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Inledning 

Bakgrund 

För bara några år sedan visste få vad World Wide Web (www) var för något och ännu färre 

hade använt den. Idag använder alltfler webben för att både söka och förmedla information 

vilket har lett till att den har vuxit explosionsartat. Den lär idag innehålla ca 800 miljoner 

dokument (FAST Search 20001) som är tillgängliga för alla som har någon form av 

uppkoppling. (Det finns information som man endast kan tillgå om man har ett lösenord). Det 

traditionella sättet att söka information har varit att gå ganska nära källan (att kontakta olika 

bibliotek, arkiv, tidningar eller andra informationscentra). Den möjligheten finns kvar och 

nuförtiden också elektroniskt medelst e-post eller genom att själv söka på exempelvis 

institutioners hemsidor. Här gör tekniken ingen direkt skillnad. Det som tillkommit är 

möjligheten att från en punkt söka information i den globala informationsrymden, något som 

vore praktiskt om det fungerade. Problemet är nämligen att de flesta söktjänster bygger på så 

kallad fritextindexering som har dålig precision när det gäller att hitta relevanta sökkriterier 

för varje dokument. Söktjänsten kan inte skilja exempelvis vetenskapliga rapporter från 

undermåliga hemsidor. 

Det vore önskvärt inte bara för användaren utan även för författaren av dokumenten 

och/eller innehavaren av en webbplats att informationen på webben var lätt att återfinna. Den 

person som publicerar material på Internet vill rimligtvis att det hittas av andra och den 

person som söker efter information på Internet vill att det material som han/hon hittar ska vara 

relevant. Det ligger med andra ord i allas intresse att dokument publicerade elektroniskt har 

en hög grad av återvinningsbarhet. Idag kan man kombinera söktermer och använda olika 

sökfält vid en sökning, vilket ger användaren stora möjligheter. För att återfinna elektroniska 

dokument på webben krävs dock att indexeringen gör det möjligt. Det finns ett stort behov av 

att den stora mängd dokument som finns publicerade på Internet är ordnade och strukturerade. 

Sökning och indexering skulle kunna sägas vara två sidor av samma mynt. 

En väsentlig orsak till att resultaten vid sökningar ser olika ut är att söktjänsterna 

indexerar på olika sätt. Sökmotorer fritextindexerar, indexerar automatiskt all text i 

dokumentet med hjälp av så kallade sökrobotar. Att förse elektroniska dokument med 

                                                 
1 FAST Search under rubriken "FAST Web Search Frequently Asked Questions", 000119 

http://www.alltheweb/com/faq.html 
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metadata är ett sätt att strukturera dem, så att de blir sökbara. Metadata kan användas för att 

beskriva elektroniska dokument för att sedan kunna återvinna dem. Problemet är att mängden 

av dokument på Internet är så stor att det skulle bli ett dyrt och omfattande arbete att förse alla 

dokument med metadata. Dessutom finns det inget allenarådande metadataschema och 

sökmotorerna stödjer dem på olika vis. En del sökmotorer stödjer inte metadata alls eller 

endast vissa former. 

Kan man basera precisa relevanta sökresultat på enbart fulltextsökningar? Eller är 

metadata nödvändigt för att göra elektroniska dokument sökbara? Kan man påverka 

sökmotorers indexering med hjälp av metadata? Det är några av de frågor som kommer att 

behandlas. 

Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen handlar om hur elektroniska dokument beskrivs eller, med ett annat ord, 

katalogiseras för att bli återvinningsbara. Mitt huvudsyfte är att redogöra för på vilka olika 

sätt elektroniska dokument kan indexeras av söktjänster på Internet, om man kan påverka 

indexeringen genom metadata och hur de bäst blir sökbara. Ett annat syfte är att försöka 

klargöra de begrepp som förkommer i samband med dokument som publiceras på webben. 

Jag kommer att arbeta utifrån följande frågor: 

- Hur fungerar söktjänsterna? Hur indexerar, söker och rankar de webbsidor? 

- Vad är fritextindexering? 

- Vad är metadata? Vad är metataggar? Finns det någon standard? Kan man påverka 

indexeringen av dokumenten hos sökmotorerna och därmed öka sökbarheten av 

webbsidor med hjälp av metadata? 

- Vilka är för- och nackdelarna med dessa indexeringssystem? 

Tidigare forskning 

Ämnet är till sin natur sådant att det förändras fort att jag bedömer mycket av den tidigare 

forskningen som i viss mån föråldrad. Det finns dock nyare alster som jag ansett relevanta och 

tittat närmare på. Det är intressant att se att det finns relativt mycket material, både 

traditionellt och elektroniskt publicerat, att tillgå när det gäller metadata. När det gäller fritext-

indexering har det emellertid inte varit lika lätt att hitta något användbart. Det kan 

förmodligen förklaras med att fritextindexering görs av dataprogram som utvecklas inom 

databranschen. Den forskning som görs mest är för de redan invigda varför materialet är mer 
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tekniskt till sin natur. När det gäller metadata och förbättring av återvinningen av elektroniska 

dokument har forskarnas intresse väckts alltmer på senare år och då handlar det mer om 

informationsvetare än om systemutvecklare. Om man vill hårddra det skulle det kunna 

förklaras med att informationsvetare mer är humanister. Humanister ägnar sig åt att tolka 

information och intresserar sig därför för ett systems funktion. Systemutvecklare har snarare 

ett intresse för att utveckla tekniken och funderar inte så mycket över informationen som 

behandlas och systemets syfte glöms bort. 

Stefan Sjölund och Elon Wismén har skrivit en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i 

Borås 1999, Dublin Core. Ett schema för metadata. I denna beskriver de Dublin Core (DC) ur 

olika synvinklar med utgångspunkt i avsaknaden av en struktur i informationskällor som 

återfinns på Internet. Begreppen metadata och metadata schemes förklaras och en kort 

redogörelse för andra metadatascheman ges. De tar upp kritik som riktats mot DC och 

konstaterar att DC har förutsättningar att fungera, men att schemat fortfarande befinner sig i 

ett utvecklingsstadium. Sjölund och Wismén kommer fram till att det framför allt finns två 

synsätt och att det finns en motsättning mellan dessa två; det ena synsättet företräds av 

skaparna som vill att DC ska vara enkelt och decentraliserat, det andra av 

katalogiseringsexpertisen som är skeptisk mot det för att det är ”för enkelt och luddigt 

utformat för att ge någon större förbättring i informationsåtervinningen” (Sjölund & Wismén 

1999, s. 68). 

William Song har i samarbete med Anders Segerberg vid Svenska Institutet för 

Systemutveckling (SISU) skrivit en rapport, WDM-WISA: A Metadata Based Tool for Web 

Information Analysis (1998), om utvecklandet av en metadatamodell, WDM (Web Document 

Metadata Model), som är allmängiltig. De ser också behovet av att strukturera och beskriva 

informationen på webben för att kunna göra den återvinningsbar och metadata är det 

nödvändiga verktyget. Problemet är att det finns många olika metadatamodeller att välja 

mellan som är mer eller mindre utvecklade för bestämda områden. WDM är ett verktyg som 

skulle kunna möjliggöra en enhetlig struktur för all information på webben, oavsett vilken 

metadatamodell som använts för att beskriva den. 

Lorcan Dempsey och Rachel Heery (1998) har skrivit en rapport, A review of metadata: a 

survey of current resource description formats till forskningsprojektet DESIRE (Development 

of a European Service for Information on Research and Education) som grundats av EU. De 

konstaterar behovet av metadata i dagens internetmiljö och beskriver olika typer av metadata 

och i vilka sammanhang som de används. Dempsey och Heery pekar på 

katalogiseringsproblemets komplexitet eftersom det inte bara rör sig bara om ren text och 
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menar att ett enda metadatasystem omöjligt kan vara allenarådande. Dessutom är det förenat 

med stora kostnader att strukturera dokument på webben med hjälp av metadata. 

I Metadata. En bok om hur webbdokument kan katalogiseras och göras sökbara (2000) 

redogör Thomas Hedman för problematiken kring att återvinna dokument bland miljontals 

andra på webben och visar på behovet av katalogisering av dessa. Boken är också en 

handledning i hur man sammanställer korta och informationsmässigt genomtänkta 

beskrivningar av webbplatser. 

Slutligen har Catharina Rehn skrivit en magisteruppsats vid Inst. för kultur- och 

biblioteksstudier, Uppsala, Ämnesdata, dokumentdata eller komplementdata? En uppsats om 

begreppsförvirring och kunskapsorganisation (1999) i vilken hon försökt bringa ordning i 

begrepp som katalogisering, indexering och klassificering. 

Dessa forskningsalster har inspirerat mig och delvis legat till grund för uppsatsen. 

Metod och avgränsningar 

Metoden för uppsatsen är både kvalitativ och kvantitativ. I den första delen av arbetet 

kommer en beskrivning av centrala begrepp att göras som exempelvis elektroniska dokument, 

metadata och fritextindexering. Min avsikt är inte att specifikt definiera dessa begrepp utan att 

mer generellt redogöra för deras betydelse och hur de används i denna uppsats. I denna del 

kommer jag även titta närmare på metadatascheman och olika typer av söktjänster och hur de 

fungerar. 

I den andra delen kommer jag att utföra en undersökning där sökmotorer på Internet 

utvärderas. Jag kommer att använda mig av kvantitativ metod i de praktiska exemplen, i vilka 

det även ingår tolkande moment. Ämnet är abstrakt och för att göra det mer konkret valde jag 

att inkludera en experimenterande undersökning. Jag gjorde en webbplats bestående av ett 

antal underliggande webbsidor. Dessa dokument anmäldes till olika sökmotorer i två olika 

omgångar och mellan första och andra gången gjordes förändringar i dokumentet i form av att 

metadata lades till. Efter varje registrering gjorde jag olika sökningar efter webbplatsen för att 

därmed undersöka om förändringarna i det elektroniska dokumentets struktur bidrog till 

förbättrad återvinningsbarhet. Sökningarna utfördes i enkel sökning och i svenska index i de 

fall det fanns en valmöjlighet. Resultaten har redovisats i tabeller. 

Jag har haft för avsikt att endast undersöka återvinningsbarheten av elektroniska 

dokument hos sökmotorer. Denna populära typ av söktjänst har varit av särskilt intresse på 

grund av de speciella problem som uppstår när information lagras genom så kallad 
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fritextindexering (till skillnad mot ämneskataloger där indexeringen vanligtvis görs manuellt). 

Jag ville undersöka om jag kunde påverka indexeringen med hjälp av metadata och därmed 

förbättra sökbarheten på min webbplats, trots att en del sökmotorer inte säger sig stödja 

metadata. 

Under undersökningens gång stötte jag på olika problem vilket visar vilket dynamiskt 

ämne det är. Jag valde exempelvis ut elva sökmotorer (ALLT.com, AltaVista, Evreka, Excite, 

FAST Search, HotBot, Infoseek/Go, Lycos, Northern Light och Svesök) att arbeta med. Ett 

tillräckligt stort antal för ett intressant resultat ansåg jag. Detta reducerades snart till åtta 

sökmotorer. Redan efter registreringen av webbplatsen och inför första sökningen upptäckte 

jag nämligen att mina webbsidor inte stod att finna i tre av de utvalda sökmotorerna (Excite, 

HotBot och Lycos). Om detta berodde på att webbplatsen saknades i deras respektive 

databaser - inte hade blivit indexerad - eller ej var svårt att säga. Det kan vara så att den var 

indexerad men att jag på grund av sidornas struktur inte fick något resultat vid mina 

sökningar. Det finns flera orsaker till att en webbplats inte indexeras av en sökmotor. Det kan 

bero på att servern inte var ansluten till Internet, var sönder eller upptagen när sökmotorn 

försökte besöka den. En annan orsak kan vara att webbplatsen innehöll ramar (frames) och 

ingen av dessa sökmotorer stödjer ramar, vilket jag inte tog hänsyn till vid registreringen. 

Detta fick till resultat att jag inte kunde göra testsökningar hos dessa sökmotorer. Hos två av 

dem (Lycos och Excite) försökte jag korrigera felet till andra omgången men det fungerade 

dessvärre inte. Den tredje (HotBot) föll bort på grund av att den krävde JavaScript för att 

klara att läsa ramsidor. JavaScript hade jag valt att inte använda mig av. Dessutom var 

indexeringstiden hos HotBot 60 dagar, vilket var för lång tid för min undersökning som skulle 

göras inom en begränsad tidsperiod. Jag kunde således inte utföra min undersökning i dessa 

tre sökmotorer och de föll bort. 

En annan brydsamhet var att en annan webbsida med helt annat innehåll, men med 

samma URL, låg kvar som katalogpost i resultatlistan hos ett par sökmotorer (Infoseek/Go).2 

Detta trots att länken gick till det webbdokument som används i denna undersökning.  

Andra problem som jag stötte på var att en sökmotor (ALLT.com) bytte databas och 

ägnade sig åt att hämta in samtliga Sveriges webbsidor på nytt. Jag hade därför ingen 

möjlighet att nyregistrera min sida till den andra testomgången utan fick hålla tummarna för 

                                                 
2 Under första året av programmet för biblioteks- och informationsvetenskap gjordes en webbsida. När 

sedan den webbplats som används i denna undersökning skulle publiceras, togs den tidigare webbsidan bort och  
samma URL användes. 
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att den, på egen hand, skulle hitta min sida ändå. Evreka som varit en svensk version av 

AltaVista bytte till FAST Search i februari. Enligt Evreka ska det dock inte ha påverkat 

sökningen eftersom den utfördes i söktjänstens svenska index och det var tekniken som byttes 

(Smedberg 000315 och 00316). Med teknik får man förmoda att söktjänsten bytt 

databashanterare eller liknande och att själva databasen är intakt. 

Material och källkritik 

Eftersom den här uppsatsen handlar om dokument publicerade på Internet är det också där jag 

har hittat mycket av mitt material. Ämnet i sig kan fortfarande sägas vara nytt och alltjämt 

statt i snabb förändring. Förändringen inom området går så fort att det mesta av det tryckta 

materialet som finns att tillgå snart blir gammalt och förlegat eftersom nya forskningsrön hela 

tiden dyker upp. Det material som finns på Internet måste därför betraktas som det färskaste 

eftersom det kontinuerligt uppdateras. Övrigt material har framför allt varit uppsatser och 

böcker samt en del tidningsartiklar som berör ämnet. Det material som jag använder i det 

praktiska exemplet genereras däremot vid varje utförd undersökning. 

Problemet med material som hämtas från Internet är att det inte alltid uppfattas som 

trovärdigt. Den främsta kritiken är att det inte är kvalitetsgranskat. För att detta material ska 

anses lämpligt gäller det att använda sig av webbplatser som bedöms som pålitliga. Med 

pålitlig menas att innehavaren är ”känd”, att webbadressen går till exempelvis ett universitet, 

en organisation eller ett företag. Dessa kan anses som seriösa webbpublicister eftersom de 

med största sannolikhet har ett intresse av att deras sidor innehåller korrekt information. Det 

borgar i sin tur för att webbplatsen och dess innehåll är av god kvalitet. Det är även viktigt att 

kontrollera att sidan man använder sig av är uppdaterad. Om inte, kan man misstänka att den 

underhålls dåligt och att informationen inte är aktuell. I ett ämnesområde där utvecklingen går 

snabbt är det mycket viktigt. 

Allt källmaterial som hämtas från Internet har skrivits ut och förvaras i 

uppsatsförfattarens ägo. 
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WWW och informationsåtervinning 

Begreppsförklaring 

Elektroniska dokument 

Elektronisk information kan lagras i analoga (elektroniska) dokument eller digitala 

(elektroniska) dokument beroende på vilken teknik som används. Den analoga tekniken 

används för ljudinspelningar på kassettband, samt för video och radio- och tv-inspelningar. 

Digitala dokument produceras för användning i digitala datorer. Denna teknik återfinns i 

exempelvis i cd-rom, cd-skivor och DAT-kassetter, men även radio- och tv-utsändningar görs 

numera digitalt (Lindquist 1995, s. 10 och 15). Här avses dock elektroniska dokument 

publicerade på Internet, webbdokument eller webbsidor. De är digitala dokument vars bärare 

(media) är datorer. Informationsinnehållet kan vara ren text eller bilder, ljud, film och 

hypertextlänkar (Ibid. s. 11). De digitala dokumenten kan dessutom vara dynamiska, 

föränderliga. 

Katalogisering 

Att katalogisera är att beskriva dokument och är nödvändigt för att kunna göra lagrad 

information tillgänglig för användaren. Katalogisering är grunden till ett IR-system 

(Information Retrieval System), ett system för att förvärva, lagra och strukturera samt att 

återvinna information. En slags beskrivning av dokumentet görs genom att beskrivande 

element som exempelvis författare, titel, förlag, förlagsort plockas ut. Dokumentet återfinns 

vanligtvis genom att sökning görs på ett eller flera av dessa element. Katalogisering kan göras 

på olika sätt beroende av vilket schema (uppsättning katalogiseringsregler) man använder sig 

av (Berntsson 1997, s. 6-7 och Rhen 1999, s. 18). 

Metadata 

Metadata kan definieras som data som används för att beskriva data, det vill säga data om 

data. Termen refererar till all typ av data som används för att identifiera, beskriva och 

lokalisera elektroniska resurser på webben. Metadata handlar om att katalogisera och 

strukturera dokument på webben. Det är till stor del biblioteksvärldens erfarenheter som 

tillämpas vid katalogisering av webbdokument. I biblioteksvärlden finns utförliga regler för 
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hur dokument ska katalogiseras och sedan 1970-talet har metadata registrerats enligt MARC-

format (Machine Readable Catalogues). Böcker (dokument) katalogiseras genom att man 

redogör för titel, författare, omfång, illustrationer och så vidare. Denna beskrivning blir ett 

hjälpmedel i sökandet efter dokumentet. Med hjälp av metadata kan man redogöra för 

elektroniska dokuments titel, upphovsman, etc. och därmed förbättra webbdokuments 

sökbarhet (Hedman 2000, s.5 och 44). 

Indexering 

Termen indexering används ibland överordnat och omfattar i de fallen all ämnesmässig 

registrering av dokument. Det finns flera typer av indexering (exempelvis kan det betyda 

återvinning av dokument genom att söka på dess ämnesinnehåll.) När man indexerar använder 

man sig av ord i klartext, indexeringstermer, till skillnad mot vid klassifikation då man 

använder sig av koder. Indexering och klassifikation är dock närbesläktade verksamheter. De 

har båda samma syfte, det vill säga att möjliggöra återfinnandet av dokument utifrån ämnet 

som det behandlar (Berntsson 1997, s. 6-7 och Rehn 1999, s. 16). 

När man talar om indexering i internetsammanhang avses skapandet av ett index, ett 

register. När sökmotorers robotar indexerar webben, det vill säga samlar in webbsidor, 

innebär det just att samla in och lägga till i en databas, i ett register över webbsidor, ett index. 

I nästa kapitel följer en närmare redogörelse för indexering hos söktjänsterna. 

