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Abstract: The purpose of this thesis is to investigate how the metadata format
Dublin Core is applied within five Swedish search engines. The
objects of the investigation are Rättskällan, studera.nu, Svenska
miljönätet, Svesök and the web catalogue of Uppsala University.
Dublin Core is a flexible and adjustable format, which can be used in
many different ways and in various projects depending on the target
groups and objectives of the activity. We compare the differences and
similarities between the five search engines concerning their usage of
metadata in general and Dublin Core in particular. The material of the
investigation consists of metadata records, which are collected by a
robot and examined manually. We present the reader with an
overview of the metadata concept and explain in particular the Dublin
Core Metadata Element Set. The review of the investigation result
begins with a presentation of the five search engines and is concluded
by an exposition of the usage frequency of the fifteen Dublin Core
elements within the examined search engines. The five search engines
show notable differences with respect to the usage of Dublin Core.
The number of Dublin Core elements in the templates of these search
engines varies from five to fifteen, and furthermore different priorities
have been given to the selection of mandatory elements and qualifiers.
The investigation shows that the metadata producers often limit
themselves to registration of the mandatory elements. The study
shows further that the differences are bigger than the similarities
concerning the usage of metadata within the five search engines. The
search engines take advantage of the flexibility of the format by
focusing on different elements and qualifiers and complementing the
descriptions of the resources with different types of additions. We
conclude that the search engines have to collaborate and coordinate
their usage of metadata in order to improve public access to reliable
and trustworthy information on the Internet.
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Förord

Under 1995 ägde två viktiga händelser rum i den lilla amerikanska delstaten Ohio.
Dessa evenemang skulle komma att förändra vår världsbild inom två helt olika
områden. På hösten samlades ett antal politiker och diplomater på en flygbas i Dayton,
Ohio för att göra ett försök att bringa ordning i det forna Jugoslavien. Förhandlingarna i
Dayton blev mycket uppmärksammade världen över. Vad många inte visste var att ett
annat betydelsefullt möte hade ägt rum i Dublin, Ohio bara lite drygt ett halvår tidigare.
Vid detta möte samlades ett antal bibliotekarier och informationsspecialister för att göra
ett försök att bringa ordning på Internet. Resultatet blev metadataformatet Dublin Core.

Ungefär åtta år senare, cirka 650 mil nordost om Ohio, förenades två studenter på
Bibliotekshögskolan i Borås i ambitionen att skriva en magisteruppsats om fenomenet
Dublin Core och dess användning inom fem svenska söktjänster. Resultatet blev den
uppsats du just nu läser.

Vi vill passa på att tacka de personer som har hjälpt oss i arbetet med uppsatsen. Först
och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Johan Eklund som har bidragit
med stöd, uppmuntran och konstruktiv kritik. Andra personer som har gett oss
inspiration och bidragit med värdefulla synpunkter är Sigfrid Lundberg och Annakim
Eltén på NetLab i Lund samt Stina Degerstedt på KB. Vi vill också tacka de ansvariga
för de söktjänster vi har samarbetat med under arbetets gång.

Borås i maj 2003

Nils Mårtensson och Elena Vakhrameeva
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1. Inledning

1.1  Ämnesval

När vi skulle välja ämne inför den här uppsatsen intresserade vi oss framför allt för
problematiken kring återvinning av elektroniska resurser. Att det kan vara svårt att hitta
rätt på Internet är någonting som de flesta av oss har fått erfara. Den ständigt ökande
mängden av elektroniska resurser som görs tillgängliga via Internet blir otymplig och
svårhanterlig utan information om hur resurserna skapades. Uppgifter om författare,
titel, ämnesområde, format etc. förekommer på de flesta elektroniska resurser, men de
är ofta svåra att lokalisera och identifiera för såväl människor som sökmotorer. Vi
funderade över vilka möjligheter som står till buds för att göra informationssökningen
enklare och smidigare. Tidigare under utbildningen hade vi kommit i kontakt med
begreppet metadata, och då framför allt formatet Dublin Core (Dublin Core Metadata
Element Set). Ganska snart stod det klart för oss att Dublin Core är ett verktyg som har
stor potential när det gäller att förbättra återvinningen av elektroniska resurser. Dublin
Core har fått stor spridning över hela världen och många betraktar det som ett
standardformat. Vi blev nyfikna på hur Dublin Core används i Sverige. Framför allt
intresserade vi oss för de svenska söktjänster som använder sig av Dublin Core vid
registrering av elektroniska resurser.

Vi har valt att undersöka ett antal svenska söktjänster som finns listade på en webbplats
som är skapad av BUS – Kungliga bibliotekets enhet för bibliografisk utveckling och
samordning1. Anledningen till att vi har valt just denna källa är att BUS är en välkänd
och etablerad institution som har varit med om att utveckla användandet av metadata i
Sverige. Den lista som tillhandahålls av BUS är dessutom den mest övergripande
sammanställningen av svenska söktjänster som använder sig av Dublin Core som vi har
funnit.

De söktjänster som vi ska undersöka omfattar delvis olika ämnesområden och har olika
målgrupper och målsättningar för sin verksamhet. Den gemensamma nämnaren är att de
har valt att registrera sina resurser med hjälp av metadataformatet Dublin Core. I vår
uppsats vill vi undersöka hur dessa söktjänster använder sig av de femton grund-
elementen i Dublin Core, dvs vilka fält som prioriteras, samt i vilken utsträckning de
olika söktjänsterna tillfogar qualifiers.

1.2  Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Dublin Core används med avseende på
svenska förhållanden. Genom att studera vilka element och qualifiers som används
inom olika söktjänster hoppas vi kunna se vissa mönster för vilka funktioner som
efterfrågas. Dublin Core är ett flexibelt format som fortfarande är under utveckling, och
vi tror att undersökningar av den här karaktären kan bidra till förbättringar av formatet.
Vissa typer av söktjänster kan vara i behov av större och mer komplexa beskrivningar
medan andra kanske endast behöver använda sig av själva ”kärnan” i Dublin Core.

                                                
1 http://www.kb.se/Bus/Metadata/projekt/default.htm [2003-02-05]
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Ökade kunskaper om vilken metadata som behövs är nödvändiga för att man ska kunna
utveckla mer effektiva söktjänster.

Vår undersökning är tänkt att ge en fördjupning i hur svenska söktjänster använder sig
av Dublin Core och kan därför vara av intresse för dem som arbetar med metadata. Vi
tror även att det kan vara intressant för de som använder sig av söktjänsterna att få en
uppfattning om vad Dublin Core är för något och hur det används.

Med hjälp av en kvantitativ undersökning i kombination med litteraturstudier, intervjuer
och källstudier av söktjänsternas webbplatser vill vi besvara följande frågor:

1. Hur används Dublin Core inom svenska söktjänster?
Hur kodas och förvaras Dublin Core metadata?
Vem ansvarar för tillfogandet av metadata till resurserna?
Vilka inmatningsformulär används för Dublin Core metadata?
I vilken utsträckning används Dublin Core-element och qualifiers?

2. Vilka skillnader finns mellan olika svenska söktjänsters sätt att använda sig av
Dublin Core?
På vilket sätt påverkas användandet av metadata av att man erbjuder resurser
inom olika områden?
Använder man sig av några tillägg för att komplettera beskrivningarna av
resurserna?
Hur ser söktjänsternas sökfunktioner ut - vilka element är sökbara?

3. Vilka likheter finns mellan olika svenska söktjänsters sätt att använda sig av
Dublin Core?

1.3  Avgränsningar

En avgränsning har gjorts genom att vi enbart koncentrerar oss på svenska förhållanden.
De söktjänster som vi har valt att studera finns listade på BUS:s webbplats. En av de
söktjänster som finns på listan, SAFARI, föll bort från undersökningen eftersom den
stängdes den 24:e september 2002. Även Skånewebben exkluderades från vår
undersökning på grund av att vi inte kunde samla in tillräckligt med data därifrån.
Skånewebben använder en ”sluten” databas för sin metadata och det finns därför inga
möjligheter att se metadata i form av Dublin Core på deras resurser. Ytterligare en
söktjänst, SverigeDirekt, föll bort från undersökningen eftersom vi inte kunde hitta
något tydligt samband mellan söktjänstens och de indexerade resursernas användning av
metadata. SverigeDirekt ställer inte upp några strikta regler eller direktiv som
resursproducenterna måste följa när de skapar metadata. Istället nöjer man sig med att
ge ett antal tips till producenterna. I övrigt hänvisar SverigeDirekt till samma formulär
som används av KB:s söktjänst Svesök. Vi gjorde bedömningen att kopplingen mellan
söktjänsten och dess resurser i det här fallet inte var tillräckligt stark. Vi vill endast
undersöka söktjänster där det finns ett tydligt samband mellan söktjänstens och
resursproducenternas användning av metadata.
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Slutligen valde vi att betrakta Uppsala universitet som en enda söktjänst trots att det
finns två ingångar på listan, en allmän webbkatalog och en separat sökfunktion för
avhandlingar. Anledningen till att vi slog ihop dessa båda länkar var att alla elektroniska
resurser vid Uppsala universitet kontrolleras av Enheten för digital publicering. De
publicerade avhandlingarna är även sökbara i webbkatalogen. Underlaget för vår
undersökning kommer endast att hämtas från webbkatalogen eftersom den är större och
har ett bredare utbud av resurser.

De söktjänster som motsvarar våra krav och följaktligen kommer att undersökas i den
här uppsatsen är Rättskällan, studera.nu, Svenska miljönätet, Svesök och Uppsala
universitets webbkatalog.

1.4  Begreppsförklaringar

Samtliga söktjänster som vi avser att undersöka är tillgängliga via Internet. Detta ställer
oss inför ett definitionsproblem. Den information som görs tillgänglig via Internet kan
se ut på många olika sätt. Det kan röra sig om ljudfiler, bilder, textdokument,
animationer, multimediaprodukter eller programvara. Ett samlande begrepp som täcker
alla dessa dokumenttyper är inte lätt att hitta, men vi har valt att använda oss av
elektroniska resurser, webbresurser eller enbart resurser. Enligt Sten Hedberg har
”termen informationsresurs, elektronisk resurs eller enbart resurs blivit accepterad som
samlande beteckning för ett dokument eller en informationstjänst som gjorts tillgänglig i
maskinläsbar form”. (2001b, avsnitt 1)

Terminologin för metadata på det svenska språket är inte speciellt väl utvecklad, inte
ens när det gäller ett så pass utbrett format som Dublin Core. Till en början hade vi
problem med att välja rätt termer för formatets olika beståndsdelar, men efterhand
bestämde vi oss för att kalla engelskans Dublin Core element för omväxlande element,
grundelement och kärnelement. När det gäller Dublin Core qualifiers finns det ingen
riktigt konsoliderad svensk term. Under arbetets gång har vi stött på många olika
översättningar, exempelvis typbeteckning, bestämning, kvalificerare och kvalifierare.
Eftersom det inte råder någon allmän konsensus om vilken term som bör användas så
har vi valt att ta det säkra före det osäkra genom att hålla oss till engelskans
qualifier/qualifiers.

En annan sak som man bör vara uppmärksam på när man läser den här uppsatsen är att
termerna fält och element är mycket nära relaterade till varandra. Element är den term
som vi helst håller oss till när vi talar om de grundläggande beståndsdelarna i Dublin
Core så som de förekommer i olika metadataposter. När man skriver om inmatnings-
formulär för metadata så är fält en mer accepterad term. Ett fält är en box i ett formulär
där man fyller i de uppgifter som ska utgöra ett elements innehåll. Ett fält och ett
element kan alltså betraktas som två sidor av samma mynt. I den här uppsatsen försöker
vi använda orden i deras rätta sammanhang, men ibland är det svårt att göra en tydlig
distinktion eftersom vi omväxlande talar om formulär och poster.
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1.5  Disposition

Efter inledningskapitlet följer kapitel två där vi klargör vilken metod vi utgått från vid
vår undersökning. I detta kapitel förklarar vi även vilket material vi har använt oss av
samt varför vi har valt just dessa källor. En kort litteraturöversikt där vi delar in källorna
i tre olika kategorier avslutar kapitlet.

I det tredje kapitlet koncentrerar vi oss på begreppet metadata. Dels försöker vi förklara
vad ordet egentligen betyder, dels redogör vi för hur och varför metadata används. I det
sista avsnittet redovisar vi tre grundläggande formattyper för metadata. Syftet med
kapitlet är att skapa en bakgrundsförståelse för begreppet metadata och dess olika
användningsområden.

I det fjärde kapitlet förklarar vi vad Dublin Core är för något. Efter en kort historisk
översikt går vi igenom Dublin Core i dess olika beståndsdelar. Formatets grundelement
och qualifiers beskrivs och granskas utifrån tidigare forskning. Vi tittar även närmare på
sådana egenskaper som flexibilitet, interoperabilitet och möjligheter för samordning
mellan olika metadataformat. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om den framtida
utvecklingen av Dublin Core.

I kapitel fem beskriver vi de fem söktjänster som ingår i undersökningen. Söktjänsternas
bakgrund, uppbyggnad, inmatningsformulär och sökfunktioner presenteras enskilt
utifrån de källstudier och intervjuer som har genomförts.

Resultatredovisningen börjar i kapitel sex. De olika söktjänsterna jämförs med avseende
på deras användning av Dublin Core. Tyngdpunkten ligger på formatets grundelement.
Varje element analyseras enskilt med hjälp av den data som har samlats in av vår robot
samt vid våra manuella undersökningar. Vi visar på de skillnader som finns mellan de
olika söktjänsternas sätt att använda sig av Dublin Core.

Kapitel sju utgörs av en analyserande diskussion där vi besvarar uppsatsens
frågeställningar och resonerar om tänkbara orsaker till de skillnader och likheter som
finns i användandet av Dublin Core inom de undersökta söktjänsterna.

I kapitel åtta redovisas de slutsatser som vi har kommit fram till. Avslutningsvis ger vi
förslag på framtida forskning.

I kapitel nio sammanfattas slutligen uppsatsen.

De som inte är bekanta med metadata i allmänhet och formatet Dublin Core i synnerhet
rekommenderas att i första hand läsa kapitel tre och fyra för att skaffa sig en
bakgrundsförståelse av ämnet. Vi vill även hänvisa till ordlistan i slutet av uppsatsen där
vi förklarar betydelsen av de facktermer och förkortningar som förekommer i texten.
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2. Metod och material

2.1  Metod

Inledningsvis ägnade vi oss åt litteraturstudier för att skapa oss en bild av Dublin Core.
Efter att ha botaniserat bland de texter som fanns att läsa i ämnet blev vi nyfikna på hur
Dublin Core används i praktiken. För att göra undersökningen hanterbar valde vi att
begränsa den till svenska söktjänster. I undersökningen ville vi ta reda på i vilken
utsträckning Dublin Core-element och qualifiers utnyttjas inom svenska söktjänster. Vi
vill poängtera att det är söktjänsternas användning av Dublin Core som står i fokus för
vår undersökning. På grund av att det i dagsläget inte finns någon allomfattande
kartläggning av vilka svenska projekt som använder sig av Dublin Core så har vi inte
kunnat genomföra en heltäckande undersökning. Istället har vi valt att koncentrera oss
på fem svenska söktjänster som finns listade på en webbplats som är skapad av BUS.

Eftersom vi var osäkra på vilken metod som lämpade sig bäst för vår undersökning så
frågade vi några experter om råd via e-post. Sigfrid Lundberg på NetLab i Lund ansåg
att en robot som sökte igenom varje enskilt element i metadataposterna skulle behövas
för att vi skulle kunna uppnå ett intressant resultat. Vår handledare Johan Eklund erbjöd
sig att konstruera ett sådant program. Inspiration till själva utformningen av
undersökningen fick vi från Stina Degerstedt som arbetar på BUS och är medlem i
Dublin Core Libraries Working Group. Denna arbetsgrupp genomförde år 2001 en
enkätundersökning där man samlade in information om hur Dublin Core används på
olika bibliotek (Guinchard 2001). Undersökningen genomfördes genom att man
skickade ut enkäter via e-post till ett stort antal bibliotek världen över. I
undersökningens resultatdel presenteras bland annat vilka element och qualifiers som
används, samt i vilken utsträckning dessa förekommer.

Vår undersökning påminner till en viss del om ovan nämnda enkätundersökning. En
väsentlig skillnad är dock att vi söker igenom metadataposterna själva, dels manuellt
och dels med hjälp av en robot. Viktigt att poängtera är att den robot vi använder oss av
inte söker igenom samtliga metadataposter inom de olika söktjänsterna. Istället gör vi
ett antal stickprov inom varje söktjänst. Dessa stickprov får sedan representera den
totala populationen av metadataposter. Inom varje söktjänst genomförs tio sökningar på
tio olika söktermer. Termerna väljs ut på basis av grundkriteriet att varje enskild
sökning ska resultera i att minst tio elektroniska resurser återvinns. Av praktiska skäl så
har vi valt att använda samma uppsättning av söktermer inom varje söktjänst. Dessa
termer är beslut, data, information, lag, miljö, nationell, offentlig, organisation, social
och statistik. De tio första metadataposterna som återvinns vid varje sökning ingår i
undersökningen. Sammanfattningsvis utgörs således stickproven av 100 metadataposter
inom varje söktjänst. Roboten går igenom dessa poster och extraherar de Dublin Core-
element som finns lagrade där. De söktjänster som undersöks har ofta gjort egna
översättningar av Dublin Core-elementen. I samband med datainsamlingen måste därför
roboten översätta elementen tillbaka till deras ursprungliga namn. Detta är också en
förutsättning för att en jämförelse mellan de olika söktjänsterna ska bli möjlig.

De svenska söktjänster som vi kommer att undersöka är uppbyggda på olika sätt och de
samlar in och katalogiserar (eller låter andra katalogisera) resurser utifrån olika
principer. Metoderna för lagring och presentation av metadata är också varierande. Allt
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detta ställer oss inför några problem: vad är det egentligen som ska undersökas och hur
ska vi gå till väga för att nå den metadata som finns kopplad till resurserna? Här
presenterar vi grafiskt de steg som vi tänker genomföra vid vår undersökning:

Det första steget är att ställa en fråga till söktjänsten:

Figur 1. Första steget av undersökningen

Det andra steget är att få en resultatlista som kan se ut på följande sätt:

Figur 2. Andra steget av undersökningen

Under detta steg befinner vi oss fortfarande på söktjänstens sida. De små rutorna på
bilden länkar till fristående poster som innehåller metadata för de listade resurserna.
Man lämnar inte söktjänsten när man tittar på posterna. Problemet för vår undersökning
är att alla resurser inte presenteras på detta sätt. Ibland kan man endast se en länk till
resursen. När man klickar på den lämnar man den aktuella söktjänsten. Då kommer man
till det tredje steget:

Figur 3. Tredje steget av undersökningen

Vi anser att de resurser som inte har metadata i separata poster också är intressanta för
vår undersökning. De ger oss möjlighet att se en annan bild av Dublin Core utifrån
resursskaparens perspektiv. Upphovsmannen till en resurs eller de som står bakom
resursen har möjlighet att tillfoga inbäddad metadata för att göra resursen sökbar inom
en särskild söktjänst. Sådan metadata skapas ofta utan någon speciell kontroll från
söktjänsternas sida, men varje söktjänst har ändå speciella regler eller kriterier som
resursen måste svara mot för att vara med. En av de söktjänster som vi kommer att
undersöka, studera.nu, använder sig uteslutande av inbäddad metadata. Inom denna
söktjänst har vi därför valt att betrakta resurser från resultatlistorna som komponenter av
söktjänsten, även om de formellt sett ligger utanför söktjänstens webbplats.

Sök

Resurs med inbäddad metadata
som är tillgänglig genom

Visa- Källa
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Alltså har vi valt att undersöka resurser som innehåller Dublin Core metadata oberoende
av hur metadatan presenteras. Inom alla söktjänster utom studera.nu kommer vi att
uppehålla oss på steg nummer två, men i studera.nu kommer vi endast att befinna oss på
steg nummer tre. Det viktiga för oss är att det finns en stark koppling mellan
webbplatsernas användning av metadata och söktjänsternas krav och kriterier. Genom
att även inkludera resurser med inbäddad metadata får vi ett bredare underlag, vilket
kan ge oss en mer representativ bild av hur Dublin Core används inom olika svenska
söktjänster.

En annan sak som man bör vara medveten om när den här typen av undersökningar görs
är att det inte går att vara säker på att man har tillgång till all information som finns
lagrad inom söktjänsterna. Katalogposten som den ser ut i söktjänstens databas och
katalogposten som den visas i sökresultatet behöver inte motsvara varandra. Det finns
en teoretisk möjlighet att det förekommer dold information i posterna som endast
används internt inom söktjänsterna. Vi har emellertid valt att begränsa vår undersökning
till att enbart gälla den metadata som finns inbäddad i resurserna eller exponeras i
katalogposterna.

Tre av de söktjänster som undersöks täcker specifika ämnesområden. Svenska
miljönätet erbjuder resurser om miljöfrågor, Rättskällan är specialiserad på juridik och
studera.nu tillhandahåller information om utbildningsfrågor. De två återstående
söktjänsterna, Svesök och Uppsala universitets webbkatalog, har en stor ämnesmässig
bredd på de resurser som erbjuds. De sistnämnda söktjänsterna kan kallas generella
eftersom de inte är riktade mot några specifika ämnesområden.

Som tidigare nämnts så har vi valt att ställa samma sökfrågor till de fem söktjänster som
ingår i undersökningen. Vår målsättning har varit att hitta termer som är så pass
generella att de ger minst tio träffar per sökfråga inom samtliga söktjänster. De termer
som används är därför inte bundna till några specifika ämnesområden. Vi är alltså inte
intresserade av söktermernas semantiska innebörd. I den här undersökningen fungerar
söktermerna främst som redskap som hjälper oss att samla in de resurser vars metadata
vi ska granska och analysera.

