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Inledning

Vi genomgår just nu en utveckling som av vissa kännetecknas som lika
omvälvande som när Gutenberg uppfann tryckpressarna. Bara för några år
sedan var det självklart att en publikation var en traditionell tryckt skrift som
man kunde köpa eller låna via ett bibliotek. I dag blir det mer och mer vanligt
att publikationer finns i elektronisk form och är åtkomliga via den egna datorn.
Man kan sitta hemma vid sin egen dator och gratis ladda ned och skriva ut
publikationer. Information blir på många sätt mer lättåtkomlig. Nya kanaler för
informationsspridning har uppkommit. En webbplats kan fungera både som en
bokhandel och ett bibliotek. Det gäller bl.a. de statliga myndigheternas
webbplatser. Många myndigheter lägger ut en del av sina publikationer i
fulltext på webbplatsen. Syftet med min uppsats är att undersöka hur de
elektroniska publikationerna presenteras på några statliga myndigheters
webbplatser och vilka vägar det finns för användaren att hitta fram till
publikationerna.
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Bakgrund

IT inom statsförvaltningen
En mängd politiska initiativ har tagits för att främja utvecklingen mot en
förvaltning där alltmer service och alltfler tjänster tillhandahålls i elektronisk
form. Detta är en utveckling som startade i USA i början av 1990-talet och
snabbt spred sig vidare till EU-länderna.1 Man talar om Electronic
Government, förkortat EG. Genom EG vill man förenkla åtkomsten till
information och tjänster, öka kvaliteten på myndigheternas tjänster samt ge
medborgarna möjlighet till interaktion med myndigheter och demokratiska
institutioner.2 Utvecklingen mot en elektronisk förvaltning startade relativt
tidigt i Sverige. 1994 inrättades två organ som kom att bli viktiga för den
svenska utvecklingen; IT-kommissionen och Toppledarforum. IT-
kommissionen är en statlig kommitté som bl.a. fungerar som regeringens
rådgivare i IT-frågor. Toppledarforum, som har bedrivit en rad projekt inom
IT-området bestod av representanter från de största statliga verken.3 Ett av
Toppledarforums projekt resulterade i skapandet av portalen SverigeDirekt
som är en gemensam portal för samhällsinformation från stat, kommun och
landsting. SverigeDirekt startade sin verksamhet under hösten 1997.4

Statsmakten har bl.a. i flera propositioner och handlingsprogram tagit ut
kursen för den svenska IT-politiken. I den s.k. IT-propositionen från år 2000
fastslogs att Sverige skulle bli ett informationssamhälle för alla.5 Målet är en
statsförvaltning som är tillgänglig dygnet runt. Statskontoret anger i sin rapport
24-timmarsmyndighet − Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning
i medborgarnas tjänst hur man skall nå fram till denna s.k. 24-
timmarsmyndigheten. Man tänker sig att utvecklingen av myndigheternas
webbplatser kommer ske i fyra olika steg. Steg 1 innebär att webbplatsen

1 Grönlund, Åke, 2001a,”En introduktion till Electronic Government”, s. 31.
2 Grönlund, 2001a, s. 27.
3 Grönlund, 2001a, s. 40-41.
4 Utredningen om SverigeDirekt, SOU 2002:20, s. 9.
5 Ett informationssamhälle för alla, regeringens proposition 1999/2000:86.
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innehåller ”paketerad” information om myndigheten och dess tjänster. I steg 2
innehåller webbplatsen ”interaktiv” information om myndigheten och dess
tjänster. I steg 3 kan besökarna hämta och lämna personlig information via
webbplatsen. Steg 4, slutligen, uppfylls om man har en webbplats och
nätverksfunktioner för samverkan med andra myndigheter och samhälleliga
instanser. Utvecklingsstegen är tänkta att kompletteras med kvantitativa och
kvalitativa kvalifikationer som gör det möjligt att avgöra hur långt man har
kommit i utvecklingstrappan.6 Som en del av kvalifikationen ”kvantitet/kvalitet
i utbudet av allmäninformation” nämner man att det skall finnas ”En
elektronisk version av utgivna publikationer (rapporter, utredningar m.m.) samt
möjlighet för online-beställning av tryckta publikationer”7. I
handlingsprogrammet för 24-timmarsmyndigheten nämns också kravet på
gemensamma standarder och en gemensam informationsstruktur för att
möjliggöra överföringar av information mellan de olika myndigheterna.8 Här
nämner man bl.a. olika metadatastandarder. Informationsstruktur och märkning
av information är frågor som också tas upp i IT-kommissionens rapport Hur
blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige från år 2000 samt i Statskontorets
rapport En sammanhållen elektronisk förvaltning från 2002. I den senare
rapporten föreslår Statskontoret att en myndighet får ansvar för att besluta om
gemensamma regler för den elektroniska informationsutbudet inom den
elektroniska förvaltningen.9 När det gäller strukturering och märkning av
information så har Statskontoret i flera PM utrett en möjlig användning av
märkspråket XML. I mars år 2002 kom Statskontoret med en vägledning för
användandet av XML-teknik och metadata inom den offentliga förvaltningen.10

När det gäller allmänna riktlinjer för praktisk utformning av de statliga
myndigheternas webbplatser har det inte funnits några förutom de ganska
allmänt hållna kraven och rekommendationerna från Toppledarforum, som
utformades år 1996. Som minimikrav anger man att webbplatsen:

− är godkänd för publicering av den statliga myndigheten, kommunen eller landstinget.

− har uppgifter om när informationen senast uppdaterades.

6 24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst,
2000,  s. 46.
7 24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst,
2000, s. 48.
8 24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst,
2000, s. 59.
9 En sammanhållen elektronisk förvaltning, 2002, s. 15.
10 Vägledning: XML-teknik och metadata. Vägledningar för IT-området, 2002.
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− har länkar och innehåll som regelbundet kontrolleras.

− har en välkomstsida med en tydlig organisationsmarkering med logotyp eller
motsvarande och har uppgift om informationsansvarig med åtminstone en e-postadress
som klickbar länk.11

Dessutom rekommenderar man att webbplatsen:

− är publicerad under eget domännamn för att underlätta sökbarhet och förenkla
adressering vid flyttning, t.ex. från webb-hotell till egen server.

− är läsbar med så många webbläsare som möjligt.

− är utformad så att dokumentfilerna är så informativa att de ger träff vid automatisk
sökning.

− innehåller grunduppgifter om den utgivande organisationen, t.ex. officiell adress,
telefon- och faxnummer samt i förekommande fall e-postadress (myndighetsbrevlåda).

− uppger namn på kontaktperson för enskilt dokument.

− har resurssnåla bilder så att överföringen inte tar alltför lång tid, särskilt för förstasidan,
och att storleken på bilderna anges där det är befogat.

− innehåller sökfunktion som möjliggör sökning fritt efter ämne.

− inte innehåller tomma sidor eller sidor under konstruktion.

− har dels en länk från varje dokument till den egna förstasidan, dels en länk från den egna
förstasidan till den gemensamma ingångssidan.12

Vidare har man på SverigeDirekt tipsat om att användning av
metadatastandarden Dublin Core samt vissa metataggar i HTML leder till att
sidorna lättare hittas av SverigeDirekts sökmotor.13 Det är de riktlinjer som
fanns när jag genomförde den undersökning som ligger till grund för denna
uppsats (under februari–april 2002). I maj 2002 gav Statskontoret ut en
vägledning med rekommendationer och råd för offentliga webbplatser. Detta är

11 SverigeDirekt. Toppledarforums krav och rekommendationer,
http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/lanksamling/krav.asp, 2002-02-24.
12 SverigeDirekt. Toppledarforums krav och rekommendationer,
http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/lanksamling/krav.asp, 2002-02-24.
13 SverigeDirekt. För webbproducenter. Att märka sina webbsidor så att de hittas i SverigeDirekts
sökmotor, www.sverigedirekt.se/, 2001-05-11.
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en publikation på nästan hundra sidor med detaljerade råd och riktlinjer för hur
man skall kunna förverkliga de fyra stegen i utvecklingen mot 24-
timmarsmyndigheten.14

När det gäller medborgarnas användning av offentliga webbplatser
redovisas några siffror i den senaste lägesrapporten för 24-
timmarsmyndigheten. Under april månad år 2002 var 45 procent av alla
svenska Internetbesökare någon eller några gånger inne på en statlig
myndighets webbplats. Detta innebär en avsevärd ökning om man jämför med
siffrorna två år tidigare, 33 procent, och ett år tidigare 39 procent. Av detta drar
man slutsatsen att antalet besökare på myndigheternas webbplatser ökar
väsentligt mycket mer än det totala antalet webbesökare.15 Viktigt att påpeka i
detta sammanhang var att man mätte besöken under just april månad när många
utnyttjade möjligheten att lämna in sin deklaration via Internet. I samma studie
redovisas att kommunernas och landstingens webbplatser i april besöktes av 33
procent respektive 8 procent av de svenska Internetanvändarna.16 Man
konstaterar också att det finns tydliga olikheter i utnyttjandet av Internet som
går att knyta till ålder, kön, utbildningsbakgrund och inkomst. Internet
utnyttjas mer av män än av kvinnor och mer av högutbildade än av människor
med låg utbildning.17

Tidigare forskning
I mitt uppsatsarbete har jag kommit in på forskningsområden som berör ett
antal angränsande fält. Jag har läst publikationer som tar upp frågor om
webbplatsers utformning, elektronisk publicering, digitala bibliotek, IT och
demokrati, metadata och kunskapsorganisation. Jag kommer här att nämna
några arbeten som kan tjäna som bakgrund till min egen undersökning.

Det har gjorts många undersökningar som utvärderar webbplatser enligt
olika kriterier. Jag kommer att ta upp några undersökningar med inriktning på
den offentliga sektorn. 1999–2000 skrevs en magisteruppsats på
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som behandlade interaktion
och information på Göteborgs stadsdelsnämnders webbplatser.18

Webbplatserna bedöms enligt ett observationschema och ges poäng efter hur

14 24-timmarswebben. Rekommendationer och råd för 24-timmarsmyndighetens webbplats, 2002.
15 Utveckling av 24-timmarsmyndigheter − lägesrapport juni 2002, s. 7.
16  Utveckling av 24-timmarsmyndigheter − lägesrapport juni 2002, s. 28-29.
17 Utveckling av 24-timmarsmyndigheter − lägesrapport juni 2002, s. 29.
18 Halleröd, Nicklas, 2000,Elektronisk information på lokal nivå – en jämförande studie av
stadsdelsnämnder i Göteborg, http://www.argument.nu/edemokrati/index.htm, 2002-01-14.
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väl de uppfyller de av författaren uppställda kriterierna för användbarhet.
Författaren till uppsatsen, Nicklas Halleröd, kom bl.a. fram till att det rådde
stora skillnader mellan de olika webbplatserna samt att stadsdelsnämnderna
överlag var betydligt bättre på att erbjuda information än interaktion. Under
våren/sommaren när jag hade avslutat min egen undersökning kom två studier
som berör offentliga webbplatser. Jag nämner dem här trots att jag inte hade
läst dem när jag utformade min egen undersökning. Under vårterminen 2002
lade Hanna Aldén lade fram sin uppsats Statliga webbplatser − brister och
tillgångar ur ett kommunikationsperspektiv vid Institutionen för Informatik vid
Göteborgs universitet. 30 statliga myndigheters webbplatser studeras med
utgångspunkt från teorier kring webbdesign och kommunikation. Hon pekar på
brister och tillgångar på de statliga webbplatserna. Till bristerna hör texter som
inte är bearbetade för att läsas på skärmen, röriga förstasidor samt oklara
menysystem. Det hon ser som tillgångar är främst en god användning av
symboler samt god tillgång till databaser för informationssökning.19 I juni 2002
presenterade SKTF en stor undersökning av samtliga kommuners webbplatser.
Här ligger fokus på det man kallar elektronisk demokrati. Med elektronisk
demokrati menar man användning av informationsteknik för att underlätta,
bredda och fördjupa den demokratiska processen. 26 olika kriterier för
elektronisk demokrati har undersökts och dessa har delats upp mellan sådant
som berör ”Insyn och information” och sådant som berör ”Aktivt deltagande.”
Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan de olika
kommunerna. Kommunerna uppfyller i högre utsträckning kriterierna för
”Insyn och information” än kriterierna för ”Aktivt deltagande”. När det gäller
kriterierna för ”Aktivt deltagande” så kräver dessa ofta interaktiva tjänster
medan kriterierna för ”Insyn och information” till största utsträckningen rör sig
om ”enklare” statisk information, t.ex. publicerade protokoll och fullständiga
förtroendemannaregister.20 SKTF gjorde en liknande undersökning under år
2001. Jämförelserna med denna tidigare undersökning visar att inte särskilt
mycket har hänt med kommunernas webbplatser under denna tid.21

Åke Grönlund är lektor i informatik vid Umeå universitet. I flera
publikationer har han berört frågor kring elektronisk förvaltning och
elektronisk demokrati (Electronic Government). Han menar att det snarare är

19 Aldén, Hanna, 2002, Statliga webbplatser − brister och tillgångar ur ett kommunikationsperspektiv.
20 Hur står det till med e-demokratin? Om elektronisk demokrati i samtliga Sveriges kommuner och i
Stockholms och Göteborgs stadsdelar, 2002.
21 Hur står det till med e-demokratin? Om elektronisk demokrati i samtliga Sveriges kommuner och i
Stockholms och Göteborgs stadsdelar, 2002, s. 36.
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rationaliseringssträvanden än demokratiaspekten som ligger bakom
myndigheternas utveckling av elektroniska tjänster i Sverige.22

I en studie från Nya Zeeland diskuteras lämpliga kriterier för utvärdering
av statliga webbsidor. Författaren delar upp de olika kriterierna två
huvudgrupper som berör webbplatsens innehåll respektive dess
användarvänlighet. Vad som framhålls som speciellt viktigt är bl. a. anpassning
av texter till webbmediet, korrekt användning av metadata och ”uppdaterad”
information.23 Informationsarkitekten Eileen Quam redogör i en artikel i
Government Information Quarterly för utvärderingar av användning av
metadata på webbplatser som innehåller miljöinformation i Minnesota. En
viktig slutsats som presenteras i studien är att användningen av
metadatastandarden Dublin Core i kombination med en kontrollerad vokabulär
är värt besväret eftersom det leder till förbättrad sökbarhet.24

I min undersökning av elektroniska publikationer på statliga myndigheters
webbplatser testar jag i vilken mån de olika publikationerna går att återfinna
med hjälp av några olika sökmotorer. Jag har därför tyckt att det har varit
intressant att ta del av olika tester av sökmotorers effektivitet. Under
vårterminen 2002 kom flera uppsatser vid bibliotekshögskolan i Borås, där
man jämförde olika sökmotorers effektivitet. Johanna Andersson har gjort en
effektivitetsstudie av de tre sökmotorerna All the Web, Alta Vista och Google.
Hon konstaterar att enligt hennes undersökning så var Google den överlägset
mest effektiva sökmotorn av de tre. AltaVista hamnade på sista plats.25 I Lars
Jonsson utvärdering av söktjänsterna Google och Argos var det Google som
uppvisade de bästa resultaten.26 Även i en australiensisk studie från år 2000 där
tio sökmotorer testades fick Google de bästa resultaten.27

Ett antal magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap har
behandlat elektronisk publicering. Dessa uppsatser berör främst elektronisk
publicering inom den akademiska världen, bl.a. diskuteras frågor om forskares

22  Grönlund, Åke, 2001a,”En introduktion till Electronic Government”, s. 78.
23 Smith, Alastair G.,2001, “Applying Evaluation Criteria to New Zealand Government Websites”.
24 Quam, Eileen, 2001, ”Informing and Evaluating a Metadata Intiative: Usability and Metadata Studies
in Minesota´s Foundations Project”.
25Andersson, Johanna, 2002, All the Web, Alta Vista och Google. En effektivitetsstudie av tre söktjänster
på webben.
26 Jonsson, Lars, 2002, Söktjänster för akademiskt bruk. En utvärdering av Google och Argos med frågor
från en akademisk ämnesdisciplin.
27 Hawking, David, Craswell,Nick & Griffiths, Kathleen, Which Search Engine is Best at Finding Online
Services?, http://citeseer.nj.nec.com/rd/5560383%2C455030%2C1%2C0.25%2CDownload/http%3AqSq
qSqpigfish.vic.cmis.csiro.auqSq%7EnickcqSqpubsqSqwww10poster.pdf , 2002-07-11.
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attityder till elektronisk publicering och forskningsbibliotekens lämplighet som
förläggare. 28

I mitt teoretiska avsnitt behandlar jag det digitala bibliotekets uppbyggnad
och funktionalitet. Här har jag till stor del utgått från de två böckerna Digital
Libraries (2000) av William Y. Arms och From Gutenberg to the Global
Information Infrastructure (2000) av Christine L. Borgman. William Y. Arms,
som är professor i datavetenskap, ger i sin bok en överblick av de digitala
bibliotekens framväxt. Han resonera kring vad som skiljer digitala bibliotek
från andra typer av bibliotek och berör frågor om informationsåtervinning och
digital publicering. Jag har främst tagit fasta på de avsnitt i boken som
behandlar hur man utformar ett användarvänligt datasystem. I sin bok From
Gutenberg to the global information infrastructure analyserar Christine L.
Borgman frågor som berör nätverk och informationsspridning. Hon har själv
sin bakgrund i informationsvetenskapen, men hon försöker att analysera
frågorna ur ett så brett perspektiv som möjligt bl.a. genom att använda sig av
forskning från en mängd olika discipliner. Även hon berör frågor om de
digitala bibliotekens användarvänlighet och det är främst det avsnittet i boken
som jag har använt mig av i min uppsats.