Ämnesord/nyckelord 

nyckelord centralt ord som ger lösning eller sammanfattar ngt väsentligt [...] spec. om ord som 
anv. för informationssökning (Svensk ordbok 2 1990). 

Nyckelord kommer från engelskans keywords och motsvarar svenskans fria ämnesord. Dessa 

begrepp används därför synonymt. Ämnesord är väsentliga både i indexeringen av dokument 

och i sökningen efter dokument. Det är ord som sammanfattar dokumentets innehåll och som 

ska göra det möjligt att återfinna det. Ämnesorden bestäms av författaren, som lägger in dem i 

dokumentets abstract eller som metadata i elektroniska dokument, katalogisatören, som 

lägger in dem i katalogposten i en bibliografisk databas, eller av användaren, som väljer ut 

ord som han/hon vill söka på. 

Det finns framför allt två typer av ämnesord och det är fria och kontrollerade/systematiska 

ämnesord. De fria ämnesorden är ord som man formulerar själv och som endast styrs av 

grammatik- eller synonymregler. Systematiska ämnesord används för att sammanfatta 

innehållet i ett dokument. De är fastställda från början och hämtas ur en förteckning över 
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ämnes-ord. Sådana förteckningar kallas för klassifikationssystem eller tesaurer (Hedman 

1997, s. 34-35). Hedman menar att "meningen med ämnesord är att dessa ska slå en bro 

mellan ett dokument [...] och den som söker" (2000, s. 32). Man ska använda sig av de mest 

naturliga orden och det ska göras i de former som är mest naturliga. Naturliga ämnesord är 

förutsägbara och därmed bra ämnesord. Om ämnesorden ska vara maximalt förutsägbara 

måste de hämtas ur en tesaurus (Hedman 2000, s. 32-34). 

Återvinning 

I uppsatsen används begreppet återvinning för att beskriva återfinnandet av dokument utifrån 

ämnet som det behandlar. 

Hur indexeras dokument på webben? 

För att kunna söka efter information på webben måste söktjänsten innehålla ett index, ett 

register. Om man har förståelse för hur dokumenten är indexerade är det till stor hjälp när 

man söker efter information. Det finns tre metoder som används för att skapa en databas som 

bygger på två typer av index, fritextindex och bundet index. (Se även Fig. 2 för mer 

information.) 

Den första metoden är fritextindexering eller fulltextindexering (full text indexing) som är 

ett vanligt sätt att indexera. Alla ord, eller nästan alla ord, i texten analyseras och läggs till en 

databas. Konjunktioner som och, samt prepositioner och liknande stoppord (stop words) tas 

vanligtvis bort. Man förhindrar på så vis att alla småord och icke-informationsbärande ord 

kommer med i sökregistret. Utrymme sparas i databasen och sökningarna blir snabbare. På 

detta sätt skapas ett index eller register över sökbara ord och i vilka dokument de finns. Ett 

exempel på en sökmotor som använder detta sätt är AltaVista. Den samlade informationen är 

tillgänglig genom nyckelordssökning. Det är användbart om man vill ha alla referenser till ett 

specifikt ord eller en term vid en sökning. Hursomhelst är det inte speciellt användbart i en 

vanlig ämnessökning eftersom den genererar ett enormt antal träffar varav många inte är 

relevanta. Fulltextsökning eller fritextsökning innebär i princip att man söker i all text och 

inte bara i katalogpostens text (Hedman 2000, s. 15 och 1997, s. 32). 

Den andra metoden är nyckelordsindexering. Informationen produceras under vissa fasta 

rubriker och är en bunden indexering. Det är den mest använda och den snabbast växande 

formen av indexering. Ord och fraser indexeras baserat på sin placering (vanligtvis tidigt i 



 14 

texten) och förekomst i dokumentet. Problemet med den här metoden är att namn eller fraser 

som nämns endast en gång på en webbsida kanske inte inkluderas i databasen. 

Den tredje och sista metoden är manuell indexering (Person [Human] Indexing). Till 

skillnad mot de första två metoderna, som utformas automatiskt med hjälp av en robot, sköts 

den här indexeringen av människor som granskar webbsidorna och väljer ut lämpliga ord och 

fraser som beskriver dem. Det kräver en ämnesordkatalog som har hög relevans och som 

liknar bibliotekens sätt att kategorisera information. Det kallas också bunden indexering ("Att 

söka information på www och i andra Internettjänster" [199?] och Habib & Balliot 1997). 

Metadata, metataggar och metadatascheman 

Metadata 

Metadata är ett begrepp som har blivit vanligt i och med behovet att strukturera informationen 

på Internet. Metadata är data om data och används för att identifiera, beskriva och lokalisera 

elektroniska resurser på webben. Man skulle kunna jämföra med en tv-guide vars texter 

innehåller information (metadata) om filmer och tv-program. Metadata beskriver inte bara 

information utan är även en hjälp vid återvinnandet av information vilket är syftet med 

katalogisering.3 Metadata handlar i det här sammanhanget om att katalogisera och strukturera 

dokument på webben. 

Dempsey och Heery anser i sin studie A review of metadata: a survey of current resource 

description formats (1998) att behovet av metadata är klart i dagens internetmiljö. Ju mer 

Internet utvecklas till en mix av olika typer av information, desto större är behovet av 

metadata för att strukturera dokumenten. Problemet är, menar Dempsey och Heery, att det är 

omöjligt att skapa ett enhetligt metadatasystem som kan gälla för alla typer av dokument, 

eftersom kostnaderna för tekniken och för den mänskliga insatsen skulle bli mycket stora 

(Ibid.). 

Trots förespråkare för metadata som medel för att katalogisera webben anses det inte vara 

lösningen på alla problem. Hedman menar att metadata kommer att göra det lite enklare men 

samtidigt lite mer komplicerat eftersom det krävs mer av den som gör en webbsida (2000, s. 

6). Han trycker på att man för varje enskild sökmotor bör sätta sig in i hur de indexerar och 

framförallt om de använder något ämnesordsregister. Ämnesord sammanfattar ens 

                                                 
3 Här avses med metadata, katalogisering av webbsidor, begreppet kan dock ha andra betydelser i andra 

sammanhang (Hedman 2000, s. 5). 
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informationsbehov och de ska fungera som sökbegrepp. Meningen med metadata är att man 

ska komplettera sitt dokument med den typ av uppgifter som många använder när man talar 

om dokument (2000, s. 28). 

Sullivan (1999c) anser att metadata är ett användbart verktyg som man gärna ska använda 

sig av, men det är absolut inte någon lösning. Man kan exempelvis påverka en webbplats´ 

sammanfattning i katalogposten hos de söktjänster som stödjer metadata. Som exempel på när 

metadata kan vara bra är när en webbsidas dokumenttitel är "Min värld" och textrubrik är 

"Välkommen till min värld" men innehåller information om frimärkssamling. Om man inte 

vill förstöra utformningen av webbplatsen trots ganska intetsägande dokumenttitel och rubrik, 

samt en mängd bilder som ligger före texten i HTML-koden, så är det möjligt att förse 

dokumentet med metadata för att förbättra träffresultaten på webbplatsen, förutsatt att 

sökmotorn stödjer det (Sullivan 1999c). 

Metataggar 

Metadata kan placeras separat från det dokument som det beskriver men ibland inkluderas 

metadata i själva dokumentet som så kallade metataggar. HTML-taggar i elektroniska 

dokument är det enklaste exemplet på det senare. Metataggar läggs till i dokumentets huvud 

(head)4 så att indexeringssystem kan samla in denna information. En del av dessa data visas 

för den som söker i form av en katalogpost, det vill säga som en kort beskrivning av 

dokumentet och dess innehåll. Dessa posters utseende varierar mellan söktjänsterna. Andra 

metadata utnyttjas enbart i sökningen och indexeringen. Det är ord eller begrepp som skrivs in 

i den del av koden på en webbsida som inte syns för användaren och läses av sökmotorerna 

som stödjer den. De olika söktjänsterna skiljer sig åt i indexeringsmetoder, framför allt stödjer 

inte alla metadata, och därför gäller det att anpassa sin sidkodning till varje enskild sökmotor. 

(Dempsey & Heery 1998, Harlin 1999 och Hedman 2000, s. 17). 

Det finns flera olika metataggar, men de viktigaste för sökmotorers indexering är 

metataggarna keywords (nyckelord) och description (beskrivning) (Sullivan, 1999c). De är 

bra att använda på sidor som saknar text, exempelvis ramsidor. De kan även öka chanserna till 

högre rankning vid en sökning, om sökordet förekommer i metataggarna (Ibid.). Sökmotorer 

använder vanligtvis de första 200-250 tecknen som återfinns i ett dokument som en kort 

beskrivning av webbplatsen i avsaknad av annan information. Det kan i de flesta fall 

                                                 
4 Ett HTML-dokument är uppdelat i huvud (head) och kropp (body). Informationen i huvudet är en 

dokumentbeskrivning som möjliggör sökning efter och katalogisering av dokument. Här finns titeln, nyckelord 
och annan data som inte är själva innehållet i dokumentet. Förutom titeln så visas inte denna information. 
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avhjälpas med metataggen description. Den hjälper sökmotorn att beskriva webbsidans 

innehåll åt användaren, istället för den sammanfattning som söktjänsten normalt skulle skapa 

på egen hand. Dessa uppgifter bildar katalogposten som visas för användaren i träfflistan. 

Metataggen keywords ger en lista över nyckelord åt söktjänsten som sammanfattar 

webbplatsens innehåll. De kan bestå av ett eller flera ord och kan med fördel vara sådana som 

inte förekommer i beskrivningen. De kan underlätta sökmotorernas rangordning. Nyckelord 

ska motsvara sökbegrepp som man använder sig av när man söker efter information på 

webben. (Se Fig. 1 för exempel på hur ett dokumenthuvud med metataggar kan se ut.) 

Fig. 1. Metadata i ett webbdokuments huvud 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<title>Skaraborgs läns hushållningssällskap</title> 

<META NAME="Keywords" CONTENT= "Skaraborgs läns hushållningssällskap, 
hushållningssällskap, Sällskap, Sällskapet Skaraborg, Skaraborg, jordbrukets mekanisering, 
jordbruksmekanisering, jordbrukshistoria, agrarhistoria, landsbygdsutveckling"> 

<META NAME="Description" CONTENT= "En webbplats om Skaraborgs läns 
hushållningssällskap och dess betydelse för jordbrukets mekanisering 1930-1967, som innehåller 
en historisk översikt, en artikel, en käll- och litteraturförteckning, samt länkar till relaterade 
webbplatser som Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapets Förbund och Svenska 
Fergusonklubben Grålle."> 

<META NAME="Author" content="Katarina Hjortsäter"> 

</head> 

Metadatascheman 

Det finns många olika former av metadata. Man talar ofta om metadatascheman eller 

metadataformat, men de kan även benämnas som regelsamlingar för katalogisering av 

webbdokument. En del är ganska enkla i sin beskrivning medan andra är mer komplicerade. 

De används i olika sammanhang, alltifrån världsomspännande söktjänster på Internet till mer 

strukturerade och detaljerade lokala katalog- och arkivsystem. 

I sin rapport delar Dempsey och Heery (1998) upp olika metadatascheman i tre kategorier 

utifrån deras egenskaper. Tabell 1 (nedan) är hämtad från deras rapport och innehåller en 
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översikt över metadatascheman och är ingalunda fullständig. De metadataformat som 

behandlas i den här uppsatsen hör till kategorierna ett och två (Dublin Core).5 

Tabell 1. Typology of metadata formats 

 Band One Band Two Band Three 

Record 
characteristics 

Simple formats 
Proprietary 
Full text indexing 

Structured formats 
Emerging standards 
Field structure 

Rich formats 
International standards 
Elaborate tagging 
 

Record 
formats 

Lycos 
AltaVista 
Yahoo etc 
 

Dublin Core 
IAFA templates CIMI 
RFC 1807 
SOIF 
LDIF 

ICPSR 
 
EAD 
TEI 
MARC 

Källa: Dempsey & Heery (1998) 

Kategori ett innehåller vad Dempsey och Heery kallar ostrukturerad data och stödjer inte 

fältspecifik sökning, det vill säga avancerad/utökad sökning där flera fält kan fyllas i och 

därmed precisera sökningen. Den samlas in och indexeras automatiskt av robotar. Robotarna 

som genomsöker webben efter dokument skickar iväg kopior av dem till en central databas 

där delar plockas ut och läggs in i ett sökbart index. Många söktjänster baseras på sådan data 

och för en användare som letar efter ett känt objekt kan de vara effektiva hjälpmedel. De är 

ofta mycket stora i sitt omfång och kan vara svåra att hitta i. Vid en sökning kan en användare 

få många träffar. Många gånger är det omöjligt att avgöra om ett dokument är relevant redan i 

resultatlistan, eftersom det är svårt att snabbt avgöra vilka dokument som innehåller tillämplig 

information, speciellt om katalogposten saknar en beskrivning. Risken är då stor att viktig 

information förbises. 

Problemet med den här kategorin är att robotarna inte gör något urval bland resurserna de 

indexerar. De samlar in allt de hittar och i jakten på flest antal indexerade webbsidor är 

storleken mer avgörande än kvaliteten på eller sökbarheten i innehållet i databasen. 

Inställningen till att strukturera informationen med hjälp av metadata varierar mellan 

söktjänsterna. De stödjer dessutom metadata på olika vis och därför tillåter en del söktjänster 

att författaren till webbsidor lägger till viss metadata. Det diskuteras även ett gemensamt 

utbyte av sådan metadata mellan globala index och andra söktjänster och insamlandet av mer 

                                                 
5 Jag har inte för avsikt att beskriva varje enskilt metadataformat, utan hänvisar till UKOLN:s hemsida 

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/overview/rev_toc.htm (UKOLN står för The UK Office for Library and 
Information Networking) 
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fullständig metadata. Det finns för närvarande ingen vanligt förekommande standard för 

metadata i kategori ett. 

Till kategori två hör metadata som ger en mer detaljerad beskrivning av dokumentet för 

att möjliggöra för en användare att på förhand bedöma dess relevans och användbarhet. 

Metadatauppsättningen är strukturerad och tillåter fältspecifik sökning. Dessa metadata är 

enkla och kräver inte speciella förkunskaper. De kan därför skapas av lekmän. Posterna 

beskriver vanligtvis enskilda objekt och kan inte hantera förhållanden mellan objekt. Vanligt 

är att metadata i denna kategori är skapade manuellt eller är manuellt förbättrade versioner av 

automatiskt skapade beskrivningar. 

Till kategori två hör Dublin Core (DC), som utvecklades ursprungligen inom sektorn för 

biblioteks- och informationsvetenskap och fokuserar på att beskriva material, publicerat 

elektroniskt. Det är en föreslagen standard (Bradley 000309 och Melldahl 000404) som är 

dominerande när det gäller katalogisering av webbdokument. Det är en regelsamling som 

utvecklats genom internationellt samarbete och många söktjänster som stödjer metadata klarar 

DC (Hedman 2000, s.44). DC har utvecklat en uppsättning metadataelement som är enklare 

än de som återfinns i traditionell bibliotekskatalogisering. 

Den tredje kategorin inrymmer metadataformat som beskriver objekt mer fullständigt. 

Dessa metadata är inte bara användbara för att finna och återvinna dokument utan har också 

en roll att dokumentera objekt eller samlingar av objekt i kraft av sin detaljrikedom. De är 

ofta förknippade med forskning eller annan akademisk verksamhet och det krävs därför 

specialkunskaper för att skapa och underhålla dem. De tillgodoser specifika behov. Som 

exempel på metadataschema i kategori tre kan nämnas MARC (Machine Readable Catalogue) 

som används främst av bibliotek sedan några decennier tillbaka. I detta format kan ett 

dokument beskrivas i detalj men det kräver också stor sakkunskap från katalogisatörens sida. 

Mot den här bakgrunden noterar Dempsey och Heery vissa tendenser. Metadata skapad av 

webbdokumentets författare kommer att få ökad betydelse. Ett viktigt skäl till detta är att idag 

brister söktjänsternas robotar i insamlandet av metadata och man vill inte dra på sig ökade 

kostnader för att skapa poster. Söktjänsterna kommer att få några av egenskaperna i kategori 

två. Samtidigt vill grupper som använder sig av det mer fullständiga formatet i kategori tre i 

viss mån tillgängliggöra det för en större publik. 

Dessa trender skulle innebära att metadataformat i kategori två kommer att få ökad 

betydelse, enligt Dempsey och Heery. De skulle fungera som en gyllene medelväg när det 

gäller att finna och återvinna dokument, kanske med länkar till mer detaljerade poster i vissa 

fall. 
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Sammanfattning 

Metadata är ett hjälpmedel när man vill katalogisera sina dokument på webben för att göra 

dem sökbara. Man kan förse dokument med en beskrivning som visas i katalogposten och 

nyckelord som fungerar som sökbegrepp. Många anser att behovet av metadata i elektroniska 

dokument är stort, men samtidigt är man medveten om att det är förenat med en del 

komplikationer. Problemet är att ingen standard för detta ändamål ännu finns. Dessutom 

fungerar sökmotorerna olika och alla stödjer inte metadata. Ett annat problem är att det är 

förknippat med stora kostnader att utveckla en användbar teknik. 

Söktjänster - sökmotorer och söklistor 

Söktjänster 

Att redogöra för hur söktjänster fungerar i detalj går inte eftersom de vanligtvis inte avslöjar 

exakt hur de jobbar. Det handlar om affärshemligheter. Det finns framför allt två typer av 

söktjänster - sökmotorer (search engines) och söklistor/ämneskataloger (directories). De är 

förmodligen de vanligaste verktygen att hitta information på Internet i form av webbplatser, 

bilder, ljudfiler, dokument och program. Det kan vara bra att notera skillnaden i termerna 

söktjänst och sökmotor. Söktjänst avser både sökmotorer och söklistor. Båda används för att 

söka efter information på webben.  

Fig. 2. Exempel på indexering av dokument på webben 
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Källa: Lynch (1997) 

AUTOMATED INDEXING, used by Web crawler software, analyzes a page (left panel) by 
designating most words as indexing terms (top center) or by grouping words into simple phrases 
(bottom center). Human indexing (right) gives additional context about the subject of a page 
(Lynch 1997). 

Ett annat ord som kan användas är sökverktyg. Termen sökmotor används många gånger 

felaktigt för att beskriva både sökmotorer och söklistor. Det är dock bra att ha klart för sig att 

dessa båda söktjänster inte är samma sak, även om gränsen blir alltmer flytande. Skillnaden är 

framförallt hur de sammanställs eller indexeras (Powers 1998, s. 512, Seemann 1999 och 

Sullivan 1998). 