Anledningen till att vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning är att vi
hoppas kunna hitta mönster och strukturer i den data som samlas in. Dessa mönster och
strukturer kommer vi sedan att tolka och analysera i uppsatsens diskussionsdel. För att
få ett mer nyanserat resultat kommer vi att komplettera den kvantitativa undersökningen
med litteraturstudier, källstudier av söktjänsternas webbplatser, telefonintervjuer samt
korrespondens via e-post med ämnesexperter och söktjänsternas huvudansvariga.

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder har diskuterats av många
författare. Sharan Merriam skriver att den kvalitativa forskningen lägger tyngdpunkten
på processer medan den kvantitativa forskningen är mer fokuserad på mål eller
slutresultat. Vidare hävdar Merriam att den kvalitativa metoden i huvudsak är induktiv
till sin natur, medan den kvantitativa metoden har en mer deduktiv inriktning (1994, s.
30ff). Pål Repstad väljer att göra en mer jordnära distinktion när han skriver att
kvantitativa forskare använder siffror som hjälpmedel för analysen, samtidigt som
texten är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet när det gäller kvalitativa metoder
(1999, s. 9). I vår magisteruppsats kommer vi att sträva efter att skapa en angenäm
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symbios av siffror och bokstäver. Enligt Eva Eggeby och Johan Söderberg är den
kvantitativa och den kvalitativa analysen världar som bara mår bra av att mötas (1999,
s. 26).

2.2  Material och källkritik

Det material vi använder oss av består nästan enbart av texter publicerade på webben,
vilket på sätt och vis ligger i ämnets natur. Elektroniska publikationer är förhållandevis
dynamiska och uppdateras ofta, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar ur ett
källkritiskt perspektiv. Urvalet av elektroniska källor gjordes utifrån följande
grundkriterier: inledningsvis gjorde vi bedömningen att den grundläggande
informationen om Dublin Core borde hämtas från organisationer och institutioner som
har varit involverade i uppbyggnaden av formatet och/eller själva använder sig av det.
Därför hämtade vi mycket material från sådana organisationers och institutioners
webbplatser. Föga överraskande visade det sig dock att detta material innehöll
förhållandevis positiva framställningar av hur Dublin Core används och fungerar. I ett
försök att nyansera bilden en aning letade vi därför fram ett antal artiklar där man
problematiserade formatets nackdelar och brister utifrån en mer oberoende ståndpunkt.
Vår ambition har varit att skildra Dublin Core ur så många olika aspekter som möjligt
inom uppsatsens ram. Vi har dock hela tiden försökt förhålla oss kritiskt till det material
vi har kommit i kontakt med.

Den centrala källan där den mest pålitliga och färska informationen i ämnet finns att
tillgå är Dublin Core Metadata Initiatives egen webbplats2. Denna webbplats innehåller
länkar till workshops, webbsidor, resurser, projekt, verktyg osv. som har någon relation
till Dublin Core. Webbplatsen är en bra utgångspunkt för alla som arbetar med eller är
intresserade av formatet.

Under arbetets gång har vi använt en del artiklar som har publicerats i två stora
elektroniska tidskrifter, D-Lib Magazine och Ariadne. Tidskriften D-Lib Magazine har
digitala bibliotek i fokus. Artiklarna i denna publikation berör inte bara tekniska
problem som förekommer med digitala bibliotek, utan även kontextuella, sociala och
ekonomiska svårigheter som kan uppstå när man arbetar med digitala samlingar.
Tidskriften Ariadne koncentrerar sig mest på akademiska kretsar och deras behov, men
den tar även upp problematiken med digitala bibliotek. Vi betraktar båda dessa
tidskrifter som mycket trovärdiga.

Tryckta källor i ämnet är relativt sällsynta. Detta kan förklaras med att ämnet utvecklas
snabbt och att elektroniska resurser är förhållandevis lätta att uppdatera. De
magisteruppsatser som skrevs 1998-2000 är redan inaktuella i vissa avseenden, men de
har ändå varit till stor hjälp för oss under arbetets gång.

                                                
2 http://dublincore.org
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2.3  Litteraturöversikt

I det här avsnittet kommer vi att ge en kort karaktärsbeskrivning av den litteratur som vi
har använt oss av under arbetet med vår uppsats. För att kunna ge en bättre överblick
delar vi in all använd litteratur i tre grupper:

Till den första gruppen hör allmän litteratur som handlar om metadata, t ex artiklarna av
Cathro (1997), Miller (1996) och Milstead och Feldman (1999). Denna litteratur ger
läsaren en grundläggande förståelse för ämnet metadata och beskriver några av de
viktigaste formaten. En del litteratur om metadata innehåller jämförelser mellan olika
formattyper, som t ex artikeln av Dempsey och Heery (1997). Bland litteraturen om
metadata finns även magisteruppsatser. Vi vill framhäva uppsatsen Metadata för det
digitala biblioteket: Objektbeskrivning av elektroniska resurser av Björkhem och
Lindholm (2000). I denna uppsats granskar författarna två format, MARC och Dublin
Core, ur det digitala bibliotekets perspektiv.

Till den andra gruppen hör artiklar som redogör för centrala aspekter beträffande Dublin
Cores utveckling (diskussioner om element och qualifiers, syntax och praktiska
tillämpningar av formatet). Dessa artiklar ger en bakgrundsförståelse för formatets
uppbyggnad och utveckling samt de ämnen som ofta diskuteras och debatteras i
forskarkretsar. Här vill vi i första hand nämna artiklarna av Stuart L. Weibel (1997) och
Carl Lagoze (2001). Den problematik som berörs i ovannämnda texter är resultatet av
långa diskussioner om Dublin Cores roll som format (t ex motsättningen mellan den
minimalistiska och den strukturalistiska inställningen). Det finns även en del artiklar
som behandlar ämnet utifrån särskilda infallsvinklar. Här kan vi framhäva artikeln av
Baker (2000) som betraktar Dublin Core som ett speciellt språk och artikeln av
Greenberg et al. (2001) som undersöker författarens förmåga att tillfoga metadata enligt
Dublin Core till sina egna resurser. Artikeln av Hillmann (2001) ger en översikt över
Dublin Core och kan användas som en handbok i formatet.

Till den tredje gruppen räknar vi den litteratur som finns om enskilda söktjänster som
använder sig av Dublin Core. I vårt fall är det mest frågan om material från svenska
söktjänster. Den största svenska webbplats som tillhandahåller information om Dublin
Core är Metadata3 av BUS på Kungliga biblioteket (huvudansvarig är Stina
Degerstedt). Under arbetet med uppsatsen använde vi oss även av ett par artiklar av Sten
Hedberg (1999 och 2001) som var ansvarig för projektet ”Nya vägar för boken”.
Hedbergs artiklar är mycket grundläggande och innehåller inte bara beskrivningar av
formatet utan även kravspecifikation för en Dublin Core generator och tillämpnings-
anvisningar. Det har även publicerats ett par magisteruppsatser om svenska söktjänster.
En av dessa är Metadata enligt Dublin Core: Tillämpningar och konsekvenser i de
svenska kvalitetssöktjänsterna SAFARI, Svenska miljönätet och Svesök av Fagerlind och
Gisselqvist (1999). Denna uppsats utsågs till bästa magisteruppsats inom bibliotekarie-
utbildningarna i Sverige av Svenska bibliotekariesamfundet år 2000 (Dagens Nyheter,
2000-03-26). En annan uppsats som vi använde oss mycket av var  Svenska kataloger
på webben: En undersökning av samarbetsmöjligheter mellan sex nationella katalog-
tjänster av Ek och Francke (1999). Båda dessa uppsatser innehåller genomgångar och
beskrivningar av enskilda svenska söktjänster samt redogörelser för hur formatet Dublin
Core fungerar.
                                                
3 http://www.kb.se/bus/Metadata/
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3. Metadata

3.1  Vad är metadata?

Metadata beskrivs ofta som data om data, eller information om information, men det
finns ett flertal olika definitioner. Det råder delade meningar om när ordet egentligen
började användas, men enligt Paul Miller kan det i alla fall spåras så långt tillbaka som
till 1960-talet (1996). Prefixet meta härstammar från grekiskan och brukar användas för
att beteckna att man talar om något, dvs att man försöker beskriva eller förklara något. I
Nationalencyklopedin beskrivs förledet meta bl. a. som något som ”ligger mellan,
bakom, efter e.d.” (1994, s. 258) Om vi applicerar detta resonemang på katalogdata för
en bok kan vi säga att denna fungerar ”mellan” användaren och boken samt att den i
allmänhet produceras ”efter” det att boken produceras (Gunnarsson 2000).

En karaktäristisk egenskap för metadata är att den på något sätt kan relateras till det
dokument som beskrivs. En bibliografisk post i en bibliotekskatalog kan till exempel
beskrivas som en samling av metadataelement som är sammankopplade med ett
dokument i bibliotekets bestånd (Cathro 1997). Den bibliografiska posten innehåller
information om verkets författare, titel, utgivningsår etc. tillsammans med uppgifter
som anger var i biblioteket det aktuella dokumentet är placerat. Den formella betydelsen
av ordet metadata kan som sagt beskrivas som data om data, men termen har alltmer
kommit att knytas till datateknik i allmänhet, och till beskrivning av elektroniska
resurser i synnerhet (Björkhem & Lindholm 2000, s. 12). I det här sammanhanget
fungerar metadata ungefär som ett slags virtuellt katalogkort som är kopplat till den
aktuella elektroniska resursen på ett eller annat sätt. Den metadata som används på
Internet kan antingen finnas inom den beskrivna resursen (inbäddad metadata) eller som
en separat post i en annan resurs (fristående metadata).

Metadata som beskriver elektroniska resurser påminner på många sätt om traditionell
kataloginformation. Uppgifter om ett verks författare, titel och utgivningsår är vanligt
förekommande. Det finns dock flera anledningar till att traditionellt katalogiserings-
arbete inte kan tillämpas vid beskrivning av elektroniska resurser. I sin artikel Bruket av
metadata enligt Dublin Core räknar Sten Hedberg upp följande skäl:

• Dokumenten att bedöma och eventuellt katalogisera i den nya formen
är minst hundra gånger flera än de traditionella dokumenten, och
dessa minskar inte nämnvärt i antal.

• Dokumenten kan mycket lätt ändras, flyttas och utplånas

• Dokumenten ingår inte naturligt i ett avgränsat fysiskt bibliotek men
kan nås av vem som helst

• Dokumenten blandas i datorernas register med en stor mängd
information av annan status, som inte kan betecknas som
publikationer: diskussionsinlägg, elektroniska brev m m. (2001a)

Elektroniska resurser kan dessutom se ut på många olika sätt. Förutom vanlig text kan
de exempelvis bestå av ljudfiler, bilder, animationer, multimediaprodukter eller
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programvara. Eftersom elektroniska resurser är mycket mer dynamiska och heterogena
till sin karaktär än traditionella böcker och pappersdokument så kräver de nya
resurserna också nya beskrivningsformer. Därför finns det en hel del metadata som
innehåller teknisk information om resursernas format etc. Information av den här typen
är ofta utformad på ett speciellt sätt så att den ska kunna avläsas av datorer. (Milstead &
Feldman 1999)

För att återknyta till den inledande frågan om vad metadata egentligen är så presenterar
vi här ett par definitioner som förklarar begreppet ur olika perspektiv. Warwick Cathro
ger uttryck för en förhållandevis pragmatisk grundinställning när han skriver att

an element of metadata describes an information resource, or helps
provide access to an information resource. (1997)

En mer ”filosofisk” attityd går att skönja i följande citat:

metadata is data associated with objects which relieves their potential
users of having to have full advance knowledge of their existence or
characteristics. (Dempsey & Heery 1997, s. 2)

Som synes är det fråga om väldigt vaga definitioner, men man kan nog inte bli mer
konkret än så här om man vill att beskrivningen ska omfatta ordet metadata i dess
vidaste bemärkelse. Metadata kan användas på många olika sätt och i många olika
sammanhang, och ofta är det just flexibiliteten som är en av dess mest utmärkande
egenskaper.

3.2  Varför metadata?

Metadata används för att förklara och beskriva vad en resurs handlar om, men den
kanske viktigaste egenskapen är att metadata även kan fungera som en pekpinne eller en
vägvisare till den beskrivna resursen. Viktiga frågor som kan besvaras med hjälp av
metadata är exempelvis var, när, hur, varför och av vem en resurs skapades. Denna
information gör det möjligt att identifiera, lokalisera och organisera elektroniska
resurser i lokala eller distribuerade samlingar. (Francke 2000) Med hjälp av metadata
blir det således lättare för informationssökaren att navigera bland den ofantliga mängd
elektroniska resurser som finns att tillgå via Internet.

Den internationella bibliotekssammanslutningen IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions) har sammanställt en rapport som heter Functional
Requirements for Bibliographic Records (1998). I denna rapport försöker man relatera
den data som finns eller bör finnas i bibliografiska poster till användarnas behov. Ett
antal definitioner av de funktionella krav som ställs på posterna presenteras.
Definitionerna är i första hand skrivna med tanke på bibliografiska poster i
nationalbibliografier och bibliotekskataloger, men vi anser att de passar bra även för
andra typer av metadata. Utgångspunkten är de grundläggande användarbehoven
sökning, identifikation, urval och åtkomst. I rapporten formuleras definitionerna på
följande sätt:
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Sökning
to find entities that correspond to the user’s stated search criteria (i.e.,
to locate an entity in a file or database as the result of a search using
an attribute or relationship of the entity);

Identifikation
to identify an entity (i.e., to confirm that the entity described
corresponds to the entity sought, or to distinguish between two or
more entities with similar characteristics);

Urval
to select an entity that is appropriate to the user’s needs (i.e., to choose
an entity that meets the user’s requirements with respect to content,
physical format, etc., or to reject an entity as being inappropriate to
the user’s needs);

Åtkomst
to acquire or obtain access to the entity described (i.e., to acquire an
entity through purchase, loan, etc., or to access an entity electronically
through an on-line connection to a remote computer).
(IFLA 1998, s. 90)

Enligt Warwick Cathro (1997) används metadata huvudsakligen för att förbättra
informationsåtervinningens effektivitet med avseende på recall och precision.
Metadataposternas strukturerade information gör det möjligt för informationssökaren att
kategorisera sökorden vid en sökning. Genom att begränsa sökningen till vissa
kategorier av information, t ex ett personnamn, en ort eller en tidskrift, kan man få en
mycket större andel relevanta träffar i sökresultatet. Mer specifika sökningar ger mer
precisa träffar, vilket innebär att precisionen ökar. En förutsättning för att detta ska
kunna fungera är dock att den aktuella söktjänsten använder sig av strukturerad
metadata. De flesta kända söktjänster gör inte detta. Istället använder de sig av det
billigare alternativet automatisk indexering, där indexeringstermerna plockas direkt från
resurserna (Lynch 1997). De träfflistor som produceras av dessa söktjänster innehåller
därför ofta information av varierande karaktär och kvalitet. Informationssökaren måste
själv gå igenom träfflistan för att avgöra vilka resurser som är relevanta och vilka som
är irrelevanta, vilket kan bli en ganska besvärlig procedur om sökningen har resulterat i
tusentals träffar. Antag t ex att man letar efter litteratur av en viss författare och att allt
man vet om honom är att han heter Stone i efternamn. Söktermen blir därför ”Stone”.
Inom de största och mest välkända söktjänsterna resulterar denna sökning i
hundratusentals träffar som handlar om allt från musikartiklar i tidskriften Rolling Stone
till geologisk forskning om olika mineraler och bergarter. En informationssökare som
konfronteras med denna massiva anhopning av information kommer ofrånkomligen att
gå miste om en hel del relevanta resurser.

De söktjänster som använder sig av automatisk indexering brukar ofta nöja sig med att
plocka termer från webbplatsernas översta nivåer, dvs de resurser som är placerade
högst upp i den hierarkiska strukturen. Följden av detta kan bli att många viktiga och
relevanta resurser kanske aldrig återvinns. Detta problem skulle kunna avhjälpas genom
att strukturerad metadata för samtliga resurser istället skapades och lagrades lokalt vid
varje webbplats. Den strukturerade metadatan skulle därefter kunna samlas in av
söktjänsternas robotar med jämna mellanrum. På så vis skulle fler resurser bli sökbara,
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vilket skulle leda till att sökningarnas recall förbättrades. Ett annat sätt att förbättra
sökningarnas recall är att applicera metadata på resurser som söktjänsternas robotar ofta
inte kan indexera, exempelvis bilder och databaser. (Cathro 1997)

Stina Degerstedt på KB skriver att ”metadata är nödvändigt i de sammanhang där
möjlighet till att ställa preciserade sökfrågor och få mer exakta söksvar är av stor vikt”
(2002b). Många mindre söktjänster som arbetar för att tillhandahålla kvalitativ
information på Internet använder sig idag av metadata. Dessa söktjänster är ofta
begränsade till olika verksamheter eller ämnesområden. De söktjänster som vi avser att
undersöka är exempelvis knutna till områden som juridik, utbildning och miljö.
Metadatan används naturligtvis för att informationssökningen ska bli effektivare, men
den fungerar också som en sorts kvalitetsmärkning. Om det är en välkänd och etablerad
institution eller organisation som ansvarar för tillfogandet av metadata så är
sannolikheten stor att den information som erbjuds är tillförlitlig.

3.3  Olika formattyper för metadata

Det finns många olika standarder för metadata. Regelsamlingarna kan se ut på olika sätt
beroende på vilka resurser som beskrivs och i vilka sammanhang de är tänkta att
användas. Dempsey och Heery (1997, s. 8) delar in de olika metadataformaten i tre
olika ”band”: enkla format, strukturerade format och ”rika”, fullödiga format. De enkla
formaten (band 1) innehåller förhållandevis ostrukturerad data. I dessa format får hela
resursen ofta fungera som sin egen katalog- eller metadatapost beroende på att man
använder sig av fulltextindexering. De strukturerade formaten (band 2) medger sökning
i olika fält och posterna skapas för det mesta manuellt (Björkhem & Lindholm 2001,
s.7). Fördelen med dessa format är att de är tillräckligt enkla för att kunna skapas och
underhållas av icke-specialister (Stenäng 2000, s. 15). Ett av de mest välkända
strukturerade formaten är Dublin Core, vilket vi kommer att återkomma till lite längre
fram i denna uppsats. Den sista gruppen (band 3) består av format som är så pass rika
och komplexa till sin struktur att det krävs specialistkunskaper för att framställa dem.

Följande tabell är hämtad från Dempsey och Heery (1997, s. 8):

BAND 1 BAND 2 BAND 3

Enkla format Strukturerade format ”Rika”, fullödiga
format

Anpassade
efter sammanhanget

Framväxande
standarder

Internationellt
standardiserade

Kännetecken
för formaten

Fulltextindexering Grundläggande
fältstruktur

Strängt reglerade fält

Format
(exempel) Altavista, Yahoo! Dublin Core MARC

Tabell 1. Typologi över metadataformat
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4. Vad är Dublin Core?

4.1  Historisk översikt

1995 träffades ett antal bibliotekarier, datatekniker och nätverksspecialister i staden
Dublin (Ohio, USA). De hade ett mål framför sig; att försöka komma fram till en
uppsättning metadataelement som skulle lämpa sig för beskrivning av elektroniska
resurser på Internet. En av initiativtagarna till detta möte var den amerikanska
biblioteksorganisationen Online Computer Library Center, Inc. (OCLC).

Följande krav ställdes upp för den nya beskrivningsmodell som skulle utarbetas:

• Informationen skall vara tillräcklig för återsökning och identifikation
• Katalogposten skall kunna skapas av resursens upphovsman utan

medverkan av bibliotekarie och med en teknik som stämmer med
författarens eget arbetsflöde

• Överensstämmelse med bibliotekskatalogiseringen eftersträvas i möjligaste
mån men är inget prioriterat mål. (Hedberg 2001b, avsnitt 2.1)

Vid detta första möte kunde man enas om 13 ”kärnelement” (core elements) som enligt
deltagarna behövdes för återvinning och värdering av elektroniska resurser. En tid
senare, i samband med det tredje mötet, utökades antalet kärnelement till 15. Dessa
element fick namnet Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).

Stefan Sjölund och Elon Wismen skriver i sin magisteruppsats om Dublin Cores
uppkomst:

Ända från början har det stått klart att Dublin Core ska vara en
beskrivningsmodell som ska tjäna som komplement till andra typer av
dokumentbeskrivningar. Vid tidpunkten för den första workshopen användes
främst två sätt att beskriva objekt på webben: automatiskt genererade index
använda av t ex Lycos och Yahoo, och katalogposter i exempelvis MARC-
format skapade av människor. Automatiskt genererade index innehåller ofta för
lite information om resurserna för att vara användbara medan mänskligt
genererade katalogposter är för dyra att skapa och hålla aktuella. Tanken med
Dublin Core var att skapa en medelväg mellan dessa andra typer av
resursbeskrivning. (1999, s. 37)

Utvecklingen av Dublin Core äger numera rum i samband med årliga informella
workshops. Det har dock hela tiden funnits en kärntrupp människor kring formatet,
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) eller Dublin Core-initiativet, med formatets
”fader” Stuart Weibel i spetsen. (Björkhem & Lindholm 2000, s. 38) Denna
organisation ansvarar för utvecklingen och administrationen av Dublin Core idag.
DCMI omfattar ett flertal länder och experter från många olika discipliner (bibliotek,
museer, arkiv, utbildning, datatekniker etc.) arbetar med formatet. Arbetet med Dublin
Cores utveckling bygger på frivilliga initiativ från medlemmarna. Mellan konferenserna
behandlar olika arbetsgrupper enskilda problemområden och presenterar förslag inför
kommande konferenser. Grupparbetet bedrivs oftast i form av öppna e-postdiskussioner.
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OCLC Office of Research blev officiell styrelse för Dublin Core 1998. OCLC har
skapat en webbplats för Dublin Core där det informeras om Dublin Cores uppkomst och
utveckling, olika Dublin Core-publikationer och projekt som använder sig av Dublin
Core etc. Resultatet av arbetet presenteras på DCMI:s webbplats under rubriken DCMI
Recommendations. Dessa rekommendationer kan betraktas som standarder. De är
stabila och man kan referera till dem när man skapar metadata.