28 Friberg, Anneli & Olson, Lisa, 1998, Elektronisk publicering av avhandlingar : en framtida uppgift för
forskningsbiblioteken?
Ring, Anna, 2001, Tryckt eller elektroniskt? Forskares attityder till elektronisk publicering av
vetenskapliga texter.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur statliga myndigheter tillgängliggör
sina elektroniska publikationer på Internet. De frågor jag vill försöka få svar på
är följande:

• Vilka vägar finns för att hitta de elektroniska publikationerna?

• Hur presenteras publikationerna på myndigheternas webbplatser?
(filformat, filstorlek etc.)

• Hur stor del av respektive myndighets publikationer finns
elektroniskt tillgängliga?

• Vad har myndigheterna för policy för webbpublicering?

• Vilken typ av metadata använder man?

• Finns samordning mellan de olika myndigheterna beträffande den
elektroniska publiceringen?

Jag har valt att fokusera på hur webbsidorna är konstruerade och vilka redskap
som finns i systemet för att hitta fram till publikationerna. Jag kommer med
några få undantag inte alls att beröra i vilken utsträckning som man verkligen
lyckas att nå ut med materialet till de tilltänkta användarna. Den aspekten hade
också varit intressant att belysa, men jag har ej funnit det vara möjligt inom
ramen för detta arbete.
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Teoretisk utgångspunkt

Begreppen elektronisk publikation och elektronisk
publicering

Enligt Nationalencyklopedin är elektronisk publicering ”utgivning eller
offentliggörande av material i elektronisk form, dvs. i en form som kräver
elektronisk apparatur för att läsaren/användaren skall kunna tillgodogöra sig
materialet.”29 Det som jag i denna uppsats kommer att beröra är publicering på
Internet. När man med hjälp av en server gör ett dokument tillgängligt på
Internet innebär detta att dokumentet blir publicerat.30 Framväxten av
elektronisk publicering och Internet har lett till att förutsättningarna för
publicering har ändrats. Det är idag relativt enkelt och billigt för vem som helst
att publicera sig på Internet. Vad som är en elektronisk publikation och vad
som kan anses som publicerat är dock inte alltid så lätt att avgöra. Det har bl.a.
diskuterats om olika mailinglistor är att betrakta som publikationer.31 Elaine
Svenonius beskriver de digitala resursernas karaktär som ostabila, dynamiska
och utan tydliga gränser. Hon skriver ”Documents with uncertain boundaries,
which are ongoing, continually growing, or replacing parts of themselves, have
identity problems”.32 Det låter ganska negativt. Man kan också se det som
något nyskapande som kommer att generera en helt ny typ av publikationer
som ej funnits tidigare. F. W. Lancaster beskriver utvecklingen av den
elektroniska publikationen i fyra olika steg:

1. Användande av datorer för att skapa konventionella tryckta
publikationer.

29 ”Elektronisk publicering”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=161055,  2002-01-22.
30 Hedberg, Sten,Metadata – Dublin Core: teori, praktik, utveckling och policy, http://dub.abm.uu.se/cgi-
bin/surf.cgi?id=42, 2002-01-03.
31 E-plikt : att säkra det elektroniska kulturarvet SOU 1998:111, s. 210.
32  Svenonius, Elaine, 2000,The intellectual foundation of information organization,  s. 13.
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2. Distribution av text i elektronisk form där den elektroniska versionen är
en exakt motsvarighet till en tryckt publikation.

3. En elektronisk publikation där ett visst mervärde har tillfogats t.ex.
sökbarhet och manipulerbarhet.

4. Skapande av en helt ny publikation som till fullo utnyttjar elektronikens
sanna kapacitet genom att tillföra t.ex. hypertext och hypermedia,
rörelse och bild.33

Elektronisk publikation som begrepp existerar knappast inom biblioteksvärlden
i Sverige. Här talar man istället om elektroniska resurser. En elektronisk resurs
är   ”….ett dokument eller en informationstjänst som gjorts tillgänglig i
maskinläsbar form.”34 Det förhåller sig annorlunda i vårt grannland Danmark.
Där använder man sig av begreppet netpublikationer. I danska statens riktlinjer
för elektroniska publikationer framgår det vad man menar med en
netpublikation. En netpublikation är, till skillnad från en webbsida, statisk och
avslutad. Den har en tydlig början och ett slut. Vidare skriver man att den skall
ha ett visst omfång. Man menar att en två-sidors broschyr inte bör räknas som
en publikation.35 I min uppsats kommer jag att använda mig av begreppet
elektronisk publikation på samma sätt som danskarna använder
netpublikationer. Innan jag startade arbetet med min uppsats hade jag genom
en översiktlig genomgång av ett antal statliga myndigheters webbplatser
konstaterat att man använder sig av benämningen publikationer för såväl
tryckta som elektroniska dokument.

Sverige och Danmark har valt två olika vägar när det gäller att behandla
elektroniska publikationer. I Danmark omfattas ovannämnda netpublikationer
av pliktexemplarslagen. På webbplatsen för pliktleveranser finns preciserat
vilka typer av elektroniska dokument som skall anmälas.36 Databaser vanliga
hemsidor m.m. som uppdateras ofta och ständigt förändras skall inte

33 Lancaster, F.W., 1995, ”The Evolution of Electronic Publishing”, s. 518 f.
34 Hedberg, Sten, Metadata – Dublin Core: teori, praktik, utveckling och policy.” Inledning: bakgrund-
viktiga begrepp”,
http://dub.abm.uu.se/cgi-bin/surf.cgi?id=42, 2002-01-03.
35  IT- og Telestyrelsen .Om netpublikationer,
http://www.netsteder.dk/netpublikationer.html, 2002-07-11.
36 Pligtavlevering, Netpublikationer. http://www.pligtaflevering.dk/aflevering/netptemp.htm,  2002-07-
13.
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rapporteras. I Sverige ingår webbpublicering inte i pliktexemplarslagen.37 I
Sverige samlas elektroniskt material in genom ett projekt kallat Kulturarw3.
Det är dock inte heltäckande, bl.a. omfattar det inte lösenordsskyddat material.
Därför har Kungliga biblioteket börjat teckna avtal med myndigheter och
förlag för att få in elektroniska leveranser.38

Digitala bibliotek
Om man tittar på den del av myndigheternas webbplatser som presenterar
publikationer i fulltext så har de mycket gemensamt med ett vanligt bibliotek.
Också här handlar det om att tillhandahålla en stor mängd publikationer och på
olika sätt göra dem sökbara. Man kan även se myndighetens webbplats i stort
som ett slags digitala bibliotek som tillgängliggör en mängd olika
informationsresurser. I min uppsats kommer jag dock främst att inrikta mig på
den del av webbplatsen som har de största likheterna med biblioteket dvs. där
de elektroniska publikationerna presenteras.

Vad är då ett digitalt bibliotek? William Y. Arms, som är professor i
datavetenskap, ger i boken Digital Libraries följande förklaring: ”An informal
definition of a digital library is a managed collection of information, with
associated services, where the information is stored in digital formats and
accessible over a network.”39 Vad som gör det till ett bibliotek är att det är en
samling av resurser och att den är utvald och ordnad. Det finns en mängd olika
definitioner av begreppet det digitala biblioteket. Enligt Christine L. Borgman
kan man gruppera dessa definitioner kring två huvudteman. Antingen betonar
man servicefunktionen och man ser det digitala biblioteket i första hand som en
organisation eller institution som erbjuder informationstjänster i digital form.
Det är ett synsätt som är vanligt bland bibliotekarier. Det andra perspektivet,
som är vanligt bland forskare inom bl.a. datavetenskap, innebär att man
fokuserar på bibliotekets innehåll och hur det skall ordnas för att uppfylla sin
målgrupps behov.40 I min fortsatta beskrivning av det digitala biblioteket
kommer jag att inrikta mig på den senare aspekten. Vad jag vill undersöka är
hur man gör en digital samling tillgänglig för en grupp användare. Detta
inbegriper frågor som rör såväl design av användargränssnitt som utformning
av system för informationssökning. Ett begrepp som så gott som alltid dyker

37 Kungliga biblioteket. ISBN och pliktexemplar av nätpublikationer, http://www.kb.se/isbn/natpubl.htm
2002-07-13.
38  Larsson, Boel, Inlägg på Biblist, 2002-07-17.
39 Arms, William Y., 2000, Digital Libraries, s. 2.
40 Borgman, Christine L., 2000, From Gutenberg to the Global Information Infrastructure, s. 35.
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upp i dessa sammanhang är det engelska begreppet ”usability” som på svenska
brukar översättas som användbarhet. Jakob Nielsen är en av dem som har
utvecklat tankar om hur ett användbart system skall vara beskaffat. Hans fem
kriterier för användbarhet är: lätt att lära, effektivt, lätt att komma ihåg, få fel
samt användartillfredställelse.41 Den teoretiska grunden till
användbarhetsstudier brukar hämtas från MDI dvs. Människa-Dator-
Interaktion. Inom detta ämne studeras hur människor och datorer samspelar
och hur detta samspel kan förbättras.42 William Y. Arms har i sin bok Digital
Libraries med ett kapitel som handlar om användargränssnitt och
användbarhet. Arms nämner att det pågår omfattande forskning inom detta fält
inom en mängd ämnen och ur en mängd olika aspekter. Han nöjer sig enligt
egen utsago med att angripa dessa frågor ur en mer modest och
verklighetsförankrad aspekt. Han vill koncentrera sig på metoder som används
i dag.43 Arms menar att i diskussionen kring användbarhet så fokuserar man
ofta alltför ensidigt på designen av användargränssnittet. Man koncentrerar sig
på det som berör kontakten mellan användaren och datorn, men glömmer bort
funktionerna bakom gränssnittet. Han skriver:

...usability is a property of the entire system. All the components of a digital library must
work together smoothly to make the library effective and convenient for patrons, for
librarians, and for systems administrators. 44

Figur. 1 visar en modell som är hämtad från Arms. Den beskriver de olika
komponenter som behövs för att utforma ett användbart datasystem. Arms
beskriver det så att användargränssnittet är skapat kring ett begrepp eller ett
koncept som beskriver hur systemet skall användas. Som exempel på sådana
begrepp nämner han skrivbordsliknelsen. Idag har i stort sett alla persondatorer
ett gränssnitt som är uppbyggt som ett skrivbord med mappar och dokument.
Han menar att digitala bibliotek ofta är uppbyggda av många olika
begreppsmodeller. I mitt arbete kommer jag inte närmare att gå in på de olika
digitala bibliotekens begreppsmodeller. Jag kommer istället att ta fasta på hans
beskrivning av de olika komponenter som behövs för att åstadkomma ett
funktionellt system. I min fortsatta framställning kommer jag att utgå från de
tre översta lagren som han beskriver i sin modell: användargränssnitt,

41 Nielsen, Jakob, 1993, Usability Engineering, s. 26.
42 Battleson, Brenda & Booth, Austin & Weintrop, Jane, 2001, ”Usability Testing of an Academic
Library Web Site: A Case Study”, s. 188.
43  Arms, 2000, s. 143.
44 Arms, 2000, s. 144.
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funktionell design, data och metadata. Vad beträffar det tredje lagret kommer
jag endast betrakta aspekten som berör metadata. Det fjärde lagret, datasystem
och nätverk, kommer jag inte närmare att gå in på. Det uppfattar jag som en i
första hand teknisk funktion som ligger utanför ramen för denna uppsats.

Figur 1. Modell som beskriver olika komponenter som behövs för att utforma
ett användarvänligt datasystem (modellen hämtad från ”Digital Libraries” av
William Y. Arms s. 144)
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 Användargränssnitt
Den svenska datatermgruppen förklarar termen användargränssnitt så här:
”Användargränssnitt, eng. user interface, kallas det gränssnitt som möjliggör
kommunikation mellan människa och dator och utgörs bl.a. av det man ser på
bildskärmen.”45 Som exempel på viktiga komponenter i ett användargränssnitt
nämner Arms bl.a. färger, logotyper, teckensnitt menyer och knappar.46 En
mängd olika ”checklistor” har utformats för hur ett bra användargränssnitt skall
utformas.47 En person som ofta nämns i dessa sammanhang är amerikanen
Jakob Nielsen. Han har gett ut flera böcker som innehåller praktiska råd om
webbplatsers utformning. Han har också en egen webbplats där han diskuterar
bra webbutformning, http://www.useit.com. Nielsen förespråkar enkelhet. Han
menar att en stram och sober design underlättar informationssökning och ökar
trovärdigheten. ”Tunga” sidor med mycket grafik gör ofta att besökaren
tröttnar och surfar vidare innan sidan laddats ner. Han avråder från användning
av ramar och menar att man ska använda traditionella färger för länkarna.
Vidare understryker han betydelsen av korta texter, eftersom de flesta undviker
att läsa långa texter på skärmen. Dessa och flera andra råd ger Nielsen i sin bok

45 Svenska datatermgruppens webbplats. Användargränssnitt,
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a77,  2002-12-29.
46 Arms, 2000, s. 145.
47Zhang, Ping & von Dran, Gisela M., ”Satisfiers and Dissatisfiers: a Two-Factor Model form Website
Design and Evaluation”, s. 1253.
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Användbar webbdesign.48 I sina böcker berör Nielsen också aspekter som
snarast kan sägas höra hemma inom nästa avsnitt; den funktionella designen.

 Funktionell design
Den funktionella designen har till uppgift att tydliggöra för användarna vilka
funktioner som finns tillgängliga. Exempel på sådana funktioner är att välja ut
delar av ett digitalt objekt, söka i en lista och sortera resultatet samt att
förändra ett objekt som visas på skärmen.49 I min tolkning har den funktionella
designen mycket gemensamt med vad som ofta brukar betecknas som
informationsarkitektur. Detta är visserligen inte något entydigt begrepp, men
betecknar ofta arbetet med att strukturera informationen på en webbplats. Att
förse informationen med metadata kan också räknas till
informationsarkitekturen och det kommer att behandlas nedan. Både den
funktionella designen och metadata hör ihop med systemet för
informationsåtervinning. En viktig del av den funktionella designen är att
utforma system för sökning och återvinning av information på webbplatsen.
Man kan säga att det finns två huvudsakliga metoder för sökning på en
webbplats; sökning via en sökmotor och sökning genom att navigera sig fram
genom webbplatsens struktur.

Sökning
Det finns många olika typer av sökmotorer på marknaden. I bästa fall finns det
en sökhjälp på webbplatsen som förklara hur just denna webbplats sökmotor
fungerar. Det vanligaste är att man söker på fritext. Man skriver in ett eller
flera sökord i ett sökformulär. Sökmotorn går igenom sitt index och ger träff på
dokument som innehåller de eftersökta orden. Sökmotorernas index är
uppbyggda genom att betydelsebärande ord har insamlats från webbsidornas
titlar, metadata och fulltext.50 Olika sökmotorer rankar sina träffar på olika sätt.
Rent allmänt kan man säga att det har betydelse för rankingen hur ofta ett ord
förekommer och var i dokumentet det förekommer51. I många sökmotorer kan
man använda sig av Booleska operatorer. Man kan då bygga upp en söksträng

48 Nielsen, Jakob, 2001, Användbar webbdesign,  s. 46, 62, 92, 101.
49 Arms, 2000, s. 145.
50 Jonsby, Eva. Informationssökning: introduktion till sökverktyg, Rubrik: ”sökmotorer – automatiserade
söktjänster”, Kursmaterial till distanskursen Internet för ABM, http://dub.abm.uu.se/cgi-
bin/surf.cgi?id=127 , 2002-01-03.
51 Sullivan, Danny, How Search Engines Rank Web Pages. Stycke: ”Location, Location, Location…and
Frequency, http://searchenginewatch.com/webmasters/rank.html, 2002-03-18.
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med hjälp av operatorerna AND, OR och NOT.52 Vissa söktjänster erbjuder
fältsökning. Detta gäller t.ex. den svenska söktjänsten Svesök.53 Här har man
bl.a. möjlighet att ange om det eftersökta ordet skall finnas i titelfältet,
författarfältet eller som ämnesord. Detta ger möjlighet till sökning med större
precision. Det förutsätter dock att de informationsresurserna har försetts med
metadata (mer härom nedan).

Direkt sökning med en sökmotor lämpar sig bäst när man när man på
förhand vet ungefär vad man letar efter. Man kanske känner till titel, författare
eller ämne. När man letar efter något som man på förhand vet att det existerar
kallas det ”known-item” sökning.54

Browsing
Motsatsen till ”known-item” sökning brukar kallas browsing.55 Man ”bläddrar”
eller ”skannar” sig genom en viss mängd information på ett mer eller mindre
systematiskt sätt. På traditionella bibliotek underlättas browsing av att
böckerna har placerats i ämnesordning.56 På en webbplats underlättas browsing
av att webbplatsen har en tydlig och logisk struktur. Genom att navigera sig
genom strukturen på webbplatsen kan man gradvis ”ringa in” ämnet man är ute
efter. Browsing underlättas av att liknande saker har förts samman. Många
webbplatser har ett hierarkiskt ordnat menysystem. Man går från bredare
kategorier till mer precisa begrepp. Ett ofta anfört exempel är
webbkatalogtjänsten Yahoo.57 Här är länkarna är klassificerade i enkla
ämneskategorier. Man följer inte något etablerat klassifikationssystem utan har
skapats sina egna ämneskategorier. Det är inte särskilt vanligt att webbplatsers
länkar är ordnade enligt ett etablerat klassifikationssystem men det
förekommer. Exempel på det är BULB LINK, http://bubl.ac.uk/link/, som
klassificerar sina länkar enligt Dewey Decimal Classification.

