artandcraftshows.net/
3211 Art crimes the writings on the wall http://www.graffiti.org/
3320 Eric Grate http://www.student.nada.kth.se/~su94-cgr/eric/
3321 Millanimations http://www.millan.net/anims/giffar.html
3335 The festival zone.com 2000 http://www.digitaal.com/festival/
3337 Feven.nu http://www.feven.nu/index2.asp
3353 Franskfilm.nu http://www.franskfilm.nu/
3374 Grafiska sällskapet http://www.grafiskasallskapet.org/
3391 Haddon homepage http://www.rsl.ox.ac.uk/isca/haddon/HADD_home.html
3414 IFPI Svenska gruppen http://www.ifpi.se/
3426 Violin making http://www.centrum.is/hansi/
3450 Leonardo di Caprio http://www.leonardodicaprio.com/
3479 Modigliani http://www.mystudios.com/gallery/modigliani/index.html
3530 Pink Floyd set the controls http://www.tapscott.com/~robp/floyd1.html
3561 Riksutställningar http://www.riksutstallningar.se/
3595 Sinatra http://www.sinatrafamily.com/
3596 Skaneart http://www.skaneart.com/
3610 Statyer i Stockholm http://hemsidor.torget.se/users/a/aamp/index.htm
3611 Stiftelsen Svensk industridesign http://www.svid.se/
3620 Suomalaisen musiikin hakemisto http://www.yle.fi/aanilevysto/firs2/html/index.htm
3629 Svenska musikfestivaler http://www.musikfestivaler.se/
3631 Svenska riksteatern http://www.riksteatern.se/asp/indexframe.asp
3643 Synth site http://www.sonicstate.com/synth/index.cfm
3725 Artefact Internet http://welcome.to/artefact
3726 Assemblage http://www.shef.ac.uk/uni/union/susoc/assem
3750 Hadrians Wall http://www.northumbria-tourist-board.org.uk/hadrian/index.htm
3767 Ordbok sten och brons http://www.historiska.se/collections/ordbok/index.html
3782 SARC stoneage reference collection http://www.hf.uio.no/iakk/roger/lithic/sarc.html
3792 Theban mapping project http://www.kv5.com/intro.html
3798 Welcome to the tour of Olympia http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/site.html
3800 11 September attacks http://europa.eu.int/geninfo/keyissues/110901/index.htm
3802 36 frågor om förintelsen http://motlc.wiesenthal.com/resources/questions/swedish.html
3814 Ancient Egypt http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
3866 A chronology of Russian history http://www.departments.bucknell.edu/russian/chrono.html
3867 Danmark http://www.netg.se/lergym/int/norden/danmark/main.html
3885 Klassiska krigsromaner http://home7.swipnet.se/~w-77833/Index.html
3898 French culture http://www.georgetown.edu/labyrinth/subjects/france/france.ht
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3940 History of Poland http://www.countryreports.org/history//polahist.htm
3955 The industrial revolution http://mars.acnet.wnec.edu/~grempel/courses/wc2/lectures/indu

strialrev.html
3958 Interactive Santa Fe trail http://history.cc.ukans.edu/heritage/research/sft/index.html
3959 Iranian cultural and information center http://tehran.stanford.edu/
4017 Oliver Cromwell http://www.cromwell.argonet.co.uk/
4033 The principality of Monaco celebrates the 700th

anniversary of the Grimaldi…
http://www.monaco.mc/monaco/700ans/

4077 Gustav Vasas liv och leverne http://hem.passagen.se/thureson/gv.htm
4119 The world of the vivkings http://www.pastforward.co.uk/vikings/index.html
4127 Yeltsin Boris Nickolaevich http://www.nns.ru/e-elects/e-persons/eltzin.html
4168 Berlioz society http://www.standrews.u-net.com/BerliozSociety.html
4187 The british monarchy http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp
4189 The Vincent van Gogh gallery http://www.vangoghgallery.com/
4200 Celestial timepiece: A Joyce Carol Oates homepage http://storm.usfca.edu/~southerr/jco.html
4208 The classical Rorschach http://www.phil.gu.se/fu/ro.html
4214 Decameron web http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/dweb/dweb

.shtml
4216 DiLeva http://www.dileva.nu/
4224 Edinburghers - biographies http://lynn.efr.hw.ac.uk/EDC/edinburghers/biographies.html
4226 An Edward Hopper scrapbook http://nmaa-ryder.si.edu/collections/exhibits/hopper/
4303 Günter Grass http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/GrassGuenter/
4316 Henrik Ibsen http://www.hd.uib.no/ibsen/
4338 Internet address finder http://www.iaf.net/
4342 Jamesdean.com http://www.jamesdean.com/
4358 John Steinbeck http://www.ac.wwu.edu/~stephan/Steinbeck/
4359 John Stuart Mill http://www.utm.edu/research/iep/m/milljs.htm
4376 Klas Östergren http://www.albertbonniersforlag.com/200/201.asp?AuthorId=72