4.2  Grundprinciper

Dublin Core har följande målsättningar:
• Simplicity of creation and maintenance

Dublin Cores grundelement ska hållas så enkla och lätta som möjligt för att även icke-
specialister ska kunna använda formatet.

• Commonly understood semantics
Den terminologi och grammatik som Dublin Core är uppbyggd av ska vara allmänt
begriplig för såväl människor som maskiner och tvärs över olika discipliner.

• International scope
Från början utarbetades Dublin Core Metadata Element Set på engelska men ett tjugotal
versioner på andra språk har gjorts och flera är på gång. Tanken är att dessa versioner
efter hand ska samlas och länkas i ett metadata-register (Dublin Core Metadata
Registry). En första version av detta metadata-register finns redan tillgänglig på DCMI:s
webbplats. En svensk översättning är under utveckling av BUS vid Kungliga biblioteket
(Degerstedt 2000).

• Extensibility
Dublin Core ska utvecklas på ett sådant sätt att det ska finnas möjligheter att bygga ut
regelsamlingen med fler element och qualifiers när behovet efter mer precisa
beskrivningar uppstår. Specifika instruktioner för utarbetandet av sådana modeller
håller på att utvecklas (Hillmann 2001 och Degerstedt 2002a).

4.3  Grundelement

Dublin Core består av femton grundelement eller kärnelement (core elements) med
vilka man ska kunna beskriva en resurs (Dublin Core Metadata Element Set 2003).
Elementen grupperas ofta på följande sätt:

• Content: DC.Title, DC.Subject, DC.Source, DC.Relation, DC.Type,
DC.Description och DC.Coverage

• Intellectual property: DC.Contributor, DC.Creator, DC.Publisher och
DC.Rights

• Instantiation: DC.Date, DC.Format, DC.Identifier och DC.Language (Hillmann
2001).
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För att ge en tydligare överblick presenterar vi här de femton elementen i en tabell:

Beskrivnings-
delar Kärnelement Förklaring

DC.Title
Titel

Resursens namn, givet av upphovsmannen eller
utgivaren

DC.Subject
Ämne

Ämne och nyckelord som beskriver resursens
innehåll

DC.Description
Beskrivning

En sammanfattning av vad resursen handlar om

DC.Source
Källa

En referens till en källa som resursen är hämtad
ifrån

DC.Language
Språk

Det språk som resursen är skriven på

DC.Relation
Relation

Referens till en relaterad resurs

Innehållsrelaterade
element

(Content)

DC.Coverage
Täckning

Den omfattning eller utsträckning som resursen
innehåller

DC.Creator
Upphovsman

Den enhet som är ansvarig för resursens innehåll

DC.Publisher
Utgivare

Den enhet som är ansvarig för att göra resursen
tillgänglig

DC.Contributor
Medarbetare

Den enhet som har bidragit till resursens innehåll

Upphovsrelaterade
element

(Intellectual
Property)

DC.Rights
Rättigheter

Information om copyright

DC.Date
Datum

Ett datum som associeras med resursens
”livscykel”

DC.Type
Typ

Typ av resurs

DC.Format
Format

Resursens format

Versionsrelaterade
element

(Instantiation)

DC.Identifier
Identifikator

En klar referens till resursen

Tabell 2. Dublin Cores femton element

På DCMI:s webbplats finns följande förklaring av vad Dublin Core Metadata Element
Set egentligen är för något:

The Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) is a set of 15 descriptive
semantic definitions. It represents a core set of elements likely to be useful
across a broad range of vertical industries and disciplines of study.
The Dublin Core Metadata Element Set was created to provide a core set of
elements that could be shared across disciplines or within any type of
organization needing to organize and classify information. (DCMI
Frequently Asked Questions)

Det finns även andra sätt att definiera vad Dublin Core är för något. Thomas Baker
betraktar det som ett språk: ”it is a small language for making a particular class of
statements about resources”. (2000) I detta språk finns två klasser av termer; element
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(substantiv) och qualifiers (adjektiv). Dessa kan sättas ihop i ”a simple pattern of
statement”. Resurserna i sig själva blir underförstådda ämnen i detta språk. Baker anser
att:

Dublin Core presents itself as a metadata pidgin for digital tourists who
must find their way in this linguistically diverse landscape. Its vocabulary is
small enough to learn quickly, and its basic pattern is easily grasped. It is
well-suited to serve as an auxiliary language for digital libraries. (2000)

Det är viktigt att påpeka att Dublin Core skapades för att man skulle kunna göra enkla
beskrivningar av vilka resurser som helst, oberoende av resursernas format,
ämnesområde och kulturella ursprung. En av fördelarna med Dublin Core är att den
beskrivningsmodell som används för återvinning av resurser är oberoende av
resursernas medium. Den vokabulär som används i Dublin Core är universell och gäller
som beskrivning för alla typer av resurser. På DCMI:s webbplats finns en förteckning
över olika projekt som använder Dublin Core. Bland dem finns det museer och
organisationer som är intresserade av att katalogisera specialiserade samlingar som
består av olika typer av medier.

4.4  Qualifiers

Varje element kan byggas ut med s.k. qualifiers. Med hjälp av qualifiers kan man
precisera eller förfina betydelsen av ett element. Under de första åren av Dublin Cores
utveckling uppstod en debatt mellan två grupper; minimalisterna och strukturalisterna,
som hade olika synpunkter på i hur stor utsträckning qualifiers skulle användas. Stuart
Weibel skriver om debatten mellan de olika inriktningarna:

The Minimalist point of view reflects a strong commitment to the notion that
DC´s primary motivating characteristic is its simplicity. This simplicity is
important both for creation of metadata (for example, by authors unschooled in
the cataloging arts) and for the use of metadata by tools (for example, indexing
harvesters, which will probably not make use of detailed qualifiers or encoding
schemes). The goal of semantic interoperability across communities can only be
achieved if there is a simple core of elements that are understood to mean the
same thing in every case. Additional qualifiers support specifying, modifying,
and particularizing the meaning of an element. Since this will probably be done
in different ways by different groups at different times, it will potentially lead to
semantic drift in the elements, and consequent loss of semantic interoperability.

The Structuralists as a group accept the danger of this semantic drift in exchange
for the greater flexibility of a formal means of extending or qualifying elements
such that they can be made more useful for the needs of a particular
community…The underlying assumption of those who would deploy qualifiers
is that the added structure and richness that they can provide can be used to
good effect to enhance discovery. (Weibel 1997)

Denna debatt kan fortfarande höras. Behöver man qualifiers eller bör man begränsa
beskrivningen och enbart använda sig av kärnelementen? Enligt minimalisterna är det
viktigt att komma ihåg att meningen med Dublin Core är att hålla formatet så enkelt
som möjligt för att även icke-specialister ska kunna använda det. Målet med semantisk
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överensstämmelse kan enligt minimalisterna bara uppnås om det finns ett litet antal
enkla kärnelement som betyder samma sak i alla tänkbara fall. Användningen av
qualifiers kommer att göras på olika sätt av olika användargrupper vid olika tidpunkter,
vilket kan komma att leda till betydelseförskjutningar bland elementen. Resultatet av
detta kan bli att den semantiska överensstämmelsen går förlorad. Strukturalisterna
accepterar den risken. De betonar vikten av de skilda behov för beskrivningen som kan
föreligga inom olika kulturer och ämnesområden.

Efter långa diskussioner publicerade DCMI slutligen en uppsättning av Dublin Core
qualifiers (2000). I denna uppsättning skiljer man mellan två olika klasser av qualifiers:

• Element Refinement (Underindelning av element). En underindelning förfinar
och preciserar betydelsen av ett element, t ex
DC.Title.Alternative
DC.Date.Created

• Encoding Scheme (Kodschema). Detta är en precisering av värdet som
beskriver vilken standard eller praxis som styr utformningen av fältets innehåll.
Ett schema kan vara en kontrollerad vokabulär (ett klassifikationssystem eller en
ämnesordlista) eller ett regelsystem (för hur något ska skrivas), t ex
name=”DC.Subject”scheme=”SAB”content=”Abdb”
name=”DC.Date”scheme=”ISO8601”content=”2003-02-15”

Qualifiers är inte obligatoriska utan ska istället ses som rekommendationer. Väl
utformade qualifiers förbättrar sökbarheten. ”Man talar om ’qualified Dublin Core’
(utökad eller kvalificerad Dublin Core) till skillnad från ’Dublin Core unqualified’ eller
’Dublin Core simple’ (enkel eller okvalificerad Dublin Core) där bara grundelementen
används.” (Degerstedt 2002a)

Qualifiers är, i likhet med elementen, upprepningsbara och frivilliga, men kan vara
avgörande för både människa och maskins förståelse av beskrivningen.

En viktig princip när man talar om qualifiers är den så kallade ”dumb-down”-principen.
Denna princip kan förklaras på följande sätt: ”a client should be able to ignore any
qualifier and use the description as if it were unqualified. While this may result in some
loss of specificity, the remaining element value (without the qualifier) should continue
to be generally correct and useful for discovery”. (Dublin Core qualifiers 2000)
Qualifiers ska bara förfina, inte öka den semantiska omfattningen av egenskapen. I ett
formulär för metadata kan det exempelvis finnas olika qualifiers för elementet DC.Date
som är avsedda att öka preciseringen av olika datum som associeras med en resurs. Om
en sökmotor hittar en Dublin Core-beskrivning som innehåller för den sökmotorn
"okända" attribut (i vårt exempel qualifiers för olika datum), så hämtar sökmotorn
åtminstone den del av elementet som den känner igen (DC.Date). Naturligtvis förlorar
man en viss precision i elementets beskrivning, men om de qualifiers som används är
utformade på rätt sätt ska värdet för elementet DC.Date (utan qualifiers) fortsätta att
vara korrekt användbart i en bredare betydelse.
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Poängen med qualifiers är att de ska förbättra preciseringen av en del av metadatan
samtidigt som metadatan fortfarande ska vara användbar även utan denna extra
precisering. Detta är nyckeln till formatets interoperabilitet.

4.5  Flexibilitet och interoperabilitet

Som vi har nämnt tidigare så är Dublin Core ett mycket flexibelt format. Det finns inga
stränga regler för utformningen av Dublin Cores element och qualifiers. Om det är
någon del som saknas för att formatet ska fungera för ett visst material så är det fullt
möjligt att skapa egna element och qualifiers. Ett projekt kan exempelvis välja att
använda sig av tolv av de femton elementen, samt att definiera ett antal egna element
för att komplettera beskrivningen. På så sätt kan metadataposternas utseende variera
mellan olika söktjänster och projekt som använder sig av Dublin Core, vilket vi kommer
att kunna se exempel på lite längre fram i den här uppsatsen.

För att hålla ordning på variationerna planerar DCMI att skapa ett allmänt tillgängligt
metadata-register med information om de Dublin Core-element och qualifiers som
används inom olika områden. ”Meningen är att alla som driver eller startar nya
metadataprojekt ska kunna plocka det man behöver ur registret. Man undviker på så vis
onödigt dubbelarbete som annars blir följden när var och en ska hitta på egna
lösningar.” (Degerstedt 2002c)

Vid beskrivningen av resurser enligt Dublin Core finns inga speciella regler för hur
själva posten ska se ut. DCMI har skapat rekommendationer för hur element och
qualifiers ska utformas, men man måste samtidigt komma ihåg att alla element och
qualifiers är upprepnings- och uteslutningsbara. Vad gäller postens utformning så är
fältordningen oviktig. Dublin Core strävar efter ett språkligt (semantiskt) oberoende för
att underlätta interaktion med andra format. De få och formbara elementen ska lätt
kunna förstås av andra format. Björkhem och Lindholm resonerar på följande vis:

Interoperabilitet med andra format och miljöer är grundläggande för Dublin
Core filosofin. I jämförelse med MARC-formatet som är skapat för en sorts
domän, biblioteken, är Dublin Core inte specialiserat och inriktat på att passa
bäst i en viss miljö. Domänspecifikt blir Dublin Core först när ett projekt
anpassat formatet till sin egen verksamhet. (2000, s. 43)

Som tidigare nämnts så är Dublin Core avsett att fungera som ett komplement till andra
metadataformat. Intentionen är att Dublin Core ska kunna erbjuda interoperabilitet med
mer komplexa format. Beroende på beskrivningsnivå och typ av resurs kan man med
Dublin Core skapa allt från den enklaste beskrivning helt utan qualifiers till poster med
ett stort antal qualifiers. Bland de olika discipliner som använder sig av Dublin Core
finns olika behov, och det är därför viktigt att det finns en inbyggd flexibilitet i
formatet.

Utbyte mellan olika format kan göras genom mappning. ”Mappningen styrs av en
specifikation över vilka element i de olika formaten som motsvarar varandra semantiskt.
Mappning mellan olika format minskar tidsåtgången för att skapa och underhålla
metadata. För Dublin Core är det viktigt att kunna mappas med ett stort format som
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MARC då det finns mängder av information/metadata världen över lagrade i MARC-
formatet.” (Björkhem & Lindholm 2000, s. 44) OCLC driver ett speciellt projekt,
CORC, som arbetar med mappning av olika format. Man kan hitta många exempel av
mappning mellan Dublin Core och lokala format hos enskilda projekt.

Från början hade Dublin Core ett mål; att beskriva enkla webbresurser som var skapade
i HTML-formatet. ”According to early thinking, Dublin Core metadata would be
embedded within Web pages as a static descriptive record complete in itself, much like
the paper card in a traditional library catalog.” (Lagoza 2001) Nu kan Dublin Core
presenteras i olika format; HTML eller RDF/XML. Dessutom kan metadatan finnas i två
former; inbäddad i resurserna eller i externa poster. Olika projekt väljer själva vilken
typ som passar bäst för deras ändamål. Ofta beror det på vilken sorts resurser som
tillhandahålls och vilken typ av sökmotor man använder. Inbäddad metadata ger större
möjlighet för andra sökmotorer att utnyttja den information som metadatan består av vid
sökningar. Extern metadata med länkar till resurser kan finnas i alla sorters databaser.
Denna metod kan emellertid vara speciellt praktisk när man har att göra med resurser
som inte enbart innehåller text. En annan fördel med extern metadata i separata
databaser är att den är lättare att underhålla och uppdatera.

4.6  Vem skapar Dublin Core metadata?

Ett av de viktigaste resonemangen kring Dublin Core handlar om att formatet ska vara
enkelt att använda (grundprincip - simplicity). Det ska vara lätt både att skapa och
underhålla metadata enligt Dublin Core. Enkelheten speglas på alla nivåer, formatet är
ursprungligen avsett att beskriva endast det man absolut måste veta för att en resurs ska
kunna sökas och återvinnas. Avsikten är också att registrering av metadata enligt Dublin
Core ska kunna utföras även av personer helt utan erfarenhet av katalogisering.

Jane Greenberg et al. i artikeln Author–generated Dublin Core metadata for web
resources: a baseline study in an organization är övertygade om att författaren till
resursen är den som är bäst lämpad för att skapa resursens metadata. (2001) I denna
artikel hävdas det vidare att kvaliteten på metadata skapad av författare är hög och
motsvarar professionell metadata. Författare till resursen, tycker Greenberg et al. är

obviously knowledgeable about their work, that they know immediate and often
potential audiences, and that they are aware of the way in which interested
people will search for their work. In other words, these participants saw their
authorship role, together with their command of a discipline´s language, as
important metadata production factors. (Greenberg et al. 2001)

Dessutom, anser Greenberg et al., behöver författare inte göra några speciella förstudier
för att beskriva sina egna resurser. Enligt Greenberg et al. är författare mycket bättre på
att beskriva ämnet och välja ut relevanta ämnesord för sina resurser än någon annan
(2001). Detta är emellertid ett påstående som är ganska diskutabelt. Många av de som
administrerar söktjänster är av den uppfattningen att författarna visserligen kan sitt
ämne men inte har den nödvändiga överblicken och kunskapen om hur ämnessystem
fungerar (Degerstedt 2003). Man kan dock tänka sig att författarna skulle kunna tillägna
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sig dessa grundläggande kunskaper genom korta introduktioner (t ex inom ett projekt
eller med hjälp av ett bibliotek).

För att underlätta vid registrering av metadata enligt Dublin Core erbjuds olika
metadatageneratorer. Oftast rör det sig om projektanknutna inmatningsformulär i vilka
man skriver in resursbeskrivningen. Alla sådana formulär består av en datoriserad
blankett med ledtexter och en klickbar meny samt en hjälpfunktion. Formuläret
innehåller redan olika färdiga scheman och standarder i sig självt. Användaren behöver
bara välja de alternativ som passar bäst för resursen. Man fyller själv i formuläret,
skickar iväg det och får tillbaka en färdig metadatapost som man sedan kan klistra in i
sin egen resurs. Metadatan placeras mellan HTML-taggarna <HEAD> och </HEAD>.
Den andra sortens Dublin Core-generatorer är de generatorer där man skriver in
resursens URL i ett speciellt fält och får tillbaka en automatiskt genererad DC-post.
Denna post kan sedan redigeras i efterhand. Det går att få metadata utskriven i formaten
HTML eller RDF/XML. Ett exempel på en sådan generator är DC–dot (2000) av
UKOLN.

Det finns dock en risk för kvalitetssänkning av metadatan om man är slarvig eller
medvetet fyller i felaktig information i de olika fälten. Bibliotekariens eller
informationsspecialistens roll är därför ofta viktig vid registrering av metadata enligt
Dublin Core. Sten Hedberg är övertygad om att ”dagens aktörer på området, antingen
man vill kalla dem nationalbibliografier eller ämnestjänster, måste finnas med och
utföra sina bedömningar och kompletteringar av det som kommer ur tidigare led.”(1999,
avsnitt 4) En liknande åsikt kan man hitta hos Juha Hakala, Ole Husby och Traugott
Koch (1996). De skriver att även om resursproducenterna i stor omfattning lägger in
metadata på sina egna resurser så kommer specialistkatalogisatörer förmodligen att
fortsätta katalogisera kvalitetsresurser med lång livslängd. De påpekar att vem som än
lägger in metadata är det viktigt att den överhuvudtaget skapas och att den är
interoperabel:

…a richer metadata provision is the most important step needed to improve the
quality and precision in automatic resource discovery and retrieval tools. (1996)

Metadata och Dublin Core som ett exempel är alltså ”ett sätt att försöka förbättra
kvaliteten på automatgenererad indexering. Metadata kan dock aldrig ersätta mänskliga
utvärderingar då dessa handlar om att göra kvalitetsurval.” (Fagerlind & Gisselqvist
1999, s. 14) Det är viktigt att involvera resursproducenter i en metadataskapande
process och ge dem den hjälp som de behöver. Dublin Core är ett format som gör det
lättare för resursproducenterna att skapa metadata.

Idag är Dublin Core ett etablerat format som används inom ett flertal söktjänster och
projekt världen över. Ofta rör det sig emellertid om relativt specialiserade söktjänster
och projekt där endast ett begränsat antal resurser är försedda med metadata. I dessa
sammanhang är det också vanligt att man placerar metadatan i separata poster istället
för att bädda in den i resurserna. Om vi vidgar perspektivet en aning och ser till den
procentuella andelen resurser med inbäddad metadata enligt Dublin Core på Internet så
verkar Dublin Core fortfarande vara en marginell företeelse. Enligt en undersökning
som genomfördes av Steve Lawrence och C. Lee Giles i februari 1999 är endast 0,3%
av alla webbsidor försedda med metadata enligt Dublin Core (1999). Vi har inte funnit
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någon färskare studie, men det finns ingenting som tyder på att resultatet skulle ha sett
annorlunda ut idag. Den främsta orsaken till att förekomsten av metadata enligt Dublin
Core är så pass låg på Internet är förmodligen att de stora söktjänsterna fortfarande
använder sig av automatisk indexering istället för strukturerad metadata i sin rankning
av resurser (Google använder t ex istället PageRank). Det finns ingen anledning för
resursproducenterna att märka upp sina resurser med metadata om de stora
sökmotorerna ändå inte drar nytta av informationen. Krav på metadata finns nu endast
hos specialiserade söktjänster och projekt.

4.7  Framtida utveckling av Dublin Core

Ett intensivt arbete pågår för att få fram bättre tekniker och standarder för metadata. I
augusti 2002 påbörjades en omröstning bland ISO:s (International Organization for
Standardization) medlemsländer där man skulle ta ställning till om Dublin Core skulle
godkännas som en ISO-standard. Denna omröstning avslutades i januari 2003 och ledde
fram till att Dublin Core godkändes som en standard. Standarden har fått beteckningen
ISO 15836 The Dublin Core Metadata Element Set. (2003)

När man talar om framtiden för metadata nämns ofta den semantiska webben (semantic
web). Det finns olika definitioner av den semantiska webben:

• en webb av information för maskiner
• en metawebb (dvs. en webb som beskriver en annan webb – i detta fallet ”vår” Webb –

för maskiner)
• en ordbok för maskiner som ska användas för att beskriva information för maskiner
• en global databas
• en idé – likt hypertext (Gustavsson 2001b).