Christine L. Borgman framhåller fördelarna med browsing i sin bok From
Gutenberg to the Global Information Infrastructure. Hon påpekar att browsing
och navigation är ett naturligt sätt för oss människor att bygga på vår kunskap.
Det baserar sig på att människor lär sig genom att addera nya erfarenheter till
tidigare kunskaper. Det är lättare att känna igen information som man får

52 Sullivan, Danny ,  Search engine features for webmasters,
http://searchenginewatch.com/webmasters/features.html, 2002-03-18.
53 Svesök , http://www.svesok.kb.se/search/, 2003-04-14.
54 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, Organizing knowledge, s. 104.
55 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, s. 104.
56 Arms, 2000, s. 187.
57 Arms, 2000, s. 187.
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presenterad för sig än att själv frammana den från minnet. Hon menar dock att
browsing och navigation inte är direkta substitut för frågebaserad sökning.
Browsing passar bäst för mindre fokuserade samlingar. I stora mångskiftande
samlingar kan valmöjligheterna bli överväldigande.58 Christine L. Borgman
framhåller att mer forskning behövs för att komma fram till när browsing och
navigering är den mest effektiva sökmetoden samt identifiera metoder för att
underlätta och bygga på ett naturligt sökbeteende.59 För de som ansvarar för
webbplatsens funktionella design är det en viktig uppgift att skapa bra
startpunkter för browsing

Tesaurer och ämnesordslistor
Språket är av avgörande betydelse för alla system för informationsåtervinning.
Ett problem som alltid återkommer är att människor använder olika ord för
samma begrepp. Experter inom ett område använder ofta en speciell vokabulär
som inte ingår i det gängse språkbruket bland människor utanför
expertgruppen. Detta kan medföra stora svårigheter vid sökningar. Det gäller
främst vid direkt sökning där man ofta måste man göra många sökningar för att
identifiera alla möjligheter. Önskvärt vore naturligtvis någon slag automatisk
”mapping” mellan olika termer. Detta kan dock vara besvärligt eftersom ord
betyder olika i olika sammanhang.60 Inom ett informationssystem används ofta
en kontrollerad vokabulär i form av en tesaurus eller en alfabetisk lista över
godkända termer. Det kan vara en god service till användaren av webbplatsen
att erbjuda sökningar med utgångspunkt från en tesaurus eller ämnesordslista.
Man kan göra som på den engelska ämnesportalen SOSIG, där man via
frisökning i den elektroniska tesauren kan få reda på vilka ämnesord som är
godkända och används i systemet, se figur 2. Den svenska motsvarigheten
SamWebb har lagt en länk till sin ämnesordslista intill fältet för ämnessökning,
vilket gör att man får hjälp att hitta godkända ord genom att bläddra igenom
ämnesordslistan, se figur 3.

58 Borgman, Christine L., 2000, From Gutenberg to the global information infrastructure, s. 158.
59 Borgman, Christine L., 2000, s.158-159.
60 Borgman, Christine L., 2000, s. 136.
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Figur 2. Sökformulär för sökning i elektronisk tesaur på ämnesportalen SOSIG
http://www.sosig.ac.uk/roads/cgi-bin/thesaurus.pl.
Skärmdump 2003-01-20

Figur 3. Sökformulär på ämnesportalen SamWebb
http://www.ub.gu.se/samwebb/search.html, Skärmdump 2003-01-20

 Metadata
För att ett informationssystem skall fungera måste informationen struktureras.
Ett sätt att strukturera informationen är att förse den med metadata. Begreppet
metadata brukar översättas med ”data om data”. Metadata fungerar som ett
surrogat för själva objektet och innehåller olika uppgifter som karaktäriserar
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objektet.61 Lorcan Dempsey and Rachel Heery uttrycker det så här: ”metadata
is data associated with objects which relieves their potential users of having to
have full advance knowledge of their existence or characteristics.”62 Metadata
kan vara fristående eller inbäddad. Ett biblioteks katalog utgör exempel på
fristående data. Metadata i HTML-dokument är inbäddad och ligger i själva
dokumentet.

MARC, Dublin Core och HTML META
I bibliotekssammanhang är MARC-formatet det förhärskande. MARC, som
står för Machine Readable Cataloging, utvecklades för tryckt material på 1960-
talet. Det baserar sig på de anglo-amerikanska katalogiseringsreglerna som har
använts i bibliotekssammanhang sedan länge.63 Idag används MARC-formatet
även för att katalogisera elektroniskt material. MARC-formatet är ett rikt
strukturerat format som kräver ingående kännedom om regler för bibliografisk
beskrivning.64 Lorcan Dempsey och Rachel Heery har i en rapport delat upp
olika metadataformat i tre grupper beroende på deras komplexitet. MARC
formatet hör till den tredje gruppen, som består av fullödiga, i detalj utarbetade
system. Den första gruppen omfattar enkla, relativt ostrukturerad data, som i
huvudsak utvinns automatiskt genom fulltextindexering. Här får hela
dokumentet eller den inledande meningen fungera som en metadatapost.
Mellan de enkla och mer komplicerade formaten återfinns grupp 2, som bl.a.
omfattar Dublin Core. 65 Detta format har bl.a. tillkommit för att det skall vara
lätt att använda. Skaparen av webbdokumentet skall själv kunna lägga till
metadata utan att ha specialistkunskaper. The Dublin Core Metadata Element
Set består av 15 olika element som kan infogas i webbsidor med hjälp av
HTML-taggar. De olika elementen är Title, Creator, Subject, Description,
Publisher, Contributor, Date, Format, Type, Identifier, Source, Language,
Relation, Coverage och Rights. Varje element kan byggas ut med s.k.
kvalificerare som ytterligare preciserar eller förfinar betydelsen av ett element66

61 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, Organizing knowledge, s. 46.
62 Dempsey, Lorcan & Heery, 1997, Rachel, Specification for resource description methods,
s. 2.
63 Borgman, 2000, s. 72.
64 Hakala, Juha,  The Nordic metadata projekt. Final report. Rubrik: ”An overview of the Dublin Core
metadata element set” http://www.lib.helsinki.fi/meta/nmfinal.htm, 2002-03-14.
65 Dempsey, Lorcan och Heery, 1997, Rachel, Specification for resource description methods, s. 8.
66 Kungliga biblioteket. BUS sidor om metadata. Rubrik: ”Vad är Dublin Core?”
http://www.kb.se/Bus/Metadata/dc/default.htm, 2003-02-02.
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Dempsey och Heerey tar i sin sammanställning inte upp HTML META. Det är
den typ av metadata som är den vanligaste på webben idag. Det är ett enkelt
format som ligger någonstans mellan grupp 1 och grupp 2 om man följer
Dempseys och Heereys indelning. Metainformationen syns inte direkt på
webbsidan utan ligger inbäddad i koden. De vanligaste metataggarna är
description och keywords. I description-taggen lägger man in en kort
beskrivning av dokumentet. I keywords lägger man in nyckelord som
karaktäriserar dokumentet. Nackdelarna med HTML data är bl.a. att den inte är
standardiserad och att den ger en alltför ytlig beskrivning av dokumenten.67

Användningen av metadata gör att man kan öka precisionen vid sökningar.
Använder man rikt strukturerad metadata så gör man det möjligt att söka på
olika fält, t.ex. författare och titel. Tyvärr är det inte många av de kommersiella
sökmotorerna som stöder metadata. Från biblioteksvärlden har man i flera år
förordat användning av Dublin Core för webbresurser. Sett i ett större
sammanhang så har spridningen av Dublin Core inte kommit särskilt långt.
Formatet börjar dock vinna terräng inom mer begränsade sammanhang, t.ex.
inom myndigheter och utbildningsinstitutioner. I Sverige så används,
Dublin Core t.ex. på webbportalerna SvenskaMiljönätet
(http://smn.environ.se),Studera.nu(http://studera.nu) och Rättskällan(http://ww
w.sub.su.se/rattskallan/). Vid Uppsala universitet har man ett system där alla
elektroniska utgivna avhandlingar skall märkas med Dublin Core av författarna
själva.68

XML och den semantiska webben
Den stora mängden dokument på Internet och sökmotorernas svårighet att söka
fram relevant information har lett till att man har börjat se sig om efter nya
lösningar för att strukturera webbresurser. Man har börjat tala om den
semantiska webben, som en lösning av problemet. Tim Berners-Lee, skapare
av webben och visionen om den semantiska webben, utrycker det så här:

The Semantic Web is an extension of the current Web in which information is given well-
defined meaning, enabling computers and people to work in better cooperation. /.../ The

67 Kronman, Ulf & Parnefjord, John, 2001, ”Resource Description Framework – metadata för framtidens
Internet”, s. 16.
68 Kungliga biblioteket. BUS sidor om metadata. Rubrik: ”Söktjänster och projekt”,
http://www.kb.se/Bus/Metadata/dc/default.htm, 2003-02-02.
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Web will reach its full potential when it becomes an environment where data can be
shared and processed by automated tools as well as by people. 69

Den semantiska webben skulle alltså innebära att webbens
informationsinnehåll är strukturerat på ett sådant sätt att den kan tolkas och
utbytas mellan datorer, vilket bl.a. skulle innebära mer effektiva sökningar. För
att den semantiska webben skall kunna förverkligas krävs att gemensamma
standarder för metadata utarbetas. På initiativ av webbkonsortiet W3C har ett
ramverk för metadatastandarder utvecklats  Resource Description Framework
(RDF). Inom detta ramverk kan olika metadatastandarder användas. Det är
möjligt att använda olika standarder inom samma dokument.70

XML utgör grunden för RDF och den semantiska webben.71 XML, som står
för Extensible Markup Language, skapades för att förbättra möjligheten att
beskriva en webbsidas innehåll. Med hjälp av XML kan man skapa speciella
uppsättningar av märkord som är anpassade efter den information som skall
beskrivas. Man kan alltså skapa sin egen metadata, men den måste definieras i
s.k. DTD eller ett XML-schema. Dublin Core är ett redan existerande schema
för metadata som passar bra att använda tillsammans med XML. Ett genomslag
för XML-tekniken skulle kunna leda till att Dublin Core får förnyad aktualitet.
XML är en öppen standard som möjliggör utbyte av data mellan olika
datasystem oavsett hårdvara och operativsystem. En annan fördel med XML är
att man på ett enkelt sätt kan skilja mellan innehåll och form. Genom att
använda olika mallar kan ett och samma innehåll visas på olika sätt.72

69 Berners-Lee, Tim & Miller, Eric, 2002, “The Semantic Web lifts off”,
http://www.ercim.org/publication/Ercim_News/enw51/berners-lee.html, 2003-02-12.
70 Iselid, Lars, 2001, ”Den semantiska webben”, 96 ff.
71  XML i 10 punkter, http://www.sics.se/w3c/resources/office/translations/XML-in-10-points_sw.html
2003-02-14.
72 Iselid, Lars, 2001, ”Den semantiska webben”, 96 ff.
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Metod, urval och källmaterial

Metod och källmaterial
Undersökningen grundar sig på min egen genomgång av femton statliga
myndigheter samt intervjuer och skriftligt källmaterial från sex av dessa
myndigheter. Jag valde att gå igenom webbsidorna enligt en av mig utformad
checklista med olika punkter som berör frågor som är väsentliga för mina
frågeställningar. Resultaten redovisas dels i löpande text, dels i tabellformat.
Resultatredovisningen rymmer såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. För att
få svar på alla mina frågeställningar så valde jag att genomföra intervjuer med
företrädare för ett urval av dessa myndigheter. Vid intervjutillfällena utgick jag
ifrån ett antal frågor som jag hade sammanställt i förväg. Intervjupersonerna
fick tala fritt kring mina frågor och jag ställde följdfrågor utifrån deras olika
svar. Intervjuerna spelades in på band i alla fall utom två.73 Att genomföra en
enkätundersökning för att belysa dessa frågor hade också varit en möjlighet.
Med enkäter hade jag kanske kunnat nå ett större antal myndigheter och
därmed få undersökningsresultat med större giltighet. Eftersom
svarsfrekvensen vid enkätundersökningar ofta är låg så är det dock inte säkert.
Dessutom tyckte jag att den stora fördelen med att genomföra intervjuer var att
jag fick direktkontakt med människor som dagligen arbetar med frågor som
berör mitt uppsatsämne. Genom detta har jag kunnat få ökad insikt i frågorna
under uppsatsarbetets gång. Om jag istället skulle ha utformat en
enkätundersökning under uppsatsarbetets startskede är risken stor att jag skulle
ha frågat om fel saker.

Mitt källmaterial har till stor del hämtats från Internet, dels i form av hela
webbplatser, dels i form av enstaka dokument. Internet är ett föränderligt
medium där webbplatser ofta ändrar utseende eller helt försvinner. Under
uppsatsarbetets gång är det flera webbplatser som helt eller delvis har ändrat

73 Intervjuerna på SCB spelades inte in på band. Dessa utfördes under min praktikperiod innan jag
slutgiltigt hade bestämt uppsatsämne och kom därför att utformas på ett annat sätt än de övriga
intervjuerna. Samliga intervjuer förvaras i utskrift hos uppsatsförfattaren.
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sin layout och uppbyggnad. Detta hände dock efter det att jag hade avslutat
mina undersökningar så det kom inte att påverka själva uppsatsarbetet. Det
innebär dock att om man vid läsningen av uppsatsen går in och tittar på de
olika webbplatserna för att kontrollera mina resultat så kan det hända att den
aktuella webbplatsen helt har ändrat utseende. Jag har dock sparat utskrifter
från de utvalda myndigheternas webbplatser så som de såg när jag gjorde mina
undersökningar. Av förklarliga skäl har det inte varit möjligt att skriva ut
samtliga sidor från webbplatserna. Det hade helt enkelt blivit alltför många.
Jag har fått nöja mig med ett representativt urval.

Urval
Enligt webbportalen SverigeDirekt, http://www.sverigedirekt.se finns det ca
300 statliga myndigheter och bolag. Av förklarliga skäl har det inte varit
möjligt att undersöka alla dessa myndigheters och bolags elektroniska
publicering. Av praktiska skäl har jag varit tvungen att begränsa min
undersökning till ett fåtal myndigheter. Jag har funnit det vara mest
meningsfullt att inrikta mig på myndigheter som ger ut många publikationer.
För att komma fram till vilka myndigheter som har den största utgivningen av
publikationer har jag utgått från bibliografin Statliga publikationer, utgiven av
Riksdagsbiblioteket.74 Tyvärr utkom den sista delen i denna bibliografi 1995.
Statliga publikationer finns naturligtvis inlagda i LIBRIS, men där får man inte
samma överblick av den statliga utgivningen för ett visst år. Jag har därför
ändå valt att utgå ifrån den sista delen av den tryckta bibliografin, som omfattar
all statlig utgivning för år 1994. I min undersökning ville jag utgå ifrån en
grupp myndigheter som var likartade till sin uppbyggnad, därför har jag valt
bort länsstyrelser, universitet och högskolor. Jag har endast tagit med
myndigheter som har karaktären av statliga verk. Med hjälp av denna
bibliografi har jag räknat ut vilka 25 myndigheter som hade den största
utgivningen detta år. Myndigheterna ordnades i en tabell efter antal utgivna
publikationer. Antalet publikationer per myndighet varierade mellan 190 och
50. Efter att ha kontrollerat om myndigheterna finns kvar och om de har ändrat
namn så har jag i LIBRIS kontrollerat deras utgivning under år 2000.75 Det
visade sig då att det i stort sett vara samma myndigheter som stod för den
största utgivningen. Jag upptäckte dock brister i LIBRIS katalogisering, när det

74 Statliga publikationer : årsbibliografi. 1994, 1995.
75 Statens råd för byggnadsforskning och Kommunikationsforskningsberedningen uteslöts, eftersom de
hade uppgått i andra myndigheter.
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gäller registrering av utgivande myndighet. Jag hittade många skrifter utgivna
av Riksantikvarieämbetet, där denna myndighet inte fanns registrerad som
ansvarig institution och därför inte kom att visas i träfflistan vid en sökning på
myndigheten. Detta styrkte mig i min uppfattning att det var bäst att utgå från
den skriftliga bibliografin från 1995. Jag bedömde den som mer tillförlitlig än
LIBRIS siffror över de enskilda myndigheternas utgivning. Även om jag
genom min urvalsmetod inte lyckas ringa in de myndigheter som just för
tillfället har den största utgivningen så anser jag dock att mitt urval är relevant
för min undersökning. Avsikten med min undersökning är att visa hur några
myndigheter med en relativt stor publiceringsverksamhet väljer att
tillgängliggöra sina publikationer via webben.
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Undersökning

Undersökningen syftar dels till att ta reda på hur publikationerna presenteras på
webben, dels visa hur de görs sökbara via sökmotorer och länkstruktur. Min
undersökning omfattar två delar, dels en genomgång av femton statliga
myndigheters webbplatser, dels en fördjupad undersökning av sex av dessa
myndigheter. Den fördjupade undersökningen består av intervjuer med
ansvariga på myndigheterna samt studier av skriftligt material som jag har fått
ta del av i samband med mina kontakter med myndigheterna. Vid mitt urval har
jag utgått från en sammanställning av vilka myndigheter som gav ut mest
publikationer under år 1994. Varför jag har valt just detta år och närmare
beskrivning av urvalsförfarande beskrivs i kapitlet Metod, urval och
källmaterial. När det gäller antalet myndigheter så beror urvalet på tidsmässiga
aspekter. Naturligtvis hade det varit önskvärt att granska fler än femton
webbplatser, men jag upptäckte efter hand att själva granskandet av
webbplatserna var så tidskrävande att jag inte ansåg mig kunna granska fler än
femton stycken. Det moment som var speciellt tidskrävande i
granskningsprocessen var mina sökningar efter elektroniska publikationer från
myndigheterna med hjälp av olika sökmotorer. Jag fick göra många fler
sökningar än jag från början hade tänkt mig för att få ett resultat som jag kunde
anse vara representativt för respektive webbplats.
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Tabell 1. Undersökta myndigheter
Myndighet76 Antal publikationer 1994

Statistiska centralbyrån 190

Socialstyrelsen 158

Naturvårdsverket 147

Verket för näringslivsutveckling, NUTEK 118

Riksantikvarieämbetet 110

Sida 91

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 91

Arbetslivsinstitutet 89

Skolverket 86

Livsmedelsverket 72

Statens jordbruksverk 69

Boverket 67

Kemikalieinspektionen 64

Rikspolisstyrelsen 63

Statens folkhälsoinstitut 58

Källa: Statliga publikationer : årsbibliografi 1994.

