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Abstract Principles that guide how a classification system should be structured have existed for more
than a century. Traditional classification principles can be of great value for the design of
classification schemes (directories) on the web. However, there are differences between the
library context in which these principles originated, and the web. This thesis aims at
investigating how changes in the context of classification affect the application of traditional
principles of classification on the web. Another purpose is to see what implications this has
for the design of classification schemes on the web. This thesis sets out to answering the
following questions: Which principles are central to forming a functional classification
system? What characteristics, with relevance to classification, separate the web-environment
from the traditional library context? How does differences between these contexts influence
principles and functions of classification on the web? What does this imply for system design
on the web? This is attained by a study of literature. A systems-theory perspective is applied,
which means that the study is set in a contextual framework, and focuses on the systematic
order of classification systems. Electronic documents on the web have, in contrast to the
library´s paperbased documents, no physical locality. Hypertext, which characterizes the
web, has a non-sequential structure. These are keys factors that separate the flexible web-
environment from the more static library context. As a consequence, several of the historical
difficulties of library classification disappear. There is, for instance, no need for shelf
location on the web. Virtual documents can have multiple locations to reflect a document´s
many aspects. The following conclusions are made: Due to the web´s flexibility the
principles that bring flexibility to a classification system lose some of their importance on the
web, while the principles that generate stability and predictability remain valuable. Those
last principles are therefore useful for system design on the web. The web´s ”inherent”
flexibility should also be considered in the design of a classification scheme on the web. It is
shown here that browsing is suitable for the inexperienced user in seeking information on the
web. An implication is that classification schemes on the web should be designed to support
browsing. The browsing function of classification gains more importance on the web.
Hierarchy, especially digitized hierarchy, support browsing. Principles that generate a
hierachical strucure are therefore useful for system design on the web.
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1.  INLEDNING

1.1  BAKGRUND

Klassifikation innebär att man indelar objekt efter en eller flera principer, så att objekt
som delar en viss egenskap samlas. Klassifikation är alltså en grundläggande ordnande
teknik för mänskligt vetande och klassifikationssystem förekommer inom alla
vetenskapliga discipliner. Här är det klassifikation som den tillämpas i
bibliotekssammanhang, dvs. bibliografisk klassifikation, som ska behandlas.
Bibliografisk klassifikation karakteriseras på följande sätt av klassifikationsteoretikern
Shiayali R. Ranganathan: ”The main core of library classification is the classification of
subject.”. 1 Det innebär konkret att dokument i en bibliotekssamling ordnas efter
ämnesinnehåll. Bibliografiska klassifikationssystem är också skapade för att fylla vissa
funktioner och det övergripande syftet är att möjliggöra återvinning (retrieval) av
information. Informationsåtervinning möjliggörs genom att informationskällorna, dvs.
dokumenten, indelas efter ämnesinnehåll – detta är kärnan i den bibliografiska
klassifikationen.

Modern klassifikationsforskning och utvecklingen av dagens klassifikationssystem tar
sin början under den senare delen av 1800-talet. Dewey Decimal Classification (DDC)
publicerades i en första upplaga 1876. Detta var det första moderna systemet och dess
tillkomst räknas som en milstolpe i biblioteksutvecklingen. 2 1905 utkom Decimal
Universal Classification (UDC).3  Dessa är de internationellt mest spridda och använda
av dagens klassifikationssystem. Det svenska nationella systemet, Klassifikationssystem
för svenska bibliotek, SAB-systemet, utkom första gången 1921.

I samband med utvecklingen av Internet har frågor om metoder för organisation av
information åter aktualiserats, inte minst p.g.a. att den del av Internet som utgörs av
World Wide Web (i fortsättningen kallat www eller webben) 4 alltmer har kommit att
användas som informationskälla, en funktion som fullt ut började realiseras under 90-
talet. Att det kan vara besvärligt att finna den information man söker på webben är
numera ett välbekant faktum. Om www ska förbli en intressant informationskälla är
beroende av de verktyg som ska möjliggöra åtkomst till den information som publiceras
där. Många är också de initiativ – på såväl kommersiell basis som i skilda
forskningssammanhang – som syftar till förfining och utveckling av dessa redskap. Det
finns olika slags söktjänster på webben. Två av de vanligaste sätten att hitta information
på www är via sökmaskiner (search engines) och länkkataloger (directories).

                                                
1 Ranganathan, Shiayali R. 1989. Prolegomena to library classification. 3 ed.,  s. 94.
2 Maltby 1975. Sayers´ manual of classification for librarians. 5 ed., s. 122, 144.
3 Foskett 1977. The subject approach to information. 3 ed., s. 306.
4 Jag följer här Svenska Datatermgruppens rekommendationer när det gäller val av terminologi.
Svenska Datatermgruppen. http://www.nada.kth.se/dataterm/
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Ett av de största problemen för informationsåtervinning på webben är den stora mängd
information som finns publicerad där. Sökmaskiner på webben använder automatiska
insamlingsmetoder och deras databaser (index) innehåller väldiga mängder
webbdokument. En sökning med en eller flera termer i en sökmaskins index genererar
därför vanligen ett stort antal träffar (hög recall), varav ett fåtal är relevanta (låg
precision). För effektiv återvinning av information på www behövs alltså redskap som
sållar den relevanta informationen ifrån den icke-relevanta. Klassifikation och
klassifikationssystem på www har här en viktig funktion att fylla. I webbens
länkkataloger organiseras dokumenten i ämneskategorier och dessa strukturer bygger
alltså på klassifikation. På webben finns huvudsakligen två typer av
klassifikationssystem. Det är sådana som bygger på ett etablerat klassifikationssystem
samt system som har skapats direkt för webben.

Det är drygt hundra år sedan dagens etablerade klassifikationssystem först utvecklades
och då tog också modern klassifikationsforskning fart. Principer och metoder som är
vägledande för att bygga ett väl fungerande klassifikationssystem har sedan dess
utvecklats och förfinats. Klassifikation har, utöver den övergripande funktionen att
underlätta informationsåtervinning, i bibliotekssammanhang även fyllt några konkreta
funktioner. Vad som händer med klassifikationens principer och funktioner när de
appliceras i en annan miljö än traditionell biblioteksmiljö, nämligen webbmiljön, är
frågor som den här uppsatsen ska behandla.

Uppsatsen utgår ifrån följande: en granskning av skillnader mellan traditionell
biblioteksmiljö och webbens digitala miljö samt en undersökning av förändringar av
klassifikationens objekt och funktioner i dessa miljöer, kan medverka till en förståelse
för vilka faktorer (principer och metoder) som är betydelsefulla för konstruktionen av
ett klassifikationssystem på webben. Den här studien är ett litet bidrag till detta.
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1.2  PROBLEMOMRÅDE

Frågor kring definition och organisation av ämnen eller klasser är ett centralt studiefält
inom klassifikationsteoretisk forskning. Sådan forskning har, parallellt med skapandet
av klassifikationssystem för tillämpning i biblioteksmiljö, resulterat i utvecklandet av
principer och metoder för uppbyggnaden av klassifikationssystem. 5 Klassifikation i
biblioteksmiljö och webbmiljö delar det övergripande syftet att underlätta åtkomst till
information. Man kan därför hävda att klassifikationsteoretiska principer som från
början är ”hemmahörande” i bibliotekssammanhang även är relevanta i studier av
klassifikation och klassifikationssystem på webben. Detta är en vanlig utgångspunkt i
studier av klassifikation på webben, vilken kan stödjas bland annat av Elaine Svenonius
resonemang:

(…) the principles, objectives, and techniques that have been
developed to organize information within the field of library and
information science constitute a body of knowledge with wide
application, not the least of which is the organization of information in
digital form. 6

Att dessa principer har utvecklats i nära samband med skapandet av klassifikations-
system för användning i biblioteksmiljö samt i anslutning till biblioteksrelaterad
klassifikationsforskning, bör således inte ses som något hinder för deras tillämpning i
webbens digitala miljö. Tvärtom, kan traditionella principer för klassifikation vara av
stort värde för konstruktionen av klassifikationssystem på www. Sedan
klassifikationssystem började utnyttjas i länkkataloger på webben har en del studier
ägnats åt att granska deras konstruktion. En ofta använd utgångspunkt har då varit att
pröva om webbkatalogernas organisation överensstämmer med traditionella
klassifikationsteoretiska principer och metoder. Ett faktum som antingen förbises eller
ägnas liten uppmärksamhet i sådana studier, är att den digitala webbmiljön delvis har
egenskaper som traditionell biblioteksmiljö saknar och att klassifikationens
förutsättningar därför skiljer sig åt i dessa miljöer. Att det sammanhang som
klassifikationen verkar i påverkar klassifikationens principer, metoder och funktioner är
en utgångspunkt för den här uppsatsen.

                                                
5 Maltby 1975, s. 56.
6 Svenonius 2001. The intellectual foundation of information organization. 2 ed., s. xiv.
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1.2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förändringar i klassifikationens sammanhang
påverkar tillämpningen av tradionella klassifikationsteoretiska principer och
klassifikationens funktioner på www. Ett ytterligare syfte är att se vilka implikationer
denna utveckling kan ha för systemdesign, dvs. utformningen av klassifikationssystem
på www.

Uppsatsens frågeställningar utgår ifrån dessa syften och de frågor som ska besvaras är:

• Vilka klassifikationsteoretiska principer kan urskiljas som centrala för
uppbyggnaden av ett klassifikationssystem och vad är deras betydelse för
systemets funktionalitet och effektivitet?
• Vilka egenskaper, med relevans för klassifikation, kan utpekas som specifika
och särskiljande för webbmiljö jämfört med traditionell biblioteksmiljö?
• Hur påverkar skillnader mellan biblioteks- och webbmiljö tillämpningen av
klassifikationsteoretiska principer samt klassifikationens funktioner på webben?
• Vad betyder denna utveckling för klassifikationssystemens organisation och
representation av information på www?
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1.3  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Den här uppsatsens teoretiska ansats kan beskrivas som systemorienterad.
Detta innebär här att informationssystem analyseras utifrån relevanta aspekter av dess
omvärld. Omvärlds- eller kontextuella aspekter omfattar t.ex. sociala, politiska och
ekonomiska faktorer, teknisk utveckling, osv. Informationsteknologins utveckling har i
grunden förändrat förutsättningarna för olika slags informationssystem. Detta är en
intressant förändringskontext som en systemorienterad studie kan utgå ifrån. 7 För den
här uppsatsens del innebär den systemorienterade ansatsen – på detta övergripande plan
– att klassifikation ska studeras i ett kontextuellt perspektiv.
Med anledning av informationsteknologisk påverkan är webbmiljön delvis en annan än
den traditionella biblioteksmiljö som klassifikationssystem ursprungligen skapades för
att användas i. Klassifikation och klassifikationssystem ska här studeras i denna
förändringskontext.

Ett systemorienterat perspektiv finns representerat mer specifikt inom
klassifikationsforskning. Joacim Hansson beskriver detta som en av de dominerande
inriktningarna inom klassifikationsteoretisk forskning. Hansson skriver att det är: ”… en
systemorienterad forskning som behandlar de problem som uppstår vid själva
konstruktionen och utvecklandet av ett klassifikationssystem, …”. 8 Karakteristiskt för
det systemorienterade perspektivet inom klassifikationsforskning är att varje
studieobjekt betraktas som en struktur eller helhet samt att väsentlig kunskap om
helheten kan erhållas genom att studera dess delar och delarnas relationer till varandra.
Egenskaper hos systemets beståndsdelar samt hur dessa är ordnade i förhållande till
varandra är m.a.o. en central utgångspunkt för en systemorienterad studie av
klassifikationssystem. Strukturen studeras även ofta i relation till dess syfte och de
funktioner som den ska tjäna.9 För den här uppsatsens del innebär den
systemorienterade ansatsen – på detta konkreta plan – att studiet av
klassifikationssystem görs med fokus på den systematiska ordningen.

Klassifikationssystemens struktur ska även sättas i relation till de funktioner dessa
system är ämnade att fylla. Ett klassifikationssystems övergripande funktion är att
underlätta informationsåtervinning. Varje studie av klassifikationssystem och
informationssystem berör självfallet de som använder systemet för att finna information.
Den systemorienterade ansatsen innebär att det inte är användarens perspektiv i mötet
med ett klassifikationssystem på webben som här står i fokus, utan själva
ämnesstrukturen. Trots detta fokus har en målsättning varit att interaktionen mellan
användare och system även ska ges utrymme. Det användarorienterade perspektivet
lyfts särskilt fram i samband med beskrivning och diskussion av informationssökning
samt sökstrategier på www.

                                                
7 Buckland 1991. Information and information systems; Marchant 1976. The library as an open system.
Participative management in academic libraries, s. 13-28.
8 Hansson 1999. Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem
för svenska bibliotek”, s. 30.
9 Svenonius 1992. Classification: Prospects, problems and possibilities. Ingår i Williamson, Nancy &
Hudon, Michèle, eds. Classification research for knowledge representation and organization : Proceedings of
the 5th international study conference on classification research, Toronto, Canada, June 24-28, 1991,  s. 13f.
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1.4  METOD

Uppsatsen har en kvalitativ metod som grund och baseras framför allt på
litteraturstudier.

1.4.1 Avgränsningar

Det finns en hel del empiriska studier som undersöker klassifikation och
klassifikationsteori på www. En vanlig inriktning på dessa studier är att granska
klassifikationssystem på www med avseende på den systematiska ordningen. Hit hör
också studier av etablerade klassifikationssystems tillämpning på www. Sådana
undersökningar har bl.a. gjorts inom ramen för EU-projektet DESIRE. 10 Traugott Koch
& Michael Day´s artikel The role of classification schemes in Internet resource
description and discovery (1997) kan räknas dit. Andra exempel på forskningsartiklar
som behandlar detta är: Diane Vizine-Goetz Using library classification schemes for
Internet resources (1998), och Potential of bibliographic tools to organize knowledge
on the Internet: the use of Dewey Decimal Classification Scheme for organizing web-
based information resources, av Hamid Saeed och Abdus Sattar Chaudry. (2001).
Ett flertal liknande studier av klassifikationssystem på www har gjorts inom ramen för
magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap. Exempel på sådana
uppsatser som har skrivits vid Borås Högskola är: Svesöks omarbetande av
huvudgrupperna ur Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-systemet av Lisa
Heedman (1999) och Klassifikation på webben av Maria Lindén (2001). I Lindéns
uppsats undersöks kännetecken för olika typer av klassifikationssystem på www och två
länkkataloger, BUBL LINK och Yahoo!, studeras närmare. En annan uppsats som
(trots sin något missvisande undertitel) baserar studien på delvis empiriskt material, är
Att klassificera webben: En litteraturstudie om användning av klassifikationssystem i
söktjänster, av Carl Nyrinder och John Parnefjord (1998). Även i denna uppsats
undersöks skillnader mellan olika klassifikationssystem på www och bl.a. katalogerna
BUBL LINK, NISS (Directory of Networked Resources) och Yahoo! Sverige, studeras
närmare.

En av anledningarna till att jag har valt att göra en litteraturstudie är att det alltså redan
har skrivits flera magisteruppsatser som baserar sig på empiriska studier av
klassifikation och klassifikationssystem på webben. Jag ville istället ge mera plats åt
klassifikationsteori än vad som tidigare gjorts. Jag var också intresserad av att placera
förutsättningarna för klassifikationsteoretiska principers tillämpning i webbmiljön i
fokus. Jag fann att en litteraturstudie var den lämpligaste metoden för dessa syften.
En första uppsatsidé som jag arbetade efter var att inledningsvis undersöka hur
förändringar i klassifikationens förutsättningar påverkar tillämpningen av dess principer
och metoder, för att sedan pröva resultatet i en empirisk studie av klassifikationssystem
på www. Detta visade sig dock vara svårt att genomföra inom ramen för
magisteruppsatsens begränsade omfång.

                                                
10 DESIRE (Development of a European Service for Information on Research and Education) var ett EU-projekt
som pågick mellan 1998-2000 och som omfattade flera olika delar. Projektets övergripande syfte var att förbättra
existerande nätverk för informationsförsörjning inom det europeiska forskningsområdet. En av de framträdande
delarna gällde förbättringar för webbens kataloger. NetLab, Lunds universitets biblioteks utvecklingsavdelning,
var en av deltagarna i DESIRE-projektet. NetLab. http://www.lub.lu.se/netlab/
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Av dessa anledningar kom denna studie att avgränsas till att använda litteratur som
källor. Beskrivningar av informationssökning, klassifikation och klassifikationssystem
på webben baserar sig alltså på andrahandsuppgifter, vilka i sin tur grundar sig antingen
på direkta observationer av klassifikationssystem på www eller på andra litteraturkällor.
Jag har med hänsyn till detta varit särskilt noggrann med den källkritiska granskningen
av litteraturen som används för uppsatsens webbavsnitt (kap. 4).

En annan avgränsning gäller typen av klassifikationssystem som uppsatsen behandlar.
Det finns två typer av klassifikationssystem som kan åtskiljas efter ämnestäckning:
specifika klassifikationssystem som täcker ett speciellt ämnesområde, och generella
eller universella klassifikationssystem som avser att organisera ”all” världens
kunskap.11

I uppsatsen riktas intresset främst mot de universella systemen för klassifikation.

Det material som ligger till grund för beskrivningar av klassifikationsteoretika principer
och metoder utgår ifrån några olika skriftliga källor. Det är delvis
klassifikationsteoretiker och skapare av klassifikationssystem, vars texter används,
framför allt Shiayali R. Ranganathan och Henry Evelyn Bliss.

Den indiske teoretikern Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), hör till en av de
mest betydelsefulla inom klassifikationsteoretisk forskning. Han skapade
klassifikationssystemet The Colon Classification som publicerades i en första version
1933.12  Jag använder två centrala verk i hans produktion. The five laws of library
science är hans första bok och den utgavs 1931. Ranganathan föreslår här fem
övergripande ”lagar”: Books are for use, every reader his book, every book its reader,
save the time of the reader och library is a growing organism. Kring dessa allmänt
hållna ”regler” formulerar Ranganathan en teoriväv som omfattar det mesta rörande
biblioteket som institution och som organisatör och förmedlare av kunskap. Här
behandlas det mesta ifrån bibliotekets lokalisering, utrustning, personal, användare och
öppethållande till frågor om vetenskaplig metod och kunskapens natur. Prolegomena to
library classification, publicerad 1937, är den andra boken som jag använder mig av.
Däri föreslår samt resonerar Ranganathan omkring 28 principer (canons) för
klassifikation.

Även amerikanen Henry Evelyn Bliss (1870-1955) räknas till en av de främsta
teoretikerna på klassifikationens område. Bliss konstruerade klassifikationssystemet
The Bibliographic Classification som gavs ut i en första upplaga 1935 (i en fullständig
version först 1955). 13 Jag har valt två viktiga verk av Bliss. The organization of
knowledge and the system of the sciences, från 1929, var Bliss första bok. Häri görs en
övergripande undersökning av kunskapsorganisation inom dess skilda fält. Bland annat
får den bibliografiska klassifikationen sin bestämning utifrån sin plats i samhället och i
relation till den vetenskapliga klassifikationen.