Lite förenklat kan man säga att den semantiska webben handlar om hur man ska få
datorer att kommunicera och utbyta tjänster med varandra, via Internet. Detta har
naturligtvis gjorts redan tidigare, men då med speciella lösningar från projekt till
projekt. Nu försöker man bygga upp standardiserade sätt, så att dessa förbindelser blir
enkla att göra och så att de i en del fall kan upprättas utan att människor behöver lägga
sig i detaljerna. Det är maskiner som ska använda informationen på den semantiska
webben för att producera information för oss människor. Heery och Wagner skriver:

This vision is based on the automated sharing of metadata terms across Web
applications. The declaration of schemas in metadata registries advances this
vision by providing a common approach for the discovery, understanding, and
exchange of semantics. (2002)

För att skapa den semantiska webben behöver man ett grundläggande språk för att
hantera informationsmängden. I dagsläget finns det inget komplett språk som klarar av
detta (Gustavsson 2001a). Webben är fattig på strukturerad metadata idag, men det
finns ändå anledning att tro att metadata enligt Dublin Core har stor potential att spela
en ledande roll i den framtida utvecklingen av semantiska webben. I så fall kommer
även DCMI att få en viktig roll i den utvecklingen. Stuart Weibel anser att DCMI kan
hjälpa till att bygga upp den semantiska webben på följande sätt:
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• Opening channels to other communities and standardization activities
• Building RDF registries with schemas and application profiles
• Supporting development and validation of tools (2001, s. 18).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i framtiden kommer att krävas ny teknik
för att skapa en hållbar infrastruktur för metadata på webben. Program och sökrobotar
måste utformas på ett sådant sätt att de kan kommunicera med varandra och hantera
olika sorters metadata korrekt. Utvecklingen av den semantiska webben har än så länge
bara börjat, men den kommer förmodligen att gå allt snabbare i takt med att tekniken
förbättras. Med hjälp av standardiserade program kommer man att kunna organisera
elektroniska resurser på ett effektivare sätt. Internetpionjären Vinton Cerf väljer att
formulera det på följande vis: ”The Web will become a repository of knowledge, not
only a compendium of facts.” (Hellman 1999, s. 16)
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5. Beskrivning av söktjänsterna

I detta kapitel presenterar vi de fem nationella söktjänster som utgör uppsatsens
huvudmaterial. De söktjänster som ingår i vår undersökning och därför kommer att
beskrivas närmare är Rättskällan, studera.nu, Svenska miljönätet, Svesök och Uppsala
universitets webbkatalog. Beskrivningarna av söktjänsterna berör deras bakgrund, deras
sätt att organisera och strukturera metadata med hjälp av inmatningsformulär samt deras
sätt att utforma sina respektive sökfunktioner.

5.1  Rättskällan
http://www.sub.su.se/rattskallan/

5.1.1 Bakgrund

Stockholms universitetsbibliotek är nationellt ansvarsbibliotek för juridik och stöds
därför av BIBSAM (Avdelningen för nationell samordning och utveckling) vid
Kungliga biblioteket. Ansvarsbibliotekens mål är bl a att förbättra och effektivisera
informationsförsörjningen inom forskning, utveckling och högre utbildning. Som ett led
i denna strävan påbörjade Stockholms universitetsbibliotek i slutet av 1990-talet
uppbyggnaden av en länksamling inom juridik som initialt kom att kallas Jurwebb. I
oktober 2000 beslutades att Jurwebb vid Stockholms universitet skulle byta namn till
Rättskällan. Rättskällan har samma ambition som Jurwebb, nämligen att vara en portal
för kvalitetsbedömda juridiska källor på Internet. ”Vi strävar inte efter att vara
heltäckande utan efter att välja det bästa”, skriver projektledare Ingrid Kabir. (1999) De
resurser som finns att tillgå via Rättskällan kvalitetsgranskas och registreras av
ämnesredaktörer vid Stockholms universitetsbibliotek i samarbete med kollegor vid
andra juridiska bibliotek runt om i landet (Kabir 2003).

Rättskällan har följande målsättningar:

• En nationell databas för juridisk information som distribueras över Internet.
• Studenter och forskare uppfattar innehållet som relevant för studier och

forskning.
• Informationskällorna, som finns med är fritt tillgängliga på Internet.
• Svenska och nordiska källor prioriteras, men därutöver registreras även

internationella källor med relevans för juridisk informationsförsörjning i
Sverige.

• Rättskällan: portalen för kvalitetsbedömda juridiska källor på Internet - en
självklar del av Nätuniversitet. (Om Rättskällan)

5.1.2 Ansvariga för tillfogandet av metadata

Rättskällans resurser kan endast registreras av behöriga ämnesredaktörer. Formuläret
används internt och är inte tillgängligt för allmänheten. Det finns ingen central
redaktion, utan varje ämnesredaktör ansvarar för innehållet i de resurser som registreras
av honom/henne.
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5.1.3 Genomgång av metadatastandarden

Alla resurser som ingår i Rättskällan katalogiseras med hjälp av följande Dublin Core-
element: Titel (DC.Title), URL (DC.Identifier), Upphov (DC.Creator), Beskrivning
(DC.Description), Kategori (DC.Subject), Geografiskt område (DC.Coverage), Språk
(DC.Language), Datum (DC.Date), Resurstyp (DC.Type) och Relaterade sidor
(DC.Relation).

Rättskällan använder tre typer av qualifiers för elementet DC.Subject. Dessa är
Kategorityp (rättsområde), Ämnesord och SAB. Ämnesorden har valts ut specifikt för att
passa till Rättskällans juridiska ämnesområden. De koder som hämtas från SAB-
systemet är också knutna till juridik. Elementet DC.Date har två qualifiers –
Registreringsdatum och Ändringsdatum. Elementet DC.Creator (Upphov) preciseras
med qualifiern Organisationstyp som anger vilken typ av institution eller organisation
som ansvarar för resursens innehåll. Det kan t ex röra sig om domstol, advokatbyrå,
myndighet eller parlament. Rättskällan har även ett eget fält, Registrerad av, som endast
används internt inom söktjänsten.

5.1.4 Inmatningsformulär

Projektledaren Ingrid Kabir anser att inmatningsformuläret fungerar bra. Målsättningen
har varit att registreringen ska vara så enkel och smidig som möjligt. Man har även
eftersträvat korta beskrivningar för resurserna. (Kabir 2003)

Kärnelement Obligatoriska fält Frivilliga fält

DC.Title Titel Ja
DC.Subject Kategori Ja (rättsområde) Ja (SAB och ämnesord)

DC.Description Beskrivning Ja

DC.Source Används inte

DC.Language Språk Ja

DC.Relation Relaterade sidor Ja
DC.Coverage Geografiskt

område Ja

DC.Creator Upphov Ja (organisationstyp)

DC.Publisher Används inte

DC.Contributor Används inte

DC.Rights Används inte

DC.Date Datum Ja (registrering och ändring)

DC.Type Resurstyp Ja

DC.Format Används inte

DC.Identifier URL Ja

Registrerad av Ja
Tabell 3. Inmatningsformulär för Rättskällan
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5.1.5 Sätt att förvara Dublin Core metadata

Rättskällan har valt att förvara metadatan i separata poster. Varje resurs som är sökbar i
databasen representeras med andra ord av en separat metadatapost. På grund av att alla
resurser inte innehåller inbäddad metadata så är dessa separata poster nödvändiga för att
resurserna ska bli sökbara.

5.1.6 Sökfunktion

Alla registrerade resurser är sökbara i Rättskällans databas. I sökfunktionen finns
möjlighet att utföra såväl fritextsökning som utvidgad sökning. Vid utvidgad sökning
kan man söka på Beskrivning, Titel, Upphov, Ämnesord (ord från Rättskällans egna
ämnesordslista och koder från SAB-systemet), Språk, Geografiskt område,
Organisationstyp och Resurstyp. Enligt Ingrid Kabir är den utvidgade sökmenyn relativt
omfattande beroende på att juridiken är ett område som är förhållandevis komplext till
sin natur (2003).

5.2  Studera.nu
http://www.studera.nu

5.2.1 Bakgrund

Projektet studera.nu startades av Högskoleverket 1999. Ambitionen var att samla allt
som ”en blivande student behöver veta på ett enda ställe” (Olsson 2001, s. 11). Förutom
information om alla utbildningsprogram och kurser innehåller denna webbplats även
information om studier utomlands, länkar till information om olika jobb och deras
framtidsutsikter, studiemedel, hur antagningen fungerar, behörighet, hur man hittar en
studentbostad, studievägledning och mycket annat.

Högskoleverket står för den övergripande informationen och ”balanserar alltför tydlig
marknadsföring med neutral information” (Ibid.). Studera.nu bygger på ett samarbete
mellan alla universitet och högskolor i landet samt ett antal andra myndigheter och
organisationer, till exempel Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsmarknads-
styrelsen (AMS) och Verket för högskoleservice (VHS).

Ursprungligen utvecklades tekniken för studera.nu av NetLab vid Lunds Universitet.
Idag är det dock konsultföretaget Metamatrix som ansvarar för vidareutvecklingen av
söktjänstens teknik.

Webbplatsen riktar sig i första hand mot blivande studenter, men även mot studie- och
yrkesvägledare, föräldrar och befintliga studenter.
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5.2.2 Ansvariga för tillfogandet av metadata

Söktjänsten bygger på ett decentraliserat ansvar. All information lagras lokalt hos
informationsproducenterna som ansvarar för sin informations tillgänglighet.

Den grundläggande ansvarsfördelningen är att universitet, högskolor och andra
berörda myndigheter tar ansvar för sin egen publicerade information medan
Högskoleverket tar ansvar för själva tjänsten studera.nu. Det ligger i de
medverkande organisationernas intresse att inrätta en lokal kontrollfunktion som
har till uppgift att hålla ordning på vad som publicerats för att vara tillgängligt
från studera.nu. (Sammanfattning av remissen studera.nu 2002)

De flesta kurser och programbeskrivningar förses med metadata för att vara sökbara
inom studera.nu. Det finns dock vissa undantag när det gäller uppdragsutbildningar.
Högskolorna och universiteten förser själva sina resurser med metadata. Söktjänstens
robot får instruktioner om vilken del av högskolans webbplats den ska söka av. Alla
filer inom denna del samlas in av roboten. Därefter genomförs en granskning där alla
filer som inte innehåller studera.nu-metadata kastas. (Groth 2003a)

Metadatamärkningen används inte enbart för att göra utbildningarna sökbara för
användarna. Den används också som en kvalitetskontroll innan en utbildning läggs in i
databasen. Om den metadata som registrerats visar sig vara felaktig förkastas
utbildningen. (Groth 2003a)

5.2.3 Genomgång av metadatastandarden

I studera.nu används metadata för att beskriva utbildningar på tre olika nivåer:

1. Studieinnehåll: En utbildnings intellektuella innehåll
2. Studiemål och nivå: Vad utbildningen leder till i termer av examina…
3. Studietillfälle: Information om det aktuella tillfället, som anmälningskod, var den ges

(på distans eller på campus) just då, tidsomfattning, utbildningens språk etc.
(Beskrivningsfält i studera.nu för utbildningar 2002)

Utbildningarnas intellektuella innehåll beskrivs med hjälp av Dublin Core-element,
medan studiemål och studietillfälle beskrivs med metadataelement som har utvecklats
speciellt för studera.nu. Elementen i denna egendefinierade metadatauppsättning kallas
för ”Studera” och infördes för att man ansåg att Dublin Core inte räckte till vid
beskrivningen av resurserna (Groth 2003c).

Från Dublin Core-formatet används följande element: URL (DC.Identifier), Titel
(DC.Title), Sökterm (DC.Subject) och Anordnare (DC.Publisher). Elementet Sökterm
preciseras med hjälp av ämneskoder som plockas från ett hierarkiskt ämnesträd som har
utvecklats av studera.nu. Trädstrukturen gör det lättare för användaren att orientera sig
genom att man exempelvis kan se vilka närbesläktade ämnesområden som finns vid en
sökning. Elementet Anordnare har även en studera.nu qualifier som används för att
ange högskolornas koder. Klassifikationskoderna är förkortningar som hämtas från
HSVFS (Högskoleverkets författningssamling) förkortningslista samt Studera
förkortningar för privata och stiftelseägda högskolor. Från och med den 15 mars 2003 är
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även elementet DC.Description tillåtet i studera.nu. Detta fält är dock inte obligatoriskt.
(Groth 2003b)

Söktjänstens egna metadataelement behövs för att beskriva sådan information som
studieort, kursstart, studietakt och förkunskap. Dessa element är Utbildningskod,
Examen, Utbildningstyp, Förkunskap och Tillfälle. Elementet Tillfälle har ett stort
spektrum av qualifiers som t ex anmälningskod, studiestart, studieform osv. De flesta
qualifiers i detta element är obligatoriska.

5.2.4 Inmatningsformulär

Följande inmatningsformulär utvecklades som ett hjälpmedel för de högskolor och
universitet som registrerar metadata för sina resurser:

Kärnelement Obligatoriska fält Frivilliga fält

DC.Title Titel Ja

DC.Subject Sökterm(er) Ja ( från hierarkiskt
klassifikationssystem)

DC.Description Beskrivning Ja

DC.Source Används inte

DC.Language Används inte

DC.Relation Används inte
DC.Coverage Används inte
DC.Creator Används inte

DC.Publisher Anordnare Ja

DC.Contributor Används inte

DC.Rights Används inte

DC.Date Används inte

DC.Type Används inte

DC.Format Används inte

DC.Identifier URL Ja

Poäng Ja

Utbildningskod Ja

Utbildningstyp(er) Ja

Förkunskapskrav Ja

Partner Ja

Examen Ja

Tillfälle(n) Ja

Tabell 4. Inmatningsformulär för studera.nu
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5.2.5 Sätt att förvara Dublin Core metadata

All metadata finns inbäddad i HTML-koderna till de resurser som är tillgängliga genom
studera.nu:s sökfunktion.

5.2.6 Sökfunktion

Man poängterar att studera.nu företrädesvis är en söktjänst. Söktjänsten erbjuder
möjligheter att begränsa sökningarna med mer exakta preciseringar:

Till skillnad från många andra sökfunktioner kan man göra mycket exakta
sökningar. Man kan till exempel välja att bara få fram fristående kurser,
utbildningar vid en speciell högskoleort eller kanske bara kurser som ges på
deltid. (Olsson 2001, s. 11)

Den utvidgade sökmenyn består av alfabetiska scrollistor i vilka man ska välja ett
alternativ; ämne, typ av examen, högskola/universitet, studieort, program eller kurs,
heltid eller deltid, kursstart och undervisningsspråk. Söktjänsten har även en enkel
sökfunktion i form av fritextsökningen.

5.3  Svenska miljönätet
http://www.svenskamiljonatet.se/

5.3.1 Bakgrund

I juni 1995 fick Miljövårdsberedningen i uppdrag av regeringen att utreda
”Informationsteknik i miljöarbetet”. Skapandet av Svenska miljönätet är den viktigaste
åtgärden som föreslås i denna utredning. (Ek & Francke 1999, s.42) Enligt utredningen
ska Miljönätet omfatta ett antal tjänster som gör miljöinformation lättillänglig.
Myndigheter inom miljöområdet ska få i uppdrag att på Internet publicera all
grundläggande myndighetsinformation. (Ibid.)

Naturvårdsverket driver Svenska miljönätet i nära samverkan med ett råd som är
sammansatt av representanter för olika användargrupper. Verksamhetens inriktning
samt utvecklingen av tjänster och marknadsföringsinsatser kan påverkas av rådet.

5.3.2 Ansvariga för tillfogandet av metadata

Medlemsorganisationerna ansvarar själva för tillfogandet av metadata till sina resurser.
Svenska miljönätet erbjuder en introduktionsutbildning för sina medlemmar. I
utbildningen ingår undervisning om hur webbresurserna ska anpassas till Svenska
miljönätet, klassificering av resurserna, samt metadatamärkning. (Fagerlind &
Gisselqvist 1999, s. 33)



35

5.3.3 Genomgång av metadatastandarden

Inom Svenska miljönätet använder medlemsorganisationerna metadata för att beskriva
sina webbresurser. Söktjänsten har utvecklat en speciell standard som är anpassad för
miljöinformation. I grunden ligger formatet Dublin Core. Av de 15 kärnelementen
används 10 stycken; Titel (DC.Title), Författare (DC.Creator), Medlem/Utgivare
(DC.Publisher), Dokumenttyp (DC.Type), Språk (DC.Language), Katalogingång
(DC.Subject), Geografiskt område (DC.Coverage), Sammanfattning (DC.Description),
Datum (DC.Date), URL (DC.Identifier). Dessutom har Svenska miljönätet ett eget
schema som resurserna är klassificerade enligt. Man kan välja bland åtta kategorier;
Miljömål, Miljöhot, Samhällssektorer, Naturtyper, Kemiska ämnen, Arter, Miljöarbete
och Miljödata/statistik. Alla dessa kategorier är skapade av Svenska miljönätet som
qualifiers till elementet DC.Subject.

Elementet Författare har två olika qualifiers; Person och Organisation, som kan
preciseras ytterligare med hjälp av qualifiern Adress. Elementet Medlem/Utgivare
preciseras också med Organisationens namn och Adress. Elementet Datum har tre olika
preciseringar: när resursen skapades, till vilket datum resursen är giltig och när resursen
senast uppdaterades. Uppgifterna om när resursen uppdaterades läggs till automatiskt
när man ändrar på innehållet i resursen.

5.3.4 Inmatningsformulär

Svenska miljönätet har utvecklat ett formulär som stöd för sina medlemmar vid
skapandet av metadata. Formuläret används i första hand av medlemsorganisationer
men även icke-medlemmar kan utnyttja det. Hjälptexter underlättar förståelsen av
formuläret och redogör för de principer som gäller vid klassificering och övrig
registrering.

Kärnelement Obligatoriska fält Frivilliga fält

DC.Title Titel Ja
DC.Subject Katalogingång Ja (minst en) Ja (fria nyckelord)

DC.Description Sammanfattning Ja

DC.Source Används vid behov, inte sökbar i databasen

DC.Language Språk Ja

DC.Relation Används vid behov, inte sökbar i databasen
DC.Coverage Geografiskt

område
(en komponent av
katalogingångar)

DC.Creator Författare Ja

DC.Publisher Medlem/Utgivare Ja Ja (e-postadress)

DC.Contributor Används vid behov, inte sökbar i databasen

DC.Rights Används vid behov, inte sökbar i databasen

DC.Date Datum Ja (skapandet och giltighet)

DC.Type Dokumenttyp Ja
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DC.Format Används vid behov, inte sökbar i databasen

DC.Identifier URL Ja

Tabell 5. Inmatningsformulär för Svenska miljönätet

5.3.5 Sätt att förvara Dublin Core metadata

Svenska miljönätet har valt att presentera sin metadata på två sätt: inbäddad i
resursernas HTML-koder och i separata poster. Den separata katalogposten fungerar
dock inte som metadata, utan helt enkelt som en extra service för informationssökaren
(Fagerlind & Gisselqvist 1999, s. 31).

5.3.6 Sökfunktion

Svenska miljönätet består av en Miljökatalog samt en sökfunktion. I Miljökatalogen
bläddrar man sig fram till en resurs genom olika katalogingångar. I sökfunktionen kan
man söka bland alla resurser som medlemsorganisationer länkat till Svenska miljönätet.
Man kan välja enkel eller avancerad sökning och alla ord är sökbara. Vid fritextsökning
söker man igenom alla medlemsresurser, de som finns i Miljökatalogen och ytterligare
några webbresurser som är knutna till miljöområdet.

Vid avancerad sökning kan man söka bland ämnesord (katalogingångar eller fria
nyckelord, även titel ingår i detta sökfält). Det finns möjlighet att söka på
Medlem/Utgivare, Dokumenttyp och Språk. Alla obligatoriska element från
inmatningsformuläret är sökbara. Fria nyckelord kan även användas för att förbättra
sökresultatet.

I träfflistorna som man får vid sökning eller då man bläddrar sig fram i Miljökatalogen
kan man välja mellan att titta på en detaljerad katalogpost eller att gå direkt till resursen.

5.4  Svesök
http://www.svesok.kb.se/

5.4.1 Bakgrund

Svesök är en rikstäckande söktjänst som har utvecklats vid Kungliga Biblioteket.
Projektet, som startades i september 1997, riktar sig i första hand mot allmänheten och
erbjuder därför resurser inom ett stort antal ämnesområden. Svesök består av två
databaser: en söktjänst samt en hierarkiskt uppbyggd ämneskatalog. Söktjänsten består
av drygt 15 miljoner svenska webbresurser som är insamlade av en robot inom projekt
Kulturarw3. Ämneskatalogen innehåller ca 4550 utvalda länkar (Svesök – bibliotekens
svenska webbguide 1998).
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Söktjänsten och länkkatalogen skiljer sig åt på en väsentlig punkt, nämligen den att
länkkatalogen innehåller webbsidor som är katalogiserade och utvalda enligt Svesöks
urvalskriterier. Urvalskriterierna har skapats för att det ska finnas riktlinjer som säkrar
kvaliteten på länkkatalogens utbud (Heedman 1999, s. 22). För att tas med i katalogen
måste webbresursen vara svensk samt allmänt tillgänglig. Den får heller inte vara av
alltför lokal, kommersiell eller privat karaktär (Svesök – bibliotekens svenska
webbguide 1998).