Genomgång av elektroniska publikationer på femton
statliga myndigheters webbplatser

 Undersökningens uppläggning
Undersökningen av webbplatserna gjordes under perioden 11 februari−11 april
2002. Vid min granskning av elektroniska publikationer på myndigheternas
webbplatser har jag främst inriktat mig på olika aspekter som berör
återvinning. Jag har intresserat mig för vilka olika vägar det finns för
användaren att hitta fram till enskilda publikationer. Det har jag undersökt dels
genom att titta på hur publikationerna presenteras på webbplatsen, dels genom
att undersöka om publikationerna går att hitta med hjälp av olika sökmotorer.
När det gäller hur publikationerna presenteras på webbplatsen har jag också
tittat på filformat och storlek, eftersom jag anser att det är aspekter som är
mycket viktiga för användaren. Olika filformat påverkar, förutom sökbarheten,
även hur användaren kan utnyttja publikationerna. Storleken på filen samt

76 Vissa myndigheter har bytt namn sedan 1994. Jag redovisar dem under det namn som de har år 2002.
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förekomsten av sammanfattning kan hjälpa användaren att avgöra om han eller
hon vill ladda ner publikationen eller inte.

Myndigheternas elektroniska publikationer och deras webbplatser har
granskats utifrån en checklista med 14 punkter. Punkt 1–8 berör hur
publikationerna tillgängliggörs via webbplatsen. Här tar jag upp åtkomst via
länkstrukturen samt hur de enskilda publikationerna presenteras. Punkt 9–14
redovisar sökbarhet i sökmotorer och i bibliotekskataloger.

Åtkomst via länkstruktur

1. Vilken länk på förstasidan är huvudingång till de elektroniska
publikationerna?

2. Presenteras de tryckta och elektroniska publikationerna i samma katalog?

3. Finns det en inledande text som förklarar att publikationskatalogen
innehåller såväl tryckta som elektroniska publikationer?

4. Underlättas browsing genom sortering i olika typer av publikationer?

 Presentation av de enskilda publikationerna

5. I vilket/vilka filformat finns de elektroniska publikationerna?

6. Är det tydligt redovisat om det rör sig om en PDF-fil?

7. Är storleken på filen angiven?

8. Finns en sammanfattning av publikationen i HTML-format?

 Återvinning genom sökning

9. Finns det en intern sökmotor för webbplatsen?

10. Antal träffar vid sökning i intern sökmotor

11. Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog
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12. Antal träffar vid sökning i AltaVista

13. Antal träffar vid sökning i Google

14. Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts sökmotor

Åtkomst via länkstruktur
För en person som letar efter elektroniska publikationer på en webbplats är det
till stor hjälp om man redan på förstasidan får reda på var dessa är placerade på
webbplatsen. Den länk på förstasidan som leder vidare till de elektroniska
publikationerna har jag kallat huvudingång till de elektroniska publikationerna.
Om de tryckta och elektroniska publikationerna presenteras i samma katalog
har jag noterat om det finns en förklarande text som anger att katalogen även
innehåller elektroniska publikationer. Trots allt ges de flesta publikationer
fortfarande ut i tryckt form vilket gör att det inte är självklart att man kan finna
elektroniska publikationer i en publikationskatalog på en webbplats.

Browsing kan beskrivas som att osystematiskt ”bläddra” igenom en
samling av dokument. På bibliotek underlättas browsing genom att man har
placerat böcker inom samma ämne tillsammans. På en webbplats underlättar
man browsing genom att skapa en tydlig länkstruktur där liknande dokument
förs samman. Ibland används browsing i en mer begränsad betydelse som en
systematisk bläddring av strukturerade samlingar av information77. Det är i
denna mer begränsade betydelse som jag kommer att använda browsing i min
undersökning. Vid punkt 4 kommer jag att notera om man på webbplatsen har
möjlighet att söka i listor där publikationerna har grupperats ihop med
anledning av att de har något gemensamt. Det kan röra sig om publikationer
sorterade efter ämne, år, publikationstyp etc.

Presentation av de enskilda publikationerna
Jag har tyckt det vara väsentligt att ta reda på vilka filformat man använt för de
elektroniska publikationerna. Olika filformat har olika egenskaper. PDF-
formatet lämpar sig främst för utskrift78. Om man vill att användaren ska läsa

77Koch, Traugott, Internet search services, http://www.lub.lu.se/tk/demos/DO9603-meng.html, 2003-04-
14.
Oehler, Angela, Browsingsdienste im Internet,
http://www.lub.lu.se/UB2proj/LIS_collection/angelaha/BROWSING.HTM, 2003-04-14.
78 Portable Document Format.”filformat från Adobe för att underlätta återgivning av dokument med
bibehållen grafisk utformning i olika datormiljöer; används bl.a. av Adobe Acrobat”
Svenska Datatermgruppen. http://www.nada.kth.se/dataterm/fkt.html#d10 , 2003-03-11.
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publikationen på skärmen är HTML-formatet att föredra. Läsbarheten kan ökas
genom att förse texten med hyperlänkar, som underlättar för användaren att
navigera sig fram till det som är av intresse. En HTML-text kan dessutom fritt
kopieras och modifieras av användaren. Det finns möjligheter att förse PDF-
dokument med hyperlänkar samt att se till att texten går att kopiera. Dessa
möjligheter hos PDF-formatet utnyttjas dock inte alltid. Nämnas i detta
sammanhang bör också att PDF-format kräver att användaren har
programvaran Acrobat Reader installerad på sin dator.

Val av filformat har även betydelse för sökbarhet. HTML-dokument
indexeras av alla sökmotorer på webben, medan PDF-filer inte indexeras i
samma utsträckning.

Återvinning genom sökning
Jag har velat undersöka i vilken utsträckning de elektroniska publikationerna
går att hitta vid sökning i olika sökmotorer. Förutom att testa den interna
sökmotorn har jag också gjort sökningar i tre externa sökmotorer. De externa
sökmotorer som jag valt ut är: Google, AltaVista och sökmotorn på portalen
SverigeDirekt. Både Google och AltaVista hör till de största och mest populära
sökmotorerna. Google är av många ansedd som den bästa sökmotorn.79 Det var
den enda sökmotorn som vid undersökningstillfället kunde söka på texten i
PDF-filer.80 Google stöder inte metadata.81 Det gör däremot AltaVista, som tar
hänsyn till vad som skrivs in i metataggarna keywords och description.82

Portalen SverigeDirekt är tänkt att vara en ingång till det offentliga Sverige på
Internet. Sedan våren 2001 har man en sökmotor på sin webbplats. Den har
utvecklats av Kungliga biblioteket och stöder metadata, såväl HTML-taggar
som Dublin Core.83

79  Våge, Lars, 2001, År 2001 – ett söktjänstäventyr, http://internetbrus.com/show.php?id=98, 2002-04-
09.
80 Jacso Kennedy, Peter, 2001, ”Tools for unearthing PDF files”, s. 48.
81 Företaget Google anger självt att man stödjer metadata, men enligt flera källor så gör man det sällan
eller aldrig i praktiken, Google. Google Search Solutions. Google Search Appliance Features.
http://www.google.com/appliance/features.html  2002-02-23.
Sullivan, Danny,Search engine features for webmasters,http://searchenginewatch.com/webmasters/featur
es.html  2002-03-18. Mölndals folkbiblioteks webbplats, http://www.molndal.se/bibl/tools.htm  2002-03-
06.
82 Sullivan, Danny,Search engine features for webmasters,http://searchenginewatch.com/webmasters/feat
ures.html , 2002-03-18.
83 SverigeDirekt,Pressmeddelande 2001-04-18. Ny sökmotor på SverigeDirekt,
http://www.sverigedirekt.gov.se/Lanksamling/press010418.asp  SverigeDirekt. För webbproducenter
http:://www.sverigedirekt.gov.se/producenter/metadatamark_sidor.asp    2001-05-11.
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En del myndigheter har bibliotek som är öppna för allmänheten. I de fall
där myndighetsbiblioteken har lagt ut sin katalog på webbplatsen har jag tyckt
att det var intressant att undersöka om de elektroniska publikationerna finns
inlagda i katalogen.

Testsökningarna har gått till så att jag på varje webbplats har valt ut tio
publikationer. Jag har valt publikationer som gavs ut under år 2001 eller
tidigare, eftersom det är större chans att de skall hittas av sökmotorerna om de
inte är helt nya på webbplatsen. Vidare har jag försökt välja publikationer av
olika typer och inom olika ämnen för att få ett så representativt urval som
möjligt. Jag har sökt efter publikationerna genom att skriva in fullständig titel
inom citationstecken i formuläret för enkel sökning. I bibliotekskatalogerna har
jag skrivit fullständig titel i fältet för titelsökning. För att räknas som träff skall
länken i träfflistan leda direkt till den elektroniska publikationen eller till en
sida med en länk till den elektroniska publikationen. Vidare måste länken i
träfflistan leda till ”avdelningen” för publikationer på webbplatsen. Länkar
som leder till andra delar av webbplatsen där det också finns länkar till de
elektroniska publikationerna räknas inte som träffar. Jag har valt att göra denna
avgränsning för att resultaten av mina sökningar skall bli lättare att tolka. Jag
vill kunna konstatera om elektroniska publikationer som ligger på
webbplatsernas ”huvudsidor” för publikationer går att hitta genom sökning i
sökmotorer och bibliotekskataloger.

 Statistiska centralbyrån, SCB
Huvudingången till publikationerna är via länken Publikationer från SCB på
förstasidan. Här återfinns Publikationskatalog, samt separata länkar till
periodiska skrifter (Statistiska meddelanden, årsböcker, tidskrifter). Längst ned
finns länken Övriga och elektroniska publikationer. Det blir otydligt eftersom
man kan tro att alla elektroniska publikationer döljer sig under denna länk,
vilket de inte gör. I den inledande texten till publikationskatalogen nämns inte
de elektroniska publikationerna.

Publikationskatalogen är indelad i 20 olika ämnen. Under varje
ämnesrubrik finns publikationerna uppradade som länkar som leder vidare till
sammanfattning av publikationerna på separata sidor eller längre ned på
samma sida. Ibland länkas man vidare till ytterligare en sida med
sammanfattning innan man kommer fram till en separat sida där publikationen
presenteras med en längre sida. Det är inte förrän här som man upptäcker om
publikationen finns i elektronisk form eller inte. Att publikationskatalogen är
uppdelad efter ämne gör att det finns möjlighet till browsing inom det ämne
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man är intresserad av, vilket kan vara till hjälp vid informationssökning när
man inte riktigt vet vad man är ute efter. Omfattande publikationer är
uppdelade på flera filer, vilket underlättar för användaren som inte behöver
ladda ner hela publikationen om han/hon endast är intresserad av ett avsnitt.

Testsökningen gav träff på samtliga titlar såväl på den interna sökmotorn
som på Google. Sökningar i AltaVisa gav träff på alla utom en. Vid sökningar i
SverigeDirekts sökmotor blev det inga träffar som ledde direkt till
publikationerna, däremot några träffar på pressmeddelanden som omnämnde
de aktuella publikationerna.

Via SCB:s webbplats kan man söka i katalogen för SCB:s bibliotek. Jag
sökte efter ett tiotal elektroniska publikationer och fick endast i ett fall träff i
katalogen med en länk till den elektroniska utgåvan. De övriga träffarna var
endast till tryckta versioner av publikationer eller så gav sökningen ingen träff
alls.
Kommentar: Det finns ingen inledande text i publikationskatalogen som
anger att den innehåller såväl elektroniska som tryckta publikationer, vilket gör
att man kan missa att här finns elektroniska publikationer att hämta gratis. Man
får gå långt ned i länkstrukturen innan man upptäcker om publikationerna finns
i elektronisk form eller inte. Uppdelning efter ämne ger möjlighet till browsing.
Stora publikationer är uppdelade på flera filer. Testsökningen visade
att de elektroniska publikationerna var sökbara via såväl den interna som de
externa sökmotorerna AltaVista och Google. SverigeDirekts sökmotor gav inte
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Tabell 2. Elektroniska publikationer på Statistiska centralbyråns webbplats
   Myndighet Statistiska centralbyrån (SCB)
   Webbadress http://www.scb.se
   Undersökningsdatum 020211, 020406
 1 Huvudingång Publikationer från SCB
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Nej
 4 Sortering som underlättar browsing Ämne
 5 Filformat PDF (HTML, Excel)
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog 1 (av 10 sökningar)
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 9 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 10 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

0 (av 10 sökningar)

Tabell 3 Elektroniska publikationer på Socialstyrelsens webbplats
   Myndighet Socialstyrelsen
   Webbadress http://www.sos.se
   Undersökningsdatum 020303, 020406
 1 Huvudingång Publicerat
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Nej
 4 Sortering som underlättar browsing Nyutkommet, Ämne-år, Dokumenttyp-år,

Serie
 5 Filformat PDF, (HTML)
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja (ofta)
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 9 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 8 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 10 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

5 (av 10 sökningar)
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träff direkt på publikationerna. I bibliotekskatalogen gavs bara i ett fall en
hänvisning till den elektroniska utgåvan.

 Socialstyrelsen
Huvudingången för publikationer på förstasidan är Publicerat. Denna länk
leder vidare till en lista med länkar som bl.a. innehåller Nyutkommet,
Socialstyrelsens publikationer – sökbar databas och Webbutik. Varken på
förstasidan för publikationer eller när man kommer in till själva databasen
finns uppgifter om att de flesta skrifter finns elektroniskt tillgängliga. Vid
sökning i databasen visar det sig dock att det mesta finns elektroniskt
tillgängligt i fulltext. Sökresultat presenteras som listor med klickbara titlar
som leder vidare till separata sidor för varje publikation med uppgifter om
dokumenttyp, sidantal, ISBN-nummer etc. samt länkar till sammanfattning och
fulltextversion (se figur 4).

Figur 4 Publikation på Socialstyrelsens webbplats

När det gäller mindre skrifter av broschyrkaraktär saknas sammanfattning.
Fulltextversionerna är ofta i HTML när det gäller broschyrer och i PDF när det
gäller mer omfattande publikationer. Databasen ger goda möjligheter till
browsing. Man kan söka fram publikationer sorterade efter ämne och år,
publikationstyp och år respektive sorterade efter serietillhörighet. De
elektroniska publikationerna når man alltså genom sökning i databasen. Man
kan dock även gå in på sidan Nyutkommet och få länkar till de senaste
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publikationerna. Via Socialstyrelsens Webbutik beställer man publikationer i
pappersformat.

Om man ska frisöka efter publikationer får man använda sig av sökmotorn
för hela webbplatsen. Vid provsökning fick jag träff på nio av tio titlar. Vid
sökningar i den interna sökmotorn visas resultaten sorterade efter
publikationstyp, vilket ger en bra överblick. Sökningar i AltaVista och Google
gav träff på de flesta titlarna (8 av 10 respektive 10 av 10). Vid sökning i
SverigeDirekt fick jag endast träff på hälften av publikationerna.
Kommentar: Det går smidigt och lätt att söka fram publikationer genom
Socialstyrelsens publikationsdatabas eller frisökfunktionen för hela
webbplatsen. Jag saknade dock en förklarande text som angav att nästan alla
publikationer finns i elektronisk form. Socialstyrelsens publikationer hittas av
externa sökmotorer, i alla fall av Google och AltaVista. Sökningar i
SverigeDirekts sökmotor gav endast träff på hälften av de eftersökta titlarna.

 Naturvårdsverket
Huvudingång till alla publikationer är Miljöbokhandeln som också är en egen
webbplats, http://www.miljobokhandeln.com. Den fungerar som en vanlig
Internetbokhandel där man kan handla genom att lägga varorna i en korg. Av
namnet att döma kanske man kan förledas att tro att man endast säljer böcker.
Här finns dock även publikationer att ladda ner helt gratis, vilket inte är så lätt
att uppfatta vid första anblicken. Det saknas en tydlig text som anger att
elektroniska publikationer finns och kan laddas ned gratis. Anmärkningen
”Ladda ner din PDF direkt vid bokbeskrivningen. Pröva här” står en bit ner på
sidan. Den är dock lätt att missa. Det finns stora möjligheter att ”bläddra”
genom olika kategorier om man inte vet riktigt vad man är ute efter. Man kan
browsa på ämne, tio-i-topp, lästtips, presenttips, nyhetslista samt den senaste
veckans tio mest sökta böcker.