                                                
11 Dessa och andra typer av klassifikationssystem behandlas närmare i kapitel 2.
12 Miksa 1998. The DDC, the universe of knowledge, and the postmodern library, s. 65ff; Maltby 1975, s. 190ff.
13 Miksa 1998, s. 58ff; Maltby 1975, s. 207ff.
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Jag använder mig också av The organization of knowledge in libraries and the subject-
approach to books.14 Bliss resonerar här kring klassifikationens principer.
Klassifikationens principer och metoder beskrivs även utifrån andrahandskällor, framför
allt samlade klassifikationsteoretiska beskrivningar. Jag använder bland annat några
erkända teoretiker och forskare inom klassifikationens område: A.C. Foskett, Derek
Langridge och Jack Mills, alla ingående i den framstående brittiska forskningsgruppen
”The Classification Research Group” (CRG). CRG formades 1952 och gruppens arbete
var starkt influerat av Ranganathans teorier, framför allt kring facetterad klassifikation.
Allmänt kan man säga att intresse och forskning inom CRG har fokuserats kring att
utforska klassifikationens principer och metoder.15

Litteraturstudierna koncentreras i övrigt till litteratur som behandlar klassifikation i
elektronisk miljö och framför allt på webben. Denna litteratur består av några böcker
men utgörs till större delen av artiklar i forskningstidskrifter – publicerade både i tryckt
och elektronisk form.

Litteratur som behandlar klassifikation i elektronisk miljö är bl.a. Rao Aluri, Alasdair
Kemp och John Boll´s Subject analysis in online catalogs och Elaine Svenonius
The intellectual foundation of information organization. I Svenonius bok granskas
kunskapsorganisatoriska grunder med fokus på metoder för indexering och
klassifikation. Svenonius systematiserade genomgång av klassifikationsteori
tillsammans med hennes egna tankar i ämnet, har även varit viktig för min egen
förståelse samt beskrivning av klassifikation.

När det gäller klassifikation på webben används några olika forskares litteratur i ämnet.
Bland de viktiga för den här uppsatsen kan nämnas: The role of classification schemes
in Internet resource description and discovery, av Traugott Koch och Michael Day samt
Alan Wheatley´s Subject trees on the Internet: A new role for bibliographic
classification? The future of classification är ett samlingsverk där en rad erkända
forskare diskuterar aspekter av klassifikationens användning på www
(redaktörer: Rita Marcella och Arthur Maltby). Därur används några forskares bidrag:
Eric Hunter, Alan MacLennan och  Robert Newton.

För den del i uppsatsen som behandlar informationssökning och sökstrategier på www
används den ofta citerade Information seeking in electronic environments, av Gary
Marchionini. Även Accessing and browsing information and communication, av Ronald
Rice, Maureen McCreadie och Shan-Ju Chang, har varit en viktig informationskälla
inom detta område.

                                                
14 I den andra, omarbetade upplagan från 1939.
15 Maltby 1975, s. 138, 225; Langridge 1992. Classification: Its kinds, systems, elements and applications, s. 57;
Foskett 1977, s. 204f.
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1.5  DEFINITIONER

Termer vars betydelse kräver förklaringsutrymme ska definieras och klargöras i sitt
sammanhang. Några termer som är centrala i uppsatsen definieras här.

Information
Gary Marchionini ger en allmän definition av information: ”Most generally, information
is anything that can change a person´s knowledge.”. 16 Innebörden i termen information
kopplas vanligen direkt till påståenden om fakta. Birger Hj∅rland menar att de
kvalitativa aspekter som informationsbegreppet omfattar inte ryms i en sådan definition
och föreslår att information istället bör betraktas som påståenden om kunskap.17

Michael Buckland har ett liknande synsätt. Han skiljer mellan information-as-thing (de
informationsbärande objekten) och information-as-knowledge (innehållet i dessa objekt,
som orsakar förändringar i mottagarens förståelse).18 Buckland menar att information-
as-thing endast kan ses som potentiellt kunskapsbärande. Han menar att om kunskap ska
kunna utvinnas av ett informationsbärande objekt, t.ex. ett dokument, beror bland annat
på kontextuella och kognitiva faktorer. 19 På ett allmänt plan används information här
som liktydigt med potentiell kunskap. Mer specifikt refererar termen till de
informationsbärande objekten, dvs. dokument i olika former.

Dokument, elektroniskt dokument
Definitioner av dokument rymmer dels innehåll (text, bild, etc.) och dels medium/form
(böcker, CD-skivor, etc.). Definitioner ger oftast termen en textbaserad betydelse men
även andra uttrycksmedel kan inkluderas. I den definition som ISO 20 presenterar
föreslås en sådan utvidgad betydelse: ”Recorded information which can be treated as a
unit in a documentation process regardless of its physical form and characteristics.”. 21

Ett dokument ses här som en informationsbärare i någon form. Elektroniskt dokument
definieras av ISO som: ”(…) Document existing in an electronic form to be accessed by
computer technology.”. 22 Definitionen av elektroniskt dokument är här en utbyggnad av
dokumentbegreppet med den enda skillnaden att det bärande mediet är elektroniskt. Då
man avser digital information eller data ersätts elektroniskt dokument ofta av elektronisk
resurs, webbresurs eller resurs.

Informationsåtervinning, -sökning, -system
Termen information retrieval (informationsåtervinning), IR, definieras av Baeza-Yates
och Ribeiro-Neto på följande sätt: ”Information retrieval (IR) deals with the
representation, storage, organization of, and access to information items.”. 23

Den primära uppgiften för ett informationssystem (IR-system) är således att möjliggöra
representation, samling, organisation och åtkomst till information. 24

                                                
16 Marchionini 1995. Information seeking in electronic environments,  s. 5.
17 Hj∅rland 1997. Information seeking and subject representation: An activity- theoretical approach to
information science, s. 40f.
18 Buckland 1991.
19 Ibid.
20 International Organization for Standardization.
21 ISO. http://www.iso.ch/
22 Ibid.
23 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999. Modern information retrieval, s. 1.
24 IR-system behandlas närmare i kap. 4.
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Informationssökning och informationsåtervinning är betydelsemässigt näraliggande.
Marchionini menar dock att återvinning främst används för att beteckna en
systemorienterad process medan sökning används då ett mera användarorienterat
perspektiv anläggs. 25 Informationssökning är den process som man genomgår i syfte att
förändra sin kunskap om något och detta är nära förknippat med lärandeprocessen.
Hur informationsåtervinning och informationssökning förhåller sig till varandra samt i
relation till andra processer visas i avsnittet om informationssökning på www (fig. 3). 26

Precision, recall
Precision är ett vanligt kriterium som används för att bedöma återvinningseffektiviteten
hos IR-system. Precision kan definieras som antalet relevanta återvunna dokument i
förhållande till antalet återvunna dokument. Vid hög precision har man återvunnit en låg
andel icke-relevanta dokument. Ett annat vanligt mått på relevans är recall. Recall mäter
antalet relevanta återvunna dokument i förhållande till det totala antalet relevanta
dokument som finns i en dokumentsamling.27 Recall är problematiskt att använda på
webben eftersom det totala antalet dokument på www inte går att fastställa. Precision
som mått på återvinningseffektivitet är användbart på www men har också problem.
I mekanisk registrering av information, dvs. automatisk indexering, som t.ex. på www,
kommer det alltid att finnas en stor andel icke-relevant information med ifrån början. 28

Kunskapsuniversum, informationsuniversum
Då bibliografisk klassifikation ytterst baserar sig på klassifikation av kunskap eller
idéinnehåll, kan det vara av intresse att säga något om kunskap i relation till
klassifikation och klassifikationsforskning. Inom biblioteks- och
informationsvetenskapen och dess delfält klassifikationsteori, är kunskapsuniversum
(universe of knowledge) en flitigt använd term. Kunskapsuniversum kan enklast
beskrivas som en abstraktion eller ett intellektuellt ramverk som betecknar summan av
all kunskap. 29 Det är denna ”helhet” som ett universellt klassifikationssystem avser att
klassificera. Termen kunskapsuniversum används främst i samband med generell
klassifikation och universella klassifikationssystem. Kunskap och information betraktas
inte som synonyma termer men är tillräckligt näraliggande för att kunskapsuniversum
ska kunna bytas emot informationsuniversum. Dessa termer används synonymt i
uppsatsen. Klassifikationsteoretiska diskussioner om kunskapsuniversum har ofta
handlat om dess struktur och särskilt dess expansiva och föränderliga sidor. 30

Kunskapsuniversum är föränderligt, expansivt och komplext till sin natur.31 Dessa
dynamiska sidor medför svårigheter för konstruktionen av ett klassifikationssystem och
har därför länge varit ett angeläget diskussionsområde inom klassifikationsteorin.

                                                
25 Marchionini 1995, s. 5f.
26 Se kap. 4.3.
27 Foskett 1977, s. 13f.
28 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto  1999, s. 74f; Chowdhury 1999. Introduction to modern information retrieval,   
s. 203ff.
29 Miksa 1992. The concept of the universe of knowledge and the purpose of LIS classification. Ingår i
Williamson, Nancy & Hudon, Michèle, eds. Classification research for knowledge representation and
organization : Proceedings of the 5 th international study conference on classification research, Toronto,
Canada, June 24-28, 1991, s. 101.
30 Ibid.
31 Ranganathan 1996. The five laws of library science. 2 ed,  s. 326.
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1.6  DISPOSITION

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två, i vilket bibliografisk klassifikation och
bibliografiska klassifikationssystem karakteriseras. Klassifikationens objekt och funktioner
beskrivs också här.

I kapitel tre presenteras ett urval av klassifikationsteoretiska principer och metoder.
Presentationen omfattar utgångspunkter och principer för klassindelning samt principer för
ordning och relationer mellan klasser.

I kapitel fyra ges en beskrivning av några av webbens utmärkande drag. Klassifikationens
objekt och funktioner i digital miljö, särskilt på webben, diskuteras också. I övrigt ägnas
kapitlet åt strategier för informationssökning på www samt söktjänster och
klassifikationssystem på www.

I kapitel fem diskuteras och analyseras vad som framkommit i relation till uppsatsens syfte.
Utifrån denna diskussion och analys ska uppsatsens frågeställningar besvaras.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel sex.



14

2. KLASSIFIKATION

2.1  BIBLIOGRAFISK KLASSIFIKATION

Det är bibliografisk klassifikation samt bibliografiska klassifikationssystem som
behandlas i den här uppsatsen och om inget annat anges så är det alltså i denna
betydelse som termen klassifikation kommer att användas. Det finns två viktiga
skillnader mellan vetenskaplig klassifikation32 och bibliografisk klassifikation, som kan
nämnas. Det gäller frågan om vad som klassificeras, dvs. vad som är klassifikationens
objekt och frågan om varför man klassificerar, dvs. vilket syfte som klassifikationen
tjänar.

2.1.1  Klassifikationens objekt

Langridge beskriver skillnaden mellan den vetenskapliga och den bibliografiska
klassifikationens objekt:

The scientist is concerned with the classification of natural
phenomena as perceived, not with classification of the knowledge
built up from investigating those phenomena. This knowledge is
embodied in books and articles, so becoming the material for
bibliographic classification. 33

I vetenskaplig klassifikation är det reella objekt, fenomen eller företeelser som
klassificeras medan den bibliografiska klassifikationen ytterst utgår ifrån begrepp eller
idéinnehåll.34 Ranganathan skriver: ”In the classification of subjects it is abstract ideas
that have to be arranged and classified.”. 35 I den bibliografiska klassifikationen är det
alltså ytterst den kunskap som finns representerad i dokument som klassificeras.36

I praktiken är det dokumenten som utgör den bibliografiska klassifikationens objekt.

Historiskt sett var de objekt som skulle ordnas i bibliotekens samlingar ifrån början
huvudsakligen böcker, tidskrifter och andra publiceringsformer för text.37

Med ”traditionell biblioteksmiljö” avses i fortsättningen en sådan textbunden och
pappersbaserad miljö för informationsåtervinning. Man kan särskilja två typer av
dokument: statiska och dynamiska. 38 Barker menar att den enklaste formen av
dokument är sådana som är statiska till sin natur. Med det menas att de till sitt innehåll
och form inte förändras. Denna definition passar in på pappersbundna dokument.

                                                
32 Utöver att olika vetenskapliga discipliner har skilda studieobjekt, finns en rad skillnader dels mellan
vetenskapliga discipliner samt inom dessa, t.ex. skillnader i kunskapssyn, syn på vetenskaplig metod, etc.
Då vetenskaplig forskning således är en allt annat än homogen företeelse, kan inte heller den vetenskapliga
klassifikationen betraktas som sådan. Beskrivningen av vetenskaplig klassifikation är endast avsedd att
karakterisera denna i relation till bibliografisk klassifikation.
33 Langridge 1992, s. 18.
34 Maltby 1975, s. 29; Langridge 1992, s. 23.
35 Ranganathan 1989, s. 548.
36 Langridge 1992, s. 12, 18.
37 Barker 1996. Living books and dynamic electronic libraries. The electronic library. Vol. 14(6), s. 491-501.
38 Ibid.
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En boks innehåll och form förändras inte utan är beständig. Böckers statiska form gör
också att de endast kan placeras på ett ställe. Dynamiska dokument är i motsats till
statiska föränderliga till innehåll och form och har ingen bestämd fysisk placering.
Hit kan elektroniska dokument räknas. 39

2.1.2  Klassifikationens funktioner

Den vetenskapliga klassifikationen baserar sig på antaganden om och beskrivningar av
verkligheten och dess primära syfte kan sägas vara produktion av kunskap.40 Den
bibliografiska klassifikationens syfte är att organisera denna kunskap så att återvinning
av den underlättas. 41 Informationsåtervinning är den bibliografiska klassifikationens
övergripande syfte. Klassifikation har i biblioteksmiljö använts i framför allt två
konkreta funktioner:

1. som redskap för ordnande av dokument, främst böcker, på bibliotekets hyllor –
hyllplaceringsfunktionen. Varje dokument ämnesbestäms, tilldelas ett signum och
placeras enligt klassifikationssystemets ämnesindelning. 42 Detta brukar kallas för
klassifikation som en ”mark and park device”, och sågs till en början som
klassifikationens huvudsakliga funktion. 43 Klassifikationssystemets notation
underlättar denna funktion.

2. som redskap för ordnande av dokumentrepresentationer eller dokumentsurrogat i
bibliotekskatalogen. Den främsta skillnaden mellan klassifikation av dokument och
klassifikation av dokumentsurrogat är att medan själva dokumentet bara kan
placeras på ett ställe och endast ges ett signum så kan den katalogpost som
representerar ett dokument ha flera klassifikationskoder.44 I bibliotekskatalogen
skiljer man därför mellan dokumentets hyllsignum och dess katalogsignum.45

Klassifikationen fungerar här som en länk mellan katalogposten och dokumentet.

En tredje, inte lika framträdande, funktion som klassifikation har fyllt i biblioteksmiljö,
är:

3. som redskap för browsing – browsingfunktionen.
Genom att placera relaterade ämnen intill varandra på bibliotekets hyllor möjliggör
klassifikationen browsing. Detta söksätt kan beskrivas som ämnesvis sökning eller
som att finna ett eftersökt dokument via ett annat, relaterat dokument. 46

                                                
39 Elektroniska dokument ska behandlas närmare i samband med klassifikation på www. (kap. 4.2).
40 Langridge 1992, s. 7, 23.
41 Dahlberg 1992. The basis of a new universal classification system seen from a philosophy point of science
view. Ingår i Williamson, Nancy & Hudon, Michèle, eds. Classification research for knowledge representation
and organization : Proceedings of the 5 th international study conference on classification research, Toronto,
Canada, June 24-28, 1991, s. 187f.
42 Aluri, Kemp & Boll 1991. Subject analysis in online catalogs, s. 133f.
43 Broughton & Lane 2000. Classification schemes revisited: Applications to web indexing and searching.
Internet searching and indexing: The subject approach.  s. 146.
44 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 116, 133f.
45 Berntsson 1997. Klassifikation enligt SAB-systemet: Ett läromedel. 2 rev. uppl., s. 12.
46 Browsing diskuteras närmare i kap. 4.
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2.2  KLASSIFIKATIONSSYSTEM

2.2.1  Klassifikationssystem som indexeringsspråk

Indexering och klassifikation har flera likheter, det gäller framför allt dess syfte:

Syftet med båda [klassifikation och indexering; min anm.]
är det samma, nämligen att möjliggöra återfinnandet av
dokumentbeskrivningar utifrån de ämnen dokumenten behandlar. (…)
Ibland används termen indexering överordnat och omfattar då all
ämnesmässig registrering av dokument.47

Ett indexeringsspråk kan definieras som ett: ”artificial language made to characterize
content or form of documents or data.”. 48 I likhet med vilket språk som helst består
indexeringsspråk av en vokabulär och en syntax. Om man förtecknar termer så som de
är nedtecknade i dokumenten, har man att göra med ett naturligt språk. Att använda det
naturliga språket i ett index stöter på många problem, t.ex. termers mångtydighet,
synonymer, etc. Därför är ett kontrollerat vokabulär att föredra. Då är termerna
kontrollerade vad gäller yttre form, innehåll, osv. 49 Ett kontrollerat vokabulär följer
också bestämda regler för syntax. Ett klassifikationssystem är en typ av kontrollerat
indexeringsspråk och ett alfabetiskt indexeringsspråk är en annan. Dessa skiljer sig åt på
två viktiga punkter: termernas ordning (alfabetisk och systematisk) och notationen
(verbal och ”symbolisk”). I ett alfabetiskt indexeringsspråk förtecknas kontrollerade
termer i t.ex. en ämnesordslista och relationer mellan termerna visas genom
hänvisningar. I ett klassifikationssystem förtecknas termerna istället systematiskt, dvs.
ämnesvis.50 I klassifikationssystem representeras det kontrollerade språket av
notationen. Notationen är ett system av klassifikationskoder och regler som används för
att uttrycka klasser och hålla dem samman enligt klassifikationssystemets systematiska
ordning.51

2.2.2  Typer av klassifikationssystem

Det finns några olika aspekter (facetter) som klassifikationssystem kan indelas efter:
- ämnestäckning: universella/generella och ämnesspecifika
- geografisk täckning: globala/internationella, nationella och regionala
- struktur och metod: enumerativa och facetterade
- utgångspunkt: system som skapats utifrån en generell kunskapsstruktur (”top-down”)

 och system som konstruerats med utgångspunkt i befintliga dokument (”bottom-up”) 52