5.4.2 Ansvariga för tillfogandet av metadata

Inom den del av Svesök som har samlats in av en robot finns inga krav på att resurserna
ska vara försedda med strukturerad metadata. När det gäller länkkatalogen är dock
Svesök noga med kvaliteten. Vem som helst kan ansöka om att få med sin resurs i
länkkatalogen. Det enda som krävs är att man märker sin resurs med metadata. Efter det
gör Svesöks redaktion ett urval av lämpliga resurser för länkkatalogen. Metadata är ett
kvalitetskrav för att man ska kunna få en resurs länkad från Svesöks länkkatalog
(Fagerlind & Gisselqvist 1999, s. 35).

Som hjälpmedel vid tillfogandet av metadata finns det ett väl utvecklat
inmatningsformulär som innehåller hjälptexter för varje fält som ska fyllas i.

5.4.3 Genomgång av metadatastandarden

Katalogiseringen i Svesök görs med hjälp av metadatastandarden Dublin Core. Förutom
de femton kärnelementen har Svesöks standard några speciella fält som skiljer sig från
Dublin Cores referensmodell. Elementet Önskemål om placering i Svesöks länkkatalog
ger möjlighet att välja under vilken rubrik man vill att resursen ska placeras. Denna
information genererar ingen metadata. Detta fält är Svesöks eget och uppgiften ingår
inte i Dublin Core. Andra fält som är Svesöks egna är Hur ofta uppdateras sidan samt
Anmärkningar, som kan innehålla meddelanden till Svesöks redaktion. Med hjälp av
den information som tillhandahålls i dessa fält rensas gammal och irrelevant
information bort från länkkatalogen. Fälten fungerar som ett hjälpmedel för Svesöks
redaktion.

I Svesöks standard har många element någon typ av qualifier. Elementet Titel har
exempelvis qualifiern Alternativ titel och elementet DC.Identifier kan presenteras som
Nätadress(URL) och som Standardnummer som komplement till URL.
Författare/textansvarig, Medarbetare och Utgivare preciseras med qualifiers för
personnamn eller organisationsnamn. Fältet för Utgivare kan preciseras med hjälp av
ytterligare en qualifier som anger utgivarens adress. Elementet DC.Subject kan i Svesök
preciseras med hjälp av två qualifiers; Kontrollerade ämnesord och Egna ämnesord.
Kontrollerade ämnesord hämtas från databasen Svenska ämnesord (2003). Från denna
databas kan man även hämta klassifikationskoder från SAB-systemet. Svesöks
redaktion ansvarar för tillfogandet av koder för de resurser som ska ingå i söktjänstens
länkkatalog. Elementet Datum preciseras med tre qualifiers: Datum då sidan skapades,
Datum för senaste uppdatering och Datum för temporär sida. Detta kan förklaras med
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Svesöks policy att granska och katalogisera webbresurser. Det tar tid innan resurser tas
in i länkkatalogen och därför är det viktigt att ha sådana här uppgifter om resurserna.

5.4.4 Inmatningsformulär

Svesöks formulär för registrering av metadata finns i två olika versioner: ett kort
formulär och ett längre, fullständigt, formulär. Det är endast två element som är
obligatoriska i båda versionerna; Titel och Nätadress.

Kärnelement Kort formulär Långt formulär

DC.Title Titel Ja (obligatorisk) Ja (även alternativ titel)
DC.Subject Ämnesord Ja (egna ämnesord) Ja (kontrollerade och egna)

DC.Description Sammanfattning Ja

DC.Source Källa Ja

DC.Language Språk Ja

DC.Relation Relation Ja
DC.Coverage Täckning Ja

DC.Creator
Författare/Textansvarig

Ja (person eller
organisation) Ja (person eller organisation)

DC.Publisher Utgivare Ja Ja (även e-postadress)

DC.Contributor Medarbetare Ja (person eller organisation)

DC.Rights Rättigheter Ja Ja

DC.Date Datum Ja (skapandet) Ja (skapandet, ändringar och
senaste uppdateringen)

DC.Type Typ av resurs Ja

DC.Format Format Ja

DC.Identifier Nätadress (URL) Ja (obligatorisk) Ja (obligatorisk)

DC.Identifier Standardnummer Ja Ja

Hur ofta uppdateras sidan Ja Ja

Anmärkningar Ja

Önskemål om placering i Svesöks
ämnesstruktur Ja

Tabell 6. Inmatningsformulär för Svesök

5.4.5 Sätt att förvara Dublin Core metadata

Svesök har valt att presentera sin metadata i form av separata poster. Behovet av
separata metadataposter uppstår i situationer när ämnesexperter har hittat lämpliga
resurser för en länkkatalog och det inte finns någon metadata inbäddad i dessa resurser.
I sådana situationer registrerar ämnesexperterna metadata med hjälp av formulär som
används internt inom söktjänsten. (Fagerlind & Gisselqvist 1999, s. 37) De har dock
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ingen möjlighet att infoga metadata i resursernas HTML-koder. Därför blir det
nödvändigt att skapa separata metadataposter för att resurserna ska bli sökbara.

Vissa resurser i Svesök har inbäddad metadata eftersom webbproducenterna själva har
tillfogat den. Den metadata som finns i HTML-koderna används dock inte när man
söker i Svesöks länkkatalog.

5.4.6 Sökfunktion

Via Svesök finns det möjlighet att söka antingen i ”de kvalitetsbedömda webbresurser
som finns inkluderade i länkkatalogen eller i stora delar av det material som
Kulturarws-roboten samlar in ”. (Ek & Francke 1999, s. 48)

Via knappen Sök (en enkel sökning) görs en fritextsökning. Svesök erbjuder även två
sorters avancerad sökning: en enklare och en med fler sökingångar. Den enklare
sökningen erbjuder några fält att fylla i; valfria ord, titel (alternativ titel),
författare/textansvarig (söker även i fältet för medarbetare), utgivare, ämnesord (här kan
man välja att söka på alla ämnesord, ämnesord från SAB eller bland kategorier i
Svesök). Vid sökningen med flera sökingångar kan man söka med hjälp av SAB–kod,
URL, URN, ISSN m.m. Man kan även välja mellan olika alternativ för språk, format
och typ av resurs. Sökningen kan även begränsas till Svesöks länkkatalog.

5.5  Uppsala universitets webbkatalog
http://publications.uu.se/metadata/

5.5.1 Bakgrund

Sedan den 1 september 2000 finns det en enhet för digital publicering vid Uppsala
universitetsbibliotek. Denna enhet arbetar med fulltextpublicering av universitetets
avhandlingar, examensarbeten, arbetsrapporter och andra typer av vetenskapliga
publikationer. Syftet med enheten är att förse dessa publikationer och webbresurser med
metadata och göra dem sökbara inom universitetets webbkatalog. På lite längre sikt
hoppas man även kunna samköra denna webbkatalog med universitetets
bibliotekskatalog och andra relevanta söktjänster.

5.5.2 Ansvariga för tillfogandet av metadata

Resursernas upphovsmän eller informationsansvariga vid universitetet förser resurserna
med metadata. Den metadata som genereras redigeras inte och bearbetas inte vidare.
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5.5.3 Genomgång av metadatastandarden

En minimistandard för metadatamärkning fastställdes genom rektors beslut den 19 juni
2001. Dataelementen hämtas från Dublin Core. Av de 15 grundelementen används Titel
(DC.Title), Upphovsman (DC.Creator), Ämne (DC.Subject), Beskrivning
(DC.Description), Utgivare (DC.Publisher), Medarbetare (DC.Contributor), Datum
(DC.Date), Typ (DC.Type), Format (DC.Format), Identifikator (DC.Identifier), Språk
(DC.Language) och Rättigheter (DC.Rights).

Söktjänsten har också valt att göra ett eget tillägg i form av elementet Målgrupp. Detta
element började användas för att man skulle kunna exportera data till den numera
nedlagda söktjänsten SAFARI:s element för målgrupp. (Anell & Cullhed 2002)

Elementet Titel har en qualifier, Alternativ titel, som kan användas när det är motiverat.
Elementen Upphovsman, Medarbetare och Utgivare preciseras med hjälp av qualifiers
för Institution och Person. Skaparna av standarden har valt att definiera Person med
qualifiern Födelsedatum, som har tagits från standarden vCard (vCard: Birthday).
Utgivare är försedd med ytterligare en qualifier för e-postadress. Ämne har delats upp i
tre fält: Uppsala universitets ämnesord, kontrollerade ämnesord (från en mängd olika
ämnesordlistor) och fria ämnesord. Den egna ämnesordlistan består av ca 300
ämnesord, varav ca 200 stämmer med Svenska ämnesord. (Ibid.) Ordlistan är anpassad
till de forsknings- och utbildningsämnen som finns vid Uppsala universitet.

Elementet Typ har ett stort spektrum av qualifiers i denna standard. Detta kan förklaras
med att även typlistan är uppbyggd och anpassad efter de många resurstyper som finns
på Uppsala universitet. Grunden för beskrivningen är hämtad från DCMI Type
Vocabulary (2003). Varje enskild typ inordnas under en överordnad rubrik, som består
av en översättning av elementen i DCMI Type Vocabulary. Överordnade rubriker är
markerade med fet stil. (Ibid. )

Exempel: Ljud Bild
Musik Fotografi
Tal Grafik

Kartor
Rörliga bilder

Elementet Datum preciseras med två qualifiers: Tillkomstdatum och Senast ändrad.

5.5.4 Inmatningsformulär

Inmatningsformuläret har utvecklats speciellt för Uppsala universitets behov med
användarna i fokus. Man har lagt stor vikt vid att formuläret ska vara tydligt och
användarvänligt. Formuläret har följande fält:
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Kärnelement Obligatoriska fält Frivilliga fält

DC.Title Titel Ja Ja (alternativ titel)
DC.Subject Ämne Ja (UU ämnesord) Ja (kontrollerade och fria)

DC.Description Beskrivning Ja

DC.Source Används inte

DC.Language Språk Ja
DC.Relation Används inte

DC.Coverage Används inte

DC.Creator Upphovsman Ja (institution) Ja (person)

DC.Publisher Utgivare Ja (institution) Ja (person)

DC.Contributor Medarbetare Ja (institution) Ja (institution utanför UU)

DC.Rights Rättigheter Ja

DC.Date Datum Ja (skapandet och ändringar)

DC.Type Typ Ja

DC.Format Format Ja

DC.Identifier Identifikator Ja

Målgrupp Ja

Tabell 7. Inmatningsformulär för Uppsala universitets webbkatalog

5.5.5 Sätt att förvara Dublin Core metadata

Uppsala universitets webbkatalog har olika sätt att presentera metadata. Dels förvaras
den i separata poster och dels finns den inbäddad i resurserna. De separata posterna är
obligatoriska och används således för alla resurser som är sökbara i webbkatalogen. Den
inbäddade metadatan kan hittas i HTML-koderna för de resurser som är i HTML-
formatet. Den inbäddade metadatan är dock inte alltid identisk med metadatan i de
separata posterna. Utbildningsprogram och kurser innehåller exempelvis inbäddad
metadata som man registrerar för att resurserna även ska vara sökbara inom studera.nu.
I dessa fall visas inte de koder som är specifika för studera.nu i de separata posterna.

En del av de avhandlingar som är sökbara i webbkatalogen finns inte tillgängliga i
fulltext. Alla avhandlingars metadataposter innehåller emellertid länkar till ytterligare
versioner av resursbeskrivningen. Dessa versioner finns i flera olika format, exempelvis
Dublin Core, MARC 21, ISIResearchSoft och XML. Dublin Core presenteras i två
versioner, HTML/TEXT och RDF/XML. I övrigt presenteras metadatan för
avhandlingarna i separata poster enligt samma princip som de andra resurserna i
webbkatalogen.
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5.5.6 Sökfunktion

I Uppsala universitets webbkatalog har man möjlighet att söka på två olika sätt;
• Fältsökning
• Fritextsökning

Vid den mer avancerade fältsökningen kan man rikta sökningen mot elementen för
författare, titel, fria ämnesord, ämneskategori, dokumenttyp, institution, utgivningsår,
målgrupp och språk.

Vid fritextsökning söker man i följande fält; beskrivning, författare, titel, institution,
kategori och fria ämnesord. Nästan alla fält i inmatningsformuläret är sökbara i
webbkatalogen.
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6. Resultatredovisning

I detta kapitel presenterar vi resultatet av den kvantitativa undersökning som vi har
genomfört inom de fem söktjänsterna. Den huvudsakliga delen av undersökningen har
gjorts med hjälp av en robot. Roboten kan registrera vilka fält som förekommer, men
ibland har metadataproducenterna lagt in flera uppgifter inom ett och samma fält.
Därför har vi i efterhand även sökt igenom en del metadataposter manuellt för att
komplettera undersökningen med sådan data som roboten inte kunde läsa av. De fält vi
har granskat manuellt är Svenska miljönätets Fria nyckelord och Dokumenttyp,
Rättskällans Ämnesord, SAB och Resurstyper samt Svesöks Kontrollerade ämnesord,
Egna ämnesord, SAB, Typ och Format. Dessutom har vi granskat enskilda poster inom
de fem söktjänsterna för att bilda oss en uppfattning om de olika fältens innehåll.

En av söktjänsterna, studera.nu, undersöktes endast manuellt eftersom denna söktjänst
enbart använder sig av inbäddad metadata som var svår att komma åt med roboten.

Eftersom det är Dublin Core som står i fokus för vår undersökning så har vi valt att
presentera de femton elementen enskilt. Undersökningsresultatet redovisas i form av
stapeldiagram som åtföljs av korta kommentarer. Diagrammen är endast avsedda att
erbjuda en allmän överblick över materialet. Mer exakta uppgifter går att finna i
bilagan till denna uppsats. Den data som visas i diagrammen är summan av det totala
antalet elementförekomster i de 100 metadataposter som har undersökts inom varje
söktjänst. Med elementförekomster menar vi såväl grundelement som qualifiers. I de
fall där två eller flera söktjänster inte använder sig av elementet har vi valt att
presentera resultatet i löpande text istället för i diagramform.

6.1  DC.Title

Diagram 1. Antalet förekomster av DC.Title

Som vi kan se i diagrammet används elementet DC.Title av alla söktjänster. Elementet
är obligatoriskt och innehåller information som är mycket värdefull för den som söker
efter resursen. Anledningen till att stapeln för Svesök anger ett högre värde är att man
där även använder sig av alternativa titlar. Det totala värdet för Svesök blev 134, vilket
innebär att alternativa titlar har registrerats för 34 av de 100 undersökta posterna.

DC.Title
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I Svenska miljönätets formulär för metadata har man möjlighet att välja mellan svensk
och engelsk titel när man registrerar resurser. I vår undersökning var 9 av de 100
titlarna registrerade på engelska.

6.2  DC.Subject

Diagram 2. Antalet förekomster av DC.Subject

Elementet DC.Subject är obligatoriskt hos alla söktjänster utom Svesök. Den relativt
stora variationen mellan de olika söktjänsterna kan förklaras med att variationen av
qualifiers också är stor.

Rättskällan använder två typer av qualifiers, en för koder från SAB-systemet och en för
egna ämnesord. Ämnesorden används något oftare än klassifikationskoderna, 135
gånger mot 119. De koder som förekommer är hämtade från ett fåtal klasser med
juridisk anknytning i SAB-systemet.

I studera.nu används speciella qualifiers som går under benämningen studera. Dessa
qualifiers är av typen schema och har utvecklats särskilt för studera.nu i form av
ämneskoder. I instruktionerna för söktjänstens metadataformulär finns anvisningar om
att fältet för DC.Subject ska användas en gång för kurser och max fem för program. I
vårt undersökningsmaterial används fältet 194 gånger, dvs ca två gånger per resurs i
genomsnitt. I de flesta poster används elementet endast en gång, men vi kan även se
exempel på poster där elementet har en hög användningsfrekvens. Posten för en
påbyggnadsutbildning för musiker vid Edsbergs slott innehåller hela 24 ämneskoder,
vilket naturligtvis påverkar undersökningsresultatet i hög grad. I det här fallet har man
uppenbarligen inte följt söktjänstens direktiv vid registreringen av metadata.

Svenska miljönätet har två typer av qualifiers för elementet DC.Subject. Resurserna är
klassificerade enligt ett särskilt schema som har utvecklats av söktjänsten, men man har
även möjlighet att tillfoga fria nyckelord. I vår undersökning används DC.Subject
sammanlagt 343 gånger inom Svenska miljönätet. 169 av dessa är fria nyckelord som
är fördelade på 40 poster. Antingen används de fria nyckelorden i kluster om 3-5
termer, eller så förekommer de inte alls. Fältet är inte obligatoriskt i inmatnings-
formuläret. Söktjänstens schema för DC.Subject är uppdelat i åtta kategorier
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(katalogingångar). Störst förekomst har qualifiern Miljömål (49 gånger). Därefter följer
Miljöarbete (42), Samhällssektorer (37), Naturtyper (17), Miljöhot (11), Arter (11),
Kemiska ämnen (4) och Miljödata/statistik (3). Enligt söktjänstens instruktioner ska
endast 1-2 katalogingångar användas per resurs. Detta stämmer med vårt
undersökningsresultat eftersom katalogingångarna förekommer i genomsnitt 1,7 gånger
per resurs.

Inom Svesök används tre qualifiers för DC.Subject. Den vanligaste av dessa är
Kontrollerade ämnesord, som hämtas från SAB-systemet. I vår undersökning
förekommer de kontrollerade ämnesorden 140 gånger fördelat på 49 poster. Cirka
hälften av resurserna har således tilldelats kontrollerade ämnesord, och bland dessa
förekommer ämnesorden i snitt 2,9 gånger per resurs. Utöver de ämnesord som hämtas
från SAB-systemet har man även möjlighet att tillfoga Egna ämnesord. De egna
ämnesorden används 95 gånger fördelat på 41 poster. Den sista qualifiern för
DC.Subject är SAB, som innehåller koder från SAB-systemet. I materialet kan vi se att
SAB förekommer 65 gånger i 43 poster. Sammanlagt blir den totala summan av antalet
elementförekomster för DC.Subject i Svesök 300.

Uppsala universitets webbkatalog har den överlägset högsta frekvensen av
elementförekomster för DC.Subject, 466. Här används två qualifiers, Kategori och
Nyckelord. Kategori är Uppsala universitets egna ämnesord som är speciellt anpassade
för universitetets behov. I vår undersökning används qualifiern Kategori 101 gånger.
Den andra qualifiern, Nyckelord, används med mycket hög frekvens (365 gånger).
Nyckelord är fria ämnesord som tillfogas av resursproducenterna. Dessa används när
man vill beskriva specifika begrepp som inte finns med i ämnesstrukturen eller i
tesaurer.

DC.Subject är det element som uppvisar störst variation när det gäller användandet av
qualifiers. För att åskådliggöra skillnaderna presenterar vi här ett extra diagram som
visar fördelningen av qualifiers inom elementet.

Diagram 3. Fördelning av qualifiers inom DC.Subject
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Som diagrammet visar så är studera.nu den enda söktjänst som uteslutande använder sig
av Klassifikationskoder inom DC.Subject. Klassifikationskoder och Fria nyckelord
förekommer inom tre söktjänster vardera. Svesök är den enda söktjänsten som använder
sig av alla tre typer av qualifiers. Kontrollerade ämnesord är den qualifier som används
inom flest söktjänster och den uppvisar också den högsta användningsfrekvensen bland
de undersökta posterna.

6.3  DC.Description

Diagram 4. Antalet förekomster av DC.Description

Elementet DC.Description förekommer inom alla söktjänster utom studera.nu. Att
elementet inte finns inom studera.nu beror på att det inte har varit tillåtet inom denna
söktjänst tidigare. Från och med den 15 mars 2003 är dock DC.Description tillåtet även
där (Groth 2003b). Variationen mellan de olika söktjänsternas användning av
DC.Description är relativt stor.

De poster som granskades inom Rättskällan innehöll alla DC.Description (Beskrivning)
beroende på att elementet är obligatoriskt för denna söktjänst. Beskrivningarna kan se
ut på många olika sätt. I vissa fall använder man sig endast av enstaka ord och fraser,
men ibland kan det röra sig om längre framställningar där man redogör för mer
detaljerad information om resursens innehåll, exempelvis historik.

Inom Svenska miljönätet hittade vi endast 7 poster som innehöll elementet
DC.Description. Detta kan förklaras med att fältet Sammanfattning är frivilligt i
söktjänstens metadataformulär.

I Svesöks poster förekom elementet DC.Description (Sammanfattning) 64 gånger. De
beskrivningar som finns är relativt omfattande. Om man gör en sökning i Svesök visas
elementets innehåll direkt i träfflistan tillsammans med resursens titel och URL.

Av de 100 metadataposter som hämtades från Uppsala universitets webbkatalog
innehöll 96 elementet DC.Description (Beskrivning). Beskrivningarna är mycket
omfångsrika och detaljerade, men varierar i längd beroende på resursernas innehåll. De
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längsta beskrivningarna kan man hitta bland utbildningsprogram. Elementets innehåll
presenteras i Uppsala universitets webbkatalogs träfflista vid sökningar.

6.4  DC.Source

Elementet DC.Source är endast representerat i form av ett fält (Källa) i Svesöks
inmatningsformulär. I vår undersökning förekommer inga metadataposter som
innehåller detta element.

6.5  DC.Language

Diagram 5. Antalet förekomster av DC.Language

Elementet DC.Language förekommer inom alla söktjänster utom studera.nu. Tre av
söktjänsterna, Rättskällan, Svenska miljönätet och Uppsala universitets webbkatalog
har elementet i alla undersökta poster. Detta beror på att fältet är obligatoriskt i dessa
söktjänsters inmatningsformulär. I Svesöks formulär är Språk ett frivilligt fält och det
används därför endast 62 gånger i vår undersökning.