Sökmotorer 

Sökmotorer är således ett verktyg som man använder sig av för att hitta information på 

webben. De är databasbaserade och består av referenser till miljontals webbsidor. De bygger 

på fritextindexering, vilket innebär att i stort sett all text på en sida indexeras (samlas in och 

läggs in som nyckelord eller fraser i en databas). Databasen/indexet skapas av spindlar, 

kravlare eller robotar (webspiders/crawlers/robots), som är automatiserade program och 

används av de flesta sökmotorerna. De kan samla information från tusentals webbservrar per 

dag. Det finns både globala index och nationella index. Globala index täcker hela världen och 

fungerar mer översiktligt än nationella index som är specialiserade på ett enskilt lands 

webbresurser. Ett svenskt index är en djupare indexering av svenska webbsidor. 

En sökmotor består av tre huvudsakliga delar. Först och främst är det roboten som 

besöker en webbsida, läser den och följer länkarna till andra sidor. Alla dokument som är 

länkade till varandra blir indexerade. Roboten återvänder till sidan regelbundet, exempelvis en 

gång i månaden, och letar efter ändringar. All information som hittas går in i sökmotorns 

andra del, dess index och sparas tillsammans med webbsidans adress, URL (uniform resource 

locator). Om en webbsida ändras, uppdateras indexet med ny information. En sida är inte 

sökbar förrän den har blivit indexerad, med andra ord lagrad i söktjänstens databas. Den tredje 

delen är sökmotorns klientprogramvara. Det är det program som, vid en sökning, letar bland 

miljoner sidor som finns lagrade i indexet för att hitta matchningar till sökbegreppet och 

rankar dem i den ordning som är mest relevant. 

Alla sökmotorer har ovan nämnda delar men det finns olikheter i hur dessa delar är 

inställda. Det finns flera olika sökmotorer med olika databaser, gränssnitt och sökspråk. Det 

är viktigt att komma ihåg att ingen sökmotor hittar all information - även om många har det 

som mål. Samma information indexeras olika. Därför får man olika resultat när man ställer 
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samma fråga till olika sökmotorer (Evreka 0001136, Seemann 1999, Sullivan 1998 och Lynch 

1997). 

Söklistor/Hierarkiska sökträd/Länkkataloger/Ämneskataloger 

Söklistor är ett annat verktyg för att hitta dokument på Internet. Dessa är organiserade och 

hierarkiskt uppbyggda. Indexen är normalt tematiska. Användaren navigerar genom statiska 

sidor via hyperlänkar. Många index innehåller en sökfunktion där man kan söka i de resurser 

som finns inlagda. Det finns olika index med olika specialiteter och gränssnitt och, precis som 

med sökmotorerna, så innehåller inget index all information, alla webbsidor. Även här får 

man olika resultat i olika söklistor trots att man ställer samma fråga, därför att samma 

information klassificeras olika. 

En viktig skillnad är att de flesta söklistorna indexeras manuellt, även om några få 

söklistor använder automatiserade program. Katalogerna skapas av människor som sorterar in 

webbsidorna i ämnesregister. Personer tar emot anmälningar, i form av en kort beskrivning av 

webbplatsen (eller redaktörerna själva skriver en). De identifierar, recenserar, klassificerar 

och organiserar webbsidan. Vid en sökning söks endast beskrivningen igenom. Vid eventuella 

ändringar av en sida påverkas inte träffbarheten. Kriterier som brukar ligga till grund för om 

en webbsida är bra är inte bara dess innehåll utan även design, funktion och navigering. En 

bra sida, med framför allt ett bra innehåll, har större chans att granskas än en dålig sida. 

Eftersom söklistor indexeras manuellt är de inte alls så omfattande eller heltäckande som 

sökmotorernas index. Däremot kan man söka ämnesvis och slipper hundratusentals träffar 

(Evreka 0001137, Seemann 1999 och Sullivan 1998). 

                                                 
6 Evreka  under rubriken "Index, katalog & andra tjänster", 000113 

http://www.evreka.com/q/help/help_features.html 
 

7 Evreka under rubriken "Index, katalog & andra tjänster", 000113 
http://www.evreka.com/q/help/help_features.html 
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Undersökning 

Praktiskt exempel 

För att ge uppsatsen ett intressant och empiriskt exempel har en webbplats gjorts 

(http://www.bibks.uu.se/80). Syftet med denna har inte varit att erbjuda tekniskt eller 

layoutmässigt avancerade webbsidor, utan att pröva webbplatsens sökbarhet för ett antal 

nyckelord i olika söktjänster genom att se om det var möjligt att påverka indexeringen. Den 

registrerades i olika sökmotorer, i två omgångar och inför varje gång gjordes vissa 

förändringar. Efter varje registrering gjordes sökningar där utvalda nyckelord användes. Detta 

för att se om förändringarna skulle leda till förbättrade träffresultat vid sökningar. 

Webbplatsen, utformning och innehåll. 

Min tanke har varit att skapa en enhetlig sida som är lättöverskådlig och lättnavigerad för 

besökaren. Jag har därför valt att göra en liten och enkel webbplats bestående av en startsida 

med undersidor i en hierarkisk struktur. Enbart enkel HTML-kodning har använts för att 

strukturera och utforma sidorna. Tekniker som JavaScript, klickbara bilder eller liknande för 

att göra en "snygg sida" har inte använts. Däremot har ramar (frames) använts för att göra en 

navigeringsspalt, det vill säga en spalt i vänsterkanten som med en utförlig 

innehållsförteckning hjälper besökaren att snabbt och enkelt förflytta sig på webbplatsen. 

Viktigt var också att den fick en innehållsmässigt intressant och vetenskaplig text. Till grund 

för webbplatsens textinnehåll använde jag därför ett tidigare uppsatsarbete. 

Vårterminen 1996 skrev jag en C-uppsats i ämnet agrarhistoria vid Ekonomisk-historiska 

institutionen, Uppsala universitet. Den handlade om Skaraborgs läns hushållningssällskap och 

dess betydelse för jordbrukets mekanisering 1930-1967, vilket också är titeln för uppsatsen. 

Jag har valt att publicera en artikel som bygger på uppsatsen och som återfanns i Skaraborgs 

läns hushållningssällskaps tidning nr 1, 1997. Dessutom har jag publicerat ett kapitel ur 

uppsatsen som handlar om hushållningssällskap i allmänhet och sällskapet i Skaraborg i 

synnerhet. Jag har även inkluderat en sida med käll- och litteraturförteckningen från 

uppsatsen samt en sida med länkar till relevanta webbplatser. 
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Design- och registreringsråd 

När man publicerar dokument på webben, det vill säga gör en webbplats, finns det ett antal 

knep som man bör använda sig av för att förbättra möjligheterna att återfinna dokumenten i de 

olika söktjänsterna. Målet, som man som innehavare och tillverkare av en webbplats strävar 

efter, är att någon av webbsidorna ska vara bland de första träffarna vid en sökning där 

matchande nyckelord använts. Nedan presenteras ett antal råd för hur man uppnår detta mål. 

Problemet är att de olika söktjänsterna inte stödjer alla de föreslagna metoderna eller stödjer 

dem på olika vis, vilket i och för sig gör undersökningen mer intressant. Råden är hämtade 

från Danny Sullivans webbplats Search Engine Watch (http://www.searchenginewatch.com). 

Danny Sullivan är en amerikansk journalist och internetkonsult. Han insåg behovet av 

information om hur söktjänster fungerar efter själv ha gjort en studie om hur sökmotorer 

indexerar webbsidor 1995.  Studien publicerades elektroniskt och så småningom utvecklades 

webbplatsen Search Engine Watch, som lanserades 1997. Enligt Sullivan (1999e) krävs 

endast några små förändringar som i gengäld leder till stora resultat. Följande design- och 

registreringsråd ger Sullivan för att öka chanserna för träffar på sidorna. 

Först och främst ska webbplatsen registreras i olika söktjänster, helst så många som 

möjligt. Det är viktigt att välja sökverktyg som är välkända och mycket använda eftersom 

chansen då är stor att eventuella besökare hittar till webbplatsen, då trafiken är hög hos sådana 

söktjänster. Internetanvändare väljer gärna att använda sig av dessa eftersom de ofta ger bra 

resultat vid sökningar. Man kan även förutsätta att stora och kommersiella söktjänster håller 

sig à jour med den turbulenta och snabbväxande webben och därmed sköts och uppdateras 

dessa tjänster regelbundet. Vid en anmälan till en söktjänst är det bra att anmäla de två-tre 

sidorna som bäst sammanfattar hela webbplatsen för att vara säker på att inte sökmotorn 

missar de viktigaste sidorna. Ibland kan det ta ett par månader innan vissa sökmotorer 

indexerat alla sidor på webbplatsen. Det är inte ens säkert att alla sidorna indexeras 

överhuvudtaget. Anmälan bör därför göras manuellt för att man ska kunna upptäcka 

eventuella problem med en gång och vid ändringar av webbsidorna ska en ny registrering 

göras. 

För det andra är det viktigt att fundera över vilka nyckelord som fungerar för 

webbplatsen, vilka som speglar dess innehåll och som kommer att användas som sökord i ett 

sökverktyg. Nyckelorden bör vara så specifika som möjligt. Jämför exempelvis det specifika 

begreppet jordbrukshistoria med de mer generella jordbruk respektive historia som skulle ge 

en mindre precis sökning. 
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En tredje punkt är att placeringen av nyckelord är avgörande. Först och främst bör titeln 

innehålla nyckelord. Med titel avser jag titeln i dokumentets huvud, som syns på titelramen 

(title frame) som återfinns längst upp i vänstra hörnet på skärmbilden när en webbsida är 

öppen i webbläsare som exempelvis Netscape eller Explorer. (Titeln får inte, i det här fallet, 

förväxlas med textrubrik.) Titeln är det viktigaste elementet när en sökmotor indexerar och 

därför bör alla webbplatsens sidor ha en beskrivande sådan. Sökmotorer söker vanligtvis i 

början på dokument. Matchar orden i titeln med sökordet anses dokumentet vara relevant. 

Även dokumentets rubriker bör bestå av nyckelord som också de återfinns tidigt i 

webbplatsens text eftersom sökmotorerna återigen bedömer webbsidor som relevanta vid en 

sökning när ord förekommer tidigt. En webbplats som handlar om hushållningssällskap men 

har rubriken "Min hemsida" får förmodligen inga träffar om man söker efter information om 

hushållningssällskap. Om ett nyckelord förekommer frekvent bedöms sidan som relevant av 

sökmotorerna eftersom de analyserar hur ofta ett visst ord förekommer i förhållande till andra 

ord på webbsidan. 

För det fjärde bör texten och nyckelorden höra ihop. Skriver man in hushållningssällskap 

som nyckelord så ska naturligtvis texten handla om det och inte om exempelvis bakning eller 

matlagning. Detta låter kanske som en självklarhet, men många webbplatser kan innehålla 

information om olika saker. En webbplats som handla om hushållningssällskap kan även ha 

en sida med recept om upphovsmannen så vill. Det är charmen med mediet men ställer 

naturligtvis till problem om man inte tar hänsyn till det. 

För det femte finns det element som bör undvikas - man bör åtminstone vara medveten 

om att de kan innebära att webbplatsen inte kommer högt upp i ett sökresultat. Det kan röra 

sig om tabeller, ramar, klickbara bilder eller JavaScript. Dessa tekniker placerar sig före 

texten i dokumentet och därmed hamnar de strategiska nyckelorden långt ned på sidan. 

Webbplatser som bygger på ramar startar med ett containerdokument som inte innehåller 

någon brödtext utan endast länkar till de "riktiga" sidorna. Det finns sökmotorer som inte 

klarar av att läsa instruktionerna för en layout med ramar och därför ignorerar dessa sidor. 

För det sjätte kan man använda metataggar. Enligt Sullivan (1999e) är dock metataggar 

inte den garanterade lösningen på problemet, men de kan användas för att öka chanserna till 

relevanta träffar. Metadata kan också vara till hjälp i de fall sidorna saknar text, som när man 

använder exempelvis ramar, eller när bilder, tabeller och/eller JavaScript ligger före texten. 

Sullivan rekommenderar framförallt två metataggar, keywords (nyckelord) och description 

(beskrivning). I keywords kan man lägga till synonymer till de nyckelord som redan används. 

Det ska vara begrepp som man anser speglar webbsidans innehåll och tänkbara sökbegrepp. I 
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description kan man kortfattat ge en beskrivning av webbplatsen som visas i resultatlistans 

katalogpost och ger användaren en möjlighet att snabbt skapa sig en uppfattning om vad 

webbplatsen handlar om. Ett gott syfte i sig. Metataggar stöds dock inte av alla söktjänster. 

Undersökningen 

Undersökningen går ut på att testa om Sullivans råd hjälper för att förbättra 

återvinningsbarheten av webbsidor vid en sökning i olika sökmotorer. Som nämndes ovan har 

jag tänkt göra undersökningen i två olika steg. I första steget anmäler jag manuellt min 

webbplats till flera olika söktjänster. Jag tänker anmäla tre sidor - i de fall det är möjligt: 

startsidan och sidorna som innehåller en sammanfattande artikel om hushållningssällskapet 

samt sidan med ett utdrag från uppsatsen om hushållningssällskap i allmänhet och 

hushållningssällskapet i Skaraborg i synnerhet. I detta skede innehåller min webbplats 

nyckelord i titlarna på samtliga sidor, i rubrikerna på de mest relevanta sidorna och är 

placerade tidigt i texten, där de dessutom förekommer relativt frekvent. Valet av nyckelord i 

titeln är Skaraborgs läns hushållningssällskap eftersom det är föremålet för min undersökning 

i uppsatsen och en del av titeln. Detta nyckelord förekommer även helt eller delvis i rubriker 

och i texternas första stycken. Min webbplats uppfyller därmed de fyra första kriterierna som 

Sullivan ställt upp för bra design för ökad chans till träffar vid en sökning. När det gäller den 

femte punkten innehåller inte webbplatsen något JavaScript eller några klickbara bilder. 

Däremot finns en ram vars dokumenttitel jag har försett med samma nyckelord som övriga 

sidor. De tabeller som lagts in för att strukturera texten på sidorna är inte så omfattande att jag 

anser att de ska utgöra något större problem. 

I första omgången utelämnas således metataggar som keywords och description. I det 

andra steget kommer dessa två taggar tillsammans med author att läggas till för att se om de 

förbättrar träffresultaten i sökningarna. I author redovisas upphovsmannens namn och jag 

valde den för att se om sökbarheten på mitt namn skulle öka. 

Efter varje anmälan kommer jag att göra testsökningar i de olika söktjänsterna för att se 

vilka resultaten blir, om min webbplats får bra träffresultat och om jag har kunnat påverka 

indexeringen. Den första registreringen av webbplatsen kommer att göras i mitten/slutet av 

januari, den andra i början/mitten av mars 2000. 

Val av nyckelord 

Förutom valet av nyckelord till webbplatsens titel så behöver jag till metataggarna välja ut ett 

antal nyckelord som förekommer i dokumentens rubriker och text och ska spegla 
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webbsidornas innehåll. De ska fungera som sökbegrepp och således vara användbara vid 

sökningar av min webbplats. De ska hjälpa till att göra den återvinningsbar. Dessa ord 

kommer jag sedan att använda vid sökningarna. Nyckelord kan bestå av begrepp som redan 

återfinns i dokumentet eller varianter av dessa och synonymer som inte själva finns i texten. 

Här har man chansen att skriva tänkbara sökord som en internetanvändare använder för att 

söka upp webbplatsen. Det ska vara de mest naturliga orden, i de mest naturliga formerna, för 

de är mest förutsägbara och därmed bra ämnesord (Hedman 2000, s. 32-33). Lämpliga 

nyckelord för min webbplats är förutom Skaraborgs läns hushållningssällskap och 

jordbrukets mekanisering, som återfinns i dokumenttitlarna och rubriker, 

hushållningssällskap, Sällskap, Sällskapet Skaraborg, Skaraborg, jordbrukets mekanisering, 

jordbruksmekanisering, agrarhistoria, jordbrukshistoria och landsbygdsutveckling. De två 

sista nyckelorden är synonymer som bara återfinns i metataggen keywords. Övriga ord 

återfinns även någonstans i dokumenttexten. 

Val av söktjänster 

Det finns mängder av olika söktjänster och det dyker hela tiden upp nya. Jag har utgått från de 

sökmotorer som presenteras på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats, i januari 2000. Valet 

av söktjänster har fallit på dem som är mest kända eller vanligen används och man kan därför 

förutsätta att det är mycket trafik där i form av många användare. En viss tonvikt har lagts vid 

svenska söktjänster eller svenska versioner av internationella sådana. Registreringen av 

webbplatsen har endast skett hos sökmotorer eftersom de använder fritextindexering till 

skillnad mot ämneskataloger där indexeringen vanligtvis görs manuellt. Målet med 

undersökningen är att titta på de speciella problem som finns i samband med automatisk 

fritextindexering. 

De åtta utvalda söktjänsterna: 

• ALLT.com (http://www.allt.com) - En svensk sökmotor vars databas 1999 innehöll ca 4 

miljoner bilder, ca 300 000 dokument och 200 000 ljudfiler (ALLT.com 19998). 

• AltaVista (http://www.altavista.com) - Om man räknar i antal indexerade webbsidor så är 

AltaVista en av en av de största sökmotorerna på webben. AltaVista har index till ca 250 

miljoner sidor (Sullivan 2000). Det är ett globalt index i vilket man kan söka webbsidor 

från hela världen.  

                                                 
8 ALLT.com under rubriken "Om ALLT", 000114 http://www.allt.com/al/al_om.htm 
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• Evreka (http://www.evreka.com) - En svensk söktjänst med ett svenskt index med en 

djupare indexering av svenska sidor, samt ett globalt index. 

• FAST Search (http://www.ussc.alltheweb.com/) - En av världens största söktjänster som 

var först med över 300 miljoner webbsidor (Sullivan 2000). 

• Infoseek/Go (http://www.infoseek.com http://www.go.com) - Infoseek är en söktjänst som 

numera ingår i portalen Go som produceras av Infoseek och Disney (Sullivan 1999f). 

• Northern Light (http://www.northernlight.com) - Northern Light är en amerikansk 

sökmotor som startade 1995 och som är ett privat företag som idag har knappt 250 

miljoner webbsidor indexerade (Sullivan 2000). 

• Svesök (http://www.svesok.kb.se) - Svesök är en robotbaserad söktjänst med ca 5,5 

miljoner svenska webbsidor, som även är tänkt att "fungera som en nationalbiografi över 

den svenska delen av Internet och som ett redskap för att katalogisera webbplatser och 

webbsidor" (Svesök 19999). 

Hur indexerar och rankar sökmotorer? 

Innan själva undersökningen presenteras kan det vara bra att nämna lite om hur sökmotorerna 

indexerar och rankar webbsidor som de hittar. Att få veta hur en sökmotor fungerar i detalj är 

svårt av naturliga skäl. Det handlar helt enkelt om affärshemligheter. Det finns dock ett antal 

faktorer som kan påverka hur webbsidorna blir indexerade och rankade. De som är relevanta 

för min undersökning har jag tagit upp. Jag har i mesta möjliga mån följt Danny Sullivans 

(1999d) översiktstabell med viktiga faktorer och drag. Hans tabell täcker AltaVista, Go 

(Infoseek) och Northern Light. När det gäller ALLT.com, Svesök, Evreka och FAST Search 

har jag kompletterat med de uppgifter som jag har kunnat hitta på respektive hemsida eller 

genom e-post har kunnat få svar på. Ibland saknas uppgifter helt enkelt för att det inte har gått 

att hitta adekvat information på söktjänstens hemsida eller så har inte e-post besvarats. 