På Miljöbokhandelns webbsida finns en avancerad sökfunktion. Man kan
söka speciellt på projekt, utgivningsår, författare, ISBN nummer m.m. Även
kombinationssökning, där man kan kombinera olika ämnen och projekt är
möjlig.
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Tabell 4. Elektroniska publikationer på Miljöbokhandelns webbplats
   Myndighet Naturvårdsverket
   Webbadress http://www.environ.se

http://www.miljobokhandeln.com.
   Undersökningsdatum 020213, 020406
 1 Huvudingång Miljöbokhandeln
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Nej
 4 Sortering som underlättar browsing Ämne, Projekt, Serie/Tema, Tio-i-

topp, Lästips, Presenttips,
Nyhetslista, Mest sökta böcker

 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för  webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog 3 (av 10 sökningar)
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 2 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 2 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

0 (av 10 sökningar)

Tabell 5. Elektroniska publikationer på Riksantikvarieämbetets webbplats
   Myndighet Riksantikvarieämbetet
   Webbadress http://www.raa.se
   Undersökningsdatum 020213, 020406
 1 Huvudingång Publikt arbete
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Nej
 3 Förklarande text i publikationskatalogen -
 4 Sortering som underlättar browsing Publikationstyp-år(arkeologiska rapporter)

Avdelning(arkeologiska rapporter)
 5 Filformat PDF, ESRI™ shape84

 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Nej/Ja(för arkeologiska rapporter)
 8 Sammanfattning i HTML Ibland
 9 Intern sökmotor för  webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 4 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog 0 (av 10 sökningar)
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 8 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 10 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

5 (av 10 sökningar)

84 Ett format som innehåller tabeller som är kopplade till geografisk information (GIS-data).
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En nackdel är att titelsökning görs i fältet för frisökning, som endast tycks
tillåta ca 30 tecken, vilket är en nackdel om man söker på långa titlar.85 De
externa sökmotorerna hittar, med några få undantag, inte publikationerna på
Miljöbokhandelns webbplats. De få titlar som AltaVisa och Google hittar
ligger på en särskild del av webbplatsen med engelsk text, som är utformad
som en statisk sida utanför webbplatsen ramar.

Naturvårdsverkets bibliotek har lagt ut sin katalog på webbplatsen. Vid
provsökning på tio titlar fick jag endast tre träffar med länk till den
elektroniska utgåvan.
Kommentar: Benämningen på huvudingången Miljöbokhandeln
(http://www.miljobokhandeln.com) för inte tankarna till gratis tillgängliga
publikationer. Det finns risk för att man missar att mycket kan laddas ned utan
kostnad. Ett plus är dock att det finns en avancerad sökfunktion. Tyvärr är inte
Miljöbokhandelns publikationer sökbara via AltaVista och Google eller
SverigeDirekts söktjänst. Hänvisning till de elektroniska utgåvorna ges sällan i
Naturvårdsverkets bibliotekskatalog.

 Verket för näringslivsutveckling, NUTEK
Jag hittade endast några enstaka elektroniska rapporter utspridda på NUTEK:s
webbplats.

 Riksantikvarieämbetet
Huvudingången till Riksantikvarieämbetets publikationer är Publikt arbete. För
man muspekaren över Publikt arbete på förstasidan så kommer det fram en
meny där Publikationer finns med som en länk. Via Publikationer kommer
man vidare till flera ingångar bl.a. Böcker från Riksantikvarieämbetet, Digitala
publikationer och Arkeologiska rapporter. Via länken Digitala publikationer
når man en lista med ett tiotal publikationer. Det rör sig i de flesta fall om små
billiga publikationer som man har lagt ut i PDF-format. Dessa är sökbara på
titel via den interna sökmotorn.

När det gäller arkeologiska rapporter så leds man via en länk vidare till
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV. Här finns UV:s rapporter
samlade under länken Publikationer. Det finns ingen inledande text som
förklarar att rapporter och ”daffar” finns elektroniskt men att skriftserien

85  Hur många tecken man kan skriva in tycks variera beroende på hur många ord tecknen är fördelade på.



39

endast finns i tryckt form.86 De elektroniska publikationerna är ordnade efter
publikationstyp och avdelning. De presenteras i tabellformat med filtyp och
storlek angiven. Ibland består rapporterna av mycket stora filer (över 2
Megabyte). Det skulle vara en fördel för användaren som har modem om dessa
delades upp på mindre filer. Vissa rapporter har sammanfattning och andra har
det inte.

När det gäller sökbarheten för Riksantikvarieämbetets elektroniska
publikationer är bilden något splittrad. Den största delen av
Riksantikvarieämbetes elektroniska publikationer utgörs av olika rapporter från
UV. Dessa är inte sökbara via den interna sökmotorn. Myndighetens övriga
elektroniska publikationer ger dock träff på den interna sökmotorn. AltaVista
och Google hittar de flesta av myndighetens digitala publikationer.
SverigeDirekts sökmotor hittar de flesta arkeologiska rapporterna, men inte
övriga elektroniska publikationer på myndighetens webbplats. De elektroniska
publikationerna syns inte i Riksantikvarieämbetes bibliotekskatalog.
Kommentar: Publikationerna kan vara svåra att hitta för en tillfällig besökare.
De arkeologiska rapporterna, som utgör den största delen av
Riksantikvarieämbetets elektroniska publikationer, presenteras inte
tillsammans med myndighetens övriga digitala publikationer. De arkeologiska
rapporterna är inte sökbara via den interna sökmotorn. Av externa sökmotorer
är det Google som uppvisar bäst resultat vid sökning. Den hittar alla de
eftersökta titlarna.

 Sida
Huvudsidan för Sidas publikationer når man via länken Publikationer på
förstasidan. Här ges en kort beskrivning av vad publikationssidorna innehåller.
Här nämns dock inget om nedladdningsbara publikationer. Via menyn till
vänster kan man gå vidare till Materialbeställning, Utvärderingar och Sida
Studies. Via länken Utvärderingar kommer man till den engelska delen av
Sidas hemsida. Här kan man ladda ner rapporter inom serierna Sida
Evaluations och Sida Studies in Evaluation. De ligger sorterade efter
utgivningsår. Sida Evaluations är den mest omfattande serien av de två. Här
finns ett 30-tal rapporter per år utlagda i PDF-format. Vissa filer är väldigt
stora (över 1 Megabyte). Jag hittade en fil som var 12,1 Megabyte. Jag började
ladda ner filen men avbröt när jag såg att det skulle ta 1 timma och 40 minuter!

86  Med ”daff” menas en rapport som utgör dokumentation av fältarbetsfasen i en arkeologisk
undersökning.
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Tabell 6. Elektroniska publikationer på Sida:s webbplats
   Myndighet Sida
   Webbadress http://www.sida.se
   Undersökningsdatum 020320, 020407
 1 Huvudingång Publikationer
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Nej
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Nej
 4 Sortering som underlättar browsing År
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Nej
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor Endast sökbara via sökmotor på

engelska webbplatsen
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 5 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 9 ( av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

5 (av 10 sökningar)

Tabell 7. Elektroniska publikationer på Totalförsvarets forskningsinstituts
webbplats
   Myndighet Totalförsvarets forskningsinstitut,

FOI
   Webbadress http://www.foi.se
   Undersökningsdatum 020224, 020407
 1 Huvudingång Rapporter
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Nej
 3 Förklarande text i publikationskatalogen -
 4 Sortering som underlättar browsing Avdelning, Utgivningsår,

Forskningsområden
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Nej
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 0 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 0 (av 10 sökningar
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

8 (av 10 sökningar)
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Det tycks endast vara rapporter som berör utvärderingar som finns
nedladdningsbara i fulltext. Jag saknade dock en förklarande text som klargör
vilka publikationer som finns att hämta i elektronisk form.

Efter ett antal testsökningar kom jag fram till att de elektroniska
publikationerna endast tycks vara sökbara via sökfunktionen på Sidas engelska
sida. Går man in på den svenska sidan och söker efter specifika titlar får man
inga träffar. Detta blir lite förvirrande eftersom sidorna fungerar ihop genom
att avdelningen för publikationer på webbplatsen omfattar sidor från såväl den
engelska som den svenska versionen av webbplatsen. Av externa sökmotorer är
det Google som hittar flest titlar; nio av tio eftersökta. AltaVista och
SverigeDirekt hittar fem av tio. Många av Sidas publikationer har långa titlar
och ibland är de så långa att de inte får plats i fältet för sökning på
SverigeDirekts söktjänst.87 Jag har då sökt på nyckelord i titlarna.
Kommentar: En del av Sidas elektroniska publikationer är mycket stora. Med
tanke på användare med modemuppkoppling borde man överväga om dessa går
att dela upp på mindre avsnitt. De elektroniska publikationerna som finns i
fulltext är endast sökbara internt via sökfunktionen på den engelska versionen
av webbplatsen. Detta kan verka förvirrande för användaren som går in via den
svenska förstasidan. Av externa sökmotorer var det Google som hittade flest
titlar.

 Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Den centrala ingången till publikationer på FOI:s webbplats är länken
Rapporter som finns på förstasidan. Går man in via den får man direkt reda på
att man kan ladda hem rapporter i PDF-format samt söka i databasen över
rapporter. Vid sökning i databasen får man dock inte reda på om rapporterna
finns i elektronisk form eller inte. Någon länk eller hänvisning till den
elektroniska utgåvan ges inte. För att få reda på om rapporterna finns i
elektronisk form måste man gå in och söka avdelningsvis via länkar som finns
längst ned på sidan. Gör man det kan man konstatera att det bara är från vissa
avdelningar det finns rapporter elektroniskt tillgängliga. Sökhjälpen var vid
undersökningstillfället inte klickbar. Här hade man väntat sig att via en länk
komma vidare till en hjälptext.

Sökning i Google och AltaVista ger inte träff, däremot går rapporterna att
hitta vid sökning i SverigeDirekts sökmotor. Vissa titlar var för långa att skriva

87 Fältet tycks tillåta ca 45 tecken om de delas upp på flera ord.
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in i sökfältet för  SverigeDirekts sökmotor, men sökning med nyckelord i titlar
gav träff.
Kommentar: Sökning i databasen över publikationer på FOI:s webbplats gav
inte länkar till de elektroniska publikationerna. För att hitta dessa var man
tvungen att gå in och söka avdelningsvis. Vid sökning i externa sökmotorer
gav endast SverigeDirekts sökmotor träff.

 Arbetslivsinstitutet
På Arbetslivsinstitutets webbplats är förstasidan strukturerad med hjälp av
färgade fält för länkar som hör ihop. Under rubriken Publicerat finns en länk
till Förlagstjänst, som är huvudingång för publikationer på webbplatsen. På
Förlagstjänsts första sida finns en inledande text som förklarar att det finns
såväl skrifter till försäljning som nedladdningsbara publikationer.
Publikationerna är ordnade efter publikationstyp (skriftserie, rapportserie,
böcker etc.). Genom att klicka på länkar för de olika publikationstyperna kan

Figur 5. Skriftserien ”Arbete och Hälsa” på Arbetslivsinstitutets webbplats

man bläddra igenom titlar sorterade årsvis (se figur 5). Webbplatsen har en
tydlig struktur som är lätt att uppfatta. En stor del av Arbetslivsinstitutets
publikationer från senare år finns elektroniskt publicerade.

Förlagssidorna har en egen sökfunktion. Den är utformad som en enkel
sökfunktion med fritextsökning. Sökning på titel fungerade bra. Jag saknade
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Tabell 8. Elektroniska publikationer på Arbetslivsinstitutets webbplats
   Myndighet Arbetslivsinstitutet
   Webbadress http://www.niwl.se
   Undersökningsdatum 020214, 020407
 1 Huvudingång Förlagstjänst
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Ja
 4 Sortering som underlättar browsing Nya, Publikationstyp-år
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Nej
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för  webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog 8 (av 10 sökningar)
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 6 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 10 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

9 (av 10 sökningar)

Tabell 9. Elektroniska publikationer på Skolverkets webbplats
   Myndighet Skolverket
   Webbadress http://www.skolverket.se
   Undersökningsdatum 020322, 020407
 1 Huvudingång Publicerat
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Nej
 4 Sortering som underlättar browsing Nya, Tio i topp, Ämne, År, Serie,

Indexord
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 6 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 8 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i    SverigeDirekts
   sökmotor

3 (av 10 sökningar)
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dock en hjälptext som förklarade hur sökfunktionen fungerade. Sökning i
Arbetslivsbibliotekets katalog Arbline gav i de flesta fall träffar med länkar
direkt till de elektroniska publikationerna. Vid testning av de externa
sökmotorerna var det endast Google som hittade alla titlar. AltaVista och
SverigeDirekt gav träff på en äldre version av webbplatsen, som fortfarande
ligger kvar. I den äldre versionen är sidorna konstruerade som statiska sidor.
Den nya versionen av Förlagstjänst är konstruerad som en databas.
Kommentar: Presentationen av publikationerna är klar och överskådlig. Det
anges direkt när man kommer in på Förlagstjänst att många av publikationerna
finns elektroniskt. Den interna sökmotorn fungerar bra vid sökning på titlar.
Sökhjälp saknas dock. Av externa sökmotorer gav Google flest träffar.
SverigeDirekt och AltaVista ger framför allt träffar på en äldre version av
webbplatsen. Sökning i bibliotekskatalogen gav i de flesta fall länkar till de
elektroniska publikationerna. Ett ”minus” på webbplatsen är dock att man inte
har angett i vilket filformat de nedladdningsbara filerna finns.

 Skolverket
Via en länk på förstasidan når man avdelningen Publicerat där man förutom
Skolverkets publikationer även hittar pressmeddelanden och sammanställning
av debatten om skola och barnomsorg i medierna. Om det är just publikationer
man är ute efter så kan man gå vidare och titta på Nya publikationer eller gå
direkt till sökfunktionen via länken Sök och beställ publikationer. I den
inledande texten nämns ingenting om elektroniska publikationer. Om man går
in på Hjälp kan man dock läsa att publikationer från 1998 och senare ofta finns
i både tryckt form och som PDF-filer. Vidare står det att en del broschyrer,
redovisningar av regeringsuppdrag och remisser endast kommer att finnas
tillgängliga som PDF-filer.

Sökfunktionen innehåller flera olika möjligheter. Man kan göra en enkel
sökning på titel eller på fritext i titel och sammanfattning. Går man vidare till
den avancerade sökfunktionen kan man begränsa sin sökning till att bara
omfatta ett visst ämne, en viss serie och/eller ett visst år. Det är också möjligt
att söka på beställningsnummer och rapportnummer. Förutom enkel och
avancerad sökning finns ytterligare en möjlighet nämligen sökning på indexord
(se figur 6). Här kan man får fram en lista över vilka ämnesord som används
för Skolverkets publikationer. Om man klickar på de enskilda ämnesorden får
man fram alla publikationer som behandlar detta ämne. Det finns goda
möjligheter till browsing bland Skolverkets publikationer. Man kan söka i
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Figur 6. Lista med klickbara indexord på Skolverkets webbplats

listor över nya publikationer och populära publikationer (tio i topp). Via
sökfunktionen kan man få fram publikationer inom vissa ämnen, för vissa år
och i vissa serier. Via listan över indexord kan man få fram alla publikationer
inom ett visst ämne. Indexorden representerar en mer detaljerad
ämnesindelning än de huvudämnen som finns i sökfunktionen. Vid test av den
interna sökfunktionen blev det träff på alla sökningar. Google hittar de flesta
titlar (8 av 10). AltaVista ger träff på drygt hälften och SverigeDirekts
sökmotor hittar endast tre. Sökmotorerna ger aldrig träff inom sidan Sök och
beställ publikationer. Träffarna leder till sidan Nya publikationer eller någon
annan statisk sida eller direkt till PDF-filerna. Jag tolkar det så att
sammanfattningarna till publikationerna ligger i en databas där de externa
sökmotorerna inte kan ta sig in.
Kommentar: Skolverket har en avancerad intern söktjänst, som ger goda
möjligheter till sökning och browsing inom själva publikationskatalogen.
Publikationerna kan dock vara svåra att hitta med externa sökmotorer. De tar
sig inte in i själva publikationskatalogen utan hittar endast publikationer vars
titlar finns nämnda på statiska sidor t.ex. på sidan Nya publikationer. Google
hittar de flesta titlarna, eftersom den ger träff direkt på PDF-filerna.

 Livsmedelsverket
Det finns ingen central ingång från förstasida där elektroniska publikationer
finns samlade. Det tycks finnas få elektroniska publikationer på
Livsmedelsverkets webbplats. Vid en snabb genomgång av några avdelningar
på webbplatsen, upptäckte jag att det fanns några enstaka elektroniska
dokument i PDF-format. Under Forskning och utveckling finns olika listor över
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publikationer. Dessa ger dock bara referenser och länkar till sammanfattningar
i Medline. Livsmedelsverkets centrala ingång för publikationer är Butiken. Här
hittade jag inga elektroniska dokument.

 Statens jordbruksverk
På förstasidan finns länken Blanketter och trycksaker. Här kan man gå vidare
till huvudsidan för jordbruksverkets trycksaker där det i den inledande texten
finns angivet att de flesta går att ”ladda ner som PDF:er”. Materialet är
uppdelat på olika grupper, vilket ger möjlighet till browsing.
Indelningsprincipen är inte entydigt utan kan vara ett ämne t.ex. biologisk
mångfald eller en dokumenttyp t.ex. rapporter. När det gäller de
nedladdningsbara filerna så är storleken inte angiven. Ibland rör det sig om
stora filer på över 2 Megabyte, vilka tar låg tid att ladda ner om man har
modem. Sammanfattning av publikationernas innehåll saknas också, vilket gör
att man kan ha svårt att avgöra om de är värda att ladda ner.