6.6  DC.Relation

Elementet DC.Relation används endast inom två av de undersökta söktjänsterna. Det är
Rättskällan och Svesök som har ett fält för DC.Relation i sina inmatningsformulär.
Skillnaden mellan dessa båda söktjänsters användning av elementet är stor. I
Rättskällan förekom elementet i alla undersökta poster, men i Svesök påträffades det
bara i 19 poster. Detta kan förklaras med att DC.Relation (Relaterade sidor) är ett
obligatoriskt element i Rättskällan.
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6.7  DC.Coverage

Elementet DC.Coverage används inom tre av de undersökta söktjänsterna. Den
överlägset största användaren är Rättskällan, där Geografiskt område (DC.Coverage) är
ett obligatoriskt fält i inmatningsformuläret. I Svenska miljönätets formulär måste man
välja mellan 9 olika katalogingångar vid ämnesbeskrivningen. Åtta av dessa tillhör
DC.Subject, men en av katalogingångarna, som kallas för Geografiskt område, tillhör
DC.Coverage. I vår undersökning används detta element relativt sällan (endast 6
gånger) inom Svenska miljönätet. I Svesöks formulär kallas DC.Coverage för
Täckning. Elementet är frivilligt och används bara i 3 av de 100 posterna.

6.8  DC.Creator

Diagram 6. Antalet förekomster av DC.Creator

Elementet DC.Creator används inom alla söktjänster utom studera.nu.

Rättskällan utmärker sig här genom att elementet används två gånger per post, dvs
sammanlagt 200 gånger. Orsaken till detta är att Rättskällans inmatningsformulär har
två obligatoriska fält, Upphov och Organisationstyp, som representerar DC.Creator.
Organisationstyp anger vilken typ av institution eller organisation som ansvarar för
resursens innehåll och fungerar som en qualifier för elementet DC.Creator.
Organisationstyp hämtas från en kontrollerad lista i inmatningsformuläret.

I Svenska miljönätets inmatningsformulär är DC.Creator (Författare) ett frivilligt fält
som kan preciseras med namn på en person eller en organisation. I vår undersökning
förekommer endast personnamn i metadataposterna. DC.Creator har ytterligare en
qualifier som används för att ange författares e-postadress. I vår undersökning
förekommer e-postadress i sju av de nio poster som innehåller elementet DC.Creator.
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Inom Svesök används DC.Creator (Författare/textansvarig) 51 gånger. Elementet har
två qualifiers, person och organisation. Fördelningen mellan dessa är relativt jämn med
ett litet övertag för organisationer. Uppsala universitets webbkatalog ligger på ungefär
samma nivå med 65 förekomster av elementet. Här förekommer det emellertid endast
personnamn i vår undersökning.

6.9  DC.Publisher

Diagram 7. Antalet förekomster av DC.Publisher

Elementet DC.Publisher används inom alla söktjänster utom Rättskällan. Inom
studera.nu och Svenska miljönätet är elementet obligatoriskt och figurerar således i alla
insamlade poster. Uppsala universitets webbkatalog har en nästan lika hög
användningsfrekvens, 99 gånger. Elementet är även obligatoriskt för denna söktjänst.

Inom Svesök används Utgivarens e-post för att precisera DC.Publisher (Utgivare).
Denna qualifier förekommer 44 gånger (av 94) i undersökningsmaterialet. De två fälten
Utgivare och Utgivarens e-post används ofta samtidigt, vilket innebär att de i vår
undersökning förekommer i ett femtiotal poster. Detta resultat är relativt högt med
tanke på att elementet inte är obligatoriskt i Svesök.

Inom studera.nu innehåller elementet DC.Publisher (Anordnare) förkortningar för
högskolornas och universitetens namn.

De resurser som finns tillgängliga via Svenska miljönätet kan endast ha organisationer
som utgivare. Man kan även precisera elementet DC.Publisher (Medlem/utgivare) med
e-postadress. I vår undersökning förekommer dock inte denna qualifier.

D C . P u b l i s h e r

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

Rä t t skä l l an s t u d e r a . n u M i l j ö n ä t e t S v e s ö k U p p s a l a



50

6.10 DC.Contributor

Elementet DC.Contributor förekommer ingenstans i undersökningsmaterialet. De enda
söktjänster som har fält för detta element i sina inmatningsformulär är Svesök och
Uppsala universitets webbkatalog.

6.11 DC.Rights

Elementet DC.Rights finns endast i Svesöks och Uppsala universitets webbkatalogs
metadataformulär. I vår undersökning förekommer elementet dock endast i Svesök.
Användningen av elementet är mycket begränsad. Endast 16 poster innehåller
elementet DC.Rights (Rättigheter).

6.12 DC.Date

Diagram 8. Antalet förekomster av DC.Date

Elementet DC.Date används inom alla söktjänster utom studera.nu. Det är dock inte
obligatoriskt inom någon söktjänst. Rättskällan har två qualifiers för DC.Date,
Registreringsdatum och Ändringsdatum. I vårt undersökningsmaterial förekommer
dessa qualifiers i samtliga poster inom Rättskällan. Det sammanlagda antalet element-
förekomster blir således 200, fördelat på 100 poster.

Svenska miljönätet använder sig av två qualifiers, Publ. datum och Bäst före datum. I de
undersökta posterna förekommer Publ. datum 56 gånger och Bäst före datum 4 gånger.

Inom Svesök används två qualifiers för DC.Date, Skapad och Uppdaterad. I de
undersökta posterna förekommer endast qualifiern Skapad (37 gånger).

Uppsala universitets webbkatalog uppvisar en hög förekomst av elementet DC.Date.
Elementet figurerar i samtliga poster i det insamlade materialet.
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6.13 DC.Type

Diagram 9. Antalet förekomster av DC.Type

Elementet DC.Type används inom alla söktjänster utom studera.nu. Variationen mellan
de olika söktjänsterna är stor. Rättskällan har den överlägset största användningen av
elementet med 237 förekomster. Detta beror på att man i Rättskällan har möjlighet att
tillfoga flera olika typbeskrivningar till en och samma resurs. Elementet DC.Type
(Resurstyp) är inte obligatoriskt i Rättskällan, men det förekommer i nästan alla poster.

Inom Svenska miljönätet är DC.Type (Dokumenttyp) ett obligatoriskt element. I likhet
med Rättskällan kan man här välja flera dokumenttyper för samma resurs när man
fyller i inmatningsformuläret. Enligt Svenska miljönätets rekommendationer bör man
dock inte använda fler än tre dokumenttyper vid beskrivningen. I vårt undersöknings-
material finns 141 förekomster av elementet.

Inom Svesök används DC.Type (Typ) 54 gånger. Även här kan man välja flera typ-
beskrivningar för samma resurs. Elementet är inte obligatoriskt.

Inom Uppsala universitets webbkatalog används elementet DC.Type (Typ) en gång per
post i undersökningsmaterialet. Elementet är obligatoriskt. Typbeskrivningarna hämtas
från en hierarkiskt uppbyggd kontrollerad lista. De flesta typbeskrivningarna består av
en huvudrubrik och en underrubrik. Huvudrubrikerna är Text, Bild, Ljud, Data,
Program, Interaktiv resurs och Samling.

6.14 DC.Format

Elementet DC.Format används endast bland två söktjänster, Svesök och Uppsala
universitets webbkatalog. Av de 100 undersökta posterna i Svesök innehåller 51 detta
element. Inom dessa 51 poster förekommer elementet 63 gånger. I Uppsala universitets
webbkatalog används elementet betydligt oftare (133 gånger i 100 poster).
Anledningen till att DC.Format (Format) förekommer mer än en gång per resurs i
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denna söktjänst är att många avhandlingar görs tillgängliga både som PDF-filer och
HTML-filer. Elementet är inte obligatoriskt i någon av söktjänsterna.

6.15 DC.Identifier

Diagram 10. Antalet förekomster av DC.Identifier

Elementet DC.Identifier är obligatoriskt inom alla söktjänster och förekommer i alla
undersökta poster. Svesök är den enda söktjänsten som använder sig av en qualifier
(URN, ISSN m.m.) för detta element. Hälften av de undersökta posterna i Svesök
innehåller denna qualifier, vilket innebär att det totala antalet elementförekomster blir
150. De flesta av Svesöks qualifiers innehåller URN som upprepar informationen från
fältet för nätadress.
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7. Analys och diskussion

I detta kapitel för vi en analyserande diskussion kring de resultat vi presenterade i
föregående kapitel. Vi diskuterar mot bakgrund av den teoretiska genomgången
tidigare i uppsatsen. Utgångspunkten för vårt resonemang är de frågeställningar som vi
formulerade i avsnitt 1.2.

7.1  Hur används Dublin Core inom svenska söktjänster?

7.1.1 Hur kodas och förvaras Dublin Core metadata?

Metadata förvaras ofta inbäddad i de resurser som beskrivs. Detta innebär att
kodningen av resursens metadata knyts på ett naturligt sätt till resursens format.
Metadatan bildar en enhet med resursen i och med att den infogas i resursens
formatkod. Det går att foga Dublin Core metadata till alla webbresurser som är av
XML- eller HTML-format. Den här typen av metadata förvaras ofta inuti metataggar,
exempelvis kan den placeras mellan HEAD-taggarna i en HTML-kod. Fördelen med
inbäddad metadata är att ”andra tjänster som i något skede når resursen kan dra nytta av
den formaliserade informationen, alltså inte bara den tjänst som författaren själv först
skickade in metadataposten till” (Hedberg 1999, avsnitt 4).

Alternativet till inbäddad metadata är separata metadataposter som är fristående från de
resurser som beskrivs. Många söktjänster använder sig av denna metod genom att
upprätta egna databaser där man förvarar metadatan för de resurser som är sökbara
inom söktjänsten. I dessa fall brukar metadataposten innehålla någon form av
identifikator som avslöjar vilken resurs som posten är kopplad till. Separata metadata-
poster används ofta när en söktjänst vill göra resurser som har skapats av utomstående
producenter sökbara. Om dessa resurser inte har den metadata som krävs så finns det
ingen möjlighet för söktjänsten att gå in och infoga den nödvändiga metadatan i
resursernas HTML-koder. Därför väljer man istället att skapa separata metadataposter
som utformas speciellt för söktjänsternas behov.

Bland våra undersökta söktjänster används båda dessa sätt att förvara metadata.
Rättskällan och Svesök har upprättat separata poster för sin metadata. Några av de
resurser som är sökbara inom dessa söktjänster innehåller emellertid även inbäddad
Dublin Core metadata som resursproducenterna själva har valt att tillfoga. Svenska
miljönätet och Uppsala universitets webbkatalog presenterar metadata på två sätt:
inbäddad och i separata poster. De separata posterna inom Svenska miljönätet fungerar
enbart som en extra service till användaren. En del resurser inom Uppsala universitets
webbkatalog innehåller inbäddad metadata som även utnyttjas av studera.nu.
Studera.nu använder endast inbäddad metadata.

Vi anser att de separata posterna är mer användarvänliga eftersom de presenterar
information om resursernas innehåll på ett enkelt och övergripande sätt. Med hjälp av
de uppgifter som finns i de separata posterna kan informationssökarna på ett relativt
tidigt stadium bilda sig en uppfattning om resursernas eventuella relevans. Som vi
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nämnde tidigare så har även den inbäddade metadatan sina fördelar, framför allt genom
att den kan bli sökbar inom flera söktjänster samtidigt. Vi anser att en kombination av
dessa båda metoder är en bra lösning för mindre och mer specialiserade söktjänster. För
detta krävs visserligen ekonomiska resurser, men stora vinster kan göras när det gäller
användarvänlighet och sökbarhet. I vår undersökning är Svenska miljönätet och
Uppsala universitets webbkatalog bra exempel på hur söktjänster kan kombinera
inbäddad och fristående metadata.

7.1.2 Vem ansvarar för tillfogandet av metadata till resurserna?

Resursernas metadata kan genereras på två sätt: automatiskt eller manuellt. Fördelen
med den automatiserade processen är att metadata kan tillfogas till många resurser utan
människans inblandning. Det finns uppgifter som är lätta att definiera och inte kräver
några stora intellektuella insatser, exempelvis DC.Title och DC.Identifier. Nackdelen
med automatisk beskrivning av metadata är att programmen inte klarar av att definiera
element som är mer komplicerade till sin natur, exempelvis DC.Subject och
DC.Creator. Följaktligen föredrar många söktjänster att använda sig av manuellt skapad
metadata. Metadata som är skapad av människor är i allmänhet mer strukturerad och
skapar möjligheter för mer precisa sökningar.

Manuellt tillfogad metadata kan antingen skapas av professionella informations-
specialister eller av resursproducenterna själva. Som vi nämnde i avsnitt 4.6 så finns det
vissa fördelar med att låta resursproducenterna stå för skapandet av metadata. Jane
Greenberg et al. skriver att ”a number of digital library projects support author-
generated metadata. This practice makes sense when weighing the rapid growth of the
Internet against the economics of hiring metadata professionals.” (Greenberg et al.
2001). Nackdelen med denna metod är att resursproducenterna inte har samma
kunskaper som informationsspecialister om hur resurser ska klassificeras och beskrivas
för att bli sökbara.

I våra undersökta söktjänster fördelas ansvaret för tillfogandet av metadata mellan
ämnesredaktörer och resursproducenter. I Rättskällan kan endast de behöriga ämnes-
redaktörerna registrera metadataposter. Ämnesredaktionen består av bibliotekarier och
ämnesspecialister som jobbar med juridiska ämnen. Inom Svesök skapar resurs-
producenterna sina egna metadataposter, men söktjänsten har även en speciell redaktion
som väljer ut vilka resurser som ska ingå i länkkatalogen. Denna redaktion kan även
själv registrera metadataposter för resurser som de finner lämpliga. I studera.nu,
Svenska miljönätet och Uppsala universitets webbkatalog ligger ansvaret för
tillfogandet av metadata på resursproducenterna. Dessa söktjänster har utförliga direktiv
och rekommendationer till resursproducenterna om hur resurserna måste förses med
metadata för att vara med i söktjänsterna. Resursproducenterna erbjuds någon form av
utbildning där de lär sig att skapa mer konsekvent och exakt metadata. Alla undersökta
söktjänster bedömer resursernas kvalitet utifrån någon form av urvalskriterier.

Vi anser att mindre och mer specialiserade söktjänster är i behov av informations-
specialister som väljer ut och kvalitetsgranskar de resurser som görs tillgängliga.
Resursproducenterna bör också uppmuntras att tillfoga metadata till sina resurser så att
de kan bli sökbara inom olika söktjänster. Detta kan göras genom att söktjänsterna
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konstruerar tydliga inmatningsformulär med hjälptexter som hjälper resurs-
producenterna att utforma konsekvent och distinkt metadata för sina resuser.

7.1.3 Vilka inmatningsformulär används för Dublin Core metadata?

Vid registreringen av metadata enligt Dublin Core finns det tre möjligheter att välja
mellan. Det enklaste men osäkraste sättet är att låta automatiska metadatageneratorer
göra jobbet. Om man inte vill använda sig av denna metod kan man antingen skriva in
metadatakoderna manuellt eller så kan man använda ett färdigt formulär. Formulären
underlättar skapandet av metadata betydligt och används därför inom många sök-
tjänster. Ett inmatningsformulär innehåller fält för de olika Dublin Core-elementen,
hjälptexter som förklarar vad som avses med de olika fälten, samt menyer för val av
språk, ämnesordlistor, typ av resurser etc. Söktjänsterna utformar själva menyernas
innehåll och använder sig av kontrollerade ordlistor som är anpassade efter sök-
tjänsternas inriktningar och behov.

De söktjänster som vi har undersökt använder sig alla av egna inmatningsformulär som
är utformade med tanke på söktjänsternas speciella förutsättningar och behov.
Formulären innehåller ett antal obligatoriska och ett antal frivilliga fält som fylls i av
metadataproducenterna. Antalet obligatoriska och frivilliga fält varierar mellan
söktjänsterna. Vissa söktjänster väljer att komplettera beskrivningarna med egna
tillägg. De svenska söktjänster som vi har undersökt använder sig ibland av olika
översättningar för Dublin Core-element och qualifiers.

Rättskällan, studera.nu och Uppsala universitet använder sig av interna inmatnings-
formulär som endast är tillgängliga för ämnesredaktörer eller andra personer och
organisationer som är verksamma inom söktjänsterna. Svesök och Svenska miljönätet
erbjuder formulär som vilka resursproducenter som helst kan använda utan att de
behöver anmäla sin resurs till dessa söktjänster, dvs. man kan välja att bara utnyttja
formuläret för att få kodad metadata som kan läsas av vilken sökmotor som helst.
Inmatningsformulären inom dessa två söktjänster har utförliga hjälptexter som fungerar
som ett stöd för metadataproducenterna. Svesök erbjuder en kort och en lång version av
sitt formulär. Svesöks formulär har en mer generell karaktär medan Svenska
miljönätets formulär framför allt riktar sig mot miljöområdet.

Vi anser att de formulär som är utformade för allmänheten i Svesök och Svenska
miljönätet är användarvänliga. Söktjänsterna erbjuder tydliga instruktioner och
hjälptexter som underlättar vid skapandet av metadata.

7.1.4 I vilken utsträckning används Dublin Core-element och qualifiers?

De fem söktjänster vi har undersökt uppvisar stora skillnader med avseende på
användningen av Dublin Core. Framför allt har de valt att utforma sina inmatnings-
formulär på olika sätt. Skillnaderna mellan söktjänsterna gäller i första hand mängden
av fält som används för att öka precisionen och göra en mer noggrann beskrivning av
resursen. Hur fullständig information man får beror på hur detaljerat formuläret är och
vilka sökmöjligheter söktjänsten kan erbjuda. Antalet Dublin Core-element i de
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undersökta söktjänsternas formulär varierar från fem till femton, och man har dessutom
gjort olika prioriteringar när det gäller valet av obligatoriska element och qualifiers.
Allt detta kan sägas utgöra ett bevis för formatets flexibilitet. De två motpolerna i
undersökningen är studera.nu och Svesök. Inom studera.nu använder man sig endast av
fem Dublin Core-element i inmatningsformulären, men i Svesök har man valt att
inkludera alla femton.

Att Dublin Core-elementen finns representerade i formulären behöver emellertid inte
betyda att de används inom söktjänsterna. Metadataproducenterna använder ofta endast
de obligatoriska elementen vid beskrivningen av resurserna. Det tydligaste exemplet på
detta går att hitta i Svesök, där endast två av de femton element som finns
representerade i inmatningsformuläret är obligatoriska. De resurser som ingår i Svesöks
länkkatalog har oftast mer utförliga metadataposter än de som endast finns tillgängliga
via sökfunktionen. De resurser som är tillgängliga via sökfunktionen är i många fall
endast märkta med titel och nätadress.

I resultatredovisningen presenterade vi hur ofta de femton grundelementen i Dublin
Core förekommer inom de undersökta söktjänsterna. I det här avsnittet gör vi en mer
genomgripande analys där vi utvärderar undersökningsresultatet element för element.
Till skillnad från resultatredovisningen väljer vi här att gå igenom elementen i fallande
ordning med de med högst användningsfrekvens först. För att åstadkomma största
möjliga tydlighet och precision så inkluderar vi även kortfattade definitioner av
elementen i varje avsnitt.

DC.Title och DC.Identifier

Alla poster som ingår i undersökningen innehåller elementen DC.Title och
DC.Identifier. Detta är naturligt på grund av att dessa element innehåller information
som är nödvändig för att man ska kunna identifiera en resurs. Resursens titel är alltid
det första som syns i träfflistan vid en sökning. Den är avgörande för att man ska förstå
vad man har hittat via en söktjänst. Titeln kan förse informationssökaren med en
övergripande beskrivning av resursens innehåll. I många fall kan denna information
vara så pass uttömmande att informationssökaren enbart med hjälp av träfflistan kan
avgöra vilka resurser som är relevanta. Förekomsten av elementet DC.Identifier i alla
poster är också logisk eftersom resursernas adresser är en nödvändig förutsättning för
att informationen ska kunna göras tillgänglig. Nätadressen talar om var resursen finns
och visar entydigt vilken resurs det är fråga om.

DC.Subject

Elementet DC.Subject används för att ange ämnet för resursens innehåll. I vår
undersökning har DC.Subject en genomgripande hög användingsfrekvens inom alla
söktjänster. Innehållet i elementet kan variera mellan klassifikationskoder,
söktjänsternas egna ämnesord, kontrollerade ämnesord från olika scheman och fria
nyckelord. DC.Subject är det element som uppvisar störst variation i användandet
mellan de olika söktjänsterna. Elementet beskriver resursernas innehåll och fyller en
viktig funktion vid informationsåtervinningen när resurserna är okända för
informationssökaren.
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DC.Subject är det enda element där man tillämpar klassificering av de resurser som
beskrivs. Metadataproducenterna har stort inflytande över utformningen av elementets
innehåll. Man har möjlighet att välja vilka ämnesord eller klassifikationskoder som ska
tillfogas till metadataposterna, samt i hur stor utsträckning de ska förekomma.
Söktjänsterna kan emellertid styra urvalsprocessen genom att utfärda
rekommendationer och genom att begränsa urvalet till speciella klassifikationsscheman
eller ämnesordlistor.

Alla undersökta söktjänster utom studera.nu använder sig av kontrollerade ämnesord.
Inom Svesök använder man sig av ämnesord från SAB, men de andra söktjänsterna har
skapat egna ämnesordlistor. Rättskällans ämnesordlista har en relativt begränsad
vokabulär eftersom man där använder sig av termer som är specifika för juridikens
område. Även Svenska miljönätet har en förhållandevis liten ämnesordlista på grund av
att man där har specialiserat sig på resurser inom miljöområdet. Uppsala universitets
webbkatalog har anpassat sin ämnesordlista till de forsknings- och utbildningsämnen
som finns vid Uppsala universitet.