                                                
47 Berntsson 1997, s. 6.
48 Henriksen & Lindh. Analysis, representation, storage, search and retrieval.
http://home.hio.no/~tor/infoterm.htm
49 Foskett 1977, s. 98; Hellsten & Rosfelt 1999. Ämnesordsindexering: En handledning, s. 22f.
50 Foskett 1977, s. 67, 98f.
51 Mills 1977. The structure of a bibliographic classification. Bliss bibliographic classification: Introduction and
auxiliary schedules, s. 44ff; Dahlberg 1992, s. 196.
52 Koch & Day 1997. The role of classification schemes in Internet resource description and discovery.
http://www.lub.lu.se/desire/radar/reports/D3.2.3/class_v10.html
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Universella/generella klassifikationssystem har i princip ingen gräns för hur stort det
kunskapsuniversum är, som ska klassificeras. De avser täcka ”alla” ämnesområden,
vilket skiljer dem ifrån specifika klassifikationssystem som är ämnesavgränsade. Detta
innebär att  klassifikationen utgår ifrån ett specifikt ämnesområde eller några
näraliggande områden. 53 Det är i fortsättningen universella klassifikationssystem som
står i uppsatsens fokus. Perioden 1876 till 1945 kan beskrivas som de universella
systemens storhetstid. Det var under denna period som dagens etablerade universella
klassifikationssystem skapades.54 Dewey Decimal Classification (DDC) utvecklat av
Melvil Dewey och första gången publicerat 1876, och Universal Decimal Classification
(UDC) som publicerades 1905, är de två internationellt sett mest använda och utbredda
av dagens universella klassifikationssystem.55, 56 UDC utarbetades med utgångspunkt i
Deweys system av Paul Otlet och Henri La Fontaine.57 Ett av de få exempel på ett
nationellt generellt klassifikationssystem som finns är det svenska SAB-systemet, första
gången publicerat 1921.58

Enumerativa respektive analytisk-syntetiska eller facetterade klassifikationssystem utgår
ifrån delvis olika principer och metoder.59 Enligt enumerativ metod för klassifikation
”listas” de ämnen som kan förekomma i systemet. I de första klassifikationsystemen var
detta en vanlig metod och dessa system kallas enumerativa klassifikationssystem.60

Till de enumerativa klassifikationssystemen räknas t.ex. Dewey Decimal Classification
och Universal Decimal Classification.
Analytisk-syntetiska eller facetterade klassifikationssystem representerar en annan
huvudtyp av klassifikation. Enligt den facetterade metoden bildas sammansatta ämnen
genom en kombination eller syntes av dess elementära delar. Colon Classification,
utarbetat av Shiayali R. Ranganathan, har hittills varit det enda helt facetterade
universella klassifikationssystemet. The Bibliographic Classification, med Henry
Evelyn Bliss som upphovsman, är ett universellt och facetterat klassifikationssystem. 61

Bliss Biliographical Classification, 2nd edition (BC2) är ett helt facetterat universellt
system som varit under uppbyggnad sedan 60-talet och beräknas vara färdigt under
2003.62 Flertalet av dagens etablerade klassifikationssystem har ursprungligen en
enumerativ grund, men har fått alltmer analytisk-syntetiska inslag. 63 UDC och SAB-
systemet är exempel på klassifikationssystem som från början var enumerativa men som
har utvecklats till att omfatta flera syntesmöjligheter. Dessa systems
tilläggsbeteckningar erbjuder syntesmöjligheter, dvs. gör det möjligt att uttrycka olika
aspekter på ett ämne, t.ex. geografiska, kronologiska och språkliga aspekter.64

                                                
53 Langridge 1992, s. 41; Bliss 1939. The organization of knowledge in libraries and the subject-approach to
books. 2 rev. Uppl., s. 73; Maltby 1975, s. 26.
54 Langridge 1992, s. 57.
55 Maltby 1975, s. 143f, Langridge 1992, s. 40.
56 Dewey´s system är det mest spridda och används i ungefär 140 länder, bl.a. i Norge och Finland. I Danmark
används en omarbetning av DDC sedan 1915 - DK5. Under denna tid användes även i Sverige Dewey´s system
men det konkurrerades senare ut av det inhemska SAB-systemet. Berntsson 1997, s. 2.
57 Maltby 1975, s. 159f; UDC Online. http://www.udc-online.com/intro.html
58 Berntsson 1997, s. 3.
59 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 115.
60 Maltby 1975, s. 33f.
61 Ibid., s. 199, 207f.
62 Broughton & Lane 2000.
63 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 129.
64 Maltby 1975, s. 163f; UDC Online.
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3. KLASSIFIKATIONSTEORI

3.1  KLASSIFIKATIONENS DELAR OCH NIVÅER

Klassifikationens huvudsakliga beståndsdelar kan beskrivas som kunskapsformer,
kategorier och relationer.65 Langridge utpekar tolv kunskapsformer, varav filosofi,
naturvetenskap, teknologi, religion, konst och historia, är några. 66 Kunskapsformer kan
ungefär översättas med allmänna kunskaps- eller ämnesområden. Kategorier av
kunskapsområden motsvarar klasser. Bliss föreslår följande definition av klass:
”The simplest definition of class is: things related by some likeness.67 Ämnen grupperas
i klasser efter likhet, så att ämnen som delar en eller flera signifikanta och
karakteristiska egenskaper samlas i en klass.68 Klassifikationens tre centrala delar är
alltså:

- Ämnen
- Klasser
- Relationer inom och mellan klasser

En annan viktig komponent är, i  Langridges terminologi, forms of writing.69

Detta omfattar dokumentens formella karakteristika samt presentationen av ett ämne
och resulterar i en indelning efter dokumenttyp eller genre. För att avgränsa den här
studien behandlas inte formaspekten inom klassifikation. Istället fokuseras på ämnen,
klasser samt relationer inom och mellan klasser.

Klassifikation rör sig på två nivåer: organisation av relationer mellan huvudklasser,
på klassifikationssystemets makronivå, och organisation av relationer inom enstaka
klasser, på systemets mikronivå. Bägge nivåer berörs av skilda men på samma gång
relaterade problem. 70 När det gäller generella klassifikationssystem har stora
ansträngningar lagts på utformingen av systemets huvudklasser. Detta var till en början
det centrala problemområdet framför andra inom klassifikationsforskningen. Bliss var
en av dem som främst intresserade sig för denna klassifikationssystemens
grundstruktur.71 Med Ranganathans teorier flyttades fokus till frågor om de generella
systemens underliggande nivåer, dvs. organisation av enskilda klasser, ner på mer
specifik nivå.72

De klassifikationsteoretiska principer och metoder som presenteras i de följande
avsnitten, behandlar klasser och relationer mellan klasser på bägge nivåer.

                                                
65 Langridge 1992, s. 64; Dahlberg 1992, s. 188.
66 Langridge 1989. Subject Analysis: Principles and Procedures, s. 24.
67 Bliss 1929. The organization of knowledge and the system of the sciences, s. 119.
68 Ibid., s. 132f.
69 Langridge 1989, s. 45ff.
70 Maltby 1975, s. 56f.
71 Ibid.
72 Mills 1977, s. 37; Foskett 1977, s. 158.
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 3.2  UTGÅNGSPUNKTER FÖR KLASSINDELNING

3.2.1  Literary warrant

Principen om literary warrant är en grundläggande utgångspunkt för klassifikation.
Frasen ”literary warrant” introducerades av Wyndham Hulme för nära hundra år sedan
och har därefter fått status av en princip.73 Innebörden av principen är att klassifikation
ska utgå ifrån den existerande litteraturen. Det betyder att utformningen av ett
klassifikationssystems klasser bör utgå ifrån de dokument som faktiskt finns
publicerade, snarare än att baseras på abstrakta kunskapskategorier.74 Klassifikationens
utgångspunkt är då i första hand empirisk. 75 Denna klassifikation kan också beskrivas
som a-posteriori, vilket innebär att indelningen av kunskapsuniversum sker efter hand
som dokument publiceras.76 Då konstruktionen av ett universellt klassifikationssystem
utgår ifrån ett empiriskt synsätt, byggs det ofta upp successivt nerifrån-och-upp
(bottom-up). Detta induktiva sätt att skapa ett klassifikationssystem utgår ifrån enskilda
dokument, vilka samlas och bildar allt större klasser.77 Det finns problem med en strikt
tillämpning av principen om literary warrant. Om ett klassifikationssystem byggs upp
efter hand som dokument tillkommer i en samling, finns en risk att logiska brister
uppkommer i dess konstruktion, dvs. vad gäller klassindelning och relationer mellan
klasser. 78

3.2.2  Structural warrant

Om principen om literary warrant står för ett empiriskt synsätt så representerar
principen om structural warrant ett rationalistiskt perspektiv. Uttrycket structural
warrant återfinns i Elaine Svenonius The intellectual foundation of information
organization,79 och ingår inte på samma sätt som literary warrant i den
klassifikationsteoretiska terminologin men eftersom Svenonius fras uttrycker ett
specifikt perspektiv inom klassifikationsteorin, får den här beteckna detta synsätt.
Principen om structural warrant anlägger ett strukturellt perspektiv på den kunskap som
ska klassificeras. Det innebär att indelningen av kunskapsuniversum utgår ifrån
teoretiska överväganden gällande logiska egenskaper hos, och relationer mellan, klasser.
Indelningen utgår ifrån teoretiska aspekter av kunskapsuniversum och behandlar
kunskap ”i sig”. Man kan därför beskriva det som a-priori-klassifikation. 80 Då man
utgår ifrån kunskapsuniversum ”i sin helhet” och sedan delar upp det är det en deduktiv
process och top-down-classification.81 Om ett klassifikationssystem i hög grad
konstrueras utifrån teoretiska överväganden och utan hänsyn till den existerande
litteraturen, finns risken att det skapas klassifikationskoder som inte används och att
systemet får tomma klasser.

                                                
73 Hulme lanserade idéerna om literary warrant i Principles of book classification, 1911.
Ranganathan 1989, s. 196; Langridge 1989, s. 43; Maltby 1975, s. 56.
74 Foskett 1977, s. 25f; Maltby 1975, s. 56.
75 Miksa 1992, s. 111.
76 Ibid.
77 Foskett 1977, s. 155.
78 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 134.
79 Svenonius 2001.
80 Foskett 1977, s. 25f.
81 Ibid., s. 155.
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3.3  PRINCIPER FÖR KLASSINDELNING

Som tidigare beskrivits, organiseras objekt efter likhet, så att objekt som har en eller
flera egenskaper gemensamt samlas i en klass. Vid skapandet av ett
klassifikationssystem behöver man alltså fastställa vilken eller vilka egenskaper som
ska väljas som utgångspunkt för klassindelning. Valet av egenskaper är avhängigt vilka
principer för klassindelning (principles of division) som man utgår ifrån. Ranganathan
formulerade några sådana generellt tillämpbara kriterier.82 Den mest grundläggande
bland dessa är ”canon of relevance”, vilken innebär att den egenskap som används som
grund för klassifikation bör vara relevant i förhållande till klassifikationens syfte. 83

Även Maltby utpekar relevans som det viktigaste kriteriet för klassindelning:
”First of all, the characteristics employed must be essential to the purpose in view.”. 84

Det subjektiva kravet på relevans och ”helpfulness to users” är den princip som i första
hand bör styra indelningen och därefter kan objektiva principer övervägas.85

3.3.1  En indelningsgrund i taget

En objektiv princip är tillämpningen av en indelningsgrund i taget.86 Det innebär att en
relevant egenskap väljs som indelningen först utgår ifrån, därefter tas nästa relevanta
egenskap som utgångspunkt för en andra indelning, osv. Om man exempelvis ska
klassificera ”kläder” så kan den första indelningsgrunden vara funktion. Detta gör t.ex.
att hattar, mössor och liknande samlas för sig medan jackor och andra ytterkläder bildar
en annan kategori. Därefter kan en ny indelningsgrund appliceras, t.ex. storlek.87

Indelningen bör alltså ske stegvis, med en nivå i taget. Om ”försäkringar” ska
klassificeras, kan en indelninggrund vara typ, t.ex. livförsäkringar, hemförsäkringar, etc.
och en annan geografisk. 88 Om bägge kriterierna tillämpas samtidigt kan resultatet bli
följande:

Ett dokument om ”Hemförsäkringar i USA” blir svårplacerat med ett sådant system.

                                                
82 Rangantahan 1989, s. 144f.
83 Ibid.
84 Maltby 1975, s. 32.
85 Langridge 1992, s. 47.
86 Mills 1977, s. 35.
87 Ibid.
88 Maltby 1975, s. 32f.

Hemförsäkring USA

Försäkringar

Figur 1. Flera indelningsgrunder tillämpas samtidigt.
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För att undvika överlappande klasser (cross-classification) så bör istället en
indelningsgrund i taget tillämpas. Detta medför också ökad förutsägbarhet i
klassifikationssystemet.

Figur 2. En indelningsgrund i taget tillämpas. 89

3.3.2  Uttömmande och uteslutande klasser

Två andra objektiva krav som kan ställas på klassindelningen uttrycks genom principen
om uttömmande klasser (principle of exhaustivity) och principen om uteslutande klasser
(principle of exclusivity).

Klassifikationsteorin rymmer ett stort tankearv ifrån Aristoteles.
Bland annat har följande logiska lagar haft viss betydelse:

1. Lagen om icke-motsägelse: Inte både A och icke-A.
2. Lagen om det uteslutna tredje: Antingen A eller icke-A.

Enligt den första lagen kan t.ex. en stol inte tillhöra kategorin ”stolar” och samtidigt
tillhöra kategorin ”icke-stolar”. Lag två innebär att en stol antingen tillhör kategorin
”stolar” eller kategorin ”icke-stolar”, där något tredje alternativ inte ges. 90

Dessa lagar kan i klassifikationssammanhang överföras till principerna om uttömmande
respektive uteslutande klasser. Principen om uttömmande klasser innebär att
indelningsmöjligheterna på varje nivå uttöms innan man tillämpar nästa
indelningskriterium.91 Varje enskilt dokument kommer då att placeras i minst en klass.
Principen om uteslutande klasser innebär att ett dokument inte kan tillhöra flera klasser
samtidigt.92 Detta är ett sätt att undvika överlappande klasser. Tillämpningen av
principerna om uttömmande samt uteslutande klasser resulterar i en hierarkisk struktur
där varje dokument tillhör exakt en klass.93

                                                
89 Figurerna är hämtade ur Maltby. 1975, s. 33.
90 Hospers 1967. An introduction to philosophical analysis. 2 rev. ed., s. 209f.
91 Svenonius 2001, s. 164.
92 Ranganathan 1989, s. 158f.
93 Svenonius 2001, s. 163f; Maltby 1975, s. 31.
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3.4  PRINCIPER FÖR ORDNING OCH RELATIONER MELLAN KLASSER

Klassifikation innebär inte bara att man grupperar objekt i det allmänna syftet att kunna
identifiera och lokalisera dem utan har även uppgiften att ordna objekten så att
relationer mellan dessa uttrycks.94 Hur detta arrangemang kan utformas ska undersökas i
detta avsnitt.

Då ett universellt klassifikationssystem avser omfatta ”all” kunskap, finns i princip ett
obegränsat antal möjliga utgångspunkter för klassindelning. Det finns m.a.o. ingen
gräns för antalet möjliga sätt som ett klassifikationssystems klasser kan ordnas på.
De relationer som kan uttryckas i ett klassifikationssystem kan dock grupperas i tre
huvudtyper: hierarkiska, ekvivalenta/synonyma och näraliggande (near-related).95

3.4.1  Sammanhållning av relaterade klasser

Alfabetisk ordning kan vara användbar inom klassifikation, t.ex. när objekt är starkt
identifierade med ett specifikt namn. 96 Det gäller speciellt för indelning på
underliggande nivåer i ett klassifikationsystem, exempelvis vidareindelning av
skönlitteratur efter författares efternamn. Biografier lämpar sig också väl för alfabetisk
ordning. 97 Den alfabetiska ordningen kan dock kritiseras på flera grunder. Ranganathan
t.ex., menar att denna ordning endast bör appliceras när ingen annan grund för indelning
är lämplig:

Generally, alphabetical sequence is not helpful. Therefore, the
Principle of Alphabetical Sequence restricts its field of application
only to a context in which no other sequence is more helpful. 98

Ranganathan anger utgångspunkter för klassordning som han menar är mer användbara
än den alfabetiska, t.ex. kronologisk ordning: objekt ordnas utefter en tidsaxel,
och spatial ordning: objekt ordnas efter rumsliga aspekter, t.ex. geografisk närhet.
En annan användbar ordning är kanonisk ordning: objekt indelas efter en traditionell
ordning inom ett ämnesområde.99 Även Bliss kritiserar den alfabetiska ordningen:

The main objection to alphabetic arrangements … is that they are
illogical and unsystematic, everywhere dispersing related
subject-matters; they are the very antithesis of classification.100

Kärnan i Bliss kritik är att alfabetisk ordning medför att relaterade ämnesområden sprids
i ett klassifikationssystem.

                                                
94 Maltby 1975, s. 16.
95 Svenonius 2001, s. 131.
96 Foskett 1977, s. 132.
97 Maltby 1975, s. 22.
98 Ranganathan 1989, s. 197.
99 Ranganathan 1989, s. 183ff; Foskett 1977, s. 129ff.
100 Bliss 1939, s. 8.
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Följande ordning medför att näraliggande ämnen sprids på ett slumpartat sätt och
därmed visas inga relevanta relationer mellan ämnen:
Akvarium > And > Apa > Apelsin >Arm

En central generell logisk princip inom klassifikation är ”principen om sammanhållning
av relaterade klasser” (principle of collocation of related classes). Bliss formulerade
denna princip som innebär att konceptuellt relaterade klasser bör hållas samman:
” in … systematic classification for libraries the subjects, special or general, that are
most closely related, inherently, logically, or scientifically, should be collocated.”.101.