Hur gör sökrobotar? 

Danny Sullivan (1999d) tar upp ett antal faktorer om hur bra sökmotorernas robotar söker av 

webbplatser. Deep crawl innebär att sökmotorerna indexerar webbsidor som inte är anmälda 

vid en registrering genom att följa länkar. I jämförelse med sökmotorer som inte utför så 

kallad deep crawl indexerar dessa sökmotorerna fler sidor från en webbplats. I allmänhet kan 

                                                 
9 Svesök under rubrikerna "Hem", 000420 http://www.svesok.kb.se/index.html  och "Om Svesök", 000113 

http://www.svesok.kb.se/info/omsvesok.html 
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man säga att sökmotorer med stora index sannolikt indexerar fler sidor per webbplats. I det 

här fallet är det AltaVista, Northern Light (NL) och Evreka (Smedberg, 000316) som utför 

deep crawl, medan Go inte gör det. 

Nästa faktor som Sullivan tar upp är så kallad instant indexing som innebär att sökmotorn 

omedelbart indexerar en webbsida som anmäls och gör den tillgänglig inom ett par dagar. 

AltaVista stödjer omedelbar indexering och ALLT.com visade sig vara mycket snabb med att 

indexera, men Go och Northern Light gör det inte. 

Det är viktigt att sökmotorerna kan följa länkar från ramar (frame links). Kan de inte det 

finns det en stor risk att de missar webbsidor. Denna faktor kallar Sullivan frame support och 

den stöds, enligt honom, av AltaVista och Northern Light, men inte av Go. Evreka följer 

länkar från ramar (Smedberg 000316). FAST Search och Svesök visade sig inte ha några 

problem att indexera webbsidor med ramar. 

Tabell 2. Sökrobotars funktion 

Hur fungerar sökrobotar Ja Nej Uppgifter saknas 
Deep crawl 
 

AltaVista, Northern 
Light, (NL), Evreka* 

Go 
 ALLT.com, Svesök, FAST 

Omedelbar indexering AltaVista, ALLT.com Go, NL Svesök, FAST, Evreka 
Stödjer ramar 
 

AltaVista, NL, Evreka*, 
FAST, Svesök 

Go 
 

ALLT.com 
 

Många länkar från andra webbsidor  AltaVista, Go, NL ALLT.com, Svesök, FASTs 
Källa: Sullivan (1999d) 
* Smedberg (000316) 

Enligt Sullivan kan alla sökmotorer bestämma hur populär en webbsida är genom att 

analysera antalet länkar som finns från andra sidor. En del sökmotorer använder detta som ett 

sätt att avgöra om en webbsida ska indexeras eller inte. Eftersom min webbplats är relativt ny 

i skrivande stund kan jag med stor säkerhet utgå ifrån att det inte finns några länkar till den 

från andra webbsidor. 

Indexering 

Själva indexeringen skiljer sig från en söktjänst till en annan. Alla stora sökmotorer har 

fritextindexering (full text indexing) som innebär att de indexerar all synbar text på en sida. 

(Se mer s. 12). Det flesta utelämnar dock konjunktioner, prepositioner och liknande (Stop 

words) vid själva indexeringen eller söker helt enkelt inte efter dem vid en sökning. Stoppord, 

som är vanligt förekommande i texter, utelämnas för att spara utrymme i databasen och för att 

snabba på sökningar. Vissa sökmotorer stödjer metataggarna description och keywords vid 

indexering. 
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Tabell 3. Indexering 

Indexering Ja Nej Uppgifter saknas 
Fritextindexering 
 

AltaVista, NL, Go, 
Evreka*, Svesök** - ALLT.com, FAST 

 
Utelämnar stoppord AltaVista NL, Go, Evreka* ALLT.com, Svesök, FAST 
Metatagg description AltaVista, Go, Svesök** Evreka*, ALLT.com***, NL FAST 
Metatagg keywords AltaVista, Go, Svesök** NL, Evreka*, ALLT.com*** FAST 
Källa: Sullivan (1999d) 
* Smedberg (000316) 
**Melldahl (000404 och 000505) 
*** ALLT.com under rubriken "FAQ", 000302 http://www.allt.com/al/al_faq.htm 

Rankning 

De flesta sökmotorer rankar en webbsida efter ett nyckelords placering och förekomst, men 

även här skiljer sig söktjänsterna åt. Det finns ytterligare faktorer som kan bidra till att en 

webbsida rankas högt i sökresultatet. Vissa av de sökmotorer som stödjer metataggarna 

description och keywords vid indexering, kan ranka en sida högre om sökordet förekommer i 

metataggarna, dock inte alla. Go (Infoseek) rankar sidor med nyckelord i metataggarna något 

högre. Det finns även exempel på sidor utan metataggar som rankas högre (Sullivan 1999b). 

Tabell 4. Rankning 
Hög rankning vid... Ja Nej Uppgifter saknas 
Metataggar Go, Svesök* AltaVista, ALLT.com**, NL FAST, Evreka 
Granskning 
 

Go 
 

AltaVista, NL 
 

ALLT.com, Svesök, FAST, 
Evreka 

Många länkar från andra 
webbsidor 

AltaVista, Go, NL, 
 Evreka*** 

 ALLT.com, Svesök, FAST 
 

Källa: Sullivan (1999d) 
* Svesök under rubriken "Svesök - Teknisk beskrivning", 000420 http://www.svesok.kb.se/info/ 
** ALLT.com under rubriken "FAQ", 000302 http://www.allt.com/al/al_faq.htm 
*** Evreka under rubriken "Svar på vanliga frågor (FAQ)", 000301 
http://www.evreka.com/q/help/help_faq.html 

Vissa sökmotorer granskar även webbplatserna manuellt och/eller listar dem i sin 

ämneskatalog. Det kan bidraga till högre rankning av webbsidor. Enligt Sullivan är det bara 

Go (Infoseek) som har den här funktionen och det bör nämnas att denna sökmotor använder 

sig av frivilliga som katalogiserar webbdokument (Sullivan 000303). Som tidigare nämndes, 

så kan en webbsidas popularitet avgöras genom antalet länkar från andra sidor. I det här fallet 

kan många länkar eller länkar från viktiga sidor innebära hög rankning hos en del sökmotorer. 
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Anmälan till söktjänster och första sökningen - utan metadata 

Anmälan av webbplatsen till de olika sökmotorerna skedde i mitten av januari 2000, med 

undantag av AltaVista och Evreka där det gjordes den 10 februari. Den görs genom att man 

går in på söktjänstens webbplats och letar upp den sida som innehåller ett 

anmälningsformulär. Dessa formulär ser olika ut för olika söktjänster och därför varierar 

anmälningsprocedurerna något från en söktjänst till en annan, det vill säga det skiftar när det 

gäller vilken information som kan lämnas vid en registrering. Jag har utifrån dessa 

förutsättningar försökt att vara så konsekvent som möjligt. 

Det som har varit viktigt vid den första anmälan var nätadressen (URL), titel, 

författare/textansvarig och nyckelord/ämnesord som beskriver webbplatsens innehåll. I vissa 

fall har även datum för webbplatsens skapande och senaste uppdatering inkluderats samt val 

av språk. I de fall det har funnits en länkkatalog har jag valt att inte anmäla webbplatsen till 

denna. 

I slutet av februari gjorde jag provsökningar efter min webbplats. Jag hade tidigare 

kontrollerat att den fanns i de olika sökmotorernas databaser genom att söka efter URL:n10. 

Detta fungerade inte i alla söktjänster så jag sökte istället efter webbplatsen på exempelvis 

mitt      efternamn Hjortsäter. Det bör tilläggas att dessa sökningar inte ingick i själva 

undersökningen utan bara var ett sätt att bekräfta att webbplatsen fanns indexerad. 

Sökningen gjordes på utvalda sökbegrepp som redovisas i tabellerna nedan. Jag har 

använt samma sökbegrepp men då sökningarna görs på olika vis i de olika söktjänsterna kan 

tillvägagångssättet ha varierat något. Jag har återigen försökt att vara så konsekvent som 

möjligt. Jag använde exempelvis enkel sökning därför att alla sökmotorer inte har avancerad 

sökning. Avancerad sökning innebär dessutom att variationerna av sökningarna skulle bli näst 

intill oändliga. Jag var helt enkelt tvungen att begränsa mig. Citattecken användes för att söka 

på en exakt fras. Utan dessa söker verktyget vanligtvis efter sidor med respektive ord. För att 

få en sökmotor att hitta webbsidor som innehåller alla ord i en sökfråga använder man 

operatorer. Bruket av dessa varierar från en sökmotor till en annan. Den booleska operatorn 

AND/OCH kräver att båda sökbegreppen finns med någonstans i det sökta dokumentet. 

Plustecken (+) som skrivs framför ett ord utan mellanslag fungerar i regel likvärdigt som 

AND. I vissa fall söker sökmotorn efter flera sökbegrepp utan operator. Hur operatorer 

använts redovisas i respektive tabell. Jag har redovisat "Ja" eller "Nej" i rutan för Träff om jag 

                                                 
10 Mer om detta kan man läsa på Danny Sullivans hemsida under rubriken "Checkning Your URL", 991101 
http://searchenginewatch.com/webmasters/checkurl.html 
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har kunnat hitta/inte hitta webbplatsen bland de hundra första träffarna i resultatlistan. I de fall 

som sökningen resulterade i flera tusen träffar letade jag enbart bland de 100 första träffarna 

och redovisade sedan "Vet ej", vilket innebar att sidan kanske fanns men inte bland de 100 

första träffarna. 

ALLT.com 

ALLT.com lanserades 1998 och säger sig ha varit först med så kallad total-sökning. Det 

innebar att man inte bara kunde söka på hemsidor, utan även på webbresurser som bilder, 

ljudfiler, filmfiler och e-postadresser. ALLT.com har som mål att indexera alla svenska 

webbsidor (ALLT.com 199911). 

Tabell 5. Sökning 1, ALLT.com 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1 av 29 014  
"Skaraborgs läns hushållningssällskap" Ja 1 av 29 014  
Title: "Skaraborgs läns hushållningssällskap" Ja 1 av 29 014  
På upphovsman:    
Hjortsäter Nej 0 av 1  
På nyckelord:    
hushållningssällskap Ja 12 av 246  
"jordbrukets mekanisering" Vet ej ? av 5285 Ej bland träff 1-100. 
Skaraborg "jordbrukets mekanisering" Vet ej ? av 8890 Ej bland träff 1-100. 
"jordbrukets mekanisering" Skaraborg Vet ej ? av 8890 Ej bland träff 1-100. 
hushållningssällskap "jordbrukets mekanisering" Nej 0 av 10  
Källa: http://www.allt.com, februari 2000   

Endast webbadressen behöver anmälas vid registreringen av webbplatsen. ALLTs spindlar 

registrerar webbplatsen inom ett par dygn i söktjänstens databas. Webbplatser med URL med 

toppdomänen se söks igenom till sin helhet. Vid URL med andra toppdomäner som 

exempelvis com, nu, org och net måste varje enskild sida registreras. Detta för att ALLT.com 

vill hålla innehållet i sin databas så svenskt som möjligt (ALLT.com 199912). 

ALLT.com har bara en typ av sökformulär. Det förval man kan göra är att exempelvis 

söka enbart efter bilder eller webbsidor. Språk eller land kan man inte välja men indexet 

består av enbart svenska webbsidor så det är inte relevant. Den första sökningen hos 

ALLT.com visade sig lyckad när jag sökte på de begrepp som förekommer i webbsidornas 

titel. Bland 29 014 träffar kom sidan upp som nummer ett. Hos ALLT.com visas sökresultaten 

                                                 
11 ALLT.com under rubriken "Om allt", 000114 http://www.allt.com/al/al_om.htm) 
12 ALLT.com under rubriken "Registrera", 000114 http://www.allt.com/al/al_reg.htm 
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i form av katalogposter med titel och en kort beskrivning. Titeln stämde överens med 

webbsidans. Beskrivningen är densamma som den text som återfinns i webbplatsens 

innehållsförteckning. ALLT.com hade inte lyckats indexera ramens containerdokument utan 

visade innehållsförteckningen som första sida. 

Fig. 3. Katalogpost ALLT.com 
Antal: 29014 skaraborgs: 12065 läns: 59240 hushållningssällskap: 246  

Skaraborgs läns hushållningssällskap 
http://www.bibks.uu.se/80/innehall.htm 
Skaraborgs läns Denna webbplats innehåller: Startsida En artikel 
om HS Jordbruket, en viktig förutsättning i Skaraborg 
Undervisning och rådgivning Tidning för Ekonomisk hjälp Kort 
presentation av fös 
Ord: skaraborgs läns hushållningssällskap datum: 16 Jan 2000 

Först redovisas antalet träffar. Därefter redovisas antalet varianter av sökbegreppet. Den 

booleska operatorn AND är underförstådd. Inte heller plustecknet behöver användas för att få 

träff på ett sökbegrepp. ALLT.com visar alltid de mest relevanta träffarna (med flest antal 

matchande ord) först därför att söktjänsten har en funktion som man kallar "reducerad 

matchning". Den hjälper till att få de bästa träffarna även om man har begärt att alla ord ska 

finnas med på en sida (ALLT.com 199913). 

AltaVista 

AltaVista är ett robotbaserat sökverktyg. Registreringen av webbplatsen gjordes genom att 

endast webbadressen fylldes i och, enligt Sullivans råd, de tre viktigaste sidorna anmäldes. 

Sedan skulle det ta alltifrån ett par dagar till två-tre veckor innan webbplatsen blev sökbar i 

söktjänsten. AltaVista vill inte att man inkluderar nyckelord eller sammanfattning vid 

anmälan. AltaVista föreslår istället att man använder metataggar. Om man inte använder 

metadata indexerar AltaVista alla ord i dokumentet, och de allra första orden kommer att 

användas som en beskrivning av webbplatsens innehåll (AltaVista 200014). 

                                                 
13 ALLT.com under rubriken "FAQ", 000302 http://www.allt.com/al/al_faq.htm 
14 AltaVista under rubriken "Add a Page, Remove a Page", 000113 http://www.altavista.com/cgi-

bin/query?pg=addurl 
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Tabell 6. Sökning 1, AltaVista 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap 
 

Ja 
 

1 av 22 029 
 

Ingen träff vid sökning två 
veckor efter registrering. 

"Skaraborgs läns hushållningssällskap" Ja 1 av 7 Se ovan 
Title: Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1 av 52 722 Se ovan 
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 2 av 2 Se ovan 
På nyckelord:    
hushållningssällskap Ja 5 av 167 Se ovan 
"jordbrukets mekanisering" Ja 10 av 14 Se ovan 
Skaraborg +"jordbrukets mekanisering" Ja 1 av 14  
"jordbrukets mekanisering" +Skaraborg Ja 1 av 4 655  
hushållningssällskap + 
"jordbrukets mekanisering" 

Ja 
 

1 av 14 
  

Källa: http://www.altavista.com, mars 2000 

Hos AltaVista användes formuläret i enkel sökning där språk (Swedish) kunde väljas. Jag 

använde citattecken för att kunna söka på fraser och + för att markera att samtliga ord skulle 

finnas med i träffarna. I avsaknad av annan information indexerar AltaVista alla ord i 

dokumentet och de första orden används som beskrivning. Katalogposten i resultatlistan visar 

därför dokumentets titel som titel och en kort beskrivning som motsvarar den text som står 

först på sidan. 

Fig. 4. Katalogpost AltaVista 

1. Skaraborgs läns hushållningssällskap  

Hem | Artikel | Hushållningssällskapet | Litteratur | Länkar. Skaraborgs läns hushållningssällskap 
och dess betydelse för jordbrukets mekanisering..  
URL: www.bibks.uu.se/80/artikel.htm  
Last modified on: 10-Feb-2000 - 10K bytes - in Swedish 

AltaVista visar dokumentet med artikeln först, trots att det inte är startsidan. Det beror 

förmodligen på att den börjar på bokstaven a. Ramen visades inte heller. Detta kan bero på att 

jag anmälde flera sidor hos AltaVista och inte enbart en huvudsida. Det tog bara ett par dagar 

att återfinna URL:n hos AltaVista, men det dröjde nästan fyra veckor innan sidorna verkligen 

var sökbara. Provsökningar efter bara två veckor gav ett mycket sämre resultat än efter fyra. 

En beskrivande dokumenttitel är viktig hos AltaVista, speciellt om den skrivs som en exakt 

fras. Ord som förekommer i dokumenttexten hittar sökmotorn också, och om flera ord 

kombineras blir det bästa tänkbara resultat. 
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Evreka 

Evreka håller på att bygga upp ett svenskt index där servrar under toppdomänen se till en 

början ska finnas indexerade. Eftersom indexet var under uppbyggnad gjordes anmälan av 

webbsidorna till AltaVistas globala index (Evreka 00011315) och därför, precis som hos 

AltaVista, anmäldes de tre viktigaste sidorna. 

Evreka var till mitten av februari 2000 en svensk version av AltaVista. Söktjänsten 

använde samma globala index som AltaVista, men den 17:e februari bytte man till FAST 

Searchs globala index som är större och har fler funktioner. Enligt Susann Smedberg på 

Evreka ska det inte ha påverkat sökningen eftersom den utfördes i söktjänstens svenska index 

och det var tekniken som byttes (Smedberg 000315 och 00316). Med det kan förstås att det 

var databashanterare eller liknande som byttes och att själva databasen förblev intakt. 

Tabell 7. Sökning 1, Evreka 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Nej 0 av 27  
"Skaraborgs läns hushållningssällskap" Nej 0 av 13  
Title:Skaraborgs läns hushållningssällskap Nej 0 av 13  
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 2, 3 och 5 av 6 Tre sidor från webbplatsen 
På nyckelord:    
hushållningssällskap 
 

Ja 
 

1, 2, 5 och 6 av 310 
 

Ingen träff vid sökning två 
veckor efter registrering 

"jordbrukets mekanisering" Ja 1 av 10 Se ovan 
Skaraborg +"jordbrukets mekanisering" Ja 1 av 2 Se ovan 
"jordbrukets mekanisering" and Skaraborg Ja 1 av 2 Se ovan 
hushållningssällskap + 
"jordbrukets mekanisering" 

Nej 
 

0 av 1 
  

Källa: http://www.evreka.se, mars 2000 

Hos Evreka användes formuläret i enkel sökning och de förval man kan göra är val av språk 

(svenska) och index (svenska) man vill söka i. Citattecken användes för att kunna söka på 

fraser och + för att markera att samtliga ord skulle finnas med i träffarna. När jag gjorde en 

sökning på Hjortsäter i slutet av februari fick jag träff. Sidan var den rätta men beskrivningen 

i katalogposten tillhörde en tidigare webbsida. (Intressant är att jag hos AltaVista vid samma 

tidpunkt inte fick någon träff alls på den rätta webbplatsen. När sökningen gjordes om hos 

Evreka, knappt två veckor senare, blev det träff på tre av webbplatsens sidor, vilket stämmer 

                                                 
15 Evreka under rubriken "Index, katalog & andra tjänster", 000113 http://www.evreka.com/q/help/ 
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mer överens med resultatet hos FAST Search.) Precis som hos AltaVista visades inte 

huvudsidan med ram. 