Tre av söktjänsterna, Rättskällan, studera.nu och Svesök, använder sig av
klassifikationskoder. Rättskällan och Svesök hämtar koderna från SAB-systemet, men
studera.nu har utvecklat ett eget klassifikationssystem. De koder som används inom
Rättskällan är knutna till juridik och berör därför endast ett fåtal klasser i SAB-
systemet. Användningen av SAB-koder i Svesök är däremot obegränsad. Ämnes-
klassifikationen i studera.nu är hierarkiskt uppbyggd och bildar underlag för
söktjänstens bläddringsstruktur. Inom Rättskällan och Svesök används klassifikations-
koderna för att komplettera ämnesorden, men inom studera.nu används koderna
uteslutande för att beskriva resursernas innehåll. Metadataproducenterna har visserligen
möjlighet att komplettera beskrivningen med fria ämnesord, men dessa ord är inte
sökbara inom studera.nu. Anledningen till att man inom studera.nu endast använder sig
av koder är att man vill åstadkomma mer enhetliga beskrivningar av resurserna.

Tre av söktjänsterna, Svenska miljönätet, Svesök och Uppsala universitets
webbkatalog, har ett fält för fria nyckelord i sina inmatningsformulär. Dessa nyckelord
används med hög frekvens av metadataproducenterna. Anledningen till detta är att man
vill åstadkomma ökad sökbarhet bland resurserna. Fördelen med fria nyckelord är att
de kan användas för att beskriva resurserna på en mer konkret nivå. De termer som
förekommer i resurserna kan inkluderas i beskrivningen. Ett problem när det gäller de
undersökta söktjänsternas användning av fria nyckelord är dock att ingen erbjuder
några generella riktlinjer för hur de ska utformas. Ett vanligt tillvägagångssätt vid
indexering är att man i första hand använder substantiv och substantivuttryck. Konkreta
föremål anges ofta i obestämd form plural medan abstrakta föremål anges i singular.
Fria nyckelord ska visserligen vara just fria, men vi tycker ända att söktjänsterna borde
kunna utfärda rekommendationer av den här typen på en generell nivå. Utformningen
av fria nyckelord påverkar vilka resurser som återvinns eftersom användningen är så
pass utbredd. Vår undersökning visar att när nyckelorden används så förekommer de
minst två gånger per resurs inom de tre söktjänsterna.
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DC.Publisher

Elementet DC.Publisher används inom alla söktjänster utom Rättskällan. DC.Publisher
innehåller uppgifter om vem som är ansvarig för att resursen har gjorts tillgänglig.
Detta kan antingen vara en person eller en organisation. I vår undersökning
förekommer organisationer betydligt oftare än personer. Elementet är viktigt ur ett
källkritiskt perspektiv eftersom det ofta kan vara svårt att fastställa vem som är ytterst
ansvarig för att en resurs har gjorts tillgänglig via Internet. I vår undersökning har två
av söktjänsterna, Svesök och Svenska miljönätet, valt att precisera DC.Publisher med
hjälp av en qualifier för utgivarens e-postadress.

DC.Language

Elementet DC.Language används för att ange det språk som resursens intellektuella
innehåll är skrivet på. DC.Language har en jämn fördelning inom de fyra söktjänster
där det används. Svenska miljönätet använder bara två valmöjligheter för språk i
inmatningsformuläret, men de andra söktjänsterna erbjuder längre listor där
metadataproducenterna har möjlighet att välja mellan olika språk. I Svesöks långa
formulär är svenska ett förinställt värde (eng. default value), dvs det registreras om
inget annat språk anges. Svesök är också den enda söktjänst (förutom studera.nu) i vår
undersökning där DC.Language inte används i samtliga poster (62 av 100). Detta beror
på att många resurser saknar utförlig metadata på grund av att de samlas in och
registreras med hjälp av Kulturarw3:s robot.

DC.Description

Elementet DC.Description sammanfattar resursens huvudsakliga innehåll och används
med hög frekvens inom Rättskällan, Svesök och Uppsala universitets webbkatalog.
DC.Description har en viktig roll vid återvinningen av resurser eftersom elementets
innehåll ofta presenteras direkt i träfflistan. Svesök och Uppsala universitets
webbkatalog har valt att presentera sina beskrivningar på detta sätt. I Svesök blir ord i
beskrivningen dessutom sökbara som ”Valfria sökord”. De olika söktjänsternas sätt att
använda sig av elementet varierar från enstaka ord till mer utförliga och detaljerade
redovisningar av resursernas innehåll. DC.Description kan förekomma både på
engelska och svenska, men den svenska varianten är vanligare inom de undersökta
söktjänsterna.

DC.Creator

Elementet DC.Creator används för att ange den huvudansvarige för en resurs
intellektuella innehåll. Exempel på upphovsman kan vara en person, en organisation,
ett företag eller en offentlig förvaltning. I vår undersökning är det oftast organisationer
som anges som upphovsmän. Om en resurs handlar om en organisation så anger man
ofta själva organisationen som huvudansvarig. För en informationssökare kan det i
dessa sammanhang vara ganska ointressant att veta namnet på den person som skapade
resursen.

Förekomsten av elementet DC.Creator är störst inom Rättskällan, där det figurerar två
gånger i varje post. Anledningen till att det förekommer två gånger är att Rättskällan
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har en qualifier, Organisationstyp, som är obligatorisk. Svenska miljönätet har valt att
precisera DC.Creator med hjälp av en annan qualifier som kallas för Författares e-post.

DC.Creator kan uppfattas som ett viktigt element vid beskrivningen av resurser, men
vår undersökning visar att användningen av elementet inte är så stor bland sök-
tjänsterna. Detta kan förklaras med att de söktjänster vi undersöker erbjuder en hel del
resurser som handlar om föreningar och organisationer. Dessa resurser beskriver ofta
organisationens verksamhet, finanser eller policy. I sådana fall kan det vara svårt att
fastställa resursens upphovsman. Organisationen kan visserligen anges som
upphovsman, men man kan inte utesluta att många nöjer sig med att uppge
organisationens namn i fältet för utgivare.

DC.Date

Elementet DC.Date används för att ange datum som associeras till resursens livscykel.
Detta kan innebära flera olika saker. DC.Date kan innehålla information om när
resursen skapades, när den första gången lades ut på webben, och när den senast
ändrades. Elementet fyller en mycket viktig funktion ur ett källkritiskt perspektiv. En
stor del av den information som förekommer i Uppsala universitets webbkatalog är
forskningsrelaterad. För forskare och akademiker är uppgifter om när resursen
skapades ofta ett oumbärligt hjälpmedel vid bedömningen av en källas relevans och
tillförlitlighet. Därför är det inte förvånande att DC.Date förekommer i samtliga
undersökta poster i Uppsala universitets webbkatalog. Rättskällan lägger stor vikt vid
elementet genom att man där har två qualifiers, Registreringsdatum och
Ändringsdatum, som förekommer i samtliga undersökta poster. Även Svesök och
Svenska miljönätet använder sig av två typer av qualifiers. Inom Svesök kallas de för
Skapad och Uppdaterad, inom Svenska miljönätet använder man benämningarna Publ.
datum och Bäst före datum. Dessa söktjänster använder sig dock av DC.Date i relativt
begränsad utsträckning.

DC.Type

Elementet DC.Type används för att beskriva en egenskap eller genre hos resursens
innehåll. Beskrivningen kan vara i termer av generella kategorier, funktioner, genrer
etc. Det är allmän praxis att typbeteckningarna plockas från kontrollerade vokabulärer.
Elementet används med stor variation inom de undersökta söktjänsterna. Alla
söktjänster erbjuder relativt stora valmöjligheter för metadataproducenterna vid typ-
beskrivningen. Svesök har ett förinställt värde som heter Text/Hemsida. Detta värde
läggs till beskrivningen om inget annat anges. Den söktjänst som tillhandahåller den
mest utförliga förteckningen är Svenska miljönätet. I vår undersökning var Kort
information den vanligast förekommande typbeskrivningen inom denna söktjänst.

DC.Format

Elementet DC.Format innehåller uppgifter som definierar vilka programvaror eller
maskinvaror som krävs för att man ska kunna titta på och använda en resurs.
Uppgifterna hämtas ofta från kontrollerade vokabulärer. I vår undersökning används
DC.Format endast av Svesök och Uppsala universitets webbkatalog. Elementet är inte
obligatoriskt i någon av söktjänsterna, men i Svesöks långa formulär finns det
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förinställda värdet text/html. Denna information tillfogas automatiskt om metadata-
producenten inte har valt några andra alternativ.

DC.Rights

Elementet DC.Rights används när man vill presentera information om upphovsrätts-
frågor, dvs om det är tillåtet att kopiera och använda resursens innehåll i andra
sammanhang. I vår undersökning förekommer DC.Rights endast i Svesök. Att
användningen är så pass begränsad kan förklaras med att den svenska upphovsrätten
gäller oavsett om elementet förekommer eller ej. Många resursproducenter väljer
dessutom att ange uppgifter om upphovsrätt direkt i resursen.

DC.Coverage

Elementet DC.Coverage används för att ange om innehållet i en resurs på något sätt är
begränsat till en viss tid eller ett visst område. Enligt rekommendationer från DCMI bör
dessa uppgifter hämtas från en kontrollerad vokabulär, exempelvis Thesaurus of
Geographic names. (Dublin Core Metadata Element Set 2003) I vår undersökning
används elementet av tre söktjänster, Rättskällan, Svenska miljönätet och Svesök. Två
av dessa, Rättskällan och Svenska miljönätet, använder sig av kontrollerade
vokabulärer. Inom Rättskällan består den kontrollerade vokabulären företrädesvis av
länder, inom Svenska miljönätet kan man huvudsakligen välja mellan olika län i
Sverige. Svesök utmärker sig genom att inte erbjuda någon kontrollerad vokabulär för
DC.Coverage. Tanken är där att metadataproducenten själv ska formulera något. Vi
anser att detta kan bero på söktjänstens generella karaktär. Eftersom Svesök erbjuder så
många resurser inom olika områden så vill man att elementet ska vara flexibelt.

DC.Relation

Elementet DC.Relation används när man vill referera till en relaterad resurs. Relationen
kan uttryckas på två sätt. Antingen kan man ange identifikationen (t ex URL eller
ISBN) eller så kan man välja att uttrycka relationens art. I Rättskällan har man valt att
göra det senare genom att hänvisa till relaterade ämnesområden. Dessa ämnesord
hämtas från den kontrollerade vokabulären för elementet DC.Subject. DC.Relation är
obligatoriskt inom Rättskällan och förekommer således i alla undersökta poster. I
Svesök anges relationen med hjälp av titel, URL eller ISBN. Användningen av
elementet inom denna söktjänst är dock relativt begränsad.

DC.Source

Elementet DC.Source används för att ange ursprunget för en resurs. Med andra ord
handlar det om att ange en referens till en resurs som den aktuella resursen är härledd
från. Endast en av de undersökta söktjänsterna, Svesök, har valt att inkludera detta
element i inmatningsformuläret. Metadataproducenterna har möjlighet att välja mellan
att ange titel, URL eller ISSN. I vår undersökning påträffades emellertid ingen post
som innehöll DC.Source.
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DC.Contributor

Elementet DC.Contributor innehåller information om den enhet som har bidragit till
innehållet i resursen. Det kan röra sig om personer, organisationer, företag eller
offentliga förvaltningar. Svesök och Uppsala universitets webbkatalog har fält för detta
element i sina inmatningsformulär. I vår undersökning är DC.Contributor dock inte
inkluderat i någon av de undersökta posterna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att DC.Title och DC.Identifier är de enda element
som förekommer i samtliga undersökta metadataposter. Även elementet DC.Subject har
en hög användningsfrekvens. DC.Subject utmärker sig genom att det är det element som
uppvisar störst variation i utformningen av elementet. Innehållet kan variera mellan
klassifikationskoder, kontrollerade ämnesord och fria nyckelord. Två av de femton
grundelementen i Dublin Core, DC.Source och DC.Contributor, förekommer inte i
någon av de undersökta metadataposterna.

7.2  Vilka skillnader finns mellan olika svenska söktjänsters sätt att
använda sig av Dublin Core?

Hur man väljer att bygga upp en söktjänst beror på vilka typer av system och tekniker
som finns att tillgå. Valet beror även på syftet med tjänsten, vilka resurser man har
möjlighet att utnyttja samt vilka medproducenter man har. Framför allt är det viktigt att
utforma söktjänsten efter de grupper av användare man vänder sig till. De fem
söktjänster vi har undersökt verkar inom olika områden och har olika målgrupper och
målsättningar för sin verksamhet. Rättskällan riktar sig mot akademiker och
yrkesverksamma inom juridikens område. Huvudansvarig för projektet är Stockholms
universitetsbibliotek. Studera.nu riktar sig mot blivande högskolestudenter.
Högskoleverket står för den övergripande informationen och har det yttersta ansvaret
för söktjänsten. Svenska miljönätets målsättning är att göra miljöinformation tillgänglig
för allmänheten. Söktjänsten drivs av Naturvårdsverket i samverkan med ett råd som är
sammansatt av representanter för olika användargrupper. Svesök riktar sig mot
allmänheten och har utvecklats vid Kungliga biblioteket. Uppsala universitets
webbkatalog riktar sig mot forskare och akademiker och drivs av enheten för digital
publicering vid Uppsalas universitetsbibliotek. De som ansvarar för de olika
söktjänsterna har olika utgångspunkter och synsätt på hur söktjänsterna ska utformas
och fungera, inte minst vad gäller användandet av metadata.

De skillnader som finns mellan de olika söktjänsterna påverkar deras sätt att använda
sig av Dublin Core. Inom vissa söktjänster används nästan alla Dublin Core-element i
metadataposterna, medan andra nöjer sig med kortare beskrivningar eller tillfogar andra
metadataelement. För att ge en överblick presenterar vi här ett diagram som visar det
genomsnittliga antalet förekomster av Dublin Core-element per metadatapost inom de
fem undersökta söktjänsterna:
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Diagram 11. Genomsnittligt antal förekomster av Dublin Core-element per metadatapost
(medelvärde)

Med utgångspunkt från denna tabell har vi valt att dela upp söktjänsterna i tre olika
grupper. Anledningen till att vi har valt att göra denna uppdelning är att vi anser att den
kan hjälpa oss att blottlägga de bakomliggande orsakerna till att undersökningsresultatet
blev som det blev.

Den första gruppen, där vi inkluderar Rättskällan och Uppsala universitets webbkatalog,
har en mycket hög genomsnittlig förekomst av Dublin Core-element. Dessa söktjänster
drivs av universitetsbibliotek där personalen har det yttersta ansvaret för utformningen
av metadatan. Dublin Core utformades ursprungligen delvis av och för biblioteks-
personal och det är därför inte så konstigt att formatet har fått ett stort genomslag på
biblioteken.

I den andra gruppen har vi valt att placera Svesök och Svenska miljönätet. Svesök
skulle visserligen kunna räknas till den första gruppen eftersom det är Kungliga
biblioteket som ansvarar för söktjänsten, men vi har gjort bedömningen att Svesöks
redaktion inte spelar en lika central roll som universitetsbiblioteken i den första
gruppen. De resurser som är sökbara behöver inte nödvändigtvis vara granskade av
redaktionen. Eftersom vår undersökning genomfördes med hjälp av fritextsökning så
samlade vi även in sådant material som inte var granskat av redaktionen. En del av de
resurser som återvanns var därför endast registrerade med Titel och Nätadress, vilket
naturligtvis påverkade undersökningsresultatet. Förhållandet var detsamma för de
resurser som återvanns inom Svenska miljönätet. Återvinningen av resurser som saknar
utförliga metadataposter är det som också skiljer grupp ett från grupp två. Mot bakgrund
av det ovan sagda är det inte så konstigt att Svesök och Svenska miljönätet uppvisar ett
lägre antal elementförekomster än söktjänsterna i den första gruppen.

Den tredje gruppen utgörs endast av studera.nu. Detta är den söktjänst som utmärker sig
mest med avseende på användandet av metadata i allmänhet och Dublin Core i
synnerhet. Av de undersökta söktjänsterna är studera.nu den enda som enbart använder
sig av inbäddad metadata. Inom denna söktjänst använder man sig dessutom av minst
antal Dublin Core-element. Den låga förekomsten av Dublin Core-element kan förklaras
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med att man använder sig av ett stort antal egenhändigt konstruerade metadataelement.
Studera.nu är den enda av de undersökta söktjänsterna som enbart registrerar metadata
för något som egentligen inte ens finns på nätet, nämligen kurser och utbildnings-
program. Därför har man gjort bedömningen att man behöver tillfoga egna metadata-
element för att komplettera beskrivningen med sådan information som inte ryms inom
Dublin Core formatet. Dessa element är Utbildningskod, Examen, Utbildningstyp,
Förkunskap och Tillfälle. Vi anser att detta är en bra lösning eftersom det blir möjligt
för utomstående sökrobotar att läsa av Dublin Core-elementen samtidigt som
söktjänstens egna sökrobot kan utnyttja såväl Dublin Core som de egenhändigt
konstruerade elementen. Å ena sidan kan man se det här som ett exempel på formatets
anpassningsförmåga, å andra sidan visar det att formatet inte riktigt räcker till för mer
komplexa och detaljerade beskrivningar.

I likhet med studera.nu har de andra söktjänsterna också valt att komplettera resurs-
beskrivningarna med egna tillägg. Dessa tillägg kan göras i samband med att man fyller
i inmatningsformulären, men de används oftast internt inom söktjänsterna och visas då
inte i metadataposterna. Rättskällan har ett speciellt fält i inmatningsformuläret som
heter Registrerad av. I detta fält fyller metadataproducenten i sitt namn i samband med
registreringen av resursen. Registrerad av används endast internt inom söktjänsten och
visas aldrig i posterna. Vi anser att denna information kan betraktas som en form av
kvalitetsmärkning för den registrerade resursen. Svesök har tre tillägg som endast
används internt. Dessa är Hur ofta uppdateras sidan, Anmärkningar och Önskemål om
placering i Svesöks ämnesstruktur. Inom Svesök är tilläggsfälten tänkta att fungera som
hjälpmedel för redaktionen vid rensning och underhållning av länkkatalogen. Inom
Uppsala universitets webbkatalog används tilläggsfältet Målgrupp. Detta fält infördes
för att man skulle kunna exportera data till den numera nedlagda söktjänsten SAFARI.
Informationen som registreras i fältet för Målgrupp förekommer också i resursernas
metadataposter.

Alla undersökta söktjänster har två typer av sökfunktioner, en enkel fritextsökning och
en utvidgad, mer avancerad variant. De utvidgade sökfunktionerna kan se ut på många
olika sätt. Inom Rättskällan och Uppsala universitets webbkatalog har man möjlighet
att söka på nästan alla Dublin Core-element som används inom respektive söktjänst. De
enda undantagen är DC.Date och DC.Identifier. Inom studera.nu kan man söka på två
Dublin Core-element, DC.Subject och DC.Publisher. Svenska miljönätet erbjuder
sökning på DC.Subject, DC.Publisher, DC.Type och DC.Language. Inom Svesök har
man möjlighet att söka på tio Dublin Core-element. Värt att notera är att det enda
element som är sökbart inom samtliga undersökta söktjänster är DC.Subject.

DC.Subject är det element som uppvisar störst variation med avseende på
användningen av qualifiers. Söktjänsterna använder sig av många olika uppsättningar
av ämnesord och koder beroende på vilken omfattning och inriktning de har. Det rika
utbudet av qualifiers för detta element kan tjäna som ett exempel på formatets
flexibilitet, men det för även med sig vissa nackdelar. Eventuell samsökning och
mappning mellan de olika söktjänsterna skulle bli mycket svår att genomföra på grund
av att elementets innehåll är av så pass skiftande karaktär. Att det dessutom bara är just
DC.Subject som är gemensamt i sökfunktionen för de undersökta söktjänsterna skapar
extra dåliga förutsättningar för interoperabilitet.



64

7.3  Vilka likheter finns mellan olika svenska söktjänsters sätt att
använda sig av Dublin Core?

Gemensamt för de undersökta söktjänsterna är att de erbjuder hierarkiskt uppbyggda
ämneskataloger. Till skillnad från maskinellt skapade index är dessa kataloger skapade
av människor i syfte att strukturera informationen efter ämnesområden. Den ämnes-
mässiga bredden varierar. I Svesök och Svenska miljönätet har man även möjlighet att
återvinna resurser som inte finns i ämneskatalogerna. För att förbättra åtkomsten av
information har alla söktjänster som ingår i vår undersökning valt att använda sig av
metadataformatet Dublin Core.

Varje söktjänst har sina egna regler och direktiv för hur resursbeskrivningarna ska
utformas, men det går ändå att hitta vissa gemensamma drag när det gäller användandet
av metadata. Fyra Dublin Core-element, DC.Title, DC.Identifier, DC.Description och
DC.Subject förekommer i inmatningsformulären inom alla undersökta söktjänster. Ett
av dessa, DC.Subject är dessutom sökbart vid alla söktjänsters avancerade sökningar.

De fyra element som är gemensamma för samtliga undersökta söktjänster är enligt vår
mening också de viktigaste och mest betydelsefulla vid återvinning av resurser.
DC.Title, DC.Subject och DC.Description tillhör de innehållsrelaterade elementen och
erbjuder information som kan vara mycket användbar vid fritextsökning. Om sök-
resultatet presenteras i en träfflista så kan informationen i dessa element fungera som
ett hjälpmedel för informationssökaren vid relevansbedömningen. DC.Identifier tillhör
de versionsrelaterade elementen och används för att ange resursens identitet.