Sökningar på titel i den interna sökfunktionen gav inte träff förutom i ett
fall när publikationen fanns beskriven på en del av webbplatsen som låg
utanför avdelningen för trycksaker. Det verkar alltså inte som om den interna
sökmotorn söker igenom avdelningen för trycksaker. Inte heller de externa
sökmotorerna hittar publikationer som ligger på avdelningen för trycksaker på
Jordbruksverkets webbplats.
Kommentar: De nedladdningsbara dokumenten saknar sammanfattning och
filernas storlek är inte är angiven, vilket inte kan sägas vara särskilt
användarvänligt. Testsökningarna visade att varken den interna sökmotorn
eller de externa sökmotorerna hittar publikationer som ligger på avdelningen
för trycksaker på Jordbruksverkets webbplats.

 Boverket
Boverkets publikationer når man via länken Publikationer. Väl inne på
huvudsidan för publikationer kan man välja att gå vidare till Boverksmaterial i
fulltext. Här finns en lista med ett 30-tal titlar i PDF-format. Tryckta
publikationer kan beställas via Boverkets Internetbokhandel. Vid sökning i den
interna sökfunktionen finns möjligheten att begränsa sökningen till
webbplatsens olika delar. Vid provsökning på titlar begränsade jag min
sökning till att bara söka inom ”publikationer”. Anmärkningsvärt var
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Tabell 10. Elektroniska publikationer på Jordbruksverkets webbplats
   Myndighet Statens jordbruksverk
    Webbadress http://www.sjv.se
   Undersökningsdatum 020323, 020408
 1 Huvudingång Blanketter och trycksaker
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Ja
 4 Sortering som underlättar browsing Nya, Ämne, Dokumenttyp, (År-för

rapporterna)
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Nej
 8 Sammanfattning i HTML Nej
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 0 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 0 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 0 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

0 (av 10 sökningar)

Tabell 11. Elektroniska publikationer på Boverkets webbplats
   Myndighet Boverket
   Webbadress http://www.boverket.se
   Undersökningsdatum 020323, 020408
 1 Huvudingång Publikationer
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Nej
 3 Förklarande text i publikationskatalogen -
 4 Sortering som underlättar browsing -
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja (i början av listan)
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -

12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 0 (av 10 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 9 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

0 (av 10 sökningar)
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att jag då inte fick några relevanta träffar. När jag sökte inom samtliga
”kataloger” på webbplatsen fick jag dock träff på alla titlar. Vid sökning med
hjälp av externa sökmotorer var det bara Google som hittade publikationerna.
Webbadressen som leder till sidan Boverksmaterial i fulltext innehåller
frågetecken och likhetstecken, vilket jag tolkar som att den ligger i en databas.
Altavisa och SverigeDirekt gav träff på en död länk som hade gått till en statisk
sida för elektroniska publikationer.
Kommentar: Boverket har ett 30-tal elektroniska titlar som ligger i en lista
under rubriken Boverksmaterial i fulltext. Den interna sökfunktionen fungerar
inte tillfredställande. Det finns angivet att man kan begränsa sin sökning till
den del av webbplatsen som innehåller publikationer. Vid provsökning gjordes
denna begränsning med resultatet att ingen av sökningen gav träff. Av externa
sökmotorer var det endast Google som lyckades hitta de eftersökta titlarna.

 Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionens publikationer ligger som listor på sidan Publikationer
som nås via förstasidan. Det är separata listor för elektroniska och tryckta
publikationer. Det finns ett 20-tal elektroniska publikationer. De flesta verkar
vara foldrar eller broschyrer. Vid mina testsökningar har jag begränsat mig till
åtta titlar, eftersom jag inte hittade fler med en distinkt titel, som det kunde
vara meningsfullt att söka på. Vid sökning gav de flesta titlarna träff i den
interna sökmotorn samt i Google och AltaVista. SverigeDirekts sökmotor
hittade endast en av de eftersökta publikationerna.
Kommentar: På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett fåtal elektroniska
titlar under rubriken Publikationer. Vid testsökningar hittades de flesta av
AltaVista, Google och den interna sökmotorn. SverigeDirekts sökmotor hittade
endast en av åtta titlar.

 Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsens webbpats är mycket enkel. Den består av ett 30-tal länkar
uppradade efter varandra utan någon synbar ordning. Några av dessa leder till
rapporter i PDF-format.

 Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstituts publikationer hittar man under huvudingången
Material. Via länken Material kommer man vidare till Folkhälsoinstitutets
Materialbutik. Här kan man förutom skrifter även beställa affischer,
videofilmer m.m. Till största delen verkar det dock röra sig om publikationer. I
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den inledande texten så framgår att man kan ladda ner ”fullständiga dokument
som PDF-filer”. Det finns goda möjligheter till browsing såväl inom ämne,
dokumenttyp samt i en alfabetisk lista. Materialbutikens förstasida finns
kortare listor med Mest köpta/beställda och Nytt material. Fritextsökning kan
begränsas till förbestämda ämnen och dokumenttyper (figur 7). PDF är en
sådan förutbestämd materialtyp, vilket gör att det är mycket lätt att

Figur 7. Sökfunktionen för ”Material” på Statens folkhälsoinstituts webbplats

söka fram alla elektroniska dokument inom ett visst ämne. Enligt sökhjälpen
kan man söka på titel i vad som kallas Snabbsök. Vid provsökningen gav dock
inte alla titlar träff. Sökning på externa sökmotorer gav varierande resultat.
Google gav träff direkt på publikationerna i Materialbutikens databas
(http://www.fhi.se/shop/mat_index.asp?letter=F). AltaVista och SverigeDirekt
gav ibland träff, men då när publikationerna fanns utlagda på någon statisk sida
t.ex. Folkhälsoinstitutets sidor för skolan
(http://skolan.fhi.se/bestall_material/inledning.asp).
Kommentar: På Statens folkhälsoinstitut har man valt att lägga sina
publikationer under den något oprecisa rubriken Material. De elektroniska
dokumenten är lätta att få fram eftersom PDF finns som en fördefinierad
dokumenttyp som kan väljas i söktjänsten. Av de externa söktjänsterna så var
det endast Google som lyckades hitta alla titlar.
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Tabell 12. Elektroniska publikationer på Kemikalieinspektionens webbplats
   Myndighet Kemikalieinspektionen
   Webbadress http://www.kemi.se
   Undersökningsdatum 020323, 020409,020411
 1 Huvudingång Publikationer
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Nej
 3 Förklarande text i publikationskatalogen -
 4 Sortering som underlättar browsing Nya
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Ja
 8 Sammanfattning i HTML Ja
 9 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
10 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 8 (av 8 sökningar)
11 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
12 Antal träffar vid sökning i AltaVista 7 (av 8 sökningar)
13 Antal träffar vid sökning i Google 8 (av 8 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

1 (av 8 sökningar)

Tabell 13. Elektroniska publikationer på Statens folkhälsoinstituts webbplats
   Myndighet Statens folkhälsoinstitut
   Webbadress http://www.fhi.se
   Undersökningsdatum 020323, 020411
 1 Huvudingång Material
 2 Elektroniska & tryckta i samma katalog Ja
 3 Förklarande text i publikationskatalogen Ja
 4 Sortering som underlättar browsing Ämne, Materialtyp, Alfabetiskt,

Nytt, Mest köpta/beställda
 5 Filformat PDF
 6 PDF angivet Ja
 7 Filstorlek angivet Nej
 8 Sammanfattning i HTML Ibland
10 Intern sökmotor för webbplatsen Ja
11 Antal träffar vid sökning i intern sökmotor 10 (av 10 sökningar)
12 Antal träffar vid sökning i bibliotekskatalog -
13 Antal träffar vid sökning i AltaVista 0 (av 10 sökningar)
14 Antal träffar vid sökning i Google 10 (av 10 sökningar)
15 Antal träffar vid sökning i SverigeDirekts
   sökmotor

1 (av 10 sökningar)
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 Allmänna iakttagelser
I min undersökning har jag inte direkt berört vilken typ av material som
myndigheterna har valt att lägga ut på sina ”publikationssidor”. Nedan följer
dock några allmänna iakttagelser som jag gjort vid genomgången av de 15
webbplatserna. I stor utsträckning rör det sig om rapporter och andra skrifter i
serier som man ger ut i såväl elektronisk som i tryckt form. Det är också
vanligt att myndigheterna har en eller flera tidskrifter som man ger både i
tryckt form och elektroniskt. På några av de undersökta webbplatserna har man
främst valt att lägga ut material av mindre omfång; småskrifter och foldrar.
Detta gäller t.ex. Kemikalieinspektionen och Boverket. Det finns skäl att anta
att så kallat grå litteratur blir mer lättillgänglig i och med att den blir åtkomlig i
elektronisk form. Det rör sig då t.ex. om interna dokument, rapporter etc. som
före webbens tillkomst trycktes i begränsade upplagor som sällan nådde
biblioteken och bokhandeln. Idag är det enkelt att lägga ut sådana dokument
som PDF-filer på webbplatsen. Det är troligt att sådan litteratur i framtiden
endast kommer att ges ut i elektronisk form. Skolverket skriver t.ex. på sin
webbplats att man endast kommer att ge ut en del broschyrer, redovisningar av
regeringsuppdrag, remisser m.m. i elektronisk form.

Vad gäller webbplatsernas tekniska utformning så skiljer de sig en del åt.
Det är relativt vanligt att publikationssidorna har en dynamisk utformning. Det
betyder att man har lagt publikationerna eller länkar till publikationerna i en
databas, som exponeras på webbplatsen. Man kan ofta se på själva adressen att
webbsidan är dynamisk, eftersom den vanligtvis innehåller olika specialtecken,
t.ex. ?, + eller %. Det förekommer olika blandformer där vissa delar av
publikationssidorna är dynamiska och vissa delar är statiska. När det gäller
webbplatsernas tekniska utformning så känner jag att mina kunskaper inom
området är relativt begränsade och därför har jag valt att inte detaljerat
redovisa sådana aspekter i min undersökning.

 Sammanställning och analys av resultaten från undersökningen
Vid min undersökning av webbplatserna visade det sig att de tre
myndigheterna NUTEK, Livsmedelsverket och Rikspolisstyrelsen hade så få
elektroniska publikationer på sina webbplatser att en genomgång av dessa
webbplatserna enligt min checklista inte var möjlig att genomföra. De övriga
tolv webbplatserna har jag kunnat granska enligt min checklista med fjorton
olika punkter. Nedan följer en sammanställning av denna genomgång.
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Åtkomst via länkstrukturen
Vad beträffar huvudingång från webbplatsens förstasida så har hälften av
myndigheterna valt en benämning som innehåller orden publikation eller
publicerat. De övriga har valt sinsemellan helt olika benämningar. Ser man det
hela ur användarens perspektiv bör det vara väsentligt att välja ett namn som
man kan associera till såväl tryckta som elektroniska publikationer. Att välja
ord som entydigt för tankarna till böcker, t.ex. Miljöbokhandeln eller
Trycksaker kan leda till att användaren tror att här endast finns tryckta skrifter.
Man kan också göra som Folkhälsoinstitutet har gjort och välja en så vid
benämning som möjligt. Under huvudingången Material har man lagt såväl
tryckta som elektroniska publikationer, videofilmer, affischer m.m. När jag
första gången försökte hitta publikationer på Riksantikvarieämbetets webbplats
så dröjde det ett tag innan jag upptäckte att dessa stod att finna under
huvudingången Publikt arbete. Jag misstänker att det är fler än jag som kan ha
vissa svårigheter första gången de söker efter publikationer på denna
webbplats.

En majoritet av myndigheterna (7 av 12) har valt att lägga tryckta och
elektroniska publikationer i samma katalog på webbplatsen. Med katalog
menar jag här en förteckning eller databas över publikationer. Av dessa 7 är det
endast 3 som har en förklarande text i inledningen som tydligt anger att
katalogen innehåller såväl tryckta som elektroniska publikationer. Jag menar
att det här finns risk att besökare på webbplatsen inte uppmärksammar de
elektroniska publikationerna. Denna risk är speciellt stor om man har valt en
huvudingång som inte för associationerna till elektroniska publikationer.

Vad beträffar punkt 4, som gäller sortering som underlättar browsing, så är
det vanligast att man gjort en sortering så att man kan söka efter ämne eller
välja att ”bläddra” bland nyutkomna publikationer. Detta har man gjort på
hälften av webbplatserna. Mest köpta/beställda respektive Tio-i-topp finns på
tre webbplatser. På två webbplatser finns sortering efter avdelning. Rent
allmänt kan man konstatera att de webbplatser som har en dynamisk
uppbyggnad på publikationssidorna erbjuder användarna många fler
möjligheter till strukturerad browsing

Presentation av de enskilda publikationerna
På de webbplatser som undersökts är PDF-formatet det helt dominerande
formatet för att tillgängliggöra elektroniska publikationer. Även formaten
HTML, Excel och EsriTM shape förekommer. Det är inte omöjligt att det kan
förekomma publikationer eller delar av publikationer i ytterligare något format
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som jag inte har upptäckt, eftersom det rent tidsmässigt inte har varit möjligt
för mig att gå in och titta på varje publikation på varje webbplats. Det
intressanta är dock att konstatera att PDF-formatet är det absolut vanligaste.
När HTML-formatet används så är det främst för publikationer av mindre
omfattning t.ex. broschyrer och tidskrifter. Excel används för enstaka tabeller
på SCB:s webbplats. EsriTM shape är ett filformat för geografisk data som
förekommer i de arkeologiska rapporterna på Riksantikvarieämbetets
webbplats.

När det gäller PDF-formatets dominans så är det intressant att jämföra med
förhållandena i Danmark. Där har statsmakten aktivt försökt att gå in och styra
i vilken form statliga publikationer skall publiceras på webben. Där är man
skyldig att följa en officiell standard för statliga publikationer som finns på
Statens Informations webbplats.88 Standarden är utvecklad för att skapa bredast
möjliga tillgänglighet och sökbarhet samt att säkra att de elektroniska
publikationerna kan läsas och avkodas på längre sikt. I standarden föreskrivs
att samtliga danska publikationer utgivna av staten skall publiceras i HTML-
format. Man tillåter inte publicering i enbart PDF-format. Detta motiveras med
att PDF inte är ett öppet format, dvs. ett särskilt program (Acrobat Reader)
behövs för att läsa dessa filer. Vidare fruktar man att det inte kommer vara
läsbart i framtiden. Som ett ytterligare skäl anger man att det inte är
skärmorienterat, dvs. att det inte lämpar sig för att läsas på skärmen.89 I Sverige
finns dock inte motsvarande centrala initiativ för att styra utformningen av de
elektroniska publikationerna. När det gäller den danska motiveringen till att
inte använda PDF-format så är min reflektion att även om PDF-formatet inte är
ett öppet format så är det idag så lättillgänglig att det enligt min mening inte är
något bra argument för att ej använda det. När det gäller läsbarheten så håller
jag med om att PDF-dokument inte är särskilt behagliga att läsa på skärmen.
För en användare som inte önskar skriva ut en publikation utan endast ögnar
igenom den på skärmen är HTML-formatet att föredra. Vad gäller
beständigheten så är det svårt att veta om PDF-formatet kommer att vara
läsbart om några år.

Vad beträffar punkt 6, så kan man konstatera att alla myndigheter utom en
tydligt redovisar att det rör sig om filer i PDF-format. På Arbetslivsinstitutets

88 Statens Information. Netpublikationer. Statens standard för elektronisk publicering. Inledning,
http://www2.si.dk/netsteder/publ/netpubl2/inde0002.htm, 2002-03-31.
89 Statens Information. Netpublikationer. Statens standard för elektronisk publicering. Appendiks A,
http://www2.si.dk/netsteder/publ/netpubl2/inde0016.htm, 2002-03-31.
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webbplats står att filer går att ladda ner samt att man behöver Acrobat Reader
för att läsa hela rapporterna. Att det rör sig om PDF-filer har man dock inte
skrivit ut i klartext. Filernas storlek har man dock angett, vilket är bra. Att ange
filstorlek anser jag vara en självklar service till användaren. Sitter man med ett
modem och skall ladda ner en PDF-fil kan det ta avsevärd tid om det rör sig
om en stor fil. 8 myndigheter anger storlek på sina filer. De tre myndigheterna
Försvarets forskningsinstitut, Jordbruksverket och Folkhälsoinstitutet gör det
inte. Riksantikvarieämbetet anger storlek för de arkeologiska rapporterna men
inte för övriga publikationer. Att förse publikationen med en sammanfattning i
HTML kan fylla flera funktioner, dels är det en service till läsaren som snabbt
kan orientera sig om publikationens innehåll utan att först behöva ladda ner
den, dels ökar det sökbarheten eftersom de flesta sökmotorer endast söker
igenom HTML-dokument. Man kan då öka sökbarheten för PDF-dokument
genom att förse dem med en sammanfattning i HTML. Detta fungerar dock
endast om sammanfattningarna finns på statiska HTML-sidor. I de fall
sammanfattningarna finns på dynamiska sidor hittas dessa vanligtvis inte av
sökmotorerna. (Google ger träff på en del dynamiska sidor, vilket närmare
kommer att beröras i nästa avsnitt.) Skolverket är ett exempel på en webbplats
där sammanfattningarna ligger på dynamiska sidor, som inte hittas av
sökmotorerna. De flesta (8 av 12 myndigheter) förser sina publikationer med
sammanfattningar. 2 myndigheter gör det inte alls och 2 myndigheter gör det
ibland

Återvinning genom sökning
På alla webbplatser finns en intern sökmotor. Vissa webbplatser har en separat
sökfunktion för sina publikationer. Vid mina testsökningar har jag i första hand
använt mig av den söktjänst som enbart omfattar publikationer på webbplatsen
om en sådan har funnits. Det har dock inte varit möjligt på Socialstyrelsens
webbplats, där denna sökfunktion inte ger utrymme till att man själv skriver in
söktermer samt Försvarets forskningsinstituts speciella söktjänst för
publikationer som inte ger länkar till elektroniska publikationer. I dessa två fall
har jag valt att använda sökmotorerna, som omfattar hela webbplatserna, trots
att speciella sökfunktioner för publikationer finns. Placeringen av sökrutan på
Försvarets forskningsinstituts webbplats, längst ned till vänster, gör att den
hamnar utanför skärmbilden om man har en dator med en skärm som är 17 tum
eller mindre. Detta är mycket märkligt, tycker jag, eftersom sökfunktionen är
en ytterst viktig funktion, som bör kunna nås av alla användare. Mina
testsökningar visar goda resultat från de flesta webbplatserna. På 8 webbplatser
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fick jag träff på samtliga eftersökta titlar. På en webbplats fick jag träff på alla
utom en, vilket också är ett godtagbart resultat, enligt min mening. Vid sökning
i den interna sökmotorn för Jordbruksverkets webbplats fick jag inga träffar
alls på publikationssidorna. Det verkar inte som om den interna sökmotorn
söker på den del av webbplatsen som omfattar publikationer. För att få träff på
publikationerna på Sidas webbplats måste man söka på sökmotorn på den
engelska versionen av webbplatsen.90 Detta är inte särskilt lätt för användaren
att förstå om man kommer in via den svenska webbplatsen. På
Riksantikvarieämbetets webbplats är de arkeologiska rapporterna inte sökbara
via den interna sökmotorn, vilket är anmärkningsvärt mot bakgrund av att de
utgör den största delen av Riksantikvarieämbetets elektroniska publikationer.