FAST Search 

Ursprungligen kallades FAST Search för All The Web. Målet för denna söktjänst är att 

indexera hela webben och den har idag 300 miljoner webbsidor i sin databas. Företaget 

grundades 1997 i Norge (Sullivan 1999f). Vid registreringen till FAST Search uppgavs 

webbadress och e-postadress. 

Tabell 8. Sökning 1, FAST Search 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap 
 

Nej/Ja 
 

0/1, 2, 3 och 4 av 16/32 
 

Sökning på exakt fras till vänster 
och sökning på alla ord till höger. 

"Skaraborgs läns hushållningssällskap" Ja/Nej 1, 2, 3 och 4/0 av 17/16 Se ovan 
Title: Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja/Nej 1, 2, 3 och 4/0 av 17/16 Se ovan 
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 2, 3 och 5 av 11 Tre sidor från webbplatsen 
På nyckelord:    
hushållningssällskap Vet ej 0 av 421  
"jordbrukets mekanisering" Ja 1 av 16 Sökning på exakt fras 
Skaraborg +"jordbrukets mekanisering" 
 

Nej 
 

0 av 1 
 

Sökning på alla ord. Sökning 
utan citattecken gav 2 träffar 

"jordbrukets mekanisering" +Skaraborg Nej 0 av 1 Se ovan 
hushållningssällskap +"jordbrukets 
mekanisering" Nej 0 av 1 Sökning på alla ord 

Källa: http://www.alltheweb.com, mars 2000 

Hos FAST Search kan man i det enkla sökformuläret välja mellan att söka på alla ord (All the 

words) eller exakt fras (The exact phrase). Sökningar gjordes på båda dessa förval och har 

redovisats i tabellen. De uppgifter som står till vänster om snedstrecket är resultat efter 

sökning på exakt fras och uppgifterna till höger är sökning på alla ord. Det gick däremot inte 

att välja språk eller land. Informationen i katalogposten består av de första orden på sidan. 

Fig. 5. Katalogpost FAST Search 

2. Skaraborgs läns hushållningssällskap 

Hem | Artikel | Hushållningssällskapet | Litteratur | Länkar Skaraborgs läns hushållningssällskap 
och dess betydelse för jordbrukets mekanisering 1930-1967 Författare: Katarina Hjortsäter Dagens 
moderna jordbruk i Sverige är högt mekaniserat och   

http://www.bibks.uu.se/80/artikel.htm 

Precis som hos AltaVista och Evreka visar FAST Search en stor skillnad på träffresultat 

mellan sökningen som gjordes i slutet av februari och den som gjordes ca två veckor senare. 
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Anmälan hos FAST Search gjordes dock i mitten av januari. Beskrivande titel och sökningar 

på exakt fras gav bäst resultat. 

Infoseek/Go 

Infoseek togs i bruk 1995 och tillsammans med Walt Disney Company produceras numer av 

portalen Go sedan 1999. Infoseek/Go har även en ämneskatalog (Sullivan, 1999f). 

Webbplatsen anmäldes till Go genom att webbadressen skrevs i ett formulär. Det kan ta upp 

till sex veckor innan webbsidorna finns tillgängliga i databasen (Go 200016). 

Tabell 9. Sökning 1, Infoseek/Go 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Vet ej/Vet ej 0/0 av 587/4648  
Skaraborgs-läns-hushållningssällskap Nej/Nej 0/0 av 5/2  
title:"Skaraborgs läns 
hushållningssällskap" 

Nej/Nej 
 

0/0 av 0/0 
  

På upphovsman:    
Hjortsäter 
 

Ja/Ja 
 

1/1 av 1/2 
 

Fel beskrivning i 
katalogpost 

På nyckelord:    
hushållningssällskap Nej/Nej 0/0 av 7/43  
"jordbrukets mekanisering" Nej/Nej 0/0 av 0/2 Ingen träff hos Infoseek 
Skaraborg +"jordbrukets mekanisering" Nej/Nej 0/0 av 0/2 Se ovan 
"jordbrukets mekanisering" +Skaraborg Nej/Vet ej 0/0 av 98/914  
+hushållningssällskap + 
"jordbrukets mekanisering" 

Nej/Nej 
 

0/0 av 0/1 
 

Se ovan 
 

Källa: http://www.infoseek.com/Home?pg=Home.html&sv=SE&svx=INTL_IN_GO_FO_SE och 
http://www.go.com, februari 2000  

Hos Infoseek/Go gjordes sökningar både hos Infoseek Sverige och Go för att se om det blev 

någon skillnad i resultat. Infoseeks resultat har redovisats till vänster om snedstrecket i 

tabellen och Go till höger. Enkel sökning användes i båda fallen. Hos Go kunde inga förval 

göras, men hos Infoseek Sverige var det möjligt att välja att enbart söka i det svenska indexet. 

Det blev färre antal träffar när jag sökte i den svenska versionen. I ett par fall blev det inga 

träffar överhuvudtaget hos Infoseek. 

Det som är intressant i det här fallet är att Infoseek/Go inte stödjer ramar enligt Sullivans 

översikt (se Tabell 2). Go föreslår att man använder noframes-elementet för att föregripa 

problem vid indexering (Go 2000)17. Webbplatsen har emellertid indexerats. Däremot ligger 

den gamla sidans titel och beskrivning kvar i katalogposten. Detta innebär i sin tur att det 

                                                 
16 Go under rubriken "Submit a site to our index", 000119 http://www.go.com/AddUrl?pg=SubmitUrl.html 
17 Go under rubriken "Submitting tips", 000119 http://www.go.com/AddUrl?pg=SubmitTips.html 
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förmodligen inte blir några träffar vid sökning på titeln eller begrepp i titeln. Det kan också 

förklara att träffen på Hjortsäter blev så bra eftersom namnet finns med i den gamla 

webbsidans titel. En beskrivande dokumenttitel betyder mycket vid indexering för 

Infoseek/Go. 

Fig. 6. Katalogpost Infoseek/Go 

Katarina Hjortsäters hemsida  

...till min hemsida. Jag heter Katarina Hjortsäter och går på Biblioteks- och 
informationsprogrammet vid Uppsala universitet. Denna sida är en uppgift som ingår i 
utbildningen. Vill du skriva till mig, går det bra på ... 

41%  http://www.bibks.uu.se/80/     (Size 0.6K) 

Katalogposten består av de 200 första tecknen i dokumentets body-fält om man inte använder 

metadata. Både Go och Infoseek sorterar sökresultatet baserat på hur väl dokumentet stämmer 

överens med frågan. Procenttalet som visas till vänster om adressen visar hur väl dokumentet 

matchar frågan. Talet ger en fingervisning om hur relevant dokumentet är. Faktorer som 

påverkar bedömningen är om sökordet hittas i början av dokumentet eller i rubriken och om 

det förekommer flera gånger i dokumentet.  

Resultatet hos Infoseek/Go kan inte anses som lyckat eftersom sidan förmodligen inte, 

trots att det har gått sex veckor sedan registreringen, blivit sökbar i deras index. 

Northern Light 

Det amerikanska företaget Northern Light har ett av webbens största index. Söktjänsten 

startade 1995 och tog sitt namn från en klipper, som byggdes i Boston i mitten av 1800-talet. 

Designen var ny och skeppet blev berömt för sin snabbhet och banbrytande teknik, vilket 

söktjänsten ser som en bra förebild (Northern Light 200018). 

Vid registreringen av webbplatsen anmäldes webbadressen, namn och e-postadress. Det 

är inte nödvändigt att anmäla mer än en sida från webbplatsen, eftersom sökroboten följer 

länkarna från den anmälda sidan till övriga sidor. Northern Light fritextindexerar och 

indexeringstiden är ca fyra veckor. 

                                                                                                                                                         
 
18 Northern Light under rubriken "Our name", 000119 

http://www.northernlight.com/docs/about_company_name.html 



 38 

Tabell 10. Sökning 1, Northern Light 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Nej 0 av 23  
"Skaraborgs läns hushållningssällskap" Nej 0 av 15  
TITLE: Skaraborgs läns  Ja 9 av 39 Avkortad söksträng. 
På upphovsman:    
Hjortsäter Nej 0 av 24  
På nyckelord:    
hushållningssällskap Nej 0 av 2  
"jordbrukets mekanisering" Nej 0 av 9  
Skaraborg and jordbrukets  Nej 0 av 66 Avkortad söksträng: 
jordbrukets and Skaraborg Nej 0 av 66 Se ovan 
hushållningssällskap and  
"jordbrukets mekanisering" 

Nej 
 

0 av 1 
 

 

Källa: http://www.northernlight.com, februari 2000 

Hos Northern Ligths simpel search är det möjligt att välja i vilken källa man vill söka. Man 

kan söka i sökmotorns alla resurser eller bara webben eller the Special Collection. Jag valde 

att söka på webben eftersom det är där mina dokument återfinns. Det var inte möjligt att välja 

språk eller land, vilket hade varit bra när jag exempelvis sökte på upphovsman, Hjortsäter. 

Det gav många träffar på norska sidor eftersom namnet är vanligt i Norge men med 

stavningen ae istället för ä. TITLE: används för att söka efter ett dokuments titel eller del av 

titeln. Jag var tvungen att korta av söksträngen för att det skulle fungera, jag sökte alltså på en 

del av titeln. Titeln visades inte fullständigt i katalogposten och denna innehöll inte heller 

någon beskrivning. 

Fig. 7. Katalogpost Northern Light 

9. Skaraborgs läns hushållningssälls...  

99% - Articles & General info:  01/12/2000 
Swedish site:  http:/ / www.bibks.uu.se/ 80/  

Northern Light stödjer booleska operatorer (AND, OR, NOT) i alla sökformulär. Plustecknet 

hade även gått bra att använda. Ett dokuments relevans bestäms av ett ords förekomst i 

dokumenttiteln och hur ofta det förekommer i dokumentet. De mest relevanta dokumenten 

kommer först i resultatlistan (Northern Light 200019). Relevansen visas också i procent i 

katalogposten som i fallet med Infoseek/Go 

Sökresultatet hos Northern Light kan inte betraktas som lyckat. Sökningen försvårades 

dessutom eftersom inte hela dokumenttiteln var sökbar. 

                                                 
19 Northern Light under rubriken "General FAQs", 000316 

Http://www.northernlight.com/docs/gen_help_faq.html 
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Svesök 

Svesök är Kungliga bibliotekets (KB) egen söktjänst där man samlar Sveriges alla 

webbresurser i form av webbsidor, webbplatser och fulltextdokument. Det innebär att alla 

webbsidor med toppdomänen se, samt webbservrar med .com, .org, .net och .edu som är 

registrerade med svensk postadress, samlas in. Svesök består av i huvudsak tre delar: 

metadatagenerator, söktjänst och ämneskatalog. Metadatageneratorn skapar metadata till 

dokumentet och gör en anmälan baserad på detta metadata till både ämneskatalogen och 

söktjänsten (Svesök 199920). 

KB stödjer Dublin Core (DC) och därför förses alla sidor som anmäls till söktjänsten med 

metadata automatiskt, som emellertid bara kan läsas av Svesöks egna robotar. Det enda fältet i 

anmälningsformuläret, förutom nätadressen, URL:n, som är obligatoriskt att fylla i är titeln. 

Dessa genererar metataggarna DC.Identifier respektive DC.Title. När webbplatsen anmäldes 

till Svesök registrerades även ansvarig utgivare och e-postadress för att få likhet med 

anmälningar till andra sökmotorer (Svesök 199921). Dessa genererade metataggarna 

DC.Publisher.Address respektive DC.Publisher. Dessutom tillkom metataggarna DC.Type för 

att det rör sig om en textbaserad webbsida och DC.Format för att sidan består av text och 

html. Slutligen genererades metataggen DC.Language för språket (Svesök 199922). 

Tabell 11. Sökning 1, Svesök 

På titel: Träff Rankning av antal träffar Kommentar 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1 av 20  
"Skaraborgs läns hushållningssällskap" Ja 1 av 10  
Titel: Skaraborgs läns hushållningssällskap 
 

Nej 
 

0 av 2 
 

I avancerad sökning på 
titel; en relevant träff. 

På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 1 av 8  
På nyckelord:    
hushållningssällskap Ja 1 av 419  
"jordbrukets mekanisering" Ja 1 av 15  
Skaraborg and "jordbrukets mekanisering" 
(Skaraborg* and "jordbrukets mekanisering") 

Nej 
(Ja) 

0 av 0 
(1 av 3) 

Trunkering av Skaraborg 
gav tre träffar. 

"jordbrukets mekanisering" and Skaraborg 
("jordbrukets mekanisering" and Skaraborg*) 

Nej 
(Ja) 

0 av 0 
(1 av 3) 

Se ovan 
 

hushållningssällskap and  
"jordbrukets mekanisering" 

Ja 
 

1 av 2 
  

Källa: http://www.svesok.kb.se, februari 2000 

                                                 
20 Svesök under rubriken "Svesök - Teknisk beskrivning", 000420 

http://www.svesok.kb.se/info/tekspec.html 
21 Svesök under rubriken "Om Svesök", 000112 http://www.svesok.kb.se/help/help.html 
22 Svesök under rubriken "Anmäl länk", 000120 http://www.svesok.kb.se/user/submit/urlsearch.pl 
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Svesöks webbsidor levereras av Kulturarw3s robot, som ägnar sig åt att samla in svenska sidor 

som ska bevaras åt eftervärlden. Roboten genomsöker varje dokument som laddas ner och 

eventuella URL:er som hittas läggs in i en kö som successivt betas av. Detta brukar ta ett par 

veckor. Alla webbsidor som roboten hittar förs kontinuerligt över till Svesök där de tas 

omhand och läggs in i fritextdatabasen. Eventuella metadata i dokumenten görs fältsökbara 

(Svesök 199923). 

I Svesök är det möjligt att söka på två sätt, dels genom fritextsökning i fältet överst på 

varje sida, och dels i formulär för avancerad sökning där man kan göra fältspecifika sökningar 

på exempelvis titel, författare, ämnesord. Fritextsökning i enkel sökning användes. Val av 

språk eller land är inte möjligt att göra, men det är knappast aktuellt för en svensk sökmotor 

som bara indexerar svenska sidor. Sökningen kan begränsas eller vidgas med booleska 

operatorer (AND, OR, NOT). Träfflistan visar 10 träffar per sida med titel, URL och en kort 

beskrivning av dokumentet, vilket saknades i mitt fall, eftersom jag inte inkluderat en sådan 

vid registreringen. 

Fig. 8. Katalogpost Svesök 

Skaraborgs läns hushållningssällskap och 
dess betydelse för jordbrukets 
mekanisering 1930-1967  
Länken saknar beskrivning.  
http://www.bibks.uu.se/80 

Vid fritextsökning används relevansrankning. De mest relevanta länkarna ska presenteras 

först. Resultatet blev ganska bra vid första sökningen hos Svesök. Resultatet kan dock tyckas 

lite missvisande eftersom metataggar generades vid anmälan och dokument med träff i 

metadata rankas högre (Svesök 199924). 

Sammanfattning 

Det första steget i min undersökning var att anmäla min webbplats till olika sökmotorer. Jag 

använde åtta stycken sådana, både svenska och internationella. Det visade sig att 

anmälningsproceduren var snarlik för de flesta. Webbadressen och en e-postadress var oftast 

det som efterfrågades i ansökningsformuläret.  

                                                 
23 Svesök under rubriken "Svesök - Teknisk beskrivning", 000420 

http://www.svesok.kb.se/info/tekspec.html 
24 Svesök under rubriken "Svesök - Teknisk beskrivning", 000420 

http://www.svesok.kb.se/info/tekspec.html 



 41 

Jag hade för avsikt att anmäla tre sidor från min webbplats eftersom detta 

rekommenderades av Sullivan (1999e). Söktjänsterna ville dock inte att man anmälde mer än 

en webbsida. Sökrobotarna skulle istället söka upp övriga sidor på webbplatsen genom att 

följa länkarna. I det första skedet hade jag tänkt utelämna metataggar men hos Svesök lades 

dessa till automatiskt. 

Det som skiljer sig avsevärt åt hos de olika sökmotorerna är hur lång tid det tar innan en 

sida är sökbar hos söktjänsten. Det varierar från ett par dagar till 60 dagar. Lite 

komplikationer uppstod i form av sökmotorer som inte hade indexerat webbplatsen.  

De olika sökmotorerna visade även skilda resultat vid sökningarna, en del väldigt bra 

medan andra visade sämre. Bäst resultat blev det hos AltaVista. Sökmotorerna Evreka, FAST 

Search, ALLT.com och Svesök gav inte fullt lika bra resultat. Infoseek/Go och Northern 

Light gav däremot ett dåligt resultat. Det visade sig vara stor skillnad på sökning i slutet av 

februari och två veckor senare hos AltaVista, Evreka och FAST Search. Att det hann ändra 

sig hos de två första sökmotorerna beror helt enkelt på att webbsidan inte anmäldes förrän den 

10 februari, men till FAST Search gjordes anmälan i mitten av januari. Det tar med andra ord 

ett tag innan webbsidorna blir sökbara i databasen från det att webbadressen blivit registrerad. 

Katalogposternas innehåll i resultatlistorna varierade också. I avsaknad av annan 

information, det vill säga beskrivning eller sammanfattning av webbsidorna, använde de flesta 

sökmotorerna de första orden på respektive sida som en kort beskrivning. Hos Svesök och 

Northern Light fanns ingen beskrivning överhuvudtaget. Infoseek/Go visade en katalogpost 

som tillhörde den sida som en gång funnits på samma URL. Förmodligen innebar detta att den 

aktuella webbsidan hade blivit insamlad men inte indexerad. 

Andra sökningen - med metadata 

I steg två i min undersökning lades metadata till i dokumenten. Jag hade för avsikt att se om 

jag genom metadata kunde påverka sökmotorernas indexering och därmed öka sökbarheten av 

webbplatsen. De metataggar som använts är description, keywords och author. Description 

används för att ge en beskrivning av webbplatsen som visas i katalogposten vid en sökning. 

Den ska vara relevant och beskriva innehållet på platsen. Viktiga ord och begrepp kan 

inkluderas för att hjälpa till med sökbarheten på sidan. Fältet för metataggen keywords 

användes för att ange fler nyckelord eller synonymer som beskriver innehållet på sidan. 