4
4390 Kommunadresser: N http://www.svekom.se/adr/adrn.htm
4521 Columbus day http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/holidays/Columbus.html
4522 The Samuel Beckett endpage http://beckett.english.ucsb.edu/
4572 Tom Waits http://www.tomwaits.com/
4588 Waldemarsudde http://www.waldemarsudde.com/
4589 The Walt Whitman Circle home page http://whitman.hypermart.net/
4719 Alt om København http://www.aok.dk/
4720 Andréemuseet http://andree.grm.se/
4727 Argentina http://www.atlapedia.com/online/countries/argentin.htm
4728 Arkitektur för alla http://www.arknet.se/arkitektur
4739 Austria culture net http://www.austriaculture.net/
4771 Bulgaria http://www.atlapedia.com/online/countries/bulgaria.htm
4798 Colonization,decolonisation and integration http://www.uc.pt/Timor/language.htm
4799 Color tour of Egypt http://www.memphis.edu/egypt/egypt.html
4817 Digital city http://www.digitalcity.com/
4828 Egypt – a country study http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/egtoc.html
4831 El Slavador– a country study http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/svtoc.html
4858 Fodors.com http://www.fodors.com/
4884 Gotland http://www.gotland.com/sve/intro_flash.htm
4952 Kuwait– a country study http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/kwtoc.html
4954 Kyrgyzstan– a country study http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/kgtoc.html
5032 Packat och klart http://www.svt.se/falun/packat/arkiv/geogr.htm
5111 Stockholm rival http://www.rival.se/index.asp
5147 Treasures of mount Athos http://www.culture.gr/2/21/218/index.html
5169 Vagabond http://www.vagabond.se/
5204 Vår mörklagda backgrund http://welcome.to/skaaneland
5323 Demokratiutredningen, Demokrati på europeisk

nivå?
http://statsradsberedningen.regeringen.se/propositionermm/sou/
pdf/sou98_124.pdf

5343 Domstolens och förstainstansrättens senaste
rättspraxis

http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv

5358 eLCOSH http://www.cdc.gov/niosh/elcosh/
5370 EurActiv.com http://www.euractiv.com/cgi-

bin/cgint.exe?1&1000=1&tmpl=index
5388 Förenta nationerna http://www.un.org/
5434 Förslag till utjämning mellan kommuner av

kostnader för LSS-verksamhet
http://finans.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds99_72.pdf

5437 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds99_57.pd
f

5444 Kvinnofronten http://www.kvinnofronten.nu/hem.htm
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5534 Kwansaa information center http://www.melanet.com/kwanzaa/
5539 LO i Sverige http://www.lo.se/
5550 Liberala ungdomsförbundet http://www.luf.se/
5614 Palestinagrupperna I Sverige http://www.palestinagrupperna.a.se/
5632 Portalen för juridik http://www.juridik.org/intro.asp
5643 Regeringkansliet inför 2000-talet http://finans.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds98_56.pdf
5658 RHFL http://www.rfhl.se/
5666 Riksåklagaren http://www.aklagare.se/
5672 SAC syndikalisterna http://www.sac.se/
5685 SKTF-tidningen http://www.sktf.se/sktid/
5760 Sysselmannen på Svalbard http://www.sysselmannen.svalbard.no/index_no.htm
5771 Tomtebodaskolans resurscenter http://www.trc.se/

går till:
http://www.sit.se/index.shtml

5793 United nations Cartographic Section web site http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
5825 Valmyndigheten http://www.val.se/index.html
5826 Varning.nu http://www.varning.nu/
5886 AIST http://www.aist.go.jp/
5892 Alla Sveriges kanaler http://kanaler.arnholm.nu/
5942 British horological institute http://www.bhi.co.uk/
5963 China internet update http://www.chinainternetupdate.com/
5994 Deja.com http://www.deja.com/