Ovanstående typ av metadata brukar också kunna hittas i resursernas HTML-koder. I
dessa fall använder man sig av särskilda metataggar som kan innehålla olika attribut.
Metataggarna kan exempelvis se ut på följande sätt: <meta name=”description”
content=” ”> och <meta name=”keyword” content=” ”>. Dessa metataggar används när
man vill att resurserna ska kunna hittas lättare av de sökmotorer som ej använder sig av
Dublin Core.

En annan sak som söktjänsterna har gemensamt är att de alla har valt att utforma
speciellt anpassade inmatningsformulär och sökfunktioner. Alla söktjänster erbjuder
dessutom två typer av sökfunktioner, en enkel och en avancerad. Söktjänsternas
inmatningsformulär innehåller såväl obligatoriska som frivilliga fält.

Med undantag för studera.nu lagrar samtliga undersökta söktjänster sin metadata i
separata poster. Med hjälp av de separata posterna har informationssökarna möjlighet
att bedöma resursernas innehåll och eventuella relevans på ett tidigt stadium. Mycket
tid och arbete kan sparas för informationssökarna genom att de slipper gå direkt till
resurserna för att bilda sig en uppfattning. En annan fördel med de separata posterna är
att det med hjälp av dessa går att skapa metadata för alla typer av resurser, exempelvis
ljudfiler, pdf-filer och andra grafiska filer. Uppsala universitets webbkatalog är ett bra
exempel på detta då de upprättar separata poster för såväl ljudfiler som pdf-filer. De
separata posterna kräver dock större insatser från metadataproducenternas sida.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skillnaderna är större än likheten mellan de
undersökta söktjänsterna med avseende på användandet av metadata. Alla söktjänster
använder sig av Dublin Core, men de har valt att fokusera på olika element och
qualifiers. Dessutom har man valt att komplettera resursbeskrivningarna med olika
former av tillägg. På så vis utnyttjar söktjänsterna formatets flexibilitet genom att
anpassa det för sina egna förutsättningar och behov.

De resultat som vi har kommit fram till i den här undersökningen hade kunnat se
annorlunda ut om vi hade använt oss av andra metoder. Om vi enbart hade gjort
sökningarna i söktjänsternas länkkataloger så hade vi förmodligen fått in mer utförliga
metadataposter. Detta skulle ha påverkat resultatet genom att antalet element-
förekomster hade blivit mycket högre. Vi valde dock att genomföra fritextsökningar på
grund av att vi ville få en representativ bild av det totala antalet resurser som var
sökbara inom söktjänsterna. För att få en mer nyanserad bild av söktjänsternas
användning av metadata hade vi även kunnat göra enkätundersökningar eller djupare
intervjuer med metadataproducenterna. Denna metod valdes emellertid bort på grund av
att den hade blivit svår att genomföra inom de söktjänster där resursproducenterna
registrerar sin metadata själva. Att spåra upp dessa resursproducenter skulle bli ett
detektivarbete som vi varken hade tid eller resurser för. Vi valde istället att komplettera
den kvantitativa undersökningen med källstudier av söktjänsternas webbplatser,
telefonintervjuer samt korrespondens via e-post med ämnesexperter och söktjänsternas
huvudansvariga. Anledningen till att vi valde denna arbetsmetod är att vi ville få en mer
nyanserad bild av resultatet av den kvantitativa undersökningen.

Vår undersökning ger en fördjupning i hur svenska söktjänster använder sig av Dublin
Core. Resultatet kan förhoppningsvis vara av intresse såväl för de som arbetar med
metadata som för de som på annat sätt är engagerade i frågor som rör återvinning av
elektroniska resurser.
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8. Slutsatser

Idag är användandet av metadata enligt Dublin Core inte särskilt utbrett om man ser till
den totala mängd av resurser som finns att tillgå via Internet. Undersökningen av
Lawrence och Giles (1999) visar att antalet webbresurser som är försedda med inbäddad
metadata enligt Dublin Core fortfarande är mycket lågt. Många av de stora söktjänsterna
på webben använder sig av automatisk indexering istället för strukturerad metadata.
Resultatet blir oftast långa resultatlistor med dålig rangordning. Länkar till relevanta
och irrelevanta resurser blandas på ett oförutsägbart sätt. Cathro (1997) och Lynch
(1997) skriver att åtkomsten av relevant information på Internet kan förbättras genom
att resurserna förses med metadata. Metadata används för att förklara och beskriva vad
en resurs handlar om, men den kanske viktigaste egenskapen är att metadata även kan
fungera som en pekpinne eller en vägvisare till den beskrivna resursen. Med hjälp av
metadata kan man göra mer specifika sökningar och få mer precisa träffar. Det blir
således lättare för informationssökaren att navigera bland den ofantliga mängd resurser
som finns att tillgå via Internet.

Dublin Core måste marknadsföras mer i framtiden, annars kommer formatet bara att
användas av enskilda söktjänster och projekt, ungefär som idag. De Dublin Core-märkta
resurser som finns på webben kommer inte att bli sökbara i någon större utsträckning
utan stöd och uppbackning från etablerade institutioner och organisationer. Björkhem
och Lindholm skriver i sin magisteruppsats om vikten av att standardisera användningen
av formatet. (2000, s. 45) Ett stort steg i denna riktning togs i samband med att Dublin
Core godkändes som ISO-standard i februari 2003. Att formatet nu är en officiell ISO-
standard innebär att det får en högre status och blir mer allmänt accepterat, vilket i sin
tur kan leda till att fler resurser förses med metadata enligt Dublin Core.

Enligt exempelvis Dempsey & Heery (1997) och Björkhem & Lindholm (2000) har
Dublin Core många fördelar vid en jämförelse med andra metadataformat. Ett par av de
viktigaste grundprinciperna för Dublin Core är att formatet ska vara utbyggbart och
flexibelt. Inga element är obligatoriska och alla element får upprepas. Användarna kan
precisera betydelsen av elementen genom att lägga till så kallade qualifiers. Dessutom
har man möjlighet att bygga ut beskrivningen med egna tillägg om man känner att
Dublin Core inte räcker till. De söktjänster som vi har undersökt anpassar alla sina
beskrivningar utifrån sina specifika behov. En del söktjänster, exempelvis studera.nu,
använder endast ett fåtal Dublin Core-element och kompletterar resursbeskrivningen
med egna tillägg. Andra söktjänster håller sig mer till grundelementen och väljer istället
att förfina beskrivningarna med hjälp av qualifiers.

Fördelen med att Dublin Core är ett så pass flexibelt format är att det kan anpassas för
olika projekt eller söktjänster inom specifika områden. Nackdelen är att när man gör
sådana anpassningar skapar man samtidigt sämre förutsättningar för samarbete med
andra söktjänster och projekt som använder sig av Dublin Core. Vår undersökning visar
att det endast är fyra element som används inom samtliga undersökta söktjänster. Dessa
element är DC.Title, DC.Identifier, DC.Description och DC.Subject. Endast ett av dessa
element, DC.Subject, är sökbart vid alla söktjänsters avancerade sökningar. Detta
skapar dåliga förutsättningar för interoperabilitet mellan de undersökta söktjänsterna. Vi
anser att söktjänsterna borde lägga ner mer arbete på att koordinera användningen av
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metadata. Detta är särskilt viktigt på det nationella planet eller för söktjänster som
använder sig av samma språk. I vår undersökning har vi stött på många olika
översättningar av elementen. Om alla söktjänster istället använde sig av en gemensam
terminologi i form av en standardiserad svensk översättning så skulle användar-
vänligheten förbättras. En sådan översättning håller på att utarbetas av Stina Degerstedt
på KB. Den svenska versionen av Dublin Core skulle på ett lättare sätt kunna samverka
med andra metadataformat och användas i olika miljöer.

De söktjänster som ingick i vår undersökning var listade på BUS:s webbplats. Denna
lista är relativt undanskymd eftersom den är placerad långt ner i webbplatsens
hierarkiska struktur. Ek och Francke skriver att de svenska söktjänster som använder sig
av Dublin Core borde samordnas och marknadsföras på ett tydligare sätt, förslagsvis
genom en gemensam ingångssida. (1999, s. 67) Vi tycker att det är anmärkningsvärt att
det fortfarande inte finns någon gemensam samordning för de svenska söktjänsterna. Vi
anser i likhet med Ek och Francke att det borde skapas en gemensam ingångssida för de
svenska söktjänster som använder sig av Dublin Core. Denna skulle kunna tjäna som ett
komplement till de enskilda söktjänsternas ingångssidor. Med hjälp av intensiv
marknadsföring av söktjänsternas gemensamma ingångssida på skolor, bibliotek och
andra offentliga institutioner skulle allmänhetens tillgång till kvalitetssäkrad
information på Internet kunna förbättras.

8.1  Framtida forskning

Vi anser att det behöver forskas mer om Dublin Core utifrån ett historiskt perspektiv.
Formatet har snart funnits i tio år och tekniken har utvecklats en hel del under de här
åren. Mot bakgrund av detta skulle det vara intressant att titta på hur användningen av
Dublin Core har utvecklats i samband med att förutsättningarna har förändrats. Detta
kan göras genom att man genomför fallstudier där man undersöker hur enskilda
söktjänsters användning av Dublin Core förändras i samband med att tekniken
utvecklas.

Någon heltäckande kartläggning över vilka svenska söktjänster och projekt som
använder sig av Dublin Core är ännu inte gjord. Om en sådan kartläggning gjordes så
skulle man kunna upprätta en gemensam ingångssida för de svenska söktjänster och
projekt som använder sig av Dublin Core.

Vidare anser vi att man borde forska mer om vem som egentligen lämpar sig bäst för att
skapa och underhålla metadata. Greenberg et al. (2001) hävdar att författarna själva är
bäst på att beskriva sina egna resurser eftersom de behärskar sina ämnen bäst. Andra
menar att det endast är informationsspecialister som besitter den kompetens som krävs
för att skapa och underhålla metadata på ett korrekt sätt. (Degerstedt 2003) Ett sätt att ta
reda på vem som har rätt skulle kunna vara att låta författare och informations-
specialister beskriva samma resurser. Genom att genomföra en undersökning där ett
antal testpersoner får söka dels bland författarnas metadataposter och dels bland
informationsspecialisternas metadataposter skulle man kunna avgöra vilken metod som
fungerar bäst ur ett återvinningsperspektiv.
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En annan typ av forskning som vi tror skulle kunna ge intressanta resultat är studier av
Dublin Cores genomslag i programvaror av olika slag. Information om olika
programvaror kan exempelvis hämtas från en webbplats som är skapad av Open
Archives Initiative4. I samband med forskningen om Dublin Cores genomslag i olika
programvaror bör man även titta närmare på hur man ska kunna säkerställa formatets
interoperabilitet med den framtida tekniken. När det gäller interoperabilitet kan man
även undersöka hur andra standarder anpassar sin metadata efter Dublin Core. I
framtiden är det mycket troligt att Dublin Core kommer att spela en central roll i
samband med utvecklingen av den semantiska webben. Om den semantiska webben
fortsätter att utvecklas så kommer forskningen om samordning mellan olika format
sannolikt att bli ännu viktigare än vad den är idag.

                                                
4 http://www.openarchives.org
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9. Sammanfattning

Orsaken till vårt val av uppsatsämne är att vi under vår utbildning alltmer har kommit
att intressera oss för problematiken kring återvinning av elektroniska resurser. Det
ständigt ökande informationsflödet i kombination med den brist på struktur som råder
på Internet ställer informationssökarna inför svåra problem. Ett effektivt sätt att
förbättra åtkomsten av relevant information på Internet är att förse resurserna med
metadata. Dublin Core är idag ett av de mest utbredda metadataformaten och används
inom ett flertal söktjänster och projekt.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur metadataformatet Dublin Core
används med avseende på svenska förhållanden. Dublin Core är ett format som är
flexibelt och utbyggbart och kan därför användas på olika sätt av olika söktjänster
beroende på vilka målgrupper och målsättningar man har med sin verksamhet. I den här
uppsatsen kartlägger vi de skillnader och likheter som finns mellan olika söktjänsters
sätt att använda sig av Dublin Core. De söktjänster som ingår i undersökningen är
Rättskällan, studera.nu, Svenska miljönätet, Svesök och Uppsala universitets
webbkatalog.

I uppsatsen besvarar vi följande frågor:

• Hur används Dublin Core inom svenska söktjänster?
• Vilka skillnader finns mellan olika svenska söktjänsters sätt att använda sig av

Dublin Core?
• Vilka likheter finns mellan olika svenska söktjänsters sätt att använda sig av Dublin

Core?

Vår undersökning är tänkt att ge en fördjupning i hur svenska söktjänster använder sig
av Dublin Core och kan därför vara av intresse såväl för de som arbetar med metadata
som för de som på annat sätt är engagerade i frågor som rör återvinning av elektroniska
resurser. Formatets olika beståndsdelar i form av element och qualifiers ligger i fokus
för undersökningen. Antalet elementförekomster inom de olika söktjänsternas
metadataposter beräknas och analyseras. Med hjälp av en robot samlar vi in metadata-
poster genom att genomföra tio sökningar på tio olika söktermer i söktjänsternas
fritextsökning. De tio första metadataposterna som återvinns vid varje sökning ingår i
undersökningen. Sammanfattningsvis utgörs således stickproven av 100 metadataposter
inom varje söktjänst. För att komplettera undersökningen med sådan data som roboten
inte kan läsa av söker vi även igenom en del metadataposter manuellt. En av
söktjänsterna, studera.nu, undersöks endast manuellt eftersom denna söktjänst enbart
använder sig av inbäddad metadata som är svår att komma åt med roboten. Den
kvantitativa undersökningen kompletteras med litteraturstudier, källstudier av
söktjänsternas webbplatser, telefonintervjuer samt korrespondens via e-post med
ämnesexperter och söktjänsternas huvudansvariga.

I uppsatsens inledande del koncentrerar vi oss på begreppet metadata och dess olika
användningsområden. Därefter gör vi en allmän genomgång av metadataformatet
Dublin Core och dess olika beståndsdelar i form av element och qualifiers. Vi tittar
även närmare på sådana egenskaper som formatets flexibilitet och interoperabilitet.
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Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av de fem söktjänster som ingår i
undersökningen. Söktjänsternas bakgrund, uppbyggnad, inmatningsformulär och
sökfunktioner presenteras. Därefter följer en genomgång av hur ofta de femton
grundelementen i Dublin Core förekommer inom de undersökta söktjänsterna. De
femton elementen presenteras enskilt och undersökningsresultatet redovisas i form av
stapeldiagram som åtföljs av korta kommentarer.

I uppsatsens diskussionsdel analyserar vi undersökningsresultatet och resonerar om
tänkbara orsaker till de skillnader och likheter som framkommer i resultat-
redovisningen. Utgångspunkten för resonemanget är uppsatsens grundläggande fråge-
ställningar.

De fem söktjänster vi undersöker uppvisar stora skillnader med avseende på
användningen av Dublin Core. Framför allt har de valt att utforma sina inmatnings-
formulär på olika sätt. Skillnaderna mellan söktjänsterna gäller i första hand mängden
av fält som används för att öka precisionen och göra mer noggranna beskrivningar av
resurserna. Hur fullständig information man får beror på hur detaljerat formuläret är
och vilka sökmöjligheter söktjänsten kan erbjuda. Antalet Dublin Core-element i de
undersökta söktjänsternas formulär varierar från fem till femton, och man har dessutom
gjort olika prioriteringar när det gäller valet av obligatoriska element och qualifiers.
Allt detta kan sägas utgöra ett bevis för formatets flexibilitet.

Att Dublin Core-elementen finns representerade i formulären behöver emellertid inte
betyda att de används inom söktjänsterna. Vår undersökning visar att metadata-
producenterna ofta nöjer sig med att endast registrera de obligatoriska elementen vid
beskrivningen av resurserna.

Alla poster som ingår i undersökningen innehåller elementen DC.Title och
DC.Identifier. Detta är naturligt på grund av att dessa element innehåller information
som är nödvändig för att man ska kunna identifiera en resurs.

Även elementet DC.Subject har en genomgripande hög användningsfrekvens inom alla
undersökta söktjänster. Innehållet i elementet kan variera mellan klassifikationskoder,
söktjänsternas egna ämnesord, kontrollerade ämnesord från olika scheman och fria
nyckelord. DC.Subject är det element som uppvisar störst variation i användandet
mellan de olika söktjänsterna.

Två av de femton grundelementen i Dublin Core, DC.Source och DC.Contributor
förekommer inte i någon av de undersökta metadataposterna.

I vår undersökning är det två söktjänster, Rättskällan och Uppsala universitets
webbkatalog, som utmärker sig med en mycket hög genomsnittlig förekomst av Dublin
Core-element. Den söktjänst som utmärker sig mest med avseende på användandet av
metadata i allmänhet och Dublin Core i synnerhet är studera.nu. Av de undersökta
söktjänsterna är studera.nu den enda som enbart använder sig av inbäddad metadata.
Inom denna söktjänst använder man sig dessutom av minst antal Dublin Core-element.
Den låga förekomsten av Dublin Core-element kan förklaras med att man använder sig
av ett stort antal egenhändigt konstruerade metadataelement. I likhet med studera.nu
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har de andra söktjänsterna också valt att komplettera resursbeskrivningarna med egna
tillägg. Dessa tillägg kan göras i samband med att man fyller i inmatningsformulären,
men de används oftast internt inom söktjänsterna och visas då inte i metadataposterna.

Varje söktjänst har sina egna regler och direktiv för hur resursbeskrivningarna ska
utformas, men det går ändå att hitta vissa gemensamma drag när det gäller användandet
av metadata. Fyra Dublin Core-element, DC.Title, DC.Identifier, DC.Description och
DC.Subject förekommer i inmatningsformulären inom alla undersökta söktjänster. Ett
av dessa, DC.Subject är dessutom sökbart vid alla söktjänsters avancerade sökningar.

Vidare konstaterar vi att skillnaderna är större än likheten mellan de undersökta
söktjänsterna med avseende på användandet av metadata. Alla söktjänster använder sig
av Dublin Core, men de har valt att fokusera på olika element och qualifiers. Dessutom
har man valt att komplettera resursbeskrivningarna med olika former av tillägg. På så
vis utnyttjar söktjänsterna formatets flexibilitet genom att anpassa det för sina egna
förutsättningar och behov.

Uppsatsen avslutas med att vi resonerar om hur olika söktjänster skulle kunna
samarbeta och koordinera användandet av metadata för att förbättra allmänhetens
tillgång till kvalitetssäkrad information på Internet.



72

Ordlista och förkortningar

BUS Enheten för bibliografisk utveckling och samordning vid
Kungliga biblioteket

CORC Cooperative Online Resource Catalog

DC Dublin Core

DCMES Dublin Core Metadata Element Set

DCMI Dublin Core Metadata Initiative

Digitala bibliotek Organiserade samlingar av elektroniska resurser.

Formulär se Metadataformulär

HTML HyperText Markup Language

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions

Inmatningsformulär se Metadataformulär

Interoperabilitet Samsökning i olika databaser.

ISO International Organization for Standardization

KB Kungliga bib lioteket

Kulturarw3 Kungliga bibliotekets projekt för att samla in och arkivera alla
svenska webbresurser.

Länkkatalog Internetbaserade hierarkiskt uppställda ämneskataloger över
länkar som går till andra webbresurser.

Mappning Logiska kopplingar mellan element i en mängd och element i en
annan mängd.

Metadataelement Dataelement som beskriver en egenskap inom en metadatapost.

Metadataformulär Elektroniska formulär på Internet med vars hjälp man skapar
metadata för webbresurser.

Metadatagenerator Den funktion som omvandlar metadata till metataggar i HTML-
koder eller XML-koder.
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Metadatapost En uppsättning metadataelement som tillsammans med
metadatavärden redovisar de viktigaste egenskaperna för det
metadatatan gäller - t ex en resurs.

Metatagg Tecken som används för märkning av metadata.

NetLab Lunds universitetsbiblioteks utvecklingsavdelning som arbetar
med utvecklingsprojekt inom digitala bibliotek och nätbaserad
informationsförsörjning.

OCLC Online Computer Library Center

Post se Metadatapost

Precision Förhållandet mellan antalet funna relevanta resurser vid en
sökning och det totala antalet funna resurser.

RDF Resource Description Framework

Recall Förhållandet mellan antalet funna relevanta resurser och det
totala antalet relevanta resurser i samlingen.

Robot Ett självständigt fungerande program som utför rutinmässiga
arbetsuppgifter.

SAB Sveriges Allmänna Biblioteksförening. I detta sammanhang det
klassifikationssystem som tillämpas på de flesta svenska
bibliotek.

Sökmotor Program för indexering av och sökning i stora textmassor.

Söktjänst Tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att
tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor.

UKOLN UK Office for Library and Information Networking, University
of Bath

Webbplats Flera webbsidor som tillhör samma person eller organisation
och som är sammanlänkade på ett mer eller mindre systematiskt
sätt.

XML Extensible Markup Language
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Bilaga: Tabeller över det totala antalet element-
förekomster i undersökningsmaterialet.

DC.Title DC.Subject DC.Description DC.Source DC.Language
Rättskällan 100 254 100 0 100
studera.nu 100 194 0 0 0
Miljönätet 100 343 7 0 100
Svesök 134 300 64 0 62
Uppsala 100 466 96 0 100

DC.Relation DC.Coverage DC.Creator DC.Publisher DC.Contributor
Rättskällan 100 100 200 0 0
studera.nu 0 0 0 100 0
Miljönätet 0 6 16 100 0
Svesök 19 3 51 94 0
Uppsala 0 0 65 99 0

DC.Rights DC.Date DC.Type DC.Format DC.Identifier
Rättskällan 0 200 237 0 100
studera.nu 0 0 0 0 100
Miljönätet 0 60 141 0 100
Svesök 16 37 54 63 150
Uppsala 0 100 100 133 100