Vid undersökning av sökbarheten i bibliotekskatalogerna på webbplatserna
så kan konstateras att endast 4 av de undersökta myndigheterna har
bibliotekskataloger på webben. Av dessa utmärker sig Arbetslivsinstitutet
genom att ge träff med länk till 8 av 10 eftersökta publikationer. Statistiska
centralbyrån och Naturvårdsverkets bibliotekskataloger ger träff med länkar till
1 respektive 3 elektroniska publikationer. Vid min provsökning i
Riksantikvarieämbetes bibliotekskatalog fick jag inte någon träff som gav en
länk till en elektronisk publikation. Med undantag av Arbetslivsinstitutet tycks
det alltså som om man sällan hittar de elektroniska publikationerna i
bibliotekens kataloger. Eftersom min undersökning endast omfattar sökning
efter 10 titlar är det dock osäkert hur pass representativa resultaten är. För att få
en klarare bild av hur långt biblioteken har kommit med att katalogisera det
elektroniska materialet skickade jag en e-postförfrågan till de 4
myndigheternas bibliotek. På min fråga om man hur stor andel av respektive
myndighets elektroniska publikationer, som går att hitta i bibliotekskatalogen,
svarar Riksantikvarieämbetet 3 procent.91 Arbetslivsinstitutets bibliotek uppger
att nästan alla rapporter efter 1996 är elektroniskt tillgängliga och länkade i
bibliotekets katalog.92 Statistiska centralbyråns bibliotek uppger att ambitionen
är att alla elektroniska publikationer skall finnas i bibliotekets katalog men att
det är svårt att genomföra eftersom det saknas riktlinjer från LIBRIS.93

Naturvårdsverkets bibliotek svarade inte på mitt e-brev. Svaren på min e-

90  Undersökningen av SIDAs webbplats gjordes 020320 samt 020407. Webbplatsen har sedan dess gjorts
om och omfattar nu en speciell söktjänst för publikationer.
91   Larsson, Gun, Riksantikvarieämbetet. Vitterhetsakademins bibliotek. E-brev till uppsatsförfattaren
2002-04-25.
92  Lindgren, Peter, Arbetslivsinstitutet. Arbetslivsbiblioteket. E-brev till uppsatsförfattaren 2002-03-19.
93  Killander, Susanne, Statistiska centralbyrån. Biblioteket. E-brev till uppsatsförfattaren 2002-03-18.
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postförfrågan bekräftar vad jag tyckte mig se från min undersökning nämligen
att biblioteken är på gång med att katalogisera de elektroniska publikationerna,
men de har kommit olika långt i det arbetet.

I min undersökning har jag också testat i vilken utsträckning de
elektroniska publikationerna hittas av externa sökmotorer. Det har varit
intressant att konstatera att det finns stora variationer i resultaten från
provsökningarna med de olika sökmotorerna. Den sökmotor som utan
jämförelse uppvisar de bästa resultaten är Google. Denna sökmotor hittar 73
procent av de eftersökta titlarna. Motsvarande siffror för AltaVista och
SverigeDirekt är 43 respektive 31 procent. Google hittar samtliga titlar jag sökt
efter på 6 av 12 webbplatser. Varken AltaVista eller SverigeDirekt hittar
samtliga eftersökta titlar på någon enda webbplats, som är med i min
undersökning. Man frågar sig naturligtvis vad dessa stora skillnader beror på.
Finns det något i mitt sätt att genomföra min undersökning som missgynnar
någon viss sökmotor? Vad beträffar denna fråga så kan man konstatera att
sökmotorn på SverigeDirekt ofta ger många träffar till samma webbplats, vilket
gör att sökningarna här ofta resulterar i långa träfflistor. I min undersökning
har jag endast räknat med de första 10 träffarna, vilket har gjort att det kan
finnas träffar på sökningar med SverigeDirekts sökmotor som inte har räknats
som träffar eftersom de har hamnat långt ned i söklistorna. Vidare så räknar jag
endast med träffar som leder direkt till webbplatsernas publikationssidor. Även
det har troligen lett till ett sämre resultat för SverigeDirekts sökmotor eftersom
jag tycker mig se en tendens att denna sökmotor ofta rankar pressmeddelanden
och liknande sidor högre än länkar direkt till de aktuella publikationerna. Jag
menar dock att ranking och presentation av resultat är en viktig del av en
sökmotors funktionalitet och att resultaten av min undersökning ändå ger ett
mått på hur pass effektiva de olika sökmotorerna är.

En sökmotors effektivitet hänger naturligtvis samman med storleken på
dess index. Google är den sökmotor som har indexerat flest webbsidor. Enligt
uppgifter från december 2001 så omfattar den ca 1,5 miljarder webbsidor.
AltaVistas har indexerat ca 550 miljoner webbsidor.94 Storleken på
SverigeDireks index har jag inte hittat någon uppgift på. Problemet med många
träffar vid fritextsökning i SverigeDirekt, som jag berörde ovan, nämns i den
statliga utredningen om SverigeDirekts framtid SOU 2002:20. Man skriver:

94 Sullivan, Danny, Search Engine Sizes, http://www.searchenginewatch.com/reports/sizes.html, 2002-
05-23.
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Fritextsökning med sökmotor ställer nämligen stora krav på avgränsning av sökningen och
kan i många fall leda till ett stort antal träffar. Detta gäller inte minst på SverigeDirekts
webbplats eftersom sökningarna sker i ett mycket omfattande material. Att antalet träffar
emellanåt blir stort gör fritextsökning till ett stundtals ohanterligt verktyg.95

Här måste påpekas att SverigeDirekts index säkerligen inte är större än
AltaVisas och Googles och att en viktig service till användaren är att de mest
relevanta träffarna hamnar högst upp. Vid träff på Google och AltaVista
hamnar de eftersökta publikationerna så gott som alltid högst upp i träfflistan.
Som jag berört tidigare så är detta inte fallet vid sökningar i SverigeDirekts
sökmotor. En annan sak som minskar funktionaliteten hos SverigeDirekts
sökmotor är att sökningarna ofta tar förhållandevis lång tid. Vid mina
provsökningar fick jag ofta vänta i mer än 20 sekunder innan jag fick fram
resultaten av min sökning. Enligt Nielsen är 10 sekunder en gräns för hur länge
det går att hålla kvar en användares uppmärksamhet.96 Motsvarande väntetid
för Google och AltaVisa var ca 2 sekunder. Här måste dock konstateras att
SverigeDirekt har andra förtjänster. Styrkan hos SverigeDirekt är dess
kombination av webbkatalog och sökmotor. Här finns en omfattande
länkkatalog där man kan söka efter länkar sorterade efter organisation, ämne
etc. Sökmotorn är ett ganska nytt inslag på webbplatsen. I utredningen om
SverigeDirekt skriver man: ”Fritextsökningen kan därför inte ersätta – bara
komplettera – de andra sökvägar som finns på SverigeDirekt.”97

Om man sedan vänder fokus mot de olika webbplatserna så kan man
konstatera att det finns några webbplatser som ger få eller inga träffar vid
sökning i externa sökmotorer. (Med träffar menas här träffar på den delen av
webbplatsen som är ”huvudavdelning” för elektroniska publikationer). Man
frågar sig naturligtvis vad detta kan bero på. En stor del av förklaringen är
sannolikt förekomst av dynamiska sidor och ramar. Att webbsidan har ramar
innebär att den är indelad i flera rutor där varje ruta innehåller ett separat
HTML-dokument.98 Danny Sullivan på webbplatsen SearchEngineWatch
skriver att just ramar och dynamiska sidor kan fungera som vägspärrar för
sökmotorer.99 Till de webbplatser som ger få eller inga träffar hör
Miljöbokhandeln och Jordbruksverket. Miljöbokhandeln är en till största delen

95 Utredningen om SverigeDirekt. SOU 2002:20,s. 83.
96 Nielsen, Jakob, 2001, Användbar Webbdesign, s. 44.
97  Utredningen om SverigeDirekt. SOU 2002:20, s. 83.
98 Svenska datatermgruppen, http://nada.kth.se/dataterm/
99 Sullivan, Danny, Search Engine Placement Tips. Under rubriken: ”Avoid Search Engine Stumbling
Blocks”, http://searchenginewatch.com/webmasters/tips.html, 2002-03-18.
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dynamisk webbplats som har ramar. Den enda sidan som hittas på denna
webbplats är en statiskt konstruerad sida med engelsk text som ligger utanför
ramarna. Jordbruksverkets webbplats, som är dynamiskt konstruerad, ger inga
träffar vid sökningar i de olika sökmotorerna. Publikationer på försvarets
forskningsinstituts webbplats hittas varken av Google eller av AltaVista, men
däremot av SverigeDirekts sökmotor. Att denna sökmotor, som uppvisar
förhållandevis få träffar i materialet som helhet, är den sökmotor som uppvisar
bäst resultat just på denna webbplats kan jag inte förklara. Ett faktum är dock
att denna webbplats är konstruerad med ramar. Även Boverkets webbplats är
konstruerad med ramar och publikationssidorna är dynamiska. Här är det
endast Google som lyckas ta sig in i strukturen. Att sidor är konstruerade med
ramar behöver inte alltid vara ett problem för sökmotorer, eftersom de kan
utformas på ett sådant sätt att dessa ändå kan ta sig in.100 Dynamiskt genererade
sidor däremot tycks vara ett större hinder för sökrobotarna. Att det endast är
Google som ger träff på publikationer på Boverkets webbplats tror jag hänger
samman med denna sökmotors förmåga att ibland ta sig in på dynamiska sidor.
På Googles informationssida för webbmasters kan man läsa att Google kan
indexera dynamiskt genererade sidor, men att man begränsar antalet dynamiska
sidor som man indexerar eftersom det annars kan bli tekniska problem.101

AltaVista skriver att sökrobotar gör halt vid dynamiska sidor och att de inte
följer länkarna från dessa sidor eftersom det stora antalet sidor skulle få
roboten att krascha. Man rekommenderar att man skapar statiska sidor med
samma innehåll som de dynamiska för att öka sökbarheten.102 Danny Sullivan
på SearchEngineWatch menar att man alltid skall överväga att skapa statiska
webbsidor där detta är möjligt. Han varnar också för att använda olika tecken i
webbadressen, särskilt frågetecken, eftersom det ”avskräcker” sökrobotar. I
min undersökning är Google den enda sökmotorn som har gett träffar på sidor
med tecken i webbadressen. Detta gäller bl.a. de dynamiskt genererade
publikationssidorna på Folkhälsoinstitutets och Boverkets webbplats.103

Det finns även andra faktorer som kan påverka i vilken utsträckning
webbsidorna hittas av sökmotorer och hur de rankas. Bland annat är det av

100 Sullivan, Danny, Search  And Frames, http://searchenginewatch.com/webmasters/frames.html, 2002-
03-18.
101 Google. My Web Pages Are Not Currently Listed, http://www.google.com/webmasters/2.html,  2002-
04-22.
102 AltaVista. AltaVista Advanced Search Tutorial – Being Well Indexed,
http://help.altavista.com/adv_search/ast_haw_wellindexed, 2002-04-20.
103 På Statens folkhälsoinstitut fick jag en träff med SverigeDirekts sökmotor. Den ledde dock till en
statiskt konstruerad sida.
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största vikt att de har en relevant titel. Om ett eftersökt ord förekommer i
HTML-dokumentets title-tagg antas de ha stor relevans och leder till hög
ranking i träfflistan. Förekomst av relevanta nyckelord i överskrifter och i de
första styckena av texten har också stor betydelse. När det gäller metataggar så
spelar dessa också in även om deras betydelse i nuläget inte är så stor, eftersom
många sökmotorer inte alls tar hänsyn till dessa. 104 Av de externa söktjänsterna
som jag har använt mig av i mina undersökningar är det endast AltaVista och
SverigeDirekts sökmotor som väger in metataggar vid ranking av webbsidor.
Google använder sig av länkranking. Det går i korthet ut på att sidor som
många länkar till tillmäts större betydelse. Även om användandet av
metataggar i dagsläget inte har någon stor betydelse vid återsökning via
externa sökmotorer så kan man förmoda att deras betydelse i framtiden
kommer att öka. När informationsmängderna hela tiden ökar blir det alltmer
viktigt att informationen märks upp på ett sådant sätt att den blir möjlig att
återfinna.

Fördjupad undersökning av sex myndigheter
Den fördjupade undersökningen består av intervjuer med ansvarig på
respektive myndighet samt studier av skriftligt material som jag har fått ta del
av i samband med mina kontakter med myndigheterna. Jag har intervjuat
personer på sex myndigheter som på olika sätt har varit involverade i
myndigheternas elektroniska publicering. Orsaken till att jag ville göra
intervjuer var att jag efter min genomgång av myndigheternas webbplatser
ville fördjupa min förståelse för hur man arbetar med dessa frågor. Jag var bl.a.
nyfiken på om det hade fattats formella beslut om vad som skulle publiceras
elektroniskt. Om man har några riktlinjer för hur publikationerna skall
presenteras på webben. Hur man arbetar med metadata samt om det existerar
något samarbete mellan myndigheterna kring dessa frågor. De första
intervjuerna genomförde jag redan under min praktikperiod på SCB under
oktober 2001. Övriga intervjuer är gjorda under februari och början av mars
2002. I vissa fall har intervjuerna kompletterats med e-postmeddelanden. Jag
ansåg inte att det var möjligt att hinna intervjua någon på alla de tolv
myndigheter som jag hade undersökt. Därför valde jag ut de sju myndigheter
som enligt min sammanställning gav ut flest publikationer under 1994. Varför
jag valde just detta år finns närmare beskrivet i kapitlet Metod, urval och

104 Sullivan, Danny, How Search Engines Rank Web Pages. Stycke: “Location, Location, Location…and
Frequency”, http://searchenginewatch.com/webmasters/rank.html,  2002-03-18.
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källmaterial. Jag skickade förfrågningar om att få göra intervjuer med e-post
till Arbetslivsinstitutet, Försvarets forskningsinstitut, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Sida, Skolverket och Socialstyrelsen Jag fick snabbt
svar från personer på Arbetslivsinstitutet, Försvarets forskningsinstitut,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen. De var alla
villiga att ställa upp på en intervju. Eftersom jag då hade insett att min
undersökande studie av de olika webbplatserna tog lägre tid än beräknat så
brydde jag mig inte om att försöka ”jaga” de personer som inte svarat utan
beslutade mig för att nöja mig med att intervjua de personer som direkt hade
visat sig villiga att ställa upp. Man kan naturligtvis spekulera över varför vissa
personer inte svarade på min förfrågan. Berodde det på tidsbrist, att de inte fått
mitt meddelande eller ansåg de sig inte tillräckligt kunniga inom området eller
var det någon helt annan orsak.105 Jag ansåg dock att fem intervjuer (sex med
SCB) borde vara tillräckligt för att jag skulle få en fördjupad kunskap av hur
myndigheterna arbetar med dessa frågor.

Jag träffade intervjupersonerna på deras respektive arbetsplatser. De hade
redan innan intervjun förberett sig genom att ta del av mina övergripande
frågeställningar. Inför intervjuerna hade jag sammanställt en lista med mer
detaljerade frågor som jag avsåg att ta upp. Intervjuerna avlöpte lite olika
beroende på de olika personerna jag träffade. Jag följde inte strikt min
frågelista utan lät personerna tala ganska fritt. Under intervjuernas gång kom
jag också fram till att jag borde fråga om sådant som jag inte hade tänkt på från
början. Det anser jag också vara en av fördelarna med att genomföra intervjuer.
Man får ny information som ger nya infallsvinklar.

Nedan följer en genomgång av webbpublicering på de sex myndigheterna
Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Försvarets forskningsinstitut, Arbetslivsinstitutet. Den
bygger dels på mina intervjuer, dels på skriftlig dokumentation (PM,
utredningar etc.) från de olika myndigheterna som jag har fått tillgång till
genom mina intervjupersoner. Ibland har intervjuerna kompletterats med e-
postmeddelanden och uppgifter från myndigheternas webbplats.