istället kom:
http://groups.google.com/

6007 Discover Magazine http://www.discover.com/
6138 Information Hallandsås http://www.bastad.se/tunnel/tunnel.html
6164 International www Conference 9 http://www9.org/
6174 The Intranet journal http://www.intranetjournal.com/
6188 Kampanj mot genetisk manipulation http://www.algonet.se/~aakesve/genman/
6191 Klassrum direkt http://www.skolverket.se/skolnet/klassrum/klassrum.html
6214 A history of photography http://www.rleggat.com/photohistory/
6323 Pagina.se http://www.pagina.se/
6340 Profusion http://www.profusion.com/
6353 The reading room http://www.researchbuzz.com/newsstand.html
6476 TASS technology and society science http://www.siti.se/labs/tass/
6495 Top level domains http://www.aldea.com/bluepages/domain.html
6496 Totalförsvarets forskningsinstitut, flygteknik FFA http://www.ffa.se/avdelningar/977217755.html/
6507 Tunnelingonline http://www.tunnelingonline.com/
6546 Cykelfakta http://www.cykelfakta.nu/
6559 Web Wombat http://www.webwombat.com.au/
6585 WHO helmet initiative http://www.sph.emory.edu/Helmets/
6618 Bokförlaget Akvaristen http://www.akvaristen.se/
6628 Alternativ.nu http://www.alternativ.nu/
6639 Arla kokboken http://www.arla.se/index.asp?kokboken=visited
6646 The Avalon project at the Yale law school http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm
6700 Dagligvaruleverantörers förbund http://www.dlf.se/
6730 Elforsk http://www.elforsk.se/
6731 Elmia http://www.elmia.se/
6732 Embroidery directory http://www2.embroiderydirectory.com/directory/index.html
6749 Euron – den nya valutan http://www.euro.fi/svenska/index.html
6750 Euro http://europa.eu.int/euro/html/entry.html
6751 Europages http://www.europages.com/
6782 Flygbåtarna http://www.scandlines.dk/flyvebaade/
6788 For European recovery http://lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/
6789 Forbrugerstyrelsen http://www.fs.dk/menu/f-menu01.htm
6851 Ikebana international http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~ikebana/index.html
6854 Information concerning BSE http://sparc.airtime.co.uk/bse//welcome.htm
6860 Institutet för jordbruks- och miljöteknik http://www.jti.slu.se/
6876 ITaffärer http://www.idg.se/itaffarer/
6883 Kommerskollegium http://www.kommers.se/index.cfm?typ=2
6901 Kommunadresser:U http://www.svekom.se/adr/adru.htm
6947 Metropolis Magazine http://www.metropolismag.com/
6955 Moodys investors service http://www.moodys.com/moodys/cust/default.asp
6988 Icelandic stamps http://www.frimerki.is/vip/
7090 Svenska jägareförbundets kvinnor och jakt http://www.jagareforbundet.se/wilda/
7124 Systembolaget http://www.systembolaget.se/
7183 Välkommen till Allt om trädgård http://www.alltomtradgard.se/
7205 Welcome to megaCalculator http://www.megaconverter.com/Calc/Ca_home.htm
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7212 Working Woman http://www.workingwoman.com/
7223 Älgjakt i Sverige http://www.ppp.se/jakt/
7228 Översättningar http://www.barile.net/barile/barilenet.nsf/pages/translations.htm
7300 Schacknyheter http://schacknyheter.com/
7303 Skateboarding.com http://www.skateboarding.com/
7350 Svenska pistolskytteförbundet http://www.pistolskytte.org/
7388 Skidguiden http://www.skidguiden.se/
7449 The Japanese sword index http://japanesesword.homestead.com/files/nihonto.htm
7501 Math in daily life http://www.learner.org/exhibits/dailymath/
7522 Abisko scientific research centrum http://www.kiruna.se/forskning/ans/
7537 American museum of natural history http://www.amnh.org/
7582 British horological institute http://www.bhi.co.uk/
7603 Converting Fahrenheit to celcius http://www.condoconcepts.com/convers.htm
7641 Forests for life http://www.panda.org/forests4life/index.cfm
7687 Hållbara Sverige http://miljo.regeringen.se/hut/index.htm
7729 Lokalvejret http://www.dmi.dk/vejr/index.html
7733 Lunds universitet elementärpartikelfysik http://www.quark.lu.se/Vaelkommen.html
7749 Miljön i Malmö och världen http://www.miljo.malmo.se/pdf/miljoimov2.pdf
7761 National parks of Costa Rica http://catalog.com/calypso/cr/parks/index.htm
7771 Naturhistoriska riksmuseet cosmonova http://www.nrm.se/cosmonova/
7777 Naturvårdsverket http://www.environ.se/
7779 Netbooks.wiley-vch.de http://www.wiley-vch.de/cgi-bin/netbooks.cgi
7783 NordensArk http://www.nordensark.se/
7784 Nordiska genbanken http://tor.ngb.se/
7794 Ozone action http://www.ozone.org/
7799 Physica scripta on-line http://www.physica.org/
7817 Rovdjur i Norrbotten http://www.bd.lst.se/livsmiljo/naturvard/rovdjur/index.htm
7838 Snörapporten http://www.snorapporten.nu/
7867 Svenska djurskyddsföreningen http://www.djurskydd.org/
7881 Sveriges herpetologiska riksföreningen http://www.swede.com/SHR/welcome.htm
7961 www.parks.it http://www.parks.it/Eindex.html
8002 Borreliaföreningen http://home.swipnet.se/borreliaforeningen/
8021 Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi http://ghan.imt.liu.se/cmt/
8039 Dietist Jaroslava hjälper dig.. http://www.dietist.com/
8082 Homeopathy home http://www.homeopathyhome.com/
8088 Illustrerad vetenskap http://www.illustreradvetenskap.com/200101/iv200101.asp
8128 Medical, pharmacy, psychiatry, dental,veterinary