Nyckelorden som användes är de begrepp som redovisas ovan, i stycket "Val av nyckelord" 

Den tredje metataggen author användes för att definiera upphovsmannen/författaren. 
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Nyregistreringen av webbplatsen gjordes i mitten av mars och ca sex veckor senare 

gjordes undersökningen. Sökningarna gjordes på dokumenttiteln, upphovsman och de 

nyckelord som lagts in i metataggen keywords eller kombinationer av dessa. Dessa redovisas i 

tabellerna nedan. 

ALLT.com  

När sidan skulle registreras på nytt till ALLT.com var det inte möjligt. Orsaken var att 

ALLT.com höll på att byta databas, från GRAIL till GRAILX, och alla svenska webbsidor 

höll på att hämtas in på nytt (ALLT.com 199925). Jag hade därför aldrig möjlighet att själv 

nyregistrera sidan, men turligt nog indexerades den ändå. Det kontrollerades genom en 

sökning på webbsidans URL. Därefter granskades dokumentets HTML-kod i view source 

efter metadata som lagts till. När andra undersökningen gjordes höll ALLT.com fortfarande 

på med denna uppdatering. Jag hade därför aldrig möjlighet att rätta till att ALLT.com visade 

dokumentet med innehållsförteckning som första sidan. 

Tabell 12. Sökning 2, ALLT.com 

På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1 av 29 852  
hushållningssällskap Ja 62 av 256  
Sällskap Vet ej ? av 14 164 Ej bland träff 1-100. 
Sällskapet Skaraborg Vet ej ? av 16 372 Se ovan 
Skaraborg Vet ej ? av 6940 Se ovan 
hushållningssällskap Skaraborg Ja 3 av 7452  
jordbrukets mekanisering Vet ej ? av 5410 Se ovan 
jordbrukets mekanisering Skaraborg Vet ej ? av 9104 Se ovan 
jordbruksmekanisering Nej - Ingen träff alls! 
jordbruksmekanisering Skaraborg Nej ? av 6940 Ej bland träff 1-100. 
jordbrukshistoria Nej 0 av 1  
jordbrukshistoria Skaraborg Vet ej ? av 6940 Se ovan 
agrarhistoria Nej 0 av 115  
agrarhistoria Skaraborg Vet ej ? av 7170 Se ovan 
landsbygdsutveckling Nej 0 av  54  
landsbygdsutveckling Skaraborg Vet ej ? av 7048 Se ovan 
På upphovsman:    
Hjortsäter Nej 0 av 1  
Hjortsäter Skaraborg Vet ej ? av 6942 Se ovan 
Källa: http://www.allt.com, april 2000   

ALLT.coms robotar tar inte hänsyn till metadata. Det finns flera anledningar till det. 

ALLT.com anser att metadata många gånger skrivs in på felaktigt sätt och ofta används för att 

                                                 
25 ALLT. com under rubriken "Nysampling", 000315 http://www.allt.com/al/al_reg.htm 
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"bluffa" sökmotorer om en webbplats´ verkliga innehåll (ALLT.com 199926). (Detta kallas 

även för spamming.27) Katalogposten består också fortfarande av den text som finns i det 

dokument som visas som första sidan och inte det som skrevs i description. Sökningen på 

upphovsman gav inte någon relevant träff och när det gäller nyckelorden så har inte resultatet 

förbättrats. Det bästa resultatet blev det vid sökning på titeln och på de nyckelord som 

förekommer i titeln och i början av dokumenttexten. En beskrivande titel är med andra ord 

viktig, liksom placeringen av viktiga ämnesord. 

AltaVista 

När webbplatsen registrerades första gången till AltaVista följde jag Sullivans råd och 

anmälde de tre viktigaste sidorna. Det fick som resultat att ramen inte kom med. När jag 

nyregistrerade webbplatsen anmälde jag ramens containerdokument, men det fungerade inte. 

Däremot kommer övriga sidor upp i träfflistan (Se kommentarer i Tabell 13 nedan.). 

Tabell 13. Sökning 2, AltaVista 

På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1 av 22 325 Dokument med artikel 
hushållningssällskap Ja 1 av 164 Se ovan 
Sällskap Vet ej ? av 1384 Ej bland träff 1-100. 
Sällskapet Skaraborg Ja 2 av 9014 Dokument med historik 
Skaraborg 
(Skaraborg*) 

Vet ej 
(Ja) 

? av 4755 
(81 av 7941) 

Ej bland träff 1-100. 
(Dokument med artikel) 

hushållningssällskap Skaraborg Ja  1 av 5038 Dokument med artikel 
jordbrukets mekanisering Ja 2 av 2735 Se ovan 
jordbrukets mekanisering Skaraborg Ja 1 av 7450 Se ovan 
jordbruksmekanisering Ja 2 av 2 Dokument med startsidan 
jordbruksmekanisering Skaraborg Ja 1 av 4764 Se ovan 
jordbrukshistoria Ja 5 av 14 Se ovan 
jordbrukshistoria Skaraborg Ja 1 av 4773 Se ovan 
agrarhistoria Ja 5 av 59 Dokument med artikel 
agrarhistoria Skaraborg Ja 1 av 4849 Se ovan 
landsbygdsutveckling  Vet ej ? av 1325 Ej bland träff 1-100. 
landsbygdsutveckling Skaraborg Ja 1 av 6055 Dokument med artikel 
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 1 av 2 Dokument med startsidan 
Hjortsäter Skaraborg Ja 1 av 4756 Dokument med källförteckningen 
Källa: http://www.altavista.com, april 2000 
                                                 

26 ALLT.com under rubriken "FAQ", 000302 http://www.allt.com/al/al_faq.htm 
27 Spamming är ett sätt att lura sökmotorerna så att webbsidan rankas högre. Det kan göras på olika sätt och 

söktjänster straffar spamming genom att exempelvis ta bort webbsidan ur deras index. Mer om detta kan man 
läsa på Danny Sullivans hemsida under rubriken "Search Engine Features For Webmasters", 991101 
http://searchenginewatch.com/webmasters/features.html 
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Enligt AltaVista kan man kontrollera indexeringen av en sida genom att använda 

metataggarna description och keywords. Dessa metataggar indexeras med upp till 1024 tecken 

(AltaVista 200028). Syftet med dem är att förse webbsidorna med synonymer respektive en 

beskrivning som syns i resultatlistan men de rankas inte högre. Dokumentets titel och de 

första raderna i dokumentets text är fortfarande mycket viktiga. Det innebär att en dåligt 

utformad webbsida inte rankas högre med hjälp av metataggar. Orsaken till att AltaVista inte 

ger metataggarna företräde är att de missbrukas genom spamming. För AltaVista är det 

sidornas verkliga innehåll som är betydelsefullt för indexeringen. AltaVista indexerar alla ord, 

på alla webbplatsens sidor och i den ordning som de kommer (AltaVista 200029). 

Att AltaVista stödjer metataggarna description och keywords visar sig främst i 

katalogposterna i resultatlistan. 

Fig. 9. Katalogpost AltaVista 

1. Skaraborgs läns hushållningssällskap  

En webbplats om Skaraborgs läns hushållningssällskap och dess betydelse för jordbrukets 
mekanisering 1930-1967, som innehåller en historisk översikt, ...  

URL: www.bibks.uu.se/80/index.htm  

Last modified on: 15-Mar-2000 - 2K bytes - in Swedish 

Dessutom var webbplatsen bland de första när sökningar gjordes på nyckelord som inte 

återfinns i dokumentens text, utan bara i metataggen keywords, som exempelvis Sällskapet 

Skaraborg, jordbrukshistoria och landsbygdsutveckling Skaraborg. Att AltaVista väljer att 

visa olika sidor från webbplatsen vid olika sökningar kan förklaras med att sökbegreppen 

förekommer både i metataggarna och i titel, rubriker och tidigt i dokumentens text. Så är fallet 

med det sista exemplet, Hjortsäter Skaraborg. Skaraborg återfinns i titeln och Hjortsäter 

(Gunnar) finns med som nummer två i källförteckningen. 

Jag har således i fallet AltaVista kunnat påverka indexeringen med hjälp av metataggar, 

en välutformad webbplats och en beskrivande dokumenttitel. Jag har fått träff både på de 

begrepp som återfinns i dokumenten och begrepp i keywords. 

                                                 
28 AltaVista under rubriken "Help", 000309 http://altavista.digital.com/av/content/addurl_meta.htm 
29 AltaVista under rubriken "Metatags", 000417  
wysiwyg://2/http://doc.altavista.com/adv_search/ast_haw_metatags.shtml 
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Evreka 

När registreringen gjordes av webbplatsen skedde det hos AltaVistas globala index, men när 

undersökningen gjordes i februari hade Evreka sagt upp sitt samarbete med AltaVista och bytt 

till FAST Search. När nyregistreringen gjordes så skedde det därför till FAST Searchs globala 

index, eftersom det inte gick att registrera direkt till Evrekas svenska index som fortfarande 

var under uppbyggnad. Det är dock i Evrekas svenska index som sökningarna har gjorts. 

Precis som i fallet med AltaVista följde jag Sullivans råd och anmälde de tre viktigaste 

sidorna. Det fick som resultat att ramen inte kom med. När jag nyregistrerade webbplatsen 

anmälde jag ramens containerdokument, men det fungerade inte. Däremot kommer övriga 

sidor upp i träfflistan (Se kommentarer i Tabell 14.). 

Tabell 14. Sökning 2, Evreka 

På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1, 2, 3, 4, 5 och 6 av 30 Citattecken gav färre träffar 

men samma rangordning. 
hushållningssällskap Ja 1, 2, 3, 4, 7 och 8 av 317  
Sällskap Vet ej ? av 10 822 Ej bland träff 1-100. 
Sällskapet Skaraborg Ja  11 och 14 av 47  
Skaraborg Vet ej ? av 3627 Ej bland träff 1-100. 

Trunkering gav samma 
resultat. 

hushållningssällskap Skaraborg Ja 1, 2, 3 och av 20  
jordbrukets mekanisering 
"jordbrukets mekanisering" 

Ja 
Ja 

1, 8, 11 av 44 
1 och 2 av 10 

 

jordbrukets mekanisering Skaraborg Ja 1 av 3 Dokument med artikel 
jordbruksmekanisering Ja 4 av 9 Dokument med källförteckning 
jordbruksmekanisering Skaraborg Ja 1 av 1 Se ovan 
jordbrukshistoria Nej 0 av 12  
jordbrukshistoria Skaraborg Nej 0 av 1  
agrarhistoria Ja 49 av 151 Dokument med artikel 
agrarhistoria Skaraborg Ja 1 av 2 Se ovan 
landsbygdsutveckling  Vet ej ? av 1181 Ej bland träff 1-100. 
landsbygdsutveckling Skaraborg Nej 0 av 17  
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 2, 3, 4, 5 och 6 av 6  
Hjortsäter Skaraborg Ja 1, 2 och 3 av 3  
Källa: http://www.evreka.se, mars 2000 

Evreka indexerar all text på en sida. Rangordningen av dokument hos denna söktjänst beror 

bland annat på hur många gånger de sökta orden förekommer på sidan, om de sökta orden 

finns i titeln och hur nära de står varandra på sidan. Metataggen description "styr vad som 
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visas i resultatlistan" (Evreka 00030130). Trots dessa uppgifter visade sig katalogposten inte 

innehålla den beskrivning som inkluderats i detta element. 

Fig. 10. Katalogpost Evreka 

4. Skaraborgs läns hushållningssällskap 

Hem | Artikel | Hushållningssällskapet | Litteratur | Länkar SKARABORGS LÄNS 
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP och dess betydelse för JORDBRUKETS MEKANISERING 1930-
1967 av Katarina Hjortsäter Hem | Artikel | Hushållningssällskapet | Litteratur | Länkar 

http://www.bibks.uu.se/80/index.htm - 20000112 - dok storlek: 1.8 kB - svenska 

Evreka väljer att visa flera sidor från samma webbplats och dessa sidors rangordning beror på 

de kriterier som anges ovan. Träff blev det på de nyckelord som återfinns någonstans i 

dokumenten. Exempelvis när sökning gjordes på jordbruksmekanisering blev det träff på 

dokumentet som innehåller käll- och litteraturförteckningen, därför att det finns en bok med 

titeln Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel (av Harald A:son Moberg). På samma 

sätt förhöll det sig med sökbegreppet agrarhistoria som gav en träff och det var på 

dokumentet som innehöll artikeln. Ordet återfinns i slutet av texten på den sidan och rankades 

förmodligen därför som nummer 49 i träfflistan. Däremot blev det ingen träff på 

jordbrukshistoria eller landsbygdsutveckling. Detta är begrepp som bara återfinns i 

metataggen keywords. 

Evreka visade sig inte stödja metadata. Sökningarna hos söktjänsten bygger på 

fritextsökningar vilket fungerar förhållandevis bra speciellt när ordet förekommer i titeln, ofta 

eller högt upp på en sida. Om ordet däremot finns långt ner i texten rankas sidan lågt. 

FAST Search 

Även den andra sökningen hos FAST Search gjordes i första hand med förvalet All the words, 

med undantag för två fall, Skaraborgs läns hushållningssällskap och jordbrukets 

mekanisering, där även sökning gjordes med förvalet The exact phrase. 

Fig. 11. Katalogpost FAST Search 

3 Skaraborgs läns hushållningssällskap  

Hem | Artikel | Hushållningssällskapet | Litteratur | Länkar SKARABORGS LÄNS 
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP och dess betydelse för JORDBRUKETS MEKANISERING 1930-
1967 av Katarina Hjortsäter Hem | Artikel | Hushållningssällskapet | Litteratur | Länkar  

http://www.bibks.uu.se/80/index.htm 

                                                 
30 Evreka under rubrikerna "Svar på vanliga frågor", 000301 http://www.evreka.com/q/help/help_faq.html 

och "Lägga till & ta bort sidor", 000301 http://www.evreka.com/q/help/help_addurl.html 
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Enligt FAST Search stöds metadata i form av Dublin Core (DC) (FAST Search & Transfer 

200031). Sökmotorn verkar dock inte stödja så kallad vanlig metadata som används i denna 

undersökning. Sökningar på nyckelord som endast återfinns i keywords har inte gett några 

träffar. Däremot har det blivit träff på övriga sökbegrepp som återfinns i dokumenttexten. 

Katalogpostens beskrivning motsvarar inte heller den som finns i description. Detta kan 

jämföras med Svesök som också stödjer DC, men som även klarar andra metadatascheman (se 

nedan). 

Tabell 15. Sökning 2, FAST Search 
På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 

Ja 
1, 2, 3, 4, 5 och 6 av 21 
1, 2, 3, 4, 5 och 6 av 37 

Sökning på exakt fras 
Sökning på alla ord 

hushållningssällskap Ja 1, 2, 4, 6 och 7 av 422  
Sällskap Vet ej ? av 18 885 Ej bland träff 1-100. 
Sällskapet Skaraborg Ja 13 och 18 av 81  
Skaraborg Vet ej ? av 7262 Ej bland träff 1-100. 
hushållningssällskap Skaraborg Ja 1, 2 och 3 av 25  
jordbrukets mekanisering Ja 

Ja 
2 och 3 av 17 
1 och 11 av 70 

Sökning på exakt fras 
Sökning på alla ord 

jordbrukets mekanisering Skaraborg Ja 1 av 3 Dokument med artikel 
jordbruksmekanisering Ja 5 av 11 Dokument med källor 
jordbruksmekanisering Skaraborg Ja 1 av 1 Se ovan 
jordbrukshistoria Nej 0 av 24  
jordbrukshistoria Skaraborg Nej 0 av 1  
agrarhistoria Ja 56 av 186 Dokument med artikel 
agrarhistoria Skaraborg Ja 1 av 2 Se ovan 
landsbygdsutveckling  Vet ej ? av 1634 Ej bland träff 1-100. 
landsbygdsutveckling Skaraborg Nej 0 av 29  
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 2, 3, 4, 5 och 7 av 13  
Hjortsäter Skaraborg Ja 2, 3 och 4 av 4  
Källa: http://www.alltheweb.com, april 2000 

Resultatet blev ändå acceptabelt. I de flesta fall återfinns relevanta webbsidor högt upp i 

träfflistan. En beskrivande dokumenttitel och en välutformad webbsida är av stor betydelse. 

Infoseek/Go 

Nyregistreringen inför den andra testsökningen gjordes hos både Go och svenska Infoseek. 

Sökningen gjordes på samma sätt som i första testsökningen, hos båda söktjänsterna. 

                                                 
31 FAST Search & Transfer under rubriken " FAST Corporate Search FAQs", 000420 

http://www.fast.no/fast.php3?d=support_faqs&c=intrsrch&h=5 
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Både Infoseek och Go stödjer metadata som description och keywords. Båda kan 

innehålla upp till 1024 tecken32. Särskilt viktigt är det att webbplatser med ramar innehåller 

dessa koder. Det är även till hjälp om dokumentet förses med noframes-elementet som 

innehåller text som helt och hållet beskriver webbplatsen, för att undvika problem. (Trots att 

jag inte tog hänsyn till detta vid första registreringen indexerades webbplatsen.) För att få hög 

rankning hos Go/Infoseek ska man använda metadatakoder som keywords och description, 

samt en beskrivande dokumenttitel och viktiga nyckelord och begrepp bland de första 200 

tecknen på sidan (Go 2000 och Infoseek 199833). I tabell 16 redovisas Infoseeks resultat till 

vänster om snedstrecket och Gos resultat till höger. 

Tabell 16. Sökning 2, Infoseek/Go 

På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja/Ja 1/2 av 680/4582  
hushållningssällskap Nej/Nej 0/0 av 11/39  
Sällskap Nej/Vet ej 0/? av 37/195  
Sällskapet Skaraborg Nej/Nej 0/0 av 0/0 Ingen träff 
Skaraborg Nej/Vet ej 0/? av 100/879  
hushållningssällskap Skaraborg Nej/Vet ej 0/? av 111/936  
jordbrukets mekanisering Nej/Vet ej 0/? av 90/597  
jordbrukets mekanisering Skaraborg Vet ej/ Vet ej ?/? av 190/1468  
jordbruksmekanisering Nej/Nej 0/0 av 0/1 Ingen träff hos Infoseek 
jordbruksmekanisering Skaraborg Nej/Vet ej 0/? av 100/884  
jordbrukshistoria Nej/Nej 0/0 av 0/2 Ingen träff hos Infoseek 
jordbrukshistoria Skaraborg Nej/Vet ej 0/ ? av 100/881  
agrarhistoria Nej/Nej 0/0 av 2/29  
agrarhistoria Skaraborg Nej/Vet ej 0/? av 102/926  
landsbygdsutveckling  Nej/Vet ej 0/? av 31/247  
landsbygdsutveckling Skaraborg Vet ej/Vet ej ?/? av 130/1122  
På upphovsman:    
Hjortsäter Nej/Nej 0/0 av 0/1 Ingen träff hos Infoseek 
Hjortsäter Skaraborg Nej/Nej 0/0 av 0/0 Ingen träff 
Källa: http://www.infoseek.com/Home?pg=Home.html&sv=SE&svx=INTL_IN_GO_FO_SE och 
http://www.go.com,  april 2000  

Sökningen gjordes sex veckor efter att sidan anmälts på nytt och gav bara resultat vid sökning 

på titeln. Det blev inga träffar på något av nyckelorden. Av datumen i katalogposten att döma 

så är det den sida som registrerades i januari som är sökbar i Infoseeks/Gos index. 