3.4.2  Klassordning – från generellt till specifikt

Bliss räknas som upphovsman till ytterligare en betydelsefull generellt tillämpbar logisk
princip: ”principen om klassernas ordning – från det generella till det specifika”
(principle of gradation – by specialty). Enligt ”principen om en indelningsgrund i taget”
bör klassindelningen ske successivt, med en nivå i taget. Detta implicerar, menar Bliss,
en indelningsprocess som startar på en allmän nivå och rör sig mot alltmer specifika
nivåer.102 Bliss definierar ”gradation by specialty” som ”(…) the principle by which the
several sciences and studies, distinguished by their conceptual scope (…) are arranged
in serial order from the most general to the most special.” 103 Denna princip skapar,
tillsammans med principen om en indelningsgrund i taget, en hierarkisk ordning. 104

3.4.3   Kombinationsordning

Det är nödvändigt att bestämma ordningen mellan olika indelningskriterier. Detta kallas
citeringsordning. Det är viktigt vilket kriterium som används först eftersom det
bestämmer vilka ämnen som hålls samman och vilka som sprids inom systemet.105 En
standardiserad kombineringsordning är av central betydelse för förutsägbarheten i ett
klassifikationssystem.106 Citeringsordningens huvudsakliga funktion är att fixera
positionerna hos olika aspekter (facetter) så att det blir möjligt att förutsäga eller
rekonstruera enskilda aspekters placering i ett klassifikationssystem.107 Ranganathan
skapade den första teorin kring citeringsordning, med fem grundkategorier (PMEST):
Personality (enhet/entitet), Matter (egenskaper), Energy (processer/operationer),
Space (rum/plats), Time (tid).108 Citeringsordningen går från det konkreta till det
abstrakta. Den omvända ordningen kallas fileringsordning och det är den ordning som
man möter i klassifikationsschemats ämnesstruktur. Fileringsordningen går från
generellt/abstrakt till specifikt/konkret.109

                                                
101 Bliss 1939, s. 42.
102 Ibid., s. 214f.
103 Bliss 1929, s. 217.
104 Svenonius 2001, s. 163.
105 Foskett 1977, s. 132; Mills 1977, s. 40.
106 Langridge 1992, s. 50.
107 Mills 1977, s. 35f; Maltby 1975, s. 97f.
108 Denna ordning utvecklades senare av medlemmar av den brittiska ”Classification Research Group”
till en standard för citeringsordning. Mills 1977, s. 40.
109 Mills 1977, s. 40ff; Foskett 1977, s. 137ff.
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3.4.4  Nya ämnen, tvärvetenskap, sammansatta ämnen och flexibilitet

Kunskap karakteriseras av föränderlighet och tillväxt. Kunskapens dynamiska sida är ett
uppmärksammat tema inom klassifikationsteorin. Berwick Sayers 110 beskriver de
konsekvenser för klassifikationens del som följer härav: ”Classification must be
comprehensive, embracing all past and present knowledge and allowing places for any
possible additions to knowledge.”. 111 Alla möjligheter kan inte täckas in i ett
klassifikationssystem men förutom redan kända och existerande ämnen eller klasser, bör
det kunna ge plats åt tänkbara och framtida potentiella ämnen.  112

Huvudklassernas innehåll och organisation har stor betydelse eftersom systemets första
nivå avgör utformningen av de underliggande nivåerna.113 Vetenskapliga discipliner
uttrycker ytterst skilda sätt att se på världen och dess fenomen. Enkelt beskrivet skiljs de
vetenskapliga disciplinerna åt på grundval av skilda perspektiv och arbetssätt.
Studieobjekten kan variera mellan discipliner. Samma fenomen kan även studeras från
olika perspektiv. Fenomenet ”färg” kan studeras av t.ex. fysiker, kemister, konstvetare,
osv. Dokument som handlar om färg samlas dock inte på ett ställe i biblioteket utan
uppdelas efter disciplin.114 De universella klassifikationssystemen bygger av tradition
på en disciplinstruktur och de akademiska disciplinerna bildar huvudklasserna i dessa
system. 115 Kunskapens föränderliga natur skapar problem för en sådan disciplinbaserad
ämnesindelning. Exempelvis så har tvärvetenskapliga ansatser fått allt större utrymme
inom forskningen och kan idag betraktas som regel snarare än undantag. 116 Den
tvärvetenskapliga kunskapsproduktionen innebär en utmaning för den traditionella
disciplinstrukturen och därmed för klassifikationssystemens grundstruktur. 117 Nya och
tvärvetenskapliga ämnen ställer således krav på ett klassifikationssystems flexibilitet.118

Dokument som behandlar flera ämnesområden – sammansatta ämnen – medför liknande
problem. Dokument som omfattar flera ämnen kan hanteras på några olika sätt.

3.4.4.1   Dubbelklassning
Dokument som behandlar flera ämnen kan dubbelklassas. Dubbelklassning innebär att
ett dokument ges flera klassifikationskoder. Dubbelklassning tillämpas t.ex. i Decimal
Universal Classification (UDC) och SAB-systemet, men inte i Deweys
klassifikationssystem (DDC).119

                                                
110 Sayers (1881-1960), räknas till en av de mest inflytelserika bland engelska klassifikationsteoretiker och han
verkade i 1900-talets början. Ranganathan studerade för Sayers. Miksa 1998, s. 61ff.
111 Ur Ranganathan 1996, s. 339.
112 Langridge 1992, s. 43.
113 Begthol 1998. Knowledge Domains: Multidisciplinarity and Bibliographic Classification Systems.
Knowledge Organization. Vol. 25(1/2),  s. 7.
114 Mills 1977, s. 36f.
115 Ibid.
116 Dahlberg 1994. Domain interaction: theory and practice. Ingår i Albrechtsen, Hanne & Oernager, Susanne,
eds. Knowledge organization and quality management: proceedings of the third international ISKO conference,
Copenhagen, Denmark, June 20-24, 1994,  s. 60ff; Searing 1996. Meeting the information needs of
interdisciplinary scholars: Issues for administrators of large university libraries. Library Trends. Carole Palmer
(ed.). Vol. 45(2),  s. 315f.
117 Beghtol 1998; Searing 1996.
118 Foskett & Bury 1982. Concept organisation and universal classification schemes. Ingår i Dahlberg, Ingetraut,
ed. Universal classification : Subject analysis and ordering systems : 4th international study conference on
classification research, Vol. I, Augsburg, 28 June-2 July 1982, s. 40.
119 Berntsson 1997, s. 12; Benito 2001. Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, klassifikation
och indexering, s. 197.
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Dubbelklassning går till så att ett dokument tilldelas en huvudklassning efter det
dominerande ämnet och dubbelklassas på de andra framträdande ämnesområdena. Man
kan alltså skilja mellan huvudklassning, dvs. huvudsignum, och dubbelklassning.
Dubbelklassning av ett dokument brukar omfatta maximalt tre skilda signa
(klassifikationskoder): ett huvudsignum och två dubbelklassningar. Klassifikation enligt
SAB-systemet följer denna ”treregel”. 120

3.4.4.2   Syntes
En annan lösning på problemet med sammansatta ämnen är att det finns
syntesmöjligheter i ett klassifikationsystem. Syntes förknippas framför allt med
facetterade klassifikationsystem.

I enumerativa klassifikationssystem räknas de ämnen som kan förekomma – enkla
och sammansatta – upp eller ”listas” i systemet. Klassifikationen utgår ifrån en allmän
nivå och går mot alltmer specifika indelningsnivåer och metoden kan beskrivas som
deduktiv, ”top-down” klassifikation. De ämnen som inte listas ingår i en mer generell
klass, dvs. på närmaste överliggande nivå i hierarkin.121 Enumerativa system är pre-
koordinerade, vilket innebär att alla ämnen och kombinationer av ämnen listas på
förhand i systemet.122 Metoden att räkna upp alla ämnen och deras eventuella
sammansättning med andra ämnen har dock en del brister. Att täcka in alla möjligheter i
ett system genom uppräkning är t.ex. en praktisk omöjlighet.123 Den enumerativa
metoden använder en indelningsgrund i taget och skapar därmed en struktur som är
endimensionell. Det brukar därför hävdas att denna struktur passar dåligt med
kunskapsuniversums flerdimensionella karaktär.124

I analytisk-syntetiska eller facetterade klassifikationssystem formas sammansatta ämnen
genom en kombination eller syntes av dess elementära delar.125 Det som ”listas” i ett
facetterat system är enkla ämnen. Dessa sammanfogas i efterhand, varför sådana system
kan karakteriseras som post-koordinerade.126 Den analytisk-syntetiska metoden passar
väl för induktiv, ”bottom-up” klassifikation, dvs. när man bygger ett
klassifikationssystem utifrån befintliga dokument, vilka efter hand bildar klasser.
Analytisk-syntetisk metod för klassifikation kan dock även användas för att konstruera
pre-koordinerade system.127 Den största fördelen som brukar nämnas med den
facetterade metoden är att den i jämförelse med enumerativ klassifikation bättre förmår
representera flera dimensioner i kunskapsstrukturen. Facetterade system brukar därför
anses som mer flexibla än de enumerativa.128 En facett kan defineras som ”… the total
set of subclasses produced when a class is divided by a single broad principle.”. 129

Facetter är alltså resultatet av att ett indelningskriterium tillämpas. Ett
klassifikationssystems huvudklasser skapas av breda facetter. Inom individuella klasser
talar man istället om subfacetter. Det är dessa som i första hand behandlas inom
analytisk-syntetisk metod för klassifikation.

                                                
120 Berntsson 1997, s. 12. SAB-systemet, s. 10.
121 Maltby 1975, s. 33f; Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 122.
122 Foskett 1977, s. 73, 102f.
123 Ranganathan 1989, s. 95.
124 Maltby 1975, s. 39.
125 Svenonius 1992, s. 14; Maltby 1975, s. 34.
126 Foskett 1977, s. 73, 379.
127 Broughton & Lane 2000, 148.
128 Maltby 1975, s. 39f.
129 Mills 1977, s. 38.
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Antal och typ av facett varierar med ämnesområde.130 Vid sidan av ämnesspecifika
facetter går det även att identifiera generellt tillämpbara facetter. I Ranganathans Colon
Classification används, som vi har sett, fem facetter som allmänt tillämpbara på de
flesta ämnen (PMEST).

3.4.5  Hierarkisk struktur

Det hävdas ibland att människan har en särskild fallenhet för bildandet av hierarkiska
relationer mellan kategorier.131 Att vi skulle vara särskilt disponerade för
systematisering baserad på hierarkiska relationer kan förstås diskuteras. Hur man än ser
på detta kan man påstå att hierarki är en betydelsefull ordning för människan. Språk t.ex.
har en sådan struktur.132 Av de huvudtyper av relationer som visas i ett
klassifikationssystem intar de hierarkiska relationerna en särställning. Detta gäller i hög
grad de enumerativa klassifikationssystemen. En bestämd ordning för tillämpningen av
indelningskriterier resulterar i en endimensionell hierarkisk struktur. Analytisk-
syntetiska klassifikationssystem kan beskrivas både som icke-hierarkiska och
polyhierarkiska. De kan beskrivas som icke-hierarkiska eftersom de är post-
koordinerade, dvs. aspekter på ett ämne sammanfogas i efterhand. Det finns alltså ingen
indelning av kunskapsuniversum a-priori och därmed ingen fastlagd hierarkisk ordning.
De enskilda delarna (facetterna) i ett analytisk-syntetiskt klassifikationssystem existerar
kontextlöst fram tills att delarna kombineras enligt en bestämd citeringsordning. 133

Dessa klassifikationssystem kan därför också beskrivas som polyhierakiska:

”The potential or actual existence of a variety of hierarchies in a group
of subjects is referred to as multihierarchy or polyhierarchy.
A faceted classification is, therefore, essentially polyhierarchical.”. 134

Utöver generella indelningskriterier, har varje facett egna kriterier för indelning och
bildar en egen hierarkisk ordning. Ett facetterat system kan alltså kan ge upphov till
flera hierarkier.

I en hierarkisk struktur bestäms klassernas ordning utifrån om de är över-, under- eller
sidoordnade i förhållande till varandra. Sidoordnade eller koordinerade klasser befinner
sig på samma hierarkiska nivå. Den hierarkiska strukturen brukar liknas vid en upp-och-
ner-vänd trädstruktur. De mest generella klasserna utgör stammen och de mest specifika
klasserna bildar trädets yttersta grenar.135 Två typer av hierarkiska relationer har särskild
betydelse: genetiska relationer (släkt–art) och partitiva relationer (helhet–delar).
Det finns flera fördelar med en hierarkisk struktur. Den skapar en kontext som gör det
möjligt att skaffa sig en överblick över ett kunskapsområde. Den hierarkiska strukturen
kan också användas för att bredda en sökning (och förbättra dess recall) eller avgränsa
en sökning (och förbättra dess precision). Slutligen underlättar den hierarkiska
strukturen för browsing. 136, 137

                                                
130 Mills 1977, s. 38; Maltby 1975, s. 58ff.
131 Miksa 1998, s. 41.
132 Svenonius 2001, s. 163.
133 Broughton & Lane 2000, s. 147f.
134 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 129.
135 Berntsson 1997, s. 9; Maltby 1975, s. 31f.
136 Svenonius 1983, s. 76ff, 151, 163f.
137 I kapitel 4 ges en närmare beskrivning och definition av browsing.
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4.  WORLD WIDE WEB

4.1  WEBBENS KARAKTERISTIKA

Internets ursprung går tillbaka till 60-talet. En startpunkt var projektet ARPAnet som
presenterades 1969 och utvecklades av ARPA (Advanced Research Projects Agency)  i
USA. Detta nätverk användes till en början inom det amerikanska försvaret men
övergick senare till att användas för informationsutbyte inom den akademiska världen.
Sedan senare delen av 80-talet har Internet varit tillgänglig för allmänt bruk. 138  Internet
är inte ett nätverk utan består av många nätverk av datorer. Dessa kommunicerar utifrån
några gemensamma principer för interaktion, sk. protokoll.139 Olika tjänster och
funktioner finns tillgängliga på Internet, t.ex. e-post, File Transfer Protocol 140 och
World Wide Web. WWW räknas idag som Internets viktigaste funktion. Den första
prototypen för www utarbetades av CERN (European Center for Nuclear Physics
Research) i Schweiz och lanserades 1990.141 En annan viktig aktör som haft stor
betydelse för webbens utveckling är W3C (World Wide Web Consortium).142

4.1.1  Hypertext och hypermedia

Hypertext innebär, i sin bokstavliga mening, något utöver text. Det betyder att hypertext
har flera dimensioner än traditionell text. 143 Traditionell text, i t.ex. en bok eller en
tidning, är sekventiell. Detta innebär att textens ordning är förutbestämd och linjär. Man
börjar läsa på sidan ett, fortsätter med sidan två, osv. Hypertext är icke-sekventiell. Det
finns ingen fördefinierad ordningsföljd för läsning av texten utan man kan ”hoppa” från
sida till sida, eller från ett ord till ett annat, i vilken ordning som helst. 144 Hypertext är
alltså en struktur som organiserar och presenterar en informationssamling så att den kan
tolkas icke-sekventiellt. Hypertextstrukturen liknar t.ex. strukturen hos ett fotnotssystem
eller en encyklopedi.145 Hypertextstrukturen är ett nätverk av noder och länkar. Varje
informationsenhet kallas nod och en länk förbinder noderna med varandra. Användaren
väljer efter hand sina förflyttningar i systemet och kan söka efter en informationsenhet
(nod) utan att specificera eller definiera sitt mål.  146 Hypertext är på så sätt en flexibel
organisation av information.

                                                
138 Chowdhury 1999, s. 396; Ellis 1999. Ranganathan and the Net : Using facet analysis to search and organise
the World Wide Web. Aslib Proceedings. Vol. 51(1).
139 Nielsen 1995. Multimedia and hypertext: The Internet and beyond, s. 165.
140 FTP används för filöverföring.
141 Chowdhury 1999, s. 396f; Nielsen 1995, s. 65.
142 W3C startades 1994 och leds av Tim Berners-Lee, kallad ”grundaren av World Wide Web”. W3C är en
sammanslutning av olika intressenter och organisationer, där också representanter från bibliotekssektorn ingår.
Några av medlemsorganisationerna är OCLC (Online Computer Library Center office of research), Adobe, IBM,
Microsoft, NASA, m.fl. Den övergripande målsättningen inom W3C är att aktivt stödja utveckling och
förbättring på webben, bl.a. genom att utveckla gemensamma standarder, programvara, etc.
Mjöberg 2000. W3C och webbstandarder. http://www.xml.se/w3c.html
143 Chowdhury 1999, s. 298f.
144 Nielsen 1995, s. 1f.
145 När läsaren stöter på en fotnot så kan denne välja att fortsätta läsningen av den löpande texten eller förflytta
läsningen till noten - som den gjort som läser detta.
146 Chowdhury 1999, s. 299f.
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För att hypertext ska vara ett lämpligt val av struktur, bör följande uppfyllas:
- en stor mängd information är organiserad i många delar.
- delarna i informationssamlingen relaterar till varandra.
- användaren behöver endast tillgång till mindre delar i taget.147

De första idéerna om ett system med hypertextstruktur utvecklades av Vannevar Bush
så tidigt som på 40-talet.148 Bush hypertextsystem ”Memex” var uppmärksammat men
teorierna kom aldrig att omsättas i praktiken, då dåtidens teknologi inte var tillräckligt
utvecklad.149 Med datorernas utveckling blev förverkligandet av hypertext möjligt och
sådana system utvecklades för en rad olika datortillämpningar. En av de tidigaste
användningsområdena var text- och ordbehandlingsprogram. Senare tillämpades
hypertext även för ljud och bild, varför termen ”hypermedia” kom att användas. Dessa
bägge termer brukar användas omväxlande för att beteckna denna typ av system. 150

Här används termen ”hypertext”, oberoende av mediet. Många CD-ROM produkter har
utvecklats med hypertextsystem men det var med www som hypertext fick sitt stora
genombrott.151

4.1.1.1   HTML
Webbens hypertextkonstruktion har flera nivåer och på den lägsta nivån – databasnivån
– kommunicerar värddatorer (servrar) och klientdatorer med hjälp av två
standardformat: HTML (Hypertext Markup Language) och HTTP (Hypertext Transfer
Protocol). HTML och HTTP utgör tillsammans grunden för webbens hypertextstruktur
och är de enda format som måste överensstämma för att kommunikationen mellan
server och klientdator ska fungera.152 HTML är ett uppmärkningsspråk (markup
language) för märkning (markup) eller kodning av dokument. HTML är det
dominerande uppmärkningsspråket på www. 153 Ett uppmärkningsspråk är ett regelverk
som beskriver beståndsdelarna i en text. Märkspråket beskriver allt utom innehållet i en
text. HTML utformades utifrån SGML (Standard Generalized Markup Language);
en internationell standard för uppmärkning som utarbetats av ISO. 154

                                                
147 Nielsen 1995, s. 67.
148 Ibid., s. 33.
149 Den teknik som förekom i Bush teorier var mikrofilm. Nielsen 1995, s. 33f.
150 Nielsen 1995, s. 5.
151 Chowdhury 1999, s. 313.
152 Nielsen 1999, s. 178; Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 68.
153 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 149ff.
154 Eriksson 1999. XML-guiden. http://www.acc.umu.se/~alpha/xml/main.html
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 4.2  KLASSIFIKATION PÅ WWW

4.2.1  Klassifikationens objekt

WWW ger åtkomst till multimedia, och det material som finns tillgängligt på webben
omfattar många olika former: text, bild, ljud, video, etc.155 Några vanliga beteckningar
för webbens data är elektroniska dokument , webbdokument , webbresurser och digitala
objekt. Här används dessa termer synonymt. Som tidigare diskuterats, kan elektroniska
dokument karakteriseras som dynamiska. Detta passar väl in på webbens dokument som
snabbt kan förändras till innehåll och form. Webbdokument har till skillnad från
pappersbundna dokument, t.ex. böcker, inte någon specifik fysisk placering.

4.2.2  Klassifikationens funktioner

Klassifikation och klassifikationssystem har i bibliotekssammang haft dessa funktioner:

1. Klassifikation som redskap för ordnande av dokument på bibliotekets hyllor –
 hyllplaceringsfunktionen.

2. Klassifikation som redskap för ordnande av dokumentrepresentationer eller
 dokumentsurrogat i bibliotekskatalogen.

3. Klassifikation som redskap för browsing – browsingfunktionen.

De första två funktionerna har länge betraktats som de viktigaste i
bibliotekssammanhang men deras betydelse har modifierats med anledning av den
teknologiska utvecklingen. För bibliotekskatalogens del innebar denna utveckling att
kortkatalogen under 80-talet ersattes av den datorbaserade katalogen och senare av
dagens online-katalog; OPACs (Online Public Access Catalogs). 156

För klassifikationens del medför denna utveckling att ytterligare en funktion framträder:

4. Klassifikation som redskap för ordnande av dokumentsurrogat i automatiserade eller
datorbaserade informationssystem. 157

En avgörande skillnad mellan den tryckta kortkatalogen och den digitala katalogen är de
utökade sökmöjligheter som är möjliga i den senare. De utökade sökmöjligheterna i den
digitala katalogen innebär att sökning i en hierarkisk struktur blir möjlig.
I  elektronisk miljö ges alltså utvidgade möjligheter för browsing.158

Den digitala miljö som www utgör, har inneburit ännu en utvidgning
av klassifikationens funktioner:

5. Klassifikation som redskap för ordnande av elektroniska dokument
i informationssystem på World Wide Web.

                                                
155 Chowdhury 1999, s. 402.
156 Wheatley 2000. Subject trees on the Internet: A new role for bibliographic classification?
Journal of Internet cataloging. Vol. 2(3/4),  s. 119f.
157 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 139f.
158 Ibid., s. 137.
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4.3  INFORMATIONSSÖKNING PÅ WWW

Olika strategier för informationssökning ska behandlas i detta avsnitt.
Som bakgrund beskrivs först några utvecklingslinjer beträffande utveckling av och
forskning kring, IR-system i elektronisk miljö.