journals
http://www.priory.co.uk/

8147 Netdoktor.se http://www.netdoktor.se/
8286 Search4science.com http://www.search4science.com/
8229 Tobacco free initiative http://tobacco.who.int/
8300 Aftenposten interaktiv http://www.aftenposten.no/
8351 International Herald Tribune http://www.iht.com/frontpage.html
8364 Motala och Vadstena tidning http://www.motalatidning.se/
8371 Norra Skåne http://www.nsk.se/
8391 Sn.se http://www.sn.se/
8406 Västerviks tidningen http://www.vt.se/
8411 Ålandstidningen http://www.tidningen.aland.net/
8412 Ölandsbladet http://www.olandsbladet.se/
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 :�8��:<��	=�8�8��: 64=
Processing 6448?CCC �9= 6
 :�8��:<��	=�8�8��: 64=
Anchors
Found 0 anchor(s).
Valid anchors!
��:4�<;�
�<����	���:���9���9���B4:
>���
��	����	���������������)���	���	�����������	����������	���	���	��	����
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�

&BB����B�
:
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404 2 The link is broken. Fix it NOW!
501 3 Could not check this link: method not implemented or scheme not supported.

http://www.adm.hb.se/personal/mg/html/adv-css.htm
What to do: The link is broken. Fix it NOW!
HTTP Code returned: 404
HTTP Message: Not found
Lines: 67

http://www.hb.se/bnc/
What to do: The link is broken. Fix it NOW!
HTTP Code returned: 404
HTTP Message: Object Not Found
Lines: 35

javascript:WinOpen(’poesi1.htm’)
What to do: You must change this link: people using a browser without Javascript
support will ��	 be able to follow this link. See the Web Content Accessibility
Guidelines on the use of scripting on the Web and the techniques on how to solve this.
HTTP Code returned: 501
HTTP Message: Protocol scheme ’javascript’ is not supported
Lines: 78

javascript:WinOpen(’poem0.htm’)
What to do: You must change this link: people using a browser without Javascript
support will ��	 be able to follow this link. See the Web Content Accessibility
Guidelines on the use of scripting on the Web and the techniques on how to solve this.
HTTP Code returned: 501
HTTP Message: Protocol scheme ’javascript’ is not supported
Lines: 81
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javascript:WinOpen(’progress.htm%20’)
What to do: You must change this link: people using a browser without Javascript
support will ��	 be able to follow this link. See the Web Content Accessibility
Guidelines on the use of scripting on the Web and the techniques on how to solve this.
HTTP Code returned: 501
HTTP Message: Protocol scheme ’javascript’ is not supported
Lines: 83
Checked 1 document(s) in 9.2s.

W3C checklink Revision: 2.88 (c) 1999-2001 W3C
Written by Hugo Haas. Please send bug reports, suggestions and comments to the www-
validator mailing list (archives).
Check out the documentation. Download the source code from the CVS log.
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����#�- Anglo American Cataloguing Rules

'��� - Book Item and Component Identifier

'�3 - Bibliotekstjänst

���� - Corporation for National Research Initiatives

!�� - Domain Name System/Service

!&��- Digital Object Identifier

���� - Internet Engineering Task Force

�2@�9��:: - Internet Protocol-adress

��'� - International Standard Book Number

�����- International Standard Serial Number

�' - Kungliga biblioteket

��� - Katalogiseringsregler för svenska  bibliotek

��'��� - Library Information System

�'� - National Bibliography Number

&��� - Online Computer Library Center

&2�� - Online Public Access Catalogue

2���- Publisher Item identifier

2$�� - Persistent Uniform Resource Locator

��� - Requests for Comments

�����- Serial Item and Contribution Identifier

��� - Scientific and Technical Information

$�� - Uniform Resource Characteristics

$�� - Uniform Resource Identifier

$�� - Uniform Resource Locator
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$�� - Uniform Resource Name