                                                 
32 Go under rubriken "Submitting Your Site Help", 000426 

http://www.go.com/Help/help.html?key=HELP_T00404_AddURLtips 
33 Go under rubriken "Submitting tips", 000119 http://www.go.com/AddUrl?pg=SubmitTips.html och 

Infoseek under rubriken "Lägga till en webbsida i Infoseek", 000309 
http://www.infoseek.com/Help?pg=meta_tag.html&sv=SE 
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Fig. 12. Katalogpost Infoseek/Go 

1. Skaraborgs läns hushållningssällskap 
Relevance: 100%  Date: 12 Jan 2000,  Size 0.3K,  http://www.bibks.uu.se/80/  
Find similar pages  |  Translate this page 

Om en webbsida inte har dykt upp i indexet efter sex veckor kan det betyda att den antingen 

inte har godkänts eller något fel uppstått vid registreringen. Webbadressen kan ha skrivits in 

på ett felaktigt sätt eller sökmotorn har inte kunnat få kontakt med webbservern och därmed 

har inte webbplatsen blivit tillgänglig. 

Northern Light 

Sökningen gjordes två gånger hos Northern Light, eftersom, av katalogposten att döma, 

indexet inte blivit uppdaterat. I katalogposten visades samma datum som i den första 

sökningen (01/12/2000). Resultatet hos Northern Light var också anmärkningsvärt dåligt. För 

att få träff på webbplatsens titel var söksträngen tvungen att kortas av, det vill säga trots att 

jag känner till dokumentets exakta titel var den inte sökbar. Sökningen gjordes därför om i 

början av maj, ca 7 veckor efter registreringen och resultatet förbättrades en aning. 

Tabell 17. Sökning 2, Northern Light 

På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap 
("Skaraborgs läns hushållningssällskap") 

Ja 
(Ja) 

1 av 24 
(1 av 15) 

 

hushållningssällskap Ja 23 av 149  
Sällskap Vet ej ? av 13 138  
Sällskapet Skaraborg Nej 0 av 69  
Skaraborg 
(Skaraborg*) 

Ja 
(Ja) 

73 av 9869 
(46 av 10 734) 

 

hushållningssällskap Skaraborg Ja 1 av 24  
jordbrukets mekanisering Nej 0 av 61  
jordbrukets mekanisering Skaraborg Nej 0 av 2  
jordbruksmekanisering Nej 0 av 9  
jordbruksmekanisering Skaraborg Nej 0 av 0  
jordbrukshistoria Nej 0 av 15  
jordbrukshistoria Skaraborg Nej 0 av0  
agrarhistoria Nej 0 av 39  
agrarhistoria Skaraborg Nej 0 av 11  
landsbygdsutveckling  Vet ej ? av 1352 Ej bland träff 1-100. 
landsbygdsutveckling Skaraborg Nej 0 av 24  
På upphovsman:    
Hjortsäter Nej 0 av 23  
Hjortsäter Skaraborg Nej 0 av 2  
Källa: http://www.northernlight.com, april 2000 
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Northern Lights sökrobot läser metataggar, men Northern Light använder dem inte för att 

skapa beskrivningar till katalogposten eller för att låta nyckelord i metataggarna ge hög 

rankning. Ett dokuments relevans bestäms av ett ords förekomst i dokumenttiteln och tidigt i 

dokumenttexten, samt hur ofta det förekommer i dokumentet. De mest relevanta dokumenten 

kommer först i resultatlistan och relevansen visas i procent i katalogposten (Northern Light 

200034). Beskrivningen i katalogposten består av titeln och de första 250 tecknen på själva 

webbplatsen. Vill man påverka beskrivningen måste ändringen ske i webbsidans innehåll 

(Northern Light 200035). 

Fig. 13. Katalogpost Northern Light 

1. Skaraborgs läns hushållningssäll...  
99% - Articles & General info: Denna webbplats innehåller: 03/14/2000 
Swedish site:  http:/ / www.bibks.uu.se/ 80/ innehall.htm 

I den andra sökningen var det nu möjligt att söka på titeln i sin helhet, trots att den fortfarande 

inte visas fullständigt. Träff blev det också på de nyckelord som återfinns i titeln när jag sökte 

på dem enskilt. Nyckelord som däremot förekom enbart i dokumenttexten gav ingen träff trots 

att Northern Light utnyttjar fritextindexering. Nyckelord i metataggarna fick inte heller några 

träffar. När jag sökte på jordbruksmekanisering fick jag träff på ett helt annat dokument som 

innehöll en litteraturlista där boken med titeln Jordbruksmekanisering i Sverige under tre 

sekel av Harald A:son Moberg fanns med. Jag fick emellertid inte träff på mitt eget dokument 

med samma bok listad i käll- och litteraturförteckning som i fallet med Evreka. 

Svesök 

Svesök stödjer metadataschemat Dublin Core (DC). Svesök menar att metadata gör att 

sidorna kommer högre upp i träfflistan och att de lättare hittas av sökrobotar på Internet. I 

deras ansökningsformulär kan man fylla i inte bara nyckelord och sammanfattning på max 

100 ord av sidan, utan flera andra typer av metadata. 

Fig. 14. Metadata i formatet Dublin Core genererat av Svesök 

<META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URL" CONTENT="http://www.bibks.se/80"> 

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Skaraborgs läns hushållningssällskap"> 

<META NAME="DC.Creator.PersonalName" CONTENT="Katarina Hjortsäter"> 

                                                 
34 Northern Light under rubriken "General FAQs", 000316 

http://www.northernlight.com/docs/gen_help_faq.html 
35 Northern Light under rubriken "General FAQs", 000503 

http://www.northernlight.com/docs/gen_help_faq_webmaster.html 
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<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Katarina Hjortsäter"> 

<META NAME="DC.Publisher.Address" CONTENT="katarina.hjortsater@spray.se"> 

<META NAME="DC.Subject" SCHEME="SAB" CONTENT="Hushållningssällskap"> 

<META NAME="DC.Subject" SCHEME="SAB" CONTENT="agrarhistoria"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Skaraborgs läns hushållningssällskap"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Skaraborg"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Sällskapet Skaraborg"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Sällskap"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="jordbrukets mekanisering"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="jordbruksmekanisering"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="jordbrukshistoria"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="landsbygdsutveckling"> 

<META NAME="DC.Description" CONTENT="Skaraborgs läns hushållningssällskap och dess 
betydelse för jordbrukets mekanisering 1930-1967, historisk översikt"> 

<META NAME="DC.Date.Modified" CONTENT="2000-03-14"> 

<META NAME="DC.Date.Created" CONTENT="1999-12-07"> 

<META NAME="DC.Type" CONTENT="Text.Homepage"> 

<META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html (.htm.html)"> 

<META NAME="DC.Language" SCHEME="ISO639-2" CONTENT="swe"> 

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Skaraborgs län"> 

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1930-1967"> 

Nyckelord är uppdelade i bundna ämnesord och fria. De bundna hämtas från Svenska 

ämnesord som är en allmän ämnesordslista som finns on-line (http://www.amnesord.kb.se). 

Den består till största delen av en reviderad sammanställning av det tryckta 

ämnesordsregistret till SAB-systemet och den kumulerade ämnesordslistan som funnits på 

KB:s webbsidor (Svesök 199936). Av de ord som jag valt ut som nyckelord var det bara 

agrarhistoria och Hushållningssällskap som stämde överens med Svenska ämnesord. Övriga 

skrevs i fältet för fria ämnesord. Svesök föreslog ämnesord som Skaraborgs län och Västra 

Götalands län för Skaraborg samt jordbruksmaskiner och lantbruksmaskiner för jordbrukets 

mekanisering, vilket hade varit tänkbart att anmäla, men då skulle det inte stämt överens med 

de nyckelord som jag anmält till övriga sökmotorer. Formuläret följer i stort sett Dublin Core 

och metataggar genereras automatiskt vid registreringen (se Fig. 14).  

Svesöks sökmotor erbjuder användaren fritext- och fältsökning. Vid sökning i fritext 

används relevansrankning för att de mest relevanta länkarna ska presenteras först. 

Metadatafälten är indelade i två grupper där dokument med träff i den första fältgruppen 

                                                 
36 Svesök under rubriken "Mer om Svenska ämnesord", 000504 http://www.amnesord.kb.se/mer.htm 
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rankas högre än träffar i den andra fältgruppen. Därefter rankas dokument med träff enbart i 

fritext. Inom varje grupp visas i första hand ämnessidor i Svesök, i andra hand länkar i 

söktjänstens katalog och i tredje hand länkar insamlade av roboten. Sammantaget innebär 

detta att dokument med träff i metadata rankas högre samt att dokument från Svesöks 

ämneskatalog rankas högre än dokument som hämtas av roboten (Svesök 199937). 

Tabell 18. Sökning 2, Svesök 

På nyckelord: Träff Rankning av antal träffar Kommentarer 
Skaraborgs läns hushållningssällskap Ja 1, 2 av 34  
hushållningssällskap Ja 2, 3 av 449  
Sällskap Vet ej ? av 15 915 Ej bland träff 1-100. 
Sällskapet Skaraborg Ja 1 av 71  
Skaraborg Vet ej ? av 7886 Ej bland träff 1-100. 
hushållningssällskap Skaraborg  Ja 1 av 15  
jordbrukets mekanisering Ja 1, 2 av 60  
jordbrukets mekanisering Skaraborg Ja 1 av 1  
jordbruksmekanisering Ja 1, 2 av 15  
jordbruksmekanisering Skaraborg Ja 1 av 1  
jordbrukshistoria Ja 1, 2 av 25  
jordbrukshistoria Skaraborg Ja 1 av 1  
agrarhistoria Ja 3, 6 av 202  
agrarhistoria Skaraborg Ja 1 av 2  
landsbygdsutveckling  Ja 4, 8 av 1569  
landsbygdsutveckling Skaraborg Ja 1 av 25  
På upphovsman:    
Hjortsäter Ja 1, 2 av 10  
Hjortsäter Skaraborg Ja 1 av 1  
Källa: http://www.svesok.kb.se, april 2000 

Det är inte bara DC-metadata som används vid fältsökning och relevansrankning utan även 

andra typer av metadata. Detta för att i så hög grad som möjligt utnyttja de metadata som 

överhuvudtaget finns i webbdokumenten som roboten samlat in (Ibid). Metadata från andra 

metadatascheman tas omhand genom att mappas till motsvarande DC-element. Detta 

bekräftas även av Catharina Melldahl (000404) på Svesök som menar att söktjänsten föredrar 

metadataschemat DC, men även klarar "vanlig" metadata. 

                                                 
37 Svesök under rubriken "Svesök - Teknisk beskrivning", 000420 

http://www.svesok.kb.se/info/tekspec.html 
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Fig. 15. Katalogpost Svesök 

2. Skaraborgs läns hushållningssällskap 

En webbplats om Skaraborgs läns hushållningssällskap och dess betydelse för jordbrukets 
mekanisering 1930-1967, som innehåller en historisk översikt, en artikel, en käll- och 
litteraturförteckning, samt länkar till relaterade webbplatser som Hushållningssällskapet 
Skaraborg, Hushållningssällskapets Förbund och Svenska Fergusonklubben Grålle. 

www.bibks.uu.se/80 

Alla nyckelord som lades in i både metataggen keywords och i Svesöks anmälningsformulär 

som fria ämnesord gav träff. När två nyckelord kombinerades blev det färre träffar. När 

sökbegreppet Skaraborg finns med som nyckelord behöver det inte trunkeras för att ge träff, 

som i den första sökningen (se ovan). Den beskrivning som återfinns i katalogposten 

motsvarar den text som skrevs i metataggen description. 

Den gamla sidan utan beskrivning ligger kvar hos Svesök. Därför har det blivit två träffar 

i vissa fall. 

Sammanfattning 

I andra omgången av min undersökning lades metadata till, i form av metataggarna keywords, 

description och author. Avsikten var att se om jag kunde påverka indexeringen och öka 

sökbarheten av webbplatsen. Sökningarna gjordes på dokumenttiteln, upphovsman och ett 

antal nyckelord eller kombinationer av dessa. Alla nyckelord återfanns i metataggen 

keywords. Ett stort antal återfanns även i dokumenttexten och/eller i description. Alla 

nyckelord visade sig inte vara bra. Sällskap och Skaraborg var inte tillräckligt specifika och 

gav alltför stora träffresultat. 

Resultatet av sökningarna varierade mycket beroende på att sökmotorerna fungerar olika. 

Förutom att de indexerar och rankar olika, stödjer de metadata olika. ALLT.com stödjer inte 

metadata alls. Evreka säger sig stödja description även om det inte gav något resultat i 

ovanstående undersökning. Northern Lights sökmotor läser metadata men de ger inte högre 

rankning. FAST Search stödjer metadatasystemet Dublin Core och verkar inte stödja de 

former av metadata som använts i denna undersökning. Svesök stödjer båda varianterna. 

AltaVista och Infoseek/Go stödjer metataggarna keywords och description. 

De absolut bästa resultaten fick jag hos AltaVista och Svesök. Hos AltaVista blev det 

relevanta träffar (bland de tio första) i 15 fall av 18, varav tio var första träffen. Hos Svesök 

blev det 16 relevanta träffar av 18, varav 13 var första träff. Evreka och FAST Search gav 

också ett ganska bra resultat. Båda hade tio relevanta träffar av 18, varav åtta som nummer ett 

i resultatlistan. Ingen av dessa båda sökmotorer har gett träff på nyckelorden som endast 
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återfinns i metataggen. Sämst resultat gav Northern Light, ALLT.com och Infoseek/Go. 

ALLT.com gav endast två träffar av 18 och det var endast en som rankades först i träfflistan. 

Northern Light hade också bara två relevanta träffar av 18 vilka båda två rankades som 

nummer ett. Infoseek/Go gav däremot träff endast på sökning på dokumenttiteln, detta på 

grund av att registreringen till andra omgången förmodligen misslyckats. 

En beskrivande dokumenttitel visade sig vara viktig i samtliga fall, samt väl placerade 

nyckelord. Metadata hade stor betydelse i de fall då metadata stöds. I AltaVistas och Svesöks 

fall kunde jag påverka beskrivningen i katalogposten med hjälp av metadata i form av 

description. Dessa två söktjänster gav även träff på de nyckelord som placerats enbart i 

metataggen keywords, till skillnad mot övriga sökmotorer som inte gav någon träff alls. 
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Avslutande diskussion 

Att hitta rätt information bland miljontals dokument på webben kan vara svårt. "Varför blir 

det så många irrelevanta träffar?", frågar sig användaren. Samtidigt ställer den som publicerat 

dokument i form av webbsidor frågan: "Varför kommer inte mina sidor först i resultatlistan?". 

Man kan konstatera att sökning och indexering är två sidor av samma mynt. För att återfinna 

elektroniska dokument på webben krävs att indexeringen gör det möjligt. Behovet av att 

ordna och strukturera all denna information är dessutom stort. Sökmotorerna fungerar helt 

klart på skiftande sätt och förändringar sker hela tiden. För att göra dokument på webben 

sökbara måste man ta hänsyn till många faktorer. 

Viktiga faktorer är registrering och utformning av en webbsida. Danny Sullivan ger ett 

antal råd för hur detta ska gå till för att ett bättre resultat ska uppnås. Han menar att 

registreringen av webbsidor bör utföras manuellt hos varje sökmotor, trots att det finns 

tjänster som gör detta automatiskt - vanligtvis mot avgift - i flera sökverktyg. Fördelen är att 

man själv har kontroll över vad som anmäls och kan upptäcka om det är några problem. Det 

är dessutom lärorikt eftersom man måste sätta sig in i hur varje enskild sökmotor fungerar. 

Det är emellertid oerhört tidsödande, eftersom ingen söktjänst är den andra lik och 

anmälningarna görs på olika sätt. Hjälpavsnitten i sin tur ser ut på olika vis och är många 

gånger svåra att förstå. Det kan bli mycket att sätta sig in i och hålla reda på. 

Enligt Sullivan bör man anmäla flera sidor från en och samma webbplats. Många 

sökmotorer tycker dock inte att det är nödvändigt eftersom deras robotar följer alla länkar från 

sidan som anmäls och indexerar övriga sidor. Vissa sökmotorer vill inte att man ska anmäla 

mer än en sida för att det blir för stor belastning på deras robot. Andra tycker helt enkelt att 

det är onödigt arbete. 

När det gäller en webbsidas utformning bör man tänka på ytterligare ett antal faktorer 

som dokumenttitel och nyckelord. Dokumenttiteln måste vara beskrivande. Den ska spegla 

webbsidornas innehåll och viktiga nyckelord bör återfinnas i den. Även nyckelorden ska 

spegla webbsidornas innehåll och bör vara så specifika som möjligt. Alltför generella 

nyckelord riskerar att generera en stor mängd träffar vid en sökning. Det erfor jag när jag 

valde ord som Sällskap och Skaraborg. En sökning på begreppet Sällskap gav inte bara träff 

på hushållningssällskap (som gärna kort benämns Sällskap) utan även på segelsällskap, 

litterära sällskap och så vidare. Begreppet Skaraborg gav i sin tur träffar på exempelvis 

tidningen Skaraborgs Läns Allehandas samtliga dokument. 

Nyckelordens placering tidigt i dokumenttexten är viktig, eftersom det har betydelse vid 
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både indexering och sökning. De ska dessutom vara tänkbara sökbegrepp. Hedman föreslår att 

man ska använda ämnesordsregister för att de ska vara maximalt förutsägbara. Idealet skulle 

vara om det fanns ämnesordslistor man kunde använda för alla söktjänster. Problemet är att 

man måste komma överens om vilka som ska gälla. Det är emellertid tidskrävande att sätta sig 

in i vilken tesaurus som används, om det används någon, eftersom det varierar från sökmotor 

till sökmotor. Den måste även vara tillgänglig på webben. Den enda söktjänst som använde 

sig av ett ämnesordsregister i den här undersökningen var Svesök, som använder Svenska 

ämnesord. Den är tillgänglig på söktjänstens webbsidor både vid registrering av och sökning 

efter webbdokument. 

Indexeringen är en annan mycket viktig faktor. Sökmotorer använder vanligtvis 

fritextindexering. Återvinningen av dokument baseras därmed också på fritextsökning. 

Fritextindexering görs automatiskt av robotar och är därför snabbt och billigt. Stora index 

genereras som innehåller många miljoner dokument, vilket i sin tur genererar många träffar 

vid en sökning. Det stora problemet med fritextindexering är att relevant information blandas 

med information i bisatser. Vanliga företeelser och sökord kan ge ett oöverskådligt antal 

irrelevanta träffar. Letar man exempelvis efter officiell information från Volvo i ett söksystem 

som indexerar allt, hittar man även en mängd privata hemsidor, gjorda av personer som säger 

sig äga en sådan bil, utöver de önskade träffarna. 