4.3.1  IR-system i elektronisk miljö

Ett informationssystem (IR-system) insamlar, organiserar, representerar och ger åtkomst
till information. 159 Det är denna definition av informationssystem som används här.160

Ett IR-system består i grunden av en databas där information finns samlad och denna
organiseras av IR-systemet. De första automatiserade systemen för
informationsåtervinning kom på 60- och 70-talen. Dessa system utvecklades för att
användas av professionella informationssökare. Mekanismer för att underlätta
interaktionen med systemen utvecklades efter hand, bl.a. sökspråk som ger möjlighet att
förfina formuleringen av en sökfråga med hjälp av booleska operatorer (AND, OR,
NOT), trunkering, maskering, etc. 161 Forskningsområdet information retrieval växte
fram under 60-talet och var fram till och med 70-talet huvudsakligen inriktat på
systemorienterade studier. Det var alltså själva IR-systemens uppbyggnad och
effektivitet som man främst intresserade sig för. Under 60-talet började det heterogena
forskningsområdet användarstudier att växa fram. 162, 163 Studier av interaktionen mellan
användare och IR-system fick en ny orientering – användaren. Ett huvudområde inom
användarorienterade studier är forskning kring informationssökning.164 Under 80-talet
började IT-teknologin att nå ut till allmänheten, vilket bland annat berodde på
utvecklingen av persondatorn. När denna började säljas och spridas i allt större skala,
började även utvecklare av IR-system att intressera sig för att utforska hur dessa system
bättre kunde anpassas för den ovane användaren. Användarstudier fick härmeds ett nytt
fokus, nämligen slutanvändaren (end-user studies).165 Inte alla IR-system är tänkta att
användas av en allmänhet. Så kallade expertsystem är utformade för att främst användas
av professionella informationssökare, t.ex. bibliotekarier.166 Bibliotekskataloger
däremot, är system som behöver anpassas för användning av både vana och ovana
informationssökare. Webbens söktjänster används huvudsakligen av personer utan
större vana av informationssökning eller kunskaper i metoder som kan effektivisera en
sökning.

                                                
159 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1.
160 Se ”Definitioner” (kap. 1.5).
161 Marchionini 1995, s. 76.
162 Ingwersen & Wormell 1993. Informationsformidling i teori og praksis, s. 75ff.
163 Exempel på samhällsvetenskapliga forskningsområden som studerar interaktionen mellan IR-system och
användare är informationsvetenskap, systemvetenskap, kognitionsforskning och biblioteks- och
informationsvetenskap.
164 Ingwersen & Wormell 1993, s. 76f.
165 Marchionini 1995, s. 30.
166 Ibid., s. 85f.



31

Man brukar skilja mellan två huvudtyper av informationssökning: analytiska strategier
för informationssökning och browsing-strategier för informationssökning.167

4.3.2  Analytisk sökning

En analytisk sökstrategi bygger på ett planerat sökande samt användning av frågetermer,
dvs. formulering av en query. En query är ett informationsbehov ställt som en fråga till
ett IR-system. Frågan formuleras i en eller flera nyckeltermer som matchas emot
termerna i systemets index. Beroende på vilken återvinningsmodell som IR-systemet
bygger på, presenteras resultatet av återvinningsprocessen antingen i en orankad lista
(som t.ex. i en bibliotekskatalog), eller i en lista där träffarna rangordnas efter relevans
(som t.ex. hos en sökmotor på www). Resultatet kan sedan användas för utvärdering
och förbättring av den ursprungliga queryn. Detta har länge betraktats som
standardmodellen för interaktion mellan användare och IR-system. 168

Om man känner till en term som kan vara lämplig som frågeterm i en sökning, bör man
helt enkelt skriva in termen i IR-systemets sökruta och skicka iväg sin query. En
väldefinerad och målinriktad sökning utförs lämpligast genom analytisk sökning.
Fördelarna med den analytiska strategin är att den, under dessa förutsättningar, är
effektiv samt ger ett snabbt resultat.169 Det ställs dock vissa krav på
informationssökaren. Bland annat så förutsätter det analytiska söksättet att
informationsbehovet är tämligen väldefinierat och kan ”översättas” i rätt termer. Många
forskare menar dock att osäkerhet om hur ett informationsbehov ska definieras är
vanligt i inledningen av en sökning. 170 En av förutsättningarna för att få relevanta träffar
är också att användaren av systemet kan formulera sin fråga på ett lämpligt sätt.
Terminologi kan vara ett problem, särskilt om man söker information inom ett område
som är obekant. I ett system med okontrollerad vokabulär, dvs. ett system där
syntaktiska och semantiska relationer mellan termer inte är kontrollerade, som t.ex. på
webben, finns även problem som har att göra med det naturliga språkets begränsningar.
I det naturliga språket finns oändliga möjligheter för val av lämpliga söktermer samt
kombinationer av termer. Det finns också problem med stavning, ordföljd, synonymer,
homonymer 171, förkortningar, etc. Sådana svårigheter kan orsaka låg precision, dvs. en
hög andel icke-relevanta träffar i en sökning. 172

                                                
167 Marchionini 1995; Rice, McCreadie & Chang 2001. Accessing and browsing information and
communication , s. 173, 178.
168 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 9, 19ff, 263.
169 Marchionini 1995, s. 76ff; Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 173.
170 Ingwersen & Wormell 1993, s. 23; Marchionini 1995, s. 29, 104, 179f.
171 Homonymer är ord som skrivs lika men som har olika betydelser.
172 Se även ”Definitioner” (kap. 1.5).
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4.3.3 Browsing

När det gäller den engelska termen browsing förekommer bl.a. följande svenska
översättningar: botanisering, ämnesbläddring och bläddring. Dessa termer täcker inte
fullt ut den engelska termens betydelseområde och är i vissa fall missvisande, som i
fallet med ”bläddring”. I bibliotekssammanhang brukar browsing som söksätt
exemplifieras av ämnesvis ”spaning” utefter bibliotekets hyllor. ”Botanisering” kan här
vara en lämplig svensk term men knappast ”bläddring”. Termen botanisering har dock
sina begränsningar, framför allt som översättning av browsing som sökmetod i digitala
miljöer. Här används därför den engelska termen.

Browsing är en aktivitet som kan utföras i många olika miljöer och syften och
definitionerna av termen skiljer sig något åt beroende på sammanhanget. I kontexten
informationssökning används ofta browsing och navigering synonymt.173 Dessa termer
är betydelsemässigt näraliggande men det finns också skillnader i användning.
Hypertextstrukturen är organiserad så att förflyttning mellan informationsenheter
(noder) sker icke-sekventiellt. Detta sätt att förflytta sig i strukturen kan kallas
navigering. 174 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto definierar navigering på ett sådant sätt:
”Navigation refers to following a chain of links, switching from one view to another,
toward some goal, in a sequence of scan and select operations.”. 175 Termen navigering
ska här främst användas i denna betydelse; för att beteckna förflyttningen i en struktur.
Browsing är, menar Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, ”… exploration of information
structures …”. 176 Navigering kan förvisso resultera i att information inhämtas, så att
säga ”på vägen” eller som ett mål i sig. Här ska dock browsing och navigering åtskiljas
och browsing användas med avseende på sökmetoden.

Browsing som sökmetod bygger på att användaren ”känner igen” eller ”upptäcker”
relevant information. 177 Browsing som sökstrategi är inte lika planerad som analytisk
sökning utan är mer beroende av användarens interaktion med informationssystemet.
Dessa drag av icke-planering samt icke-specificering brukar anges som karakteristiska
för browsing. Det betyder dock inte att browsing som sökmetod behöver vara
ostrukturerad eller sakna ett tydligt mål. Browsing är systematisk på det sättet att
sökningen utgår ifrån ett potentiellt relevant område, t.ex. ett ämne. 178 Sökningens mål
behöver inte, men kan mycket väl, vara definierat vid browsing. Målet behöver dock
inte vara lika väl definierat ifrån sökstart som i query-baserad sökning. 179

Ett annat centralt drag hos browsing är att användarens interaktion med IR-systemet kan
karakteriseras som explorativt. 180

                                                
173 Marchionini 1995, s. 114f.
174 Nielsen 1995, s. 2.
175 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 265.
176 Ibid.
177 Marchionini 1995, s. 103; Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 173.
178 Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 173, 189f.
179 Marchionini 1995, s. 106f.
180 Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 176f, 189f.
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Om informationssökarens mål är vagt definierat eller om man är osäker på vilken eller
vilka termer som bör användas i en sökning, är browsing en lämplig sökstrategi.
Till fördelarna med browsing hör att det är ett mer flexibelt söksätt än det analytiska.
Browsing gör det möjligt att undersöka okänd kunskapsterräng och ”upptäcka” relevant
information, vilket t.ex. kan resultera i att man finner användbar information som man
ifrån början inte var medveten om att man ville ha. Det kan också vara en givande
metod för en inledande, explorativ sökning. En annan fördel med browsing är att det
inte ställer lika stora kognitiva och intellektuella krav på informationssökaren som
analytisk sökning. Detta beror framför allt på att det är lättare att ”känna igen”
information som är relevant än att definiera och formulera en fråga som ska representera
ett informationsbehov. En nackdel med browsing jämfört med analytisk sökning är att
det är ett mera tidskrävande söksätt. Ett annat problem som brukar nämnas, är att
browsing kan leda informationssökaren vilse. För att återknyta till den åtskillnad som
inledningsvis gjordes mellan navigering och browsing, kan man säga att risken för
desorientering närmast har att göra med själva förflyttningen (navigeringen) i ett
system. Det är i så fall ett problem hos hypertextstrukturen och det berör inte direkt
effektiviteten hos sökmetoden (browsing). Det kan dock ha indirekt betydelse för
informationssökningens resultat på så sätt att desorienteringen kan göra att man förlorar
fokus på sökningens mål. 181

Figur 3. Relationer mellan centrala processer.

                                                
181 Large, Tedd & Hartley 1998. Information seeking in the online age: Principles and practice, s. 179ff, 192f;
Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 11, 175, 186ff; Marchionini 1995, s. 102f, 117f.
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4.3.4 Stöd för sökstrategier

Olika IR-system stödjer analytisk query-baserad sökning respektive browsing olika
mycket.182 Här ska stöd för respektive söksätt studeras närmare, med särskilt fokus på
stöd för browsing. Man kan säga att browsing har haft en undervärderad roll när det
gäller utformningen av IR-system. Även i forskning kring informationsåtervinning och
interaktion mellan användare och system, har mindre intresse riktats emot browsing
jämfört med analytisk sökning. 183 Exempelvis har studier av IR-systems effektivitet vid
informationsåtervinning (retrieval evaluation studies) varit koncentrerade kring query-
baserad sökning och system som stödjer detta söksätt.184 I och med hypertext-
teknologins utveckling, framför allt genom dess applikationer på www, har browsing
fått större uppmärksamhet, inom systemutveckling samt i forskning om sökning och
återvinning av information. 185

Gary Marchionini beskriver i Information seeking in electronic environments några
studier av slutanvändares strategier vid informationssökning i digitala miljöer. Han
presenterar bl.a. tre olika studier gjorda mellan 1987-1989, utförda av honom själv samt
i samarbete med andra forskare. Undersökningarna har något olika utformning men ett
gemensamt syfte och ”upplägg”. Avsikten är att granska ovana användares sökstrategier
i ett fulltextsystem och hypertextstruktur. I denna digitala miljö får studieobjekten i
uppgift att söka efter faktainformation. 186 I den ena studien jämfördes användningen av
analytisk sökmetod och browsing.187 De bägge andra studierna syftade till att undersöka
ovana informationssökares användning av hypertextsystem som utformats för att stödja
browsing.188 Resultaten av undersökningarna pekade mot att analytisk sökning
uppfattades som svårare att använda än browsing. Detta berodde bl.a. på att analytisk
sökning för att vara effektiv, ställer vissa krav på att användaren lär sig hur systemet
fungerar. Analytisk sökning medför därmed en högre kognitiv och intellektuell
belastning på användaren än browsing. En annan slutsats som drogs var att systemets
utformning, gränssnittet, har stor betydelse för effektiviteten hos browsing. 189

                                                
182 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto  1999, s. 4, 386f.
183 Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 175, 182f; Marchionini 1995, s. 30, 135.
184 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto  1999, s. 73ff, Chowdhury 1999, s. 215ff.
185 Rice, McCreadie & Chang 2001, s. 11f, 175, 184f; Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 264f;
Marchionini 1995, s. 124.
186 Marchionini 1995, s. 91ff.
187 Liebscher & Marchionini (1988). Browse and analytical search strategies in a full-text CD-ROM
encyclopedia.
188 Marchionini (1987). An invitation to browse : Designing full-text systems for casual users.
Wang, Liebscher & Marchionini (1988). Improving information seeking performance in hypertext :
Roles of display format and search strategy.
189 Marchionini 1995, s. 91ff.
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4.3.4.1   Gränssnitt
Organisationen av information i ett IR-system, dess struktur, ska på något sätt visas för
användaren. Detta kallas för gränsnitt (interface). Gränssnittet representerar
IR-systemets struktur och fyller funktionen av kommunikationslänk mellan system
(databas) och användare.190 Marchionini definierar gränssnitt på följande sätt:

Thus, a database refers to the knowledge potentially available to
an information seeker. The representations of that knowledge and
the tools, rules, and mechanisms for accessing and manipulating it
is an interface.191

Gränssnittet stödjer olika strategier för informationssökning.
Ett gränssnitt består av olika delar, bl.a. ett interaktions- eller kommunikationssätt
och en representationsstruktur. 192

Ett gränssnitts interaktionssätt handlar om hur man kommunicerar med systemet, vilket
bl.a. inkluderar mekanismer för val och feedback. 193 Shneiderman har identifierat olika
typer av interaktion med elektroniska IR-system. Två av dessa är kommandobaserad
interaktion och menybaserad interaktion. 194

Kommandobaserad interaktion är beroende av att användaren känner till det
kommandospråk (sökspråk) som används för kommunikation med systemet. Denna typ
av interaktion stödjer således analytisk sökning och är mest lämpad för vana användare
eller professionella informationssökare, t.ex. bibliotekarier. 195

I ett system som bygger på menybaserad interaktion kan man söka utan
förhandskunskaper i sök- eller kommandospråk. Menyer har blivit allt vanligare i olika
IR-system, bl.a. på webben. Det beror bland annat på att detta interaktionssätt passar
den ovana informationssökaren. Interaktionen med systemet bygger på att användaren
ges några fördefinierade valmöjligheter. Det ställs m.a.o. inga krav på att man på
förhand ska definiera sitt informationsbehov och sedan formulera det i t.ex.
nyckeltermer. Menyer stödjer istället ett interaktionssätt som bygger på att användaren
”känner igen” relevant information inom ett område, nämligen det område som
avgränsas av de givna valmöjligheterna. Det är därför viktigt att menystrukturen ger
användaren relevanta valmöjligheter och feedback. 196 Menyer är alltså ett
kommunikationssätt som stödjer browsing. Det finns två viktiga dimensioner hos
menyer: bredd och djup. Bredden är det antal val som visas i en enskild meny och
djupet är det antal nivåer som menystrukturen har. För att en menystruktur ska vara
användbar och hjälpande i en informationssökning är det viktigt, menar bland andra
Shneiderman, att dess bredd och djup begränsas.197 Om många objekt kläms in på en
liten yta så finns en risk att användaren förlorar överblicken.

                                                
190 Marchionini 1995, s. 38, 41.
191 Ibid., s. 38.
192 Ibid., s. 42.
193 Ibid., s. 43.
194 Shneiderman 1992. Designing the user interface : Strategies for effective human-computer interaction. 3 ed.,
s. 71ff.
195 Marchionini 1995, s. 43ff.
196 Ibid.
197 Shneiderman 1992, s. 249f.
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Om menystrukturen har många nivåer som man måste leta sig igenom innan det sökta
objektet kan hittas, finns även en risk att man förlorar fokus. En vanlig rekommendation
för utformningen av menyer är maximalt åtta objekt per meny (bredd) och tre eller fyra
nivåer i menystrukturen (djup).198

Det finns olika typer av menystrukturer, bl.a. helskärmsmenyer (full-screen menus) och
rullgardinsmenyer (pull-down menus). I helskärmsmenyn presenteras användaren i en
enda skärmbild med de val som strukturen täcker. Man gör ett val och därefter visas de
nya valmöjligheterna, ett nytt val görs, osv., fram tills den eftersökta informationen
påträffas. Denna menystruktur är hierakiskt uppbyggd, dvs. den utgår från en generell
nivå och indelas i alltmer specifika nivåer. Det kan beskrivas som en upp-och-ner-vänd
trädstruktur, där en sökning börjar vid trädets rot och fortgår ut i dess förgreningar tills
den eftersökta informationen påträffas.199

Med representationsstruktur, avser Marchionini informationens organisatoriska form,
dvs. strukturen i ett IR-system. Strukturen bestäms av de organisatoriska metoder som
används. Klassifikationssystem är ett exempel på en sådan metod. Elektroniska IR-
system stödjer exempelvis linjär samt hierarkisk organisation av informationsinnehållet.

4.3.4.2   Bibliotekskataloger
Som diskuterades i samband med klassifikationens funktioner, erbjuder en elektronisk
miljö jämfört med en pappersbaserad miljö, utvidgade möjligheter för browsing. 200

En rad forskares kritiska kommentarer pekar dock mot att möjligheterna för browsing
ännu är tämligen outvecklade i de digitala bibliotekskatalogerna, OPACs. Alan
Wheatley och Robert Newton är några av dem som kritiserar OPACs för dess brister när
det gäller utnyttjandet av klassifikation som sökväg. 201 Klassifikationen används i
bibliotekskatalogerna huvudsakligen vid sökning med hjälp av klassifikationskoder,
vilket kan beskrivas som analytisk sökning. Vid sökning med hjälp av
klassifikationskoder matchas det signum som används som sökfråga (query) med de
signa som indexerats i systemet. Detta förutsätter vissa förkunskaper av användaren,
nämligen kännedom om klassifikationskoders uppbyggnad och användning.202 Det är få,
vid sidan av bibliotekarier, som har dessa kunskaper. Inte ens en bibliotekarie förmodas
kunna precisera den exakta klassifikationskoden för ett ämne, på ”fri hand”. För att
kunna hitta rätt signum behöver man troligen konsultera det klassifikationssystem som
ska användas. Inte någon särskilt enkel och intuitiv sökväg för den ovane
informationssökaren således.

4.3.4.3   Webbkataloger
På webben används klassifikation som redskap för sökning i hierarkiskt uppbyggda
strukturer i ämnes- eller länkkataloger.

                                                
198 Shneiderman 1992, 249f.
199 Large, Tedd & Hartley 1998, s. 208.
200 Se avsnitt 4.2.2.
201 Wheatley 2000; Newton 2000. Information technology and new directions. Ingår i Marcella, Rita & Maltby
Arthur, eds. The future of classification, s. 43-58.
202 Wheatley 2000, s. 121f.
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4.4  SÖKTJÄNSTER PÅ WWW

Webben kan beskrivas som en stor och ständigt föränderlig databas där alla möjliga
slags data eller information finns tillgänglig. Traditionella databaser är ofta
bibliografiska databaser eller referensdatabaser. En annan huvudtyp av databaser är
fulltextdatabaser eller källdatabaser.203 Webben är en slags fulltextdatabas som ger
direkt åtkomst till elektroniska dokument. Det finns några olika IR-system på webben.
De två vanligaste och mest välkända är sökmaskiner och ämnes- eller länkkataloger.
Dessa olika söktjänster kan beskrivas utifrån några olika aspekter: metoder för
insamling, urval och sökning samt omfattning (storlek och ämnestäckning).

4.4.1 Sökmaskiner

Sökmaskinernas (search engines) huvudsakliga insamlingsmetod är maskinell.
Sökmaskiner eller sökmotorer samlar in webbresurser med hjälp av sk. robotar (robots,
webspiders eller webcrawlers). Dessa består av ett dataprogram som genomsöker
webben. När en webbplats påträffas så registreras dess URL 204 eller ”adress”
automatiskt och roboten går via länkar vidare till nästa webbplats.205 Informationen som
tillhör varje URL indexeras alltså automatiskt och något urval görs inte. Majoriteten av
webbens sökmaskiner indexerar webbdokumentens innehåll i sin helhet, dvs. det är
frågan om fulltextindexering. Den sökmetod som används i sökmaskiner är analytisk
sökning. Den eller de nyckeltermer som används i en fråga (query) som ställs till en
sökmaskin, matchas mot dess index. Söksättet kallas därför även indexbaserad sökning.
Sökmaskinerna indexerar långt ifrån allt material som publiceras på webben. En studie
publicerad i tidskriften Nature 1999, visade att ingen av de största sökmaskinerna
indexerade mer än cirka 16% vardera av den beräknade totala mängden material på
www. 206  De flesta sökmaskiner i samma undersökning indexerade omkring
10% eller mindre av webbens resurser. 207 Eftersom indexering sker automatiskt så
insamlar sökmaskinernas robotar trots allt väldiga mängder webbdokument. När Alta
Vista (http://www.altavista.com) presenterades 1995 var det webbens största index. 208

Andra sökmaskiner tog sedan upp konkurrensen och de följande åren har
volymökningen hos de ledande sökmaskinerna 209 accelererat. En rapport från december
2001 visade att Google (http://www.google.com) med ca. 1,5 biljoner indexerade
resurser då var störst bland sökmaskinerna.210

                                                
203 Chowdhury 1999, s. 12f.
204 URL – Uniform Resource Locator. En URL lokaliserar eller refererar till en webbresurs genom att namnge
vissa egenskaper hos denna, vanligtvis enligt följande: protokoll://plats.dator.land/katalog/fil. Eriksson 1999.
205 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto  1999, s. 373f, 382; Chowdhury 1999, s. 402f.
206 Lawrence & Giles 1999. Accessibility and distribution of information on the web. http://wwwmetrics.com/
Finns även i tryckt version: Nature. Vol. 400, s. 107-109.
207 Ibid.
208 Sullivan 2001. Search Engine Sizes. http://www.searchenginewatch.com/reports/sizes.html
209 Med ledande menas att de är välkända och välanvända.
210 Då medräknades PDF-filer men t.ex. inte Googles diskussionsgrupper (ca. 700 miljoner poster)
eller bildfiler (omkring 300 miljoner poster). Sullivan 2001.
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FAST Search (http://www.alltheweb.com), Alta Vista och Inktomi
(http://www.inktomi.com) låg en bit efter med omkring 500 miljoner webbresurser
vardera.211 Det finns fördelar med sökmaskinernas omfattande index. Om man söker
efter information inom ett smalt eller specifikt område så kan det vara en fördel att söka
i ett stort index. Chansen att finna specialiserat eller ovanligt material ökar med
storleken på index. För material som kan beskrivas som mer allmänt spelar indexets
storlek mindre roll. Man orkar ändå inte gå igenom tusentals träffar och viktigare än
kvantiteten är då istället sökträffarnas relevans och kvalitet.212 Sökmaskinerna omfattas
av samma för- och nackdelar som gäller för den analytiska sökmetoden. Det gäller bl.a.
problem som kan uppstå vid formuleringen av en query. Det finns flera svårigheter med
att använda det naturliga språket vid sökning, som tidigare diskuterats. Ett ytterligare
problem är att en term eller en kombination av termer som används i en sökning inte
representerar samma query hos olika sökmaskiner. Samma söksträng behandlas på olika
sätt av olika sökmaskiner. En sekvens med termer (söksträng) behandlas t.ex. i vissa
sökmaskiner så att alla termer måste förekomma på en webbplats för att denna ska
komma med i träfflistan. Andra sökmaskiner letar efter webbplatser där någon av
termerna förekommer. Den logiska behandlingen av text och dokument skiljer sig också
åt mellan sökmaskiner. Det gäller användningen av ”stemming” (indexering av
ordstammar), stoppord (eliminering av vanligt förekommande ord ifrån index, t.ex.
konjunktioner och prepositioner), lexikal analys (behandlingen av t.ex. versaler).213 För
att öka sökningens precision så erbjuder sökmaskinerna hjälp via sökkommandon, t.ex.
booleska operatorer, närhetsoperatorer, trunkering, maskering (wild cards), etc. Dessa
mekanismer kan användas för att avgränsa en sökning och öka resultatets precision. Om
man t.ex. söker information om datorer av tillverkaren ”Apple” så ger en sökning
bestående endast av termen ”apple” säkert hög recall men dålig precision. En sökning
på ”apple NOT fruit” (inget dokument återvinns där ordet fruit förekommer) eller
”apple AND computer” (bägge orden måste förkomma för att ett dokument ska
återvinnas) avgränsar sökområdet. En svårighet är att för att användning av dessa
mekansimer ska vara effektiv  krävs att man lägger ner tid och ansträngning på att förstå
hur sökkommandona fungerar. Dessutom finns problemet med att användningen även
här skiljer sig mellan olika sökmaskiner. Exempelvis betyder inte AND, OR, NOT
exakt samma sak i olika sökmaskiner och de skrivs också på olika sätt. 214, 215

                                                
211 Sullivan 2001.
212 Ibid.
213 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 165ff, 377.
214 Ibid., s. 377.
215 Istället för AND och NOT använder t.ex. AltaVista plus- (+) och minustecken (-).
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4.4.2 Kataloger

Ämnes- eller länkkataloger på www (subject directories, web directories) skiljer sig
från sökmaskiner i framför allt två avseenden: insamlingmetod och sökmetod.
Insamlingen av webbdokument till katalogerna sker huvudsakligen manuellt. En resurs
anmäls till katalogen, t.ex. av webbproducenten, och materialet granskas och
organiseras sedan av katalogens personal. Innehålls- och kvalitetsgranskning sker på
olika sätt samt i olika utsträckning beroende på katalogens inriktning och målgrupp.
Sökmaskiner på webben har nästan uteslutande utvecklats på kommersiell grund medan
katalogerna finansieras och upprätthålls dels av sökmaskinerna själva samt andra
kommersiella aktörer, och dels på icke-kommersiell basis. Det kan röra sig om
akademiska initiativ eller uppdrag ifrån olika myndigheter. Webbdokumenten
organiseras i ämneskategorier och olika kataloger har olika grad av strukturering. Det
kan vara enkla listor med länkar, sk. ”flat lists”. De mest välkända katalogerna är
hierarkiskt ordnade ämnesstrukturer, sk. ”ämnesträd” (subject trees). Den sökmetod
som används i kataloger är browsing och de fördelar respektive nackdelar som kan
finnas med denna sökmetod omfattar även katalogerna. Katalogerna stödjer även
sökning med nyckeltermer men det är mest användbart som sökväg då man först funnit
en ämneskategori och sedan söker med en eller flera termer inom kategorin. 216 En av
nackdelarna med browsing i kataloger är att det är mer tidskrävande jämfört med
analytisk sökning i en sökmaskins index. Eftersom insamlingen av materialet sker
manuellt så är ämneskatalogernas index också betydligt mindre än sökmaskinernas.
Beräkningar från 2001, gjorda av katalogerna själva tillsammans med
”SearchEngineWatch”, visade att de då två största katalogerna, Open Directory
(http://dmoz.org/) och LookSmart (http://www.looksmart.com), omfattade omkring 2,5
miljoner webbdokument vardera. 217 Yahoo! (http://www.yahoo.com), webbens äldsta
ämneskatalog, var i samma mätning den tredje största, med ca. 1,5 miljoner indexerade
resurser. 218 Katalogerna är t.ex. ett lämpligt sökverktyg om man är obekant med ett
område eller är osäker på lämpliga söktermer. En annan fördel med katalogerna är att
urval och kvalitetsgranskning förbättrar sökningens precision. En nackdel med
katalogerna är att om man behöver söka sig ner många nivåer i en katalogs hierarki så
finns risken att man tappar orienteringen. Desorientering anges ofta som ett problem
som hör ihop med browsing, men kan enligt min mening bättre förstås som
sammanhörande med navigationsstrukturen (hypertext). Utformningen av en katalogs
gränssnitt har betydelse för orienteringen i ett system. När det gäller webbens
länkkataloger är helskärmsmenyn det gränsnitt som används. Menyns djup är viktig för
orienteringen i systemet. Man kanske behöver gå ner många nivåer i hierarkin för att
hitta vad man söker och om hierarkin är djup finns det en risk att man tappar
orienteringen. 219 Det finns ett liknande problem som berör helskärmsmenyn. I detta
gränssnitt visas en nivå i ämnesstrukturen i taget. I takt med att man når mer och mer
specifika nivåer i hierarkin så ökar risken att man förlorar överblicken. Om man väljer
fel väg och befinner sig långt ner i strukturen kan det också vara svårt att komma ihåg
vilken väg man tagit och hur man ska ta sig tillbaka till rätt utgångspunkt. 220

                                                
216 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 384ff; MacLennan 2000. Classification and the Internet. Ingår i
Marcella, Rita & Maltby Arthur, eds. The future of classification, s. 61f; Wheatley 2000, s. 115ff.
217 Sullivan 2001.
218 Ibid.
219 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 269f.
220 Ibid.
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4.5  KLASSIFIKATIONSSYSTEM PÅ WWW

I beskrivningar av klassifikation på webben finns ofta en otydlig användning av
termerna webbkatalog och länkkatalog samt klassifikationssystem och ämnesträd. För
att undvika en sammanblandning av termerna kan följande sägas: En webb- eller
länkkatalog är inte till alla delar detsamma som själva ämnesstrukturen. En länkkatalog
har även andra egenskaper och funktioner som är fristående ifrån denna del i
katalogtjänsten. En webbkatalog är en typ av IR-system och ett klassifikationssystem är
ett av de verktyg som används i detta IR-system för att organisera informationen i
systemets databas. Termen ämnesträd används främst om klassifikationsystem på
webben. Här används klassifikationssystem och ämnesträd synonymt.

4.5.1 Typer av klassifikationssystem

Som diskuterats tidigare kan klassifikationssystem indelas efter ämnestäckning
(universella och specifika), geografisk täckning (globala, nationella och regionala),
struktur och metod (enumerativa och facetterade) och utgångspunkt (top-down och
bottom-up). 221 Ytterligare en indelningsgrund kan användas:

- upphov: etablerade klassifikationssystem som skapats i biblioteksmiljö
och egenproducerade system som konstruerats direkt för webbmiljö 222

På webben finns dessa sorters klassifikationssystem representerade i olika former:
tillämpningar av etablerade klassifikationssystem i mer eller mindre omarbetad form
samt klassifikationssystem eller ämnesträd som konstruerats direkt för webben. 223

De egenproducerade klassifikationssystemen eller ämnesträden på webben är oftast
byggda nerifrån-och-upp (bottom-up) med utgångspunkt i de elektroniska dokument
som publiceras. Literary warrant är alltså den princip som dessa klassifikationssystem
främst utgår ifrån. De ämnesträd på webben som bygger på ett etablerat
klassifikationssystem har ofta en konstruktion som bygger på en kombination av
principerna literary respektive structural warrant. De utgår dock i högre grad än de
egenproducerade systemen från teoretiska överväganden beträffande indelningen av
kunskap- eller informationsuniversum.224

Yahoo! är ett exempel på ett egenproducerat klassifikationssystem. Yahoo! var först
bland Internets söktjänster med att skapa ett hierarkiskt uppbyggt ämnesträd och
katalogtjänsten har funnits på webben sedan 1994.225 Katalogtjänsten Yahoo! Sverige
lanserades 1997 och är anpassad efter svenska förhållanden.Yahoo! och de regionala
varianterna, t.ex. Yahoo! Sverige, använder ingen notation utan klasserna har en verbal
beskrivning och ordnas alfabetiskt. Eftersom en systematisk ordning saknas kan
browsing i dessa kataloger bara göras efter alfabetisk (linjär) ordning. 226

                                                
221 Se avsnitt 2.2.2.
222 Koch & Day 1997.
223 Newton 2000, s. 43ff; Chan, Lin & Zeng 2000. Structural and multilingual approaches to subject access on
the web. IFLA journal. Vol. 26(3),
224 Chan, Lin & Zeng 2000, s. 189ff.
225 Koch & Day 1997; MacLennan 2000, s. 63.
226 Nyrinder & Parnefjord 1998. Att klassificera webben: En litteraturstudie om användning av
klassifikationssystem i söktjänster. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1998:28), s. 51ff; Chan, Lin & Zeng 2000, s. 190f.
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Dubbelklassning används i Yahoo! och visas genom @-tecknet som placeras invid ett
dokument och markerar att detta finns representerat i en annan kategori.
Dubbelklassning används även för att täcka in regionala behov och kan sålunda
användas på skilda sätt i Yahoo!s olika regionala versioner. 227

Sedan senare delen av 90-talet har även etablerade universella klassifikationssystem,
framför allt Dewey Decimal Classification (DDC) och Universal Decimal Classification
(UDC), börjat användas som organisationsstrukturer på Internet.

UDC används t.ex. av NISS (Directory of Networked Resources). 228

NISS ämnesstruktur överstämmer huvudsakligen med UDCs men alla klasser finns inte
representerade på alla nivåer. UDC medger dubbelklassning, vilket också används i
NISS länkkatalog. 229 I NISS katalogtjänst kan man använda browsing på tre olika sätt:
i en alfabetisk ordning (alphabetical order browsing), via UDCs klassifikationskoder
(shelfmark order browsing) och i en hierarkisk struktur som bygger på UDC
(hierarchical browsing). Den alfabetiska ordningen är en linjär representationsstruktur.
UDCs klassifikationskoder visas också i en linjär och endimensionell struktur. Denna
struktur motsvarar den ordning som böcker placeras efter på bibliotekets hyllor, i
enlighet med UDC. Den hierarkiska ordningen visas i en upp-och-ner-vänd trädstruktur,
dvs. en flerdimensionell representationsstruktur.230

DDC räknas för närvarande som den vanligaste tillämpningen på webben bland
etablerade klassifikationssystem. Ett tjugotal webbkataloger organiserade sina resurser
efter DDC under 2001.231 Till de mer välkända hör BUBL (Bulletin Board for Libraries)
LINK (Libraries of Networked Knowledge).232 BUBL LINK innehåller ett urval av
webbresurser som täcker alla akademiska ämnesområden. 233 BUBL LINKs
ämnesstruktur överstämmer i hög grad med DDCs och har alltså inte genomgått några
större förändringar i sin applikation på webben. DDC tillåter inte dubbelklassning och
detta används inte heller i BUBL LINK. 234 I BUBL LINK kan man använda browsing
på två olika sätt: i en alfabetisk ordning (linjärt) och via DDCs klassifikationskoder
(linjärt).235 I BUBL LINK visas DDCs klassifikationskoder tillsammans med en verbal
beskrivning. Förutom denna huvudtjänst erbjuds tjänsten BUBL LINK 5:15 som har ett
alternativt gränssnitt.236 Istället för klassifikationskoder visas här ämnesord som bygger
på en blandning av kontrollerade ämnesordslistor, bl.a. Library of Congress Subject
Headings (LCSH).237

                                                
227 Nyrinder & Parnefjord 1998, s. 54; Chan, Lin & Zeng 2000, s. 192; Lindén 2001. Klassifikation på webben.
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks-
och informationsvetenskap, 2001:75), s. 21.
228 NISS. http://www.niss.ac.uk/subject2/index.html
229 Nyrinder & Parnefjord 1998, s. 45f.
230 NISS (Directory of Networked Resources).
231 Saeed & Chaudry 2001. Potential of bibliographic tools to organize knowledge on the Internet:
The use of Dewey Decimal Classification Scheme for organizing web-based information resources.
Knowledge organization. Vol. 28(1),  s. 20ff; Koch & Day 1997.
232 BUBL LINK. http://bubl.ac.uk/link/
233 Ibid.
234 Nyrinder & Parnefjord 1998, s. 40f; Lindén 2001, s. 32.
235 BUBL LINK.
236 5:15 syftar på de krav som denna del av länkkatalogen ska uppfylla. Målsättningen är att minst 5 och
maximalt 15 relevanta resurser ska ingå i varje ämneskategori. Det sistnämnda kravet tillämpas dock inte strikt
utan för några stora ämneskategorier tillåts upp till 35 dokument. BUBL LINK.
237 Ibid.
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Vanda Broughton och Heather Lane tillhör dem som vill se facetterad metod för
klassifikation applicerad på webben. 238 En av de största fördelarna med ett sådant
system är, som har diskuterats, dess syntesmöjligheter. Det finns inga begränsningar för
möjliga kombinationer av facetter i ett sådant system, vilket gör det flexibelt. Broughton
och Lane beskriver betydelsen av flexibilitet i ett klassifikationssystem:

… the system should be hospitable to any new `subjects´,
or any combinations of existing concepts or those that might
occur in the future, and should be capable of infinite expansion. 239

De menar att bara ett facetterat klassifikationssystem till fullo kan uppfylla dessa krav
och förespråkar det helt facetterade systemet Bliss Bibliographic Classification, 2nd

edition (BC2). 240 Andra forskare hävdar de enumerativa klassifikationssystemens
fördelar. Diane Vizine-Goetz och Joan Mitchell förespråkar t.ex. Dewey Decimal
Classification som organisationsredskap på www. 241 Vizine-Goetz och Mitchell
sammanfattar några av de fördelar som de menar finns med att använda ett enumerativt
klassifikationssystem som organisationsverktyg i digital miljö:

Traditional schemes such as the Dewey Decimal Classification
(DDC) have several features that make them powerful tools in the
electronic environment: well-defined categories, well-developed
hierarchies, meaningful notation, and a rich network
of relationships.242

Några av de etablerade universella klassifikationssystemen som från början var
enumerativa finns representerade på webben (t.ex. DDC och UDC). Inget etablerat helt
facetterat universellt klassifikationssystem (t.ex. BC2) finns idag på www.