Metadata är ett sätt att strukturera, katalogisera dokument på webben. Med hjälp av 

metadata kan man förse dokument med fler nyckelord som inte finns i texten; synonymer och 

varianter av redan använda nyckelord. Dokument kan dessutom förses med en beskrivning 

som visas i katalogposten och som också kan innehålla nyckelord och synonymer. Problemet 

är att det görs av webbpubliceraren, och det kan vara svårt att veta hur man gör. Det kräver 

kunskap om klassifikation, det vill säga hur man plockar ut relevanta ämnesord som kan 

fungera som nyckelord när man söker efter dokumentet. Använder sökmotorn ett 

ämnesordsregister bör man ta hänsyn till det. I de fall då den inte gör det använder man fria 

ämnesord och de måste vara rätt anpassade. Å ena sidan blir det lätt komplicerat och 

tidskrävande, vilket kan få vem som helst att ge upp. Att låta professionella utföra arbetet 

skulle, å andra sidan, bli dyrt. Det skulle ta avsevärt mycket tid i anspråk eftersom det handlar 

om flera miljoner webbdokument om året som skulle förses med metadata. 

För metadata finns det flera system men ingen allenarådande standard. Dublin Core (DC) 

är en föreslagen standard som utvecklats genom internationellt samarbete och det sägs att 

söktjänster som stödjer metadata även klarar detta format. DC utvecklades (inte helt oväntat) 

ursprungligen inom sektorn för biblioteks- och informationsvetenskap och fokuserar på att 
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beskriva material, publicerat elektroniskt. De som stödjer DC, som exempelvis Svesök, har 

insett behovet av metadata och verkar för att det inte bara ska användas utan att någon form 

av lättanvänd standard tas fram. Fördelen är att de sökmotorer som stödjer metadata har 

förmågan att ranka webbsidorna med större precision. Metadata kan därmed öka 

återvinningen på webbdokumenten. 

Problemet är att metadata inte stöds av alla sökmotorer. Ett argument, som dessa 

sökmotorer för, är att man inte anser att informationen är tillförlitlig och att man vill skydda 

sina användare. Metadata kan missbrukas genom att dokument förses med samma nyckelord 

flera gånger eller information som är irrelevant - inte överensstämmer med dokumentets 

innehåll. Man pratar om så kallad spamming som går ut på att lura sökrobotarna. Ett 

motargument, som jag vill framhålla, är att man kan lura en sökrobot även utan metadata. Det 

går att göra det genom att exempelvis använda samma färg på texten som på dokumentets 

bakgrund. Texten blir då osynlig för användaren men synlig för sökroboten som läser koden. 

Eftersom metadata fortfarande är ganska nytt kan man räkna med att söktjänsternas 

inställning och utnyttjande av dem kommer att förändras. Jag tror, precis som Dempsey och 

Heery, att metadata kommer att få ökad betydelse och därför kommer fler sökmotorer stödja 

någon form av schema. Det är viktigt att veta vilka sökmotorer som använder metadata och 

hur. Det är speciellt viktigt att förse de sidor som innehåller tabeller, ramar och JavaScript etc. 

med metadata eftersom alla sökmotorer inte stödjer dessa webbtekniker. Dessutom placeras 

de vanligtvis först i ett dokument, och viktig information - som den egentliga dokumenttexten 

- hamnar långt ned på sidan och sökmotorn riskerar att missa den. 

I undersökningen som gjordes användes åtta sökmotorer, som alla fritextindexerar. 

Resultatet av sökningarna varierar mycket beroende på att sökmotorerna fungerar olika. 

Förutom att de indexerar och rankar olika, stödjer de metadata olika. AltaVista och 

Infoseek/Go stödjer metataggarna keywords och description. Evreka stödjer bara description. 

Northern Light sökmotor läser metadata men det innebär inte högre rankning. FAST Search 

och Svesök stödjer metadatasystemet Dublin Core. Svesök stödjer båda varianterna. 

ALLT.com stödjer inte metadata alls. 

Undersökningen gav ett varierande resultat. Det kan man konstatera genom att titta på hur 

olika träffresultaten blev, vilket även visar på hur olika sökmotorer faktiskt fungerar. I den 

första omgången var det egentligen bara AltaVista som gav ett fullt tillfredställande resultat. 

Det blev träffar på både dokumenttiteln, nyckelord och upphovsman. Resultatet hos 

Infoseek/Go och Northern Light var rent av dåligt. Hos övriga söktjänster blev resultatet 

överlag medelmåttigt. Träff på titeln blev det hos ALLT.com, FAST Search, Northern Light 



 58 

och Svesök. Sökning på upphovsman gav träffar hos Evreka, FAST Search, Infoseek/Go och 

Svesök. Resultatet hos Infoseek/Go var dåligt. Det blev en träff och det var på titeln. Det är 

nödvändigt att ta i beaktande att söktjänsten förmodligen endast hade registrerat webbplatsen 

men inte indexerat den när sökningen gjordes. Katalogposten visade därför den gamla 

webbsidan som fanns på samma URL. Ingen av söktjänsterna genererade en beskrivande 

katalogpost i det här skedet. Katalogposterna bestod vanligtvis av den text som återfanns på 

dokumentsidan. 

Tabell 19. Sammanställning av sökresultat 
 Antal träffar 

("Ja") i 
första 
sökningen 

Antal träffar 
bland de tio 
första i första 
sökningen 

Antal träffar 
som nummer 
ett i första 
sökningen 

Antal träffar 
("Ja") i 
andra 
sökningen 

Antal träffar 
bland de tio 
första i andra 
sökningen 

Antal träffar 
som nummer 
ett i andra 
sökningen 

ALLT.com 4 av 9 3 av 9 3 av 9 3 av 18 2 av 18 1 av 18 
AltaVista 9 av 9 9 av 9 6 av 9 15 av 18 15 av 18 10 av 18 
Evreka 5 av 9 5 av 9 3 av 9 12 av 18 10 av 18 8 av 18 
FAST Search* 5 av 12 5 av 12 4 av 12 14 av 20 12 av 20 8 av 20 
Infoseek/Go 1/1 av 9/9 1/1 av 9/9 1/1 av 9/9 1/1 av 18/18 1/1 av 18/18 1/1 av 18/18 
Northern Light 1 av 9 1 av 9 0 av 9 4 av 18 2 av 18 2 av 18 
Svesök 6 av 9 6 av 9 6 av 9 16 av 18 16 av 18 13 av 16 
* Sökning har gjorts både på exakt fras och alla ord. 

I den andra sökningen lades metadata till för att se om indexeringen kunde påverkas och 

därmed förbättra sökningarna. Resultaten förändrades något i jämförelse med första 

sökningen. Det bästa resultatet blev återigen hos AltaVista. Söktjänsten stödjer metataggarna 

keywords och description. Sökresultaten blev mycket bra både i första och andra sökningen. 

Med hjälp av metadata fick jag en beskrivning i katalogposten. Nyckelord som endast 

förekommer i metataggen gav träff. Enligt AltaVista stöds metataggarna endast vid 

indexering och de har ingen betydelse för rankningen. Men av undersökningen att döma 

rankades sökbegrepp som hushållningssällskap, jordbrukets mekanisering och Hjortsäter 

högre när de även fanns med i metataggen, i jämförelse med första sökningen. En beskrivande 

titel är också av stor betydelse eftersom webbsidan kom som nummer ett bland många tusen 

sidor. Särskilt bra resultat blev det vid kombination av flera nyckelord. AltaVista var tidigt en 

populär sökmotor som många använde. Sedan vände trenden. Det blev nästan fult att använda 

denna söktjänst när det fanns så många nya sökmotorer som ansågs vara bättre. Det kan 

tyckas lite orättvist. AltaVista visade sig ge bra resultat i både första och andra sökningen, det 

vill säga både med och utan metadata. AltaVista är helt enkelt en söktjänst som fungerar 

utmärkt vid generella sökningar i globala index. 

Näst bäst i den andra sökningen var Svesök. Söktjänsten stödjer Dublin Core men läser 
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även in "vanlig" metadata. Det blev träffar på alla nyckelord och resultatet blev ännu bättre 

om de kombinerades. Beskrivningen var den samma som i metataggen. En beskrivande 

dokumenttitel är också viktig. Svesök är den sökmotor som kommit längst när det gäller 

användandet av metadata. Det är den söktjänst som fungerar bäst när man vill söka efter 

svenska webbsidor. Här har man möjlighet att använda både metadata och ämnesordsregister 

vilket gör en mer specifik sökning möjlig även i enkel sökning. 

Hos Evreka och FAST Search blev resultatet i andra omgången naturligt nog ungefär 

detsamma. När det gäller användandet av metadata skiljer sig de båda söktjänsterna åt. FAST 

Search stödjer metadatasystemet Dublin Core, men verkar inte ha accepterat de former av 

"vanlig" metadata som använts i denna undersökning. Sökningarna genererade inte heller 

någon beskrivning i katalogposten. Evreka säger sig stödja metadata i form av description, 

men någon beskrivning i katalogposten skapades inte. Metataggen keywords däremot stödjer 

Evreka inte. Det blev inte heller några träffar på de nyckelord som endast återfanns i detta 

element, varken hos Evreka eller FAST Search. Nyckelordens placering och en beskrivande 

dokumenttitel blir desto viktigare och kan påverka återvinningsbarheten. 

ALLT.com och Northern Light fick ungefär samma resultat i den andra sökningen. Båda 

fritextindexerar och baserar sina sökningar på fritextsökningar. Hos ALLT.com blev resultatet 

ungefär detsamma i första och andra sökningen. Titeln visade sig viktig eftersom det blev 

första träff bland närmare 30 000 träffar i båda fallen. ALLT.com stödjer inte metadata vilket 

märktes eftersom beskrivning saknades i katalogposten och det blev inga träffar på de 

nyckelord som endast förekom i metataggen. Northern Lights sökrobot läser metataggarna 

men de har ingen relevans för rankningen. Det visade sig också att ingen beskrivning 

genererades. En beskrivande dokumenttitel är även här av stor betydelse liksom nyckelordens 

placering tidigt i dokumentet. Northern Lights förbättrade resultat kan bero på att sidan varit 

registrerad men inte indexerad i första sökningen. 

Infoseek/Go stödjer metataggarna keywords och description. Resultatet blev 

anmärkningsvärt dåligt. Problemet i det här fallet var förmodligen att indexeringstiden är 

längre än de sex veckor som anges. Ett annat alternativ kan vara att något gått fel vid själva 

registreringen eller indexeringen. Resultatet blev därför mycket dåligt i både första och andra 

sökningen. En beskrivande dokumenttitel visades sig dock ha viss effekt. 

 

Inledningsvis ställdes frågan om man kan basera precisa relevanta sökresultat på enbart 

fulltextsökningar, eller om metadata är nödvändigt för att göra elektroniska dokument 

sökbara? Utnyttjandet av automatiserade fritextindex för sökandet efter information har ökat 
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under senare år i samband med Internets ökade popularitet. Problemet är att söktjänster som 

bygger på så kallad fritextindexering har dålig precision när det gäller att hitta relevanta 

sökkriterier för varje dokument. 

Av undersökningen att döma kan man konstatera att fritextindexering fungerar i de fall 

användaren är skicklig och vet hur man använder sökverktyget, åtminstone om sökrymden 

kan avgränsas - hushållningssällskap är inget stort ämne på Internet. En välfungerande 

sökmotor som i fallet med AltaVista är också nödvändig. Undersökningen täcker förvisso 

inga komplexa sökningar. Att AltaVista hittar min webbplats innebär förmodligen inte att 

sökfunktionen är tillräcklig för att återvinna all typ av information.  

Det råder därför inget tvivel om att det finns ett behov av att strukturera informationen på 

webben bättre så att den i högre grad blir återvinningsbar. Detta kan göras med hjälp av 

metadata. Eftersom metadata som hjälpmedel vid katalogisering av webbdokument ännu 

ligger i sin linda, finns mycket utvecklingsarbete kvar att göra. Det är således inte den 

ultimata lösningen. Helt klart är att det även krävs en välutformad webbsida med en 

beskrivande dokumenttitel, viktiga nyckelord och begrepp som återfinns i dokumentets 

rubriker och tidigt i texten för att återvinningsbarheten ska bli hög. Nyttan av metadata är 

beroende av vilken typ av indexering sökmotorn använder. I fallet AltaVista blir resultatet av 

sökningen bra redan när endast fritextindexering används, men metadata medför en ytterligare 

fördel - katalogposterna i resultatlistorna är viktiga för att internetanvändaren ska kunna 

bedöma om en sidas innehåll är relevant, och metadata gör det möjligt att styra katalogpostens 

innehåll frikopplat från dokumentets egentliga text. I fallet Svesök blir skillnaden ännu större. 

Metadata har dessutom fördelen att göra dokument sökbara på ämnesord som inte 

förekommer i texten.  

Man kan konstatera att om dokument ska bli återvinningsbara för internetanvändaren, 

ligger mycket ansvar och arbete hos upphovsmannen. Det är många faktorer som måste tas i 

beaktande. Å ena sidan får inte en dåligt utformad sida hög rankning med hjälp av metadata. 

Å andra sidan är det till stor hjälp i de fall en sökmotor stödjer metadata. Därför är det 

eftersträvansvärt att ett system utvecklas som är lättanvänt och som dessutom accepteras av 

alla söktjänster. 

Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att det här är ett dynamiskt ämne. Det förändras 

hela tiden. Det upplevde jag under skrivandets gång. Sökmotorerna gjorde ändringar i form av 

gränssnittens utförande, informationen i hjälpavsnitten, byte av tekniker och uppdateringar av 

index för att nämna några. Det innebär att de resultat som jag har kommit fram till i den här 

undersökningen med största sannolikhet kommer ändras inom en mycket snar framtid.
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Sammanfattning 

I jakten på information söker alltfler bland de miljontals dokument som finns på webben. 

Dessvärre märker man snart att det inte alltid är så lätt att hitta relevant information. Träffarna 

blir många och webbdokument med vitt skilda innehåll blandas i resultatlistan. Det ligger 

både i användarens och upphovsmannens intresse att webbsidor återfinns snabbt och lätt. Hur 

gör man all denna information sökbar? För att göra elektroniska dokument återvinningsbara 

krävs att indexeringen gör det möjligt. Det är helt klart att det finns ett stort behov av att 

dokument på webben ordnas och struktureras. Indexering och sökning kan man säga är två 

sidor av samma mynt. 

Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att titta närmare på hur sökmotorer indexerar 

elektroniska dokument och om man kan påverka indexeringen och göra dokumenten sökbara 

med hjälp av metadata. Inledningsvis redogjordes för några centrala begrepp i samband med 

World Wide Web och informationsåtervinning, samt hur sökmotorerna fungerar och hur de 

indexerar, rankar och stödjer metadata. Därefter följde en undersökning där återvinning av en 

webbplats testades i åtta sökmotorer. Testsökningar gjordes både med och utan metadata. 

En väsentlig orsak till att resultaten vid sökningar ser olika ut är att söktjänsterna 

indexerar på olika sätt. Sökmotorer fritextindexerar vanligtvis, det vill säga indexerar 

automatiskt all text i dokumentet med hjälp av sökrobotar. Att förse elektroniska dokument 

med metadata är ett sätt att strukturera dem, så att de blir sökbara. Metadata kan användas för 

att beskriva, katalogisera elektroniska dokument för att sedan kunna återvinna dem. 

Problemet är att mängden av dokument på Internet är stor. Det skulle bli ett dyrt och 

omfattande arbete att förse alla dokument med metadata om det skulle utföras professionellt. 

Det finns inte heller någon standard och det finns mycket utvecklingsarbete kvar att göra. 

Sökmotorerna stödjer dessutom metadata på olika vis, en del stödjer inte metadata alls eller 

endast vissa former. 

Metadata är inte den ultimata lösningen utan det krävs också en välutformad webbsida 

som innehåller en beskrivande dokumenttitel, väl utvalda nyckelord och begrepp som 

återfinns i dokumentens rubriker och tidigt i texten för att återvinningsbarheten ska bli hög. 

Detta är faktorer som webbdokumentens upphovsman måste ta hänsyn till. Annars blir inte 

informationen tillgänglig för internetanvändaren. 
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Kommentar till uppsatsen och undersökningen 

I juni 2000 prövade jag än en gång att söka efter min webbplats i de olika sökmotorerna. 

Detta av ren nyfikenhets skull, för att se vad som hänt sedan den sista undersökningen gjordes 

ca en och en halv månad tidigare. Dessa resultat ligger således helt utanför uppsatsarbetet och 

undersökningen och denna kommentar är inkluderad av rena kuriosa. 

 

• ALLT.coms hemsida har, efter vårens arbete med byte av databas samt insamling av alla 

svenska webbsidor, även fått ett nytt utförande. Min webbplats hade indexerats på nytt 

den 20 maj. En sökning efter den, på dokumenttiteln, gav träffar med ranking ett, två och 

fyra. Nu hade även ramen indexerats, vilket var problemet tidigare i undersökningen. 

• Hos AltaVista kom webbsidan med index först i resultatlistan, om man söker på 

dokumenttiteln (exakt fras). Sedan kunde man klicka vidare för att få övriga webbsidor 

från webbplatsen listade. Ett snyggt och utrymmesbesparande sätt att redovisa 

träffresultat! 

• Evreka gav träff på alla webbplatsens sidor men fortfarande ingen beskrivning visas i 

katalogposten. 

• FAST.Search gav samma resultat som Evreka. Eftersom denna söktjänst säger sig stödja 

Dublin Core sökte jag på olika nyckelord men fick inget förbättrat resultat. 

• Go gav träff på dokumenttiteln, men ingen beskrivning visades i resultatlistan trots att Go 

säger sig stödja metadata i form av description och keywords. Det blev inget resultat vid 

sökning på exempelvis mitt efternamn. 

• Infoseek däremot gav sökningarna goda resultat. Katalogposten visade den beskrivning 

som finns i metataggen description. Även sökningar på olika nyckelord gav bra resultat!  

• Northern Light visade alla webbsidor vid sökning på dokumenttitel. När sökning gjordes 

på nyckelordet jordbruksmekanisering  kom webbsidan med käll- och 

litteraturförteckningen upp som nummer två av tio, något som jag efterlyste när 

undersökningen gjordes i början av maj. Däremot visades ingen beskrivning i 

katalogposten. 

• Svesök visade ett i princip oförändrat gott resultat, precis som AltaVista. 

 

Av denna ovetenskapliga undersökning kan man konstatera att framför allt Infoseek och 

Northern Light, som i april/maj visade upp ett mycket dåligt resultat, nu visade ett mycket 
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tillfredställande resultat. Dessa sökmotorer behövde helt enkelt betydligt längre tid på sig för 

indexeringen än vad som uppgivits. Övriga sökmotorer visades i stort sett samma resultat. 