                                                
238 Broughton & Lane 2000.
239 Ibid., s. 147f.
240 Ibid.
241 Vizine-Goetz & Mitchell. A research agenda for classification.
http://www.oclc.org/dewey/research/research_agenda.htm
242 Ibid.
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5.  ANALYS OCH DISKUSSION

Syftet med den här studien är att undersöka hur förändringar i klassifikationens
sammanhang påverkar dess principer och funktioner på www. Ett annat syfte är att se
vilka implikationer denna utveckling kan ha för utformningen av klassifikationssystem
på www. I detta kapitel ska de frågeställningar som utgår ifrån dessa syften besvaras:

• Vilka klassifikationsteoretiska principer kan urskiljas som centrala för
uppbyggnaden av ett klassifikationssystem och vad är deras betydelse för
systemets funktionalitet och effektivitet?
• Vilka egenskaper, med relevans för klassifikation, kan utpekas som specifika
och särskiljande för webbmiljö jämfört med traditionell biblioteksmiljö?
• Hur påverkar skillnader mellan biblioteks- och webbmiljö tillämpningen av
klassifikationsteoretiska principer samt klassifikationens funktioner på webben?
• Vad betyder denna utveckling för klassifikationssystemens organisation och
representation av information på www?

Kapitlet inleds med en sammanfattning och analys av de klassifikationsteoretiska
principer som tidigare har presenterats, varmed den första frågan besvaras. Därefter
(5.2) diskuteras vad som framkommit beträffande webbens kännetecken i förhållande
till traditionell biblioteksmiljö, och fråga 2 ska härmed besvaras. Vidare diskuteras (5.3)
hur skillnader mellan biblioteksmiljö och webbmiljö kan påverka tillämpningen av
dessa principer samt vad det betyder för klassifikationens funktioner. Fråga 3 ska här
besvaras. Avslutningsvis (5.4) diskuteras vad denna utveckling kan betyda för
utformningen av klassifikationssystem på webben. Detta ska besvara den sista frågan.

5.1  KLASSIFIKATIONENS PRINCIPER

De utgångspunkter för klassindelning som tidigare diskuterats, har varit:

5.1.1   Literary warrant och structural warrant

Då klassindelningen utgår ifrån literary warrant skapas klassifikationssystemet
nerifrån-och-upp (bottom-up), på basis av den litteratur som finns.
När klassindelningen utgår ifrån structural warrant skapas klassifikationssystemet
uppifrån-och-ner (top-down), på basis av teoretiska och rationella överväganden
beträffande kunskapsuniversum i dess ”helhet”.

Några av de principer som formar den systematiska ordningen är sammanfattningsvis:

5.1.2   En indelningsgrund i taget

Denna princip innebär att endast ett indelningskriterium i taget bör tillämpas.

5.1.3   Uttömmande och uteslutande klasser (exhaustivity and exclusivity)

Principerna innebär att ett indelningskriterium bör uttömas innan nästa används och att
varje dokument bör tillhöra endast en klass.
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5.1.4   Sammanhållning av relaterade klasser (collocation of related classes)

Denna princip innebär att konceptuellt relaterade klasser bör ordnas tillsammans och att
dessa relationer visas i systemet.

Dessa tre principer har flera funktioner gemensamt. Bland annat så medför de att
överlappande klasser – cross-classification – kan undvikas i ett klassifikationssystem.
De skapar också ökad förutsägbarhet och stabilitet i ett system.

5.1.5   Klassordning – från generellt till specifikt (gradation – by specialty)

Denna princip innebär att klasserna i ett system indelas från en generell och abstrakt
nivå till en specifik och konkret. Denna princip skapar, tillsammans med principen om
en indelningsgrund i taget, en hierarkisk struktur. Även principerna om uttömmande och
uteslutande klasser medverkar till att forma den hierarkiska strukturen.

5.1.6   Kombinationsordning

Ordningen mellan de facetter eller aspekter som används bör vara standardiserad så att
samma ordning gäller i hela klassifikationssystemet. Fileringsordningen är den ordning
som användaren möter i ett klassifikationssystems ämnesstruktur och den går från det
generella till det specifika. Den omvända ordningen är citeringsordningen.
En standardiserad kombinationsordning är viktig för förutsägbarheten och stabiliteten i
ett klassifikationssystem.

Dessa priciper har identifierats som centrala för uppbyggnaden av ett funktionellt
klassifikationssystem. De är också betydelsefulla för ett klassifikationssystems
effektivitet som verktyg för informationsåtervinning. Några av dessa principer medför
egenskaperna förutsägbarhet och stabilitet hos ett klassifikationssystem, medan andra
principer gör att överlappande klasser – cross-classification – kan undvikas.

Det finns ytterligare två egenskaper som framträder som särskilt betydelsefulla i ett
klassifikationssystems uppbyggnad.

5.1.7   Flexibilitet

Flexibilitet hos ett klassifikationssystem behövs för att det ska kunna möta förändringar
i kunskapsstrukturen. Det är viktigt att ett klassifikationssystem är flexibelt så att nya,
tvärvetenskapliga och sammansatta ämnen kan infogas i systemet utan större problem.
Dubbelklassning och syntes är två metoder som i traditionell biblioteksmiljö har använts
för att utöka flexibiliteten i klassifikationssystem.

5.1.8   Hierarkisk struktur

Bland de relationer som visas i ett klassifikationssystem intar de hierarkiska relationerna
en särställning. Den hierarkiska strukturen har flera fördelar: den skapar en kontext och
kan användas för att bredda och avgränsa en sökning. Hierarkisk struktur underlättar
även för browsing.
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5.2  BIBLIOTEKS- OCH WEBBMILJÖ

Två faktorer har framträtt som särskilt skiljer webben ifrån traditionell biblioteksmiljö:
- klassifikationens objekt
- hypertextstrukturen

5.2.1  Klassifikationens objekt

I traditionell biblioteksmiljö har det framför allt varit pappersbundna dokument som
klassificerats. Denna typ av dokument kan karakteriseras som statiska, vilket innebär att
de inte är föränderliga till innehåll och form. Sådana dokument har även den
begränsningen att de endast kan placeras på ett ställe. Den viktigaste konkreta
funktionen som klassifikation har fyllt i traditionell biblioteksmiljö har varit som
redskap för att ordna och placera dessa dokument på bibliotekets hyllor.
Klassifikationen har också använts för att ordna dokumentsurrogat i bibliotekskatalogen
(katalogposter) samt för att förbinda dessa med de fysiska dokumenten.

På webben klassificeras elektroniska dokument. Elektroniska dokument kan beskrivas
som dynamiska till sin karaktär, vilket innebär att de kan ändra innehåll och form.
En annan orsak till de elektroniska dokumentens dynamiska och flexibla karaktär är att
de inte är bundna till någon specifik fysisk placering. Klassifikationens
användningsområde har utvidgats till att ordna dokumentsurrogat i automatiserade
IR-system (t.ex. datorbaserade bibliotekskataloger, OPACs) samt för att organisera
elektroniska dokument i IR-system på www (länkkataloger).

5.2.2 Hypertext

En av de mest karakteristiska kännetecknen för webben är, i teknisk mening, dess
underliggande hypertextstruktur. Hypertexstrukturen är icke-sekventiell och icke-linjär.
En annan egenskap hos hypertexstrukturen är att den möjliggör direkt åtkomst till
dokument via länkar. Chan, Lin & Zeng understryker denna skillnad mellan webbmiljön
och den traditionella biblioteksmiljön: ”The advantage of `linking-to´ rather than
`storing-with´ is flexibility.” [min kursivering].

Informationsteknologins utveckling har således medfört betydande förändringar av
klassifikationens objekt, och därmed dess funktioner. Utvecklingen har gått ifrån
bibliotekens manuella hantering av pappersbundna dokument till organisation av
virtuellt existerande dokument i informationssystem på www. Elektroniska dokument
har, till skillnad från traditionella tryckta dokument, inte någon specifik fysisk lokalitet.
Detta är en av de faktorer som gör webbmiljön mer flexibel än den traditionella
biblioteksmiljön. De etablerade klassifikationssystemen konstruerades i en tid när
klassifikation användes för hyllplacering och för att förbinda den tryckta kortkatalogens
poster med dokumenten. Uppbyggnaden av dessa klassifikationssystem reflekterar
dessa funktioner och de har en endimensionell och linjär struktur. Hypertext däremot är
en icke-linjär organisationsstruktur. Detta är ytterligare en faktor som gör www till en
flexibel grund för klassifikation.
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5.3  KLASSIFIKATIONENS PRINCIPER PÅ WWW

5.3.1 Förutsägbarhet och stabilitet

De klassifikationssystem på www som är skapade direkt för webben utgår i sin
uppbyggnad vanligen från literary warrant. De byggs nerifrån-och-upp efter hand som
webbdokument tillkommer i systemet. Ett sätt som webbens flexibilitet visar sig på är
vid revision av ett klassifikationssystem. Omarbetning och utbyggnad, t.ex. vid
inplacering av nya ämnen, är enkelt att genomföra i klassifikationssystem på webben.
Detta gör att literary warrant som utgångspunkt för klassindelning är enklare att
efterfölja i webbmiljön jämfört med traditionell biblioteksmiljö.
Som har diskuterats, finns en risk att denna utgångspunkt för klassindelning medför
logiska brister i ett klassifikationssystem. Variationer i klassernas djup kan t.ex.
uppkomma. Detta innebär att klasserna omfattar olika antal nivåer beroende på hur
mycket material som ingår i respektive klass. Om det finns många webbdokument i ett
ämnesområde vidareindelas denna klass i många underliggande klasser, medan ett ämne
som inte har så mycket publicerat material indelas i ett fåtal klasser.243 Stora skillnader i
djup, dvs. antalet nivåer, mellan klasser motverkar förutsägbarhet och stabilitet i ett
klassifikationssystem och kan exempelvis göra att användaren av systemet känner sig
osäker på dess uppbyggnad. Detta är ett problem som gäller både i traditionell
biblioteksmiljö och på webben.

Klassifikationssystem på webben som bygger på ett etablerat klassifikationssystem
utgår vanligen både från teoretiska överväganden gällande indelningen av
kunskapsuniversum och de dokument som faktiskt finns. Rationella överväganden och
logiska principer har dock större inflytande på konstruktionen av dessa
klassifikationssystem jämfört med de egenproducerade klassifikationssystem på www.
Om det teoretiska perspektivet överväger vid konstruktionen av ett klassifikations-
system finns en viss risk att det skapas tomma klasser i systemet. En hög frekvens av
tomma klasser kan betraktas som en allvarlig brist hos ett klassifikationssystem och
skapar liknande problem på www som i bibliotekssammanhang.

Följande principer: en indelningsgrund i taget, uttömmande och uteslutande klasser
samt sammanhållning av relaterade klasser, har en särskild betydelse för att
överlappande klasser (cross-classification) ska kunna undvikas i ett
klassifikationssystem. De skapar också stabilitet i ett klassifikationssystem.
Bland de klassifikationsteoretiska principer som har beskrivits här skiljer sig de bägge
förstnämnda principerna (en indelningsgrund i taget, uttömmande och uteslutande
klasser) från de övriga genom att de är logiska principer. Oavsett om dessa tillämpas i
traditionell biblioteksmiljö eller på www, kan följande sägas: Inom matematiken där
objekten är tal och andra abstrakta entiteter kan logiska principer tillämpas fullt ut. Då
sådana principer ska appliceras på kunskapsuniversum uppkommer dock problem. En
strikt tillämpning av principen om uttömmande klasser t.ex., förutsätter total kännedom
om existerande och framtida potentiella ämnen, vilket är en omöjlighet. Även om ett
klassifikationssystem rymmer många möjligheter, kan det inte konstrueras så att det
täcker in alla tänkbara ämnen.

                                                
243 Chan, Lin & Zeng 2000, s. 191.
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Inte heller kravet på uteslutande klasser kan helt uppfyllas utan man får räkna med en
viss överlappning. 244 Då dessa principer tillämpas i webbens digitala miljö förändras
deras betydelse delvis, vilket ska diskuteras i samband med cross-classification.
Teoretiska och logiska överväganden förefaller inte spela en mindre roll på webben än i
traditionell biblioteksmiljö. Det är viktigt att ett klassifikationssystem har en logisk
uppbyggnad, oberoende av om det ska fungera i manuellt hanterade, pappersbundna
IR-system eller i automatiserade informationssystem, menar Aluri, Kemp och Boll:

To work effectively, the automated system must permit the user to
enter at any point and to skip any unneeded steps. Most importantly,
the classification system must be logically structured.”.245

Detta gäller även den av Bliss formulerade principen, att konceptuellt relaterade klasser
bör hållas samman i ett klassifikationssystem. Denna princip är av fundamental
betydelse för systematiken i ett klassifikationssystems uppbyggnad. Trots fördelarna
med systematisk ordning organiseras webbens klassifikationssystem ofta alfabetiskt.
Det gäller framför allt de egenproducerade klassifikationssystemen men även de som
bygger på en omarbetning av ett etablerat system använder alfabetisk ordning.
Klassifikationssystem på www som bygger på ett etablerat klassifikationssystem
erbjuder dock ofta alternativa sätt att visa ämnestrukturen, exempelvis i en systematisk
respektive en alfabetisk ordning. 246 Så är t.ex. fallet hos NISS och BUBL LINK. Som
har diskuterats tidigare, kan den alfabetiska ordningen betraktas som underlägsen de
flesta andra organisationssätt. Ranganathan exempelvis, menade att alfabetisk ordning
bara bör tillämpas om man inte kan finna någon annan lämplig indelningsgrund.

Citeringsordning är den ordning som kriterier för klassindelning tillämpas i. Denna
ordning är viktig p.g.a. att den bestämmer vilka ämnen (klasser) som ska hållas ihop och
vilka som kommer att spridas i ett klassifikationssystem. En standardiserad
kombinationsordning har också stor betydelse för förutsägbarheten och stabiliteten i ett
klassifikationssystem. En vanlig citeringsordning är när aspekter på ett ämne ordnas
från det specifika till det generella. Den omvända ordningen, fileringsordning, utgår
ifrån det generella och abstrakta och rör sig mot det specifika och konkreta, i enlighet
med Bliss princip om ordning efter ”grad av specialisering” (gradation – by specialty).

                                                
244 Langridge 1992, s. 16; Maltby 1975, s. 33; Rolland-Thomas 1982. Towards the establishment of the validity
of encyclopedic library classification systems. Ingår i Dahlberg, Ingetraut, ed. Universal classification : Subject
analysis and ordering systems : 4 th international study conference on classification research, Vol. I, Augsburg,
28 June-2 July 1982,  s. 47f.
245 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 137.
246 Nyrinder & Parnefjord 1998; Lindén 2001; Heedman 1999. Svesöks omarbetande av huvudgrupperna
ur Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-systemet. (Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1999:46).
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5.3.2 Flexibilitet

Det faktum att webbens elektroniska dokument saknar bestämd fysisk lokalitet innebär
bl.a. att klassifikationen inte har någon (hyll)placeringsfunktion på webben. Den
elektroniska miljön på webben medför också att organisation och representation
(gränssnitt) kan vara konceptuellt integrerade och samtidigt fysiskt åtskilda.247 Vid
revision av ett klassifikationssystem på www behöver endast länkarna ändras och själva
webbdokumenten berörs inte av ändringarna. Dessa faktorer är viktiga för flexibiliteten
i klassifikationssystem på webben.

På webben kan varje individuellt elektroniskt dokument sammankopplas med flera
verbala beskrivningar eller klassifikationskoder.248 Ett dokument som behandlar flera
ämnesområden, antingen det är ett tvärvetenskapligt eller ett sammansatt ämne, kan
inplaceras i alla relevanta klasser. För webbens virtuellt existerande dokument finns
således inga begränsningar när det gäller antalet dubbelklassningar. Notationen i
etablerade klassifikationssystem kan användas för att förbinda ett elektroniskt dokument
med flera klassifikationskoder. Länkkatalogen NISS bygger på UDC och använder dess
notation. Dubbelklassning används i NISS. Som vi har sett så används dubbelklassning
däremot inte i BUBL LINK, vilket beror på att dubbelklassning inte tillåts i det
klassifikationssystem som BUBL LINK bygger på, dvs. DDC. På webben är notation
inte nödvändig. Klasserna kan istället representeras av verbala beskrivningar, vilket är
fallet i de egenproducerade klassifikationssystemen på www, som t.ex. Yahoo!.

Enligt den enumerativa metoden för klassifikation får varje ämne en egen plats i
klassifikationssystemet eller så placeras det i närmaste överordnade klass.
Tillämpningen av ett indelningskriterium i taget resulterar i ett klassifikationssystem
med en endimensionell och linjär struktur. För klassifikationssystem som är uppbyggda
på det sättet uppstår problem med att hantera en flerdimensionell kunskapsstruktur. Ett
sätt att lösa dessa problem har varit att skapa utrymme för syntes. Syntes förknippas
främst med analytisk-syntetisk metod för klassifikation. Enligt denna metod formas
ämnen genom att aspekter på ett ämne – facetter – kombineras i efterhand. Denna metod
skapar utrymme för att forma alla tänkbara ämnen, vilket medför ökad flexibiliteten i ett
klassifikationssystem. Syntes används även i klassifikationssystem som är i grunden
enumerativa, som t.ex. UDC. Eftersom hypertextmiljön är en icke-sekventiell struktur
och elektroniska dokument saknar specifik fysisk placering, finns inga begränsningar
vad gäller syntesmöjligheter i ett klassifikationssystem på webben.

I traditionell biblioteksmiljö, där en flerdimensionell kunskapsstruktur skulle passas in i
klassifikationssystem med linjär struktur, var överlappande klasser något som borde
undvikas. I den flexibla webbmiljön innebär cross-classification dock inte något
problem för klassifikationens del.

                                                
247 Marchionini 1995, s. 38f.
248 Begthol 1998, s. 6; Searing 1996, s. 320.
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5.3.3 Hierarkisk struktur

Den hierarkiska strukturen har betydelse för informationssökning på flera sätt:
den är kontextualiserande, den kan användas både för att förbättra recall och precision.
Hierarkisk struktur stödjer också browsing. 249

En av den hierarkiska strukturens fördelar är att den formar en kontext med vars hjälp
man kan få överblick över ett kunskapsområde. På så sätt kan ett klassifikationssystem
fungera som en konceptuell karta som underlättar för orientering i okänd
kunskapsterräng. Andra relationer än de hierarkiska kan också fungera
kontextualiserande men den hierarkiska strukturen är särskilt effektiv när det gäller
denna funktion. 250

Den hierarkiska strukturen kan användas för att bredda en sökning, vilket ger ökad
recall samt för att avgränsa en sökning, vilket ger ökad precision. Problemet för den
som söker information på www är vanligen att man får ett stort antal träffar, varav bara
ett fåtal är relevanta, dvs. hög recall men låg precision. Då objekt eller termer relateras
hierarkiskt till varandra kan ett specifikt objekt eller term återfinnas med ledning av
dess specificitetsnivå. Om en sökning ger för många träffar så kan man enkelt avgränsa
sökningen genom att leta sig ner en nivå i hierarkin. 251

Browsing bygger på att man känner igen eller ”upptäcker” information som är relevant.
Sammanhängande med processen att identifiera ett relevant objekt är differentiering
mellan möjliga objekt. Browsing underlättas av att IR-systemets struktur stödjer
urskiljning och val av relevant sökområde. Att ett klassifikationsystem samlar relaterade
klasser och ordnar klasserna på ett logiskt, konsekvent och meningsfullt sätt, har därför
stor betydelse för stödet för browsing. Flera typer av relationer kan ha denna funktion
men hierarkiska relationer skapar en struktur som är särskilt effektiv som stöd för
browsing. Klassifikation har använts som redskap för browsing i biblioteken men har i
detta sammanhang inte haft någon särskilt framträdande betydelse för
informationssökning. I traditionell biblioteksmiljö innebar browsing främst ett linjärt
sökande längs bibliotekets hyllor. Webbmiljön erbjuder på grund av sin flexibilitet
bättre möjligheter för browsing än biblioteksmiljön. Webbens tekniska bas, hypertext,
ger också ett bra stöd för browsing. Hypertextstrukturens icke-sekventiella organisation
stödjer förflyttning (navigation) i ett IR-system via länkar samt icke-sekventiell,
interaktiv metod för informationssökning (browsing).

                                                
249 Svenonius 1983. Use of classification in online retrieval. Library resources and technical services.
Vol. 27(1), s. 76-80. Koch & Day 1997.
250 Maltby 1975, s. 16.
251 Svenonius 1983, s. 76f; Koch & Day 1997.
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5.3.4  Webbmiljöns påverkan på klassifikationens principer och funktioner

I detta avsnitt (5.3) har diskuterats hur skillnader mellan traditionell biblioteksmiljö och
webbmiljön påverkar tillämpningen av klassifikationens principer och funktioner.

En av de saker som har konstaterats är att de elektroniska dokumentens dynamiska
karaktär och hypertextstrukturens icke-linjära organisationssätt gör webben till en mer
flexibel miljö för organisation och återvinning av information än traditionell
biblioteksmiljö. Därmed har också webbens klassifikationssystem utökade möjligheter
att organisera ett flerdimensionellt kunskapsuniversum jämfört med
klassifikationssystem i biblioteksmiljö. Nya, tvärvetenskapliga och sammansatta ämnen,
skapar t.ex. inte samma klassifikationsproblem på webben som i biblioteksmiljö.
Metoder för att utöka klassifikationsystemens flexibilitet, t.ex. dubbelklassning och
syntes, har i och med detta inte samma stora betydelse på webben som i traditionell
biblioteksmiljö. Cross-classification utgör inte heller ett särskilt stort problem för
klassifikation på webben. Det har också visat sig att ett teoretiskt perspektiv, och de
principer som härör ur ett sådant perspektiv (en indelningsgrund i taget, uttömmande
och uteslutande klasser och en standardiserad kombinationsordning) har stor betydelse
för ett klassifikationssystems stabilitet och förutsägbarhet även på webben.

En slutsats som kan dras är att webbens flexibla egenskaper gör att de principer och
metoder som ska medverka till ett klassifikationssystems flexibilitet delvis förlorar sin
betydelse. Till följd av webbens ”inneboende” flexibilitet minskar alltså betydelsen av
de principer som ska skapa just flexibilitet i ett klassifikationssystem.
En andra slutsats är att betydelsen av de principer som medverkar till stabilitet och
förutsägbarhet i ett klassifikationssystem däremot inte påverkas lika mycket av
webbmiljöns nya flexibla egenskaper. Webbens flexibilitet minskar inte vikten av
konsekvens och logik i ett klassifikationssystem. Dessa principer behåller således till
stor del sin betydelse för uppbyggnaden av ett funktionellt klassifikationssystem i
övergången från traditionell biblioteksmiljö till webbmiljö.

Här har också visats att hierarkisk struktur kan betraktas som en särskilt betydelsefull
egenskap för ett klassifikationssystems funktionalitet och effektivitet på www. Att
relaterade ämnen grupperas tillsammans och att klasserna ordnas från generell till
specifik nivå har stor betydelse för att skapa konsekvens, stabilitet och förutsägbarhet i
klassifikationssystem på www. Dessa principer är också viktiga för att skapa en struktur
som stödjer browsing. I webbens hypertextmiljö kan den hierarkiska strukturens
möjligheter som stöd för browsing bättre utnyttjas än i traditionell biblioteksmiljö.
En tredje slutsats som kan dras här är att klassifikationens funktion som redskap för
browsing får en förstärkt betydelse för informationssökning i sin nya applikation på
webben.
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5.4  SYSTEMDESIGN OCH INFORMATIONSSÖKNING PÅ WWW

Ett par nyckelfaktorer för ett väl fungerande och effektivt klassifikationssystem på
webben har här identifierats: stabilitet, förutsägbarhet och hierarkisk struktur.
De principer som medverkar till att forma dessa egenskaper kan alltså sägas vara en god
utgångspunkt för utformningen av ett klassifikationssystem på www.

Några betydelsefulla faktorer för systemdesign som redan nämnts, kan kommenteras
ytterligare:

En av fördelarna med att visa relationer mellan klasser är att klassifikationssystemet
därmed skapar en kontext som underlättar för användaren att orientera sig i systemet.
Om klasserna i ett klassifikationssystem enbart visas i en alfabetisk ordning utnyttjas
inte de fördelar som följer av att relevanta relationer mellan klasser visas och principen
om samling av relaterade klasser åsidosätts. Detsamma kan sägas om principen om
klassordning – från generellt till specifikt. Alfabetisk ordning i klassifikationssystem på
www är vanligt förekommande, men kan således med fördel bytas ut mot systematisk
ordning där relaterade klasser grupperas tillsammans.
Eftersom webbens elektroniska dokument kan kopplas samman med flera verbala
beskrivningar eller klassifikationskoder finns inga begränsningar beträffande antalet
dubbelklassningar. På grund av att hypertextmiljöns struktur är icke-sekventiell och att
elektroniska dokument saknar specifik fysisk placering, finns inte heller några
begränsningar vad gäller möjligheter till syntes i klassifikationssystem på webben.
Denna flexibilitet som den digitala webbmiljön erbjuder bör således utnyttjas i webbens
klassifikationssystem.

Några andra faktorer som har betydelse för systemdesign på webben, är följande:

5.4.1 Strategier för informationssökning

De som använder webbens söktjänster för att söka information är framför allt användare
som saknar förkunskaper i informationssökningsmetoder, inte professionella
informationssökare som exempelvis bibliotekarier:
”Much of modern searching is done by end users, many new to online searching, rather
than professional intermediaries...”. 252

När man söker information på www är man inte alltid klar över exakt vilken
information man vill ha. Vilka termer som är lämpliga att använda i en sökfråga (query)
är inte heller alltid givet. Browsing som sökmetod ställer inte samma krav på planering
som analytisk sökning. Det ställs inte heller samma krav på ett väldefinierat
informationsbehov, formulerat i lämpliga söktermer, som vid analytisk sökning. För att
en analytisk sökning ska ge ett bra resultat, dvs. relevanta träffar, krävs även att
användaren förstår hur systemet fungerar. Analytisk sökning ställer alltså större
kognitiva och intellektuella krav på användaren jämfört med browsing.

                                                
252 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 266.
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Studier har visat att ovana användare föredrar ett explorativt och interaktivt söksätt
framför det mer mödosamma definierandet och formulerandet av en query. Browsing är
ett explorativt söksätt som bygger på interaktion mellan användare och IR-system.
En slutsats som kan dras av detta är att klassifikationssystem på webben bör ha en
struktur som stödjer browsing. Att ett klassifikationsystem samlar relaterade klasser och
ordnar dessa på ett logiskt och konsekvent sätt stödjer browsing. Som har konstaterats
är den hierarkiska strukturen särskilt effektiv som stöd för browsing. Än en gång:
Klassifikationsystem på www har mycket att vinna på att relaterade klasser samlas och
att dessa relationer – särskilt de hierarkiska – visas i systemet.

5.4.2 Notation

De klassifikationssystem på www som bygger på ett etablerat klassifikationssystem har
en notation som uttrycker och upprätthåller den systematiska ordningen. Notationen i ett
klassifikationssystem på webben kan antingen visas explicit eller användas som en
underliggande struktur. Det kan hävdas att notationen inte bör vara synlig i
klassifikationssystem på webben eftersom den inte hjälper den ovana
informationssökaren utan snarare utgör ett hinder i interaktionen med systemet.253

Eftersom det inte är experter utan personer utan större vana som söker efter information
i webbens länkkataloger, bör dessa IR-system således anpassas för den ovana
informationssökaren. En implikation är att klassifikationssystem på www bör utformas
så att de stödjer browsing. En annan är att notationen i klassifikationsystem på www
med fördel kan vara osynlig för användaren och istället översättas med verbala
beskrivningar, alternativt att klassifikationskoder och ämnesord visas tillsammans. Då
verbal beskrivning av klasserna används istället för notation är en konsekvent
terminologi viktig för klassifikationssystemets stabilitet.

5.4.3 Gränssnitt

Informationssökning på webben är i hög grad beroende av interaktionen mellan
användare och IR-system. Därför är representationen av information – gränssnittet –
minst lika viktig som de metoder för organisation som används. På grund av webbens
flexibilitet är det lättare att bygga ut ett klassifikationssystem i denna miljö än i
traditionell biblioteksmiljö. Trots denna flexibilitet kan inte ett klassifikationssystem på
webben byggas ut hur som helst. Detta hör också samman med gränssnittets betydelse
för klassifikationssystem på www. Menyer är ett vanligt gränssnitt på webben och det
gränssnitt som webbens länkkataloger använder är vanligen helskärmsmenyn.
Menystrukturens användbarhet är bl.a. beroende av två faktorer: dess bredd och djup.
Om man lägger till nya ämnen i menystrukturen utan att begränsa dess djup finns en
risk att användaren av systemet blir desorienterad och förlorar fokus på det eftersökta
informationsmålet. För att undvika sådan instabilitet i systemet kan därför klassdjupet
begränsas i webbens klassifikationssystem.

                                                
253 Aluri, Kemp & Boll 1991, s. 138f; Koch & Day 1997.
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6.  SAMMANFATTNING

I samband med framväxten av dagens etablerade klassifikationssystem och
klassifikationsteoretisk forskning har principer och metoder för uppbyggnaden av ett
funktionellt klassifikationssystem utvecklats. Dessa principer och metoder har från
början utformats för att tillämpas i klassifikationssystem i biblioteksmiljö. Eftersom
klassifikationssystem i traditionell biblioteksmiljö och på webben fyller samma syfte,
nämligen informationsåtervinning, är dessa principer även värdefulla för utformningen
av klassifikationssystem (länkkataloger) på webben. Webbens digitala miljö är dock
delvis en annan än den traditionella biblioteksmiljö i vilken klassifikationens principer
ursprungligen formades.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur förändringar i klassifikationens
sammanhang påverkar tillämpningen av traditionella klassifikationsteoretiska principer
samt klassifikationens funktioner på webben. Ett annat syfte har varit att se vad denna
utveckling kan betyda för utformningen av klassifikationssystem på www. Studien har
utgått från följande frågor:

•  Vilka klassifikationsteoretiska principer kan urskiljas som centrala för
uppbyggnaden av ett klassifikationssystem och vad är deras betydelse för
systemets funktionalitet och effektivitet?
• Vilka egenskaper, med relevans för klassifikation, kan utpekas som specifika
och särskiljande för webbmiljö jämfört med traditionell biblioteksmiljö?
• Hur påverkar skillnader mellan biblioteks- och webbmiljö tillämpningen av
klassifikationsteoretiska principer samt klassifikationens funktioner på webben?
• Vad betyder denna utveckling för klassifikationssystemens organisation och
representation av information på www?

Dessa frågor besvaras på basis av litteraturstudier. För beskrivning och analys av
klassifikationsteoretiska principer används verk av erkända klassifikationsteoretiker,
exempelvis Ranganathan, Bliss samt medlemmar av den brittiska ”Classification
Research Group”. För undersökning av webbens karakteristika samt klassifikation och
informationssökning på webben, används nyare forskningslitteratur. Uppsatsen har en
systemorienterad teoretisk ansats, vilket innebär att studien anlägger ett kontextuellt
perspektiv på klassifikation samt att analysen av klassifikationssystem görs med fokus
på den systematiska ordningen. Detta perspektiv kompletteras med ett
användarorienterat synsätt. Interaktionen mellan användare och IR-system lyfts bland
annat fram i samband med att sökmetoder på webben diskuteras.
Uppsatsen avgränsas till att behandla universella och generella klassifikationssystem.

Uppsatsen inleds med att bibliografisk klassifikation och bibliografiska
klassifikationssystem karakteriseras. Klassifikationens objekt och funktioner diskuteras
också och följande centrala klassifikationsteoretiska principer presenteras:

- literary warrant och structural warrant
- tillämpning av en indelningsgrund i taget
- uttömmande och uteslutande klasser (principles of exhaustivity and exclusivity)
- sammanhållning av relaterade klasser (principle of collocation of related classes)
- klassordning – från generellt till specifikt (principle of gradation – by specialty)
- kombinationsordning
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Därefter undersöks några av webbens utmärkande drag samt klassifikation och
klassifikationssystem på www. Även klassifikationens objekt och funktioner på webben
samt söktjänster och strategier för informationssökning på www, diskuteras. Slutligen
diskuteras och analyseras vad som har framkommit i relation till uppsatsens syfte och
frågeställningar.

Några av de klassifikationsprinciper som har presenterats medför två viktiga egenskaper
i ett klassifikationssystem: förutsägbarhet och stabilitet. Andra principer och metoder
medverkar till att skapa två andra centrala egenskaper: flexibilitet och hierarkisk
struktur. Dessa egenskaper används som utgångspunkter i analysen av klassifikationens
principer i webbmiljö.

Två faktorer framträder här som särskilt skiljer den traditionella biblioteksmiljön från
webbmiljön: klassifikationens objekt och hypertext.
Klassifikationens objekt var i traditionell biblioteksmiljö pappersbundna dokument,
vilka har en statisk natur. De objekt som klassificeras på webben är elektroniska
dokument, vilka istället kännetecknas av en dynamisk natur. Webbens elektroniska
dokument skiljer sig från tryckta dokument framför allt genom att de inte har någon
specifik fysisk lokalitet. Detta gör också att t.ex. klassifikationens traditionella
(hyll)placeringsfunktion försvinner på www. Hypertext är en av webbens utmärkande
kännetecken. I en hypertextstruktur organiseras information icke-sekventiellt och icke-
linjärt. Dessa egenskaper hos klassifikationens objekt samt hypertextstrukturens
organisationssätt, kan ses som nyckelfaktorer bakom den flexibilitet som skiljer
webbmiljön ifrån traditionell biblioteksmiljö.

Webben erbjuder alltså i jämförelse med bibliotekssammanhanget en betydligt mer
flexibel miljö för klassifikation att verka i. Ett elektroniskt dokument kan
sammankopplas med flera klassifikationskoder eller ämnesord, vilket bl.a. innebär att
dokument som behandlar flera ämnen eller som har ett tvärvetenskapligt innehåll, inte
medför samma problem för klassifikation på webben som i biblioteksmiljö. Metoder
som har använts för att utöka ett klassifikationssystems flexibilitet i traditionell
biblioteksmiljö, t.ex. dubbelklassning och syntes, har inte lika stor betydelse för ett
klassifikationssystems flexibilitet på webben. Som ett resultat av webbens ”inneboende”
flexibilitet minskar alltså betydelsen av de principer och metoder som ska medföra just
flexibilitet i ett klassifikationssystem. Detta är en av de slutsatser som dras här.
Teoretiska och logiska överväganden vid konstruktionen av ett klassifikationssystem är
viktigt för dess stabilitet och förutsägbarhet. Även om webbens flexibilitet bl.a. gör det
lättare att infoga nya ämnen i systemet innebär det inte att detta kan göras hur som helst.
I uppsatsen visas att konsekvens och logik beträffande ordning och relationer mellan
klasser har fortsatt stor betydelse för klassifikationssystem på webben. En slutsats som
kan dras är att de principer och metoder som medverkar till att skapa stabilitet och
förutsägbarhet i ett klassifikationssystem behåller sin betydelse i den nya
webbkontexten.
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De som söker information via webbens söktjänster har ofta inga större kunskaper i
tekniker för informationssökning, etc. I uppsatsen diskuteras två strategier för
informationssökning: analytisk sökning och browsing. Dessa sökmetoder skiljer sig åt
på flera sätt. Analytisk sökning bygger på ett planerat sökande där man definierar sitt
informationsbehov samt formulerar det i lämpliga söktermer. Browsing kan beskrivas
som ett explorativt söksätt som bygger på att användaren ”upptäcker” relevant
information i interaktion med IR-systemet. Browsing kräver inte ett väldefinierat
informationsbehov eller att detta formuleras i lämpliga termer. Browsing ställer sålunda
inte lika stora intellektuella och kognitiva krav på informationssökaren som analytisk
sökning och passar därmed den ovane informationssökaren väl. Studier visar också att
ovana användare av IR-system föredrar ett explorativt och interaktivt söksätt framför
det mer mödosamma tillvägagångssättet att definiera ett informationsmål och formulera
det i söktermer. En slutsats som kan dras av detta är att klassifikationssystem på webben
bör utformas så att de stödjer browsing.

I uppsatsen har visats att hierarkisk struktur har stor betydelse för informationssökning.
En hierarkisk struktur underlättar sökning på bland annat följande sätt:
den är kontextualiserande och möjliggör överblick över ett kunskapsområde, den kan
användas för att bredda en sökning (och förbättra dess recall) eller avgränsa en sökning
(och förbättra dess precision). Hierarkisk struktur stödjer också sökmetoden browsing.
Webbmiljön ger, på grund av sin flexibilitet, bättre stöd för browsing än den
traditionella biblioteksmiljön. En slutsats som kan dras av detta är att klassifikationens
funktion som redskap för browsing får utökad betydelse på webben.

När det gäller systemdesign har några andra saker framkommit:
Principen om sammanhållning av relaterade klasser är t.ex. en enstaka princip som kan
lyftas fram. Denna princip skapar inte bara stabilitet och förutsägbarhet i ett
klassifikationssystem utan är även en nyckelfaktor bakom den systematiska ordningen.
Om relaterade klasser samlas skapas en ordning som kan betraktas som mer meningsfull
och användbar än den alfabetiska ordning som så ofta förekommer i webbens
länkkataloger. Denna princip bör alltså bättre utnyttjas för systemdesign på webben.
Den flexibilitet som webbmiljön erbjuder bör även utnyttjas i utformningen av
klassifikationssystem på www. De principer som medverkar till att skapa stabilitet,
förutsägbarhet och en hierarkisk struktur kan också utpekas som goda utgångspunkter
för utformningen av klassifikationssystem på webben.
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