 Statistiska centralbyrån
På Statistiska centralbyrån har jag intervjuat Ligia Godymirska och Lisa Thiel
på webbmasterfunktionen. Intervjuerna skedde redan i oktober 2001 under min

105  En och en halv månad efter mitt utskick fick jag ett ursäktade e-postmeddelande från Skolverket där
man beklagade att man missat mitt brev och frågade om jag fortfarande var intresserad av en intervju.
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praktikperiod på myndigheten. Eftersom jag på detta stadium inte hade
avgränsat mitt uppsatsämne kom intervjuerna att handla om webbplatsen i
stort. Min redogörelse för förhållandena på SCB bygger till stor del på det
skriftliga material som jag har fått ta del av rörande den elektroniska
publiceringen. Enligt ett beslut taget av Statistiska centralbyråns
generaldirektör i mars 2002 skall alla publikationer med officiell statistik från
SCB publiceras i fulltext på webbplatsen.106 Man siktar på att allt skall kunna
publiceras på webbplatsen fr.o.m. den 1 oktober 2002.107 Detta innebär inte att
man helt övergår till elektronisk publicering utan allt kommer även publiceras i
tryckt form.108 Riktlinjer för hur publikationerna skall presenteras håller på att
utarbetas. I förslaget till riktlinjer skriver man under rubriken Allt skall finnas
på webben − varför då? följande ”Syftet är förstås att vi med hjälp av Internet
och nya presentationsmetoder ska öka tillgängligheten till den officiella
statistiken, till nytta för alla.”109 Riktlinjerna har föregåtts av flera utredningar
beträffande elektroniskt publicering. I dessa har man bl.a. behandlat fördelar
och nackdelar med olika filformat.110  PDF-formatet förordas, eftersom det ger
snygga utskrifter och är lätt att framställa. Man menar dock att
fulltextversionen i PDF-format alltid skall kombineras med en sammanfattning
i HTML-format för att öka sökbarheten. Dessutom kan PDF-versionen ibland
kompletteras med publicering i andra format, t.ex. xls- eller txt-filer. Detta för
att möjliggöra för användarna att bearbeta materialet.111 I slutrapporten om
publicering av statistikrapporter på Internet tar man upp aspekter kring
sökbarhet och metadata. Man föreslår att metataggar enligt Dublin Core skall
användas.112 Vid min intervju med Ligia Godymirska i oktober framgick att
man redan då använde Dublin Core på webbsidor med anknytning till
miljöområdet. Detta beroende på att man är delaktig i webbportalen Svenska
miljönätet, http://www.smn.environ.se, där man har beslutat sig för att använda
metadata enligt Dublin Core.113 I riktlinjerna för SCB:s webbplats uppmanar
man till användadet av Dublin Core. De metataggar som anges som

106  Wallster, Tommy, 2002, Alla publikationer på webben!: att tänka på för dig som producerar
statistikrapporter. Förslag till checklista, SCB:s Intranät, Utskrivet 2002-02-21.
107  Wallster, Tommy, 2002, Publicering av statistikrapporter på Internet: slutrapport, Utskriven från
SCB:s intranät 2002-02-28.
108  Godymirska, Ligia, Intervju 2001-10-05.
109  Wallster, Tommy, 2002, Alla publikationer på webben!: att tänka på för dig som producerar
statistikrapporter.
110  Nyström, Annika, Lämpliga filformat – vid publicering på Internet  2001-10-17.
Wallster, Tommy, 2002,  Publicering av statistikrapporter på Internet: slutrapport.
111 Wallster, Tommy, 2002,  Publicering av statistikrapporter på Internet: slutrapport.
112  Wallster, Tommy, 2002,  Publicering av statistikrapporter på Internet: slutrapport.
113 Godymirska, Ligia, Intervju 2001-10-05.
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obligatoriska är HTML-taggarna keywords, description och category. Man har
fyra stycken fasta ämnesord som används i keywords på alla sidor (SCB,
Statistiska centralbyrån, statistik, Sverige). 114 Man har planer på att införa fasta
ämnesord enligt SCB:s biblioteks ämnesordslista, som bygger på SAB:s
ämnesord.115

När det gäller samarbete mellan myndigheter beträffande webbpublicering
så nämner man webbportalerna Svenska miljönätet, SverigeDirekt,
http://www.sverigedirekt.se samt Svenska statistiknätet,
http://www.svenskstatistik.net/. Den senare portalen är ett nätverk med länkar
till statistik hos olika myndigheter.116

På SCB håller man på att bygga upp en databas för att underlätta
hanteringen av publikationerna. Databasen skall bl.a. underlätta insamlingen ,
inmatningen och lagringen av informationen om publikationerna.117 Enligt Lisa
Thiel så kommer databasen att konstrueras på ett sådant sätt att publikationerna
även i fortsättningen kommer att vara sökbara med hjälp av externa
sökmotorer. Publikationer kommer inte att ligga i själva databasen utan där
ligger endast länkar som leder till publikationerna.118 På SCB håller man på att
utreda hur man skall kunna arbeta med XML för att underlätta
parallellpublicering i tryckt och elektronisk form.119

 Socialstyrelsen120

På Socialstyrelsen har jag intervjuat webbmaster Lotta Magnusson, som är chef
för webbpublicering och förlagsverksamhet. På Socialstyrelsen framhåller man
att man är inriktad på att inte göra skillnad mellan webbpublicering och tryckt
publicering. Man jobbar alltmer över gränserna. Nyanställda får arbeta med
båda typerna av publicering. Sedan årsskiftet 2000/2001 har man som
målsättning att allt som publiceras i tryckt form även skall finnas elektroniskt
på webben. Det är en målsättning som man nästan har nått upp till. Det är dock
inte allt som publiceras på webben som även ges ut i tryckt form. Ungefär
hälften av Socialstyrelsens publikationer ges enbart ut i elektroniskt form.
Även dessa tillhandahålls i pappersformat, som en klamrad utskrift, för
personer som efterfrågar det. Även pliktexemplar levereras som utskrifter. Från

114 Riktlinjer för SCB:s webbplats, 2001, SCB:s Intranät, Utskrivet 2002-06-27.
115 Godymirska, Ligia, Intervju 2001-10-05.
116 Godymirska, Ligia, Intervju 2001-10-05. Thiel, Lisa, Intervju 2001-10-11.
117 Wallster, Tommy, 2002, Publicering av statistikrapporter på Internet: slutrapport.
118 Thiel, Lisa, Muntlig uppgift 2002-02-21.
119 Bergsten, Olle, 2002-03-25. Rapport − XML-projektet.
120 Om inget annat anges bygger uppgifterna på intervju med webmaster Lotta Magnusson 2002-03-04.



63

Socialstyrelsens sida skulle man föredra att leverera pliktexemplar i elektronisk
form men biblioteken tycks fortfarande vilja ha dem i pappersversion.

Socialstyrelsen har inga planer på att avgiftsbelägga de elektroniska
publikationerna. Det har dock förts en diskussion om detta inom myndigheten.
Förut fanns en bestämmelse om att saker som kostade något inte skulle läggas
ut på webben i sin helhet utan ett särskilt beslut. Det har man numera gått ifrån.
När det gäller de tryckta publikationerna så har intäkterna inte motsvarat de
faktiska kostnaderna om man räknar med alla kostnadsleden. Man menar att
böckerna publicerar man inte för att tjäna pengar utan det gör man för att nå ut
till sina målgrupper. När det gäller att nå ut med information så försöker man
hitta de vägar som är bäst, snabbast och billigast.

På Socialstyrelsen finns inga nedskrivna riktlinjer för hur publikationerna
skall tillgängliggöras på webben. Det finns dock speciella
informationssamordnare på de olika avdelningarna, som är delaktiga i
utformningen. Man arbetar med mallar för olika rapporter och säger att alla
rapporter skall vara försedda med en sammanfattning.

Socialstyrelsen publicerar det mesta i PDF-format. Med anledning av detta
tycker man att det är viktigt att ha en sammanfattning i HTML, som görs
sökbar. Vissa speciellt viktiga rapporter har man valt att lägga ut i HTML-
format i sin helhet för att dessa skall vara fullt sökbara. Anledningen att man
inte har mer i HTML-kod är att detta format kräver mycket mer arbete. Det är
enklare och snabbare att lägga ut dokument som PDF-filer.

Fakta om alla publikationer ligger i en databas som är sökbar via
webbplatsen. Varken sammanfattningarna eller PDF-filerna ligger i själva
databasen. Här finns endast länkar till sammanfattningar och PDF-filer.
Databasen är konstruerad på detta sätt för att filerna skall bli sökbara utifrån.
Man har räknat ut att 18 till 20 procent av besökarna på webbplatsen kommer
dit via externa sökmotorer.

Varje månad för man statistik över hur mycket PDF-filerna laddas ned. Jag
fick ta del av den senaste statistiken och den visade att ett tiotal dokument låg
på minst tvåhundra nedladdningar under januari månad. De som låg högst i
statistiken hade laddats ned 700–800 gånger under denna månad.

Vad gäller metadata så använder man sig av HTML-taggen keywords.
Dublin Core används inte alls. Webmaster Lotta Magnusson menar att man har
”fullt sjå” med att få de anställda att använda keywords. Man använder inte
fasta ämnesord, men man har pratat om det när det gäller en ny version av
webbplatsen som planeras. Man håller på att planera för en ny databasdriven
webbplats som kommer att baseras på XML-teknik.
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Vad gäller samarbete med andra myndigheter så menar Lotta Magnusson
att det finns väldigt lite samordning när det gäller elektronisk publicering. Hon
tror att många väntar på riktlinjer från Statskontoret, men innan de kommer så
tvingas man utveckla egna system. Hon skulle vilja att man gjorde en
gemensam DTD (XML-schema) för vad en rapport skulle innehålla. När det
gäller samordning så nämner hon också SverigeDirekt och arbetet med 24-
timmarsmyndigheten. Vidare har Socialstyrelsen börjat planera för en
gemensam portal med några andra myndigheter.

 Naturvårdsverket121

På Naturvårdsverket var det webbredaktören Inga-Lill Hellström-Stormark
som svarade på mina frågor. Sedan sommaren 2001 lägger man på
Naturvårdsverket ut allt som definieras som handböcker och rapporter som
PDF-filer. Huvudingången för publikationer på Naturvårdsverket är
Miljöbokhandeln, http://www.miljobokhandeln.com. Den är en egen webbplats
som nås via en länk på förstasidan på Naturvårdsverkets webbplats. Man
publicerar i princip allting elektroniskt utom praktböcker. Som skäl till att
dessa inte läggs ut anger Inga-Lill Hellström-Stormark att de innehåller mycket
bilder och skulle bli alltför tunga att ladda ner samt påpekar också att man
tjänar pengar på just denna typ av publikationer. På Naturvårdsverket arbetar
man efter nedskrivna riktlinjer om hur webbpubliceringen skall genomföras
även om ett formellt beslut om dessa riktlinjer fortfarande saknas.122 Enligt
riktlinjerna skall allt som definieras som en publikation publiceras som PDF-fil
på Naturvårdsverkets speciella webbplats för publikationer, Miljöbokhandeln
www.miljobokhandeln.com. Där skall dessa kunna laddas ned gratis, men man
skall vara tvungen att registrera sig innan nedladdningen. De elektroniska
publikationerna skall också vara möjliga att nå via sökning i Naturvårdsverkets
bibliotekskatalog som finns på Naturvårdsverkets webbplats. Som publikation
räknar man de dokument som omfattar minst 16 sidor och har försetts med
ISBN- respektive ISSN-nummer. De dokument som inte är publikationer läggs
ut som HTML-kodade dokument på Naturvårdsverkets webbplats. Av
riktlinjerna framgår det att man anser att PDF-formatet är lämpligare för
publikationer än HTML-formatet, eftersom en PDF-version av en publikation

121 Om inte annat anges så är uppgifterna hämtade från min intervju med Inga-Lill Hellström-Stormark
2002-02-18.
122 Carlsson, Kjell, Hantering av elektroniska publikationer på Naturvårdsverket. Diskussionsunderlag,
2001-06-28.
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är fixerad till skillnad från en HTML-version som enkelt kan revideras och
uppdateras.123

Inga-Lill Hellström-Stormark nämner att det ibland i det praktiska arbetet
kan råda viss osäkerhet om vad som verkligen skall räknas som publikation.
Innan Miljöbokhandeln tillkom för två år sedan låg alla PDF-filer på
Naturvårdsverkets webbplats. Hon menar att det fortfarande ligger kvar många
PDF-dokument på webbplatsen, kanske så många som 400. Dessa kan ibland
vara svåra att återfinna när människor frågar efter dem eftersom de inte finns
samlade på en sida utan ligger utspridda på de olika temasidorna.

På Naturvårdsverkets webbplats arbetar man med metadata enligt Dublin
Core. Det hänger samman med att Naturvårdsverket är medlem i Svenska
Miljönätet och där har man beslutat sig för att använda Dublin Core. Inga-Lill
Hellström-Stormark anger att ca 50 procent av Naturvårdsverkets sidor är
taggade med Dublin Core. Man har ambitionen att lägga metataggar enligt
Dublin Core på all viktig information som skall ligga länge på webbplatsen.
Enligt Hellström-Stormark har man dock inte riktigt orkat med det ute på
avdelningarna. Man arbetar inte med fasta ämnesord på Naturvårdsverkets
webbplats. Hellström-Stormark menar att nästa steg kommer att bli att börja
använda XML. Man har just börjat med ett stort projekt som behandlar
dokumenthantering och där har man börjat titta på XML-hantering i
dokumentdatabaser.

Hellström-Stormark menar att det inte finns något utbrett samarbete mellan
statliga myndigheter vad beträffar standarder för metadata och elektronisk
publicering. Hon nämner dock Svenska miljönätet som ett exempel på att ett
visst samarbete trots allt förekommer.

 Riksantikvarieämbetet124

På Riksantikvarieämbetet sammanträffade jag med informatören Jan Svensson.
Han menar att den elektroniska publicering man hittills haft inom myndigheten
mest är att betrakta som en försöksverksamhet. Det är endast ett mycket litet
antal titlar som har getts ut i elektronisk form. Jag undrade om orsaken till att
man lägger ut så lite elektroniskt är att man inte vill gå miste om intäkterna
från bokförsäljningen. Jan Svensson tror dock inte att det förhåller sig så. Han
har inte uppfattat att det finns något motstånd mot att lägga ut material gratis.

123  Carlsson, Kjell, Hantering av elektroniska publikationer på Naturvårdsverket. Diskussionsunderlag.
2001-06-28.
124  Uppgifterna är hämtade från min intervju med Jan Svensson 2002-02-18 om inget annat anges.
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Problemet är snarare av teknisk art. Många av Riksantikvarieämbetets
publikationer innehåller en mängd bilder och dessa publikationer skulle bli
alldeles för tunga att lägga ut. Jan Svensson menar att man i alla fall idag inte
har kommit fram till hur man rent tekniskt skall kunna lösa det hela. Han
påpekar också att man inom myndigheten inte har tagit sig tid att arbeta fram
en strategi för vad som skall publiceras digitalt. Han nämner dock att man på
informationsavdelningen just nu har börjat arbeta med en informationsstrategi
som även kommer att beröra digital publicering. Den beräknas bli klar under år
2002.

Jan Svensson är osäker på om man överhuvudtaget använder sig av
metadata på Riksantikvarieämbetets webbplats. Han bekräftar senare i ett e-
brev att man inte använder metadata eller som han skriver ”åtminstone inte
efter någon vedertagen princip.”125 Han menar att man hela tiden måste
prioritera bland olika arbetsuppgifter och då hamnar frågor som berör metadata
inte högst upp även om han anser att det är viktigt. XML har man inte börjat
arbeta med ännu, men Jan Svensson har hört att IT-avdelningen inom
myndigheten har planer för det.

Jan Svensson har en känsla av att det inte finns något utvecklat samarbete
mellan myndigheter när det gäller webbpublicering. Han anser dock att det
finns mycket att göra när det gäller dessa frågor om man ska få 24-
timmarsmyndigheter och en statsförvaltning på Internet som ”hänger ihop hela
vägen.”

På den arkeologiska uppdragsverksamheten inom Riksantikvarieämbetet
(UV) arbetar man självständigt med elektronisk publicering. Här har man
kommit längre än myndigheten i övrigt. Man har utarbetat en policy för
elektronisk publicering och en stor del av de arkeologiska rapporterna
publiceras elektroniskt. Förarbeten s.k. daffar publiceras endast elektroniskt.
De arkeologiska publikationerna ligger på UV:s avdelning av webbplatsen.
Tyvärr är dessa inte sökbara genom den interna sökmotorn på
Riksantikvarieämbetets webbplats. Det är ett problem som man är väl
medveten om på myndigheten, men som man ännu inte har lyckats göra något
åt.126

125  Svensson, Jan, E-brev till författaren 2002-03-08.
126 Lundqvist, Lars, E-brev till författaren 2002-03-18 och 2002-03-19.
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 Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI127

På FOI träffade jag Mikael Sylvén, Linda Köling och Berit Forsberg på
dokumentationsavdelningen. En mindre del av FOI:s publikationer läggs ut
elektroniskt på webbplatsen. Mikael Sylvén uppskattar de till ungefär
10 procent. Att det inte är fler menar han beror på att man inte har de tekniska
grundvalarna än och det i sin tur hänger samman med den ekonomiska
situationen. Mikael Sylvén nämner att intresset för elektronisk publicering på
forskningsavdelningarna har varit ganska ”ljumt”. Ett problem är att forskarna
använder ett dussintal olika programvaror, vilket orsakar problem vid
produktionsprocessen. Det har inte fattats några formella beslut om att vissa
rapporter skall läggas ut elektroniskt på webbplatsen utan verksamheten har
vuxit fram successivt. Man har inga nedskrivna riktlinjer för hur de
elektroniska publikationerna skall presenteras på webbplatsen, men Mikael
Sylvén tror att de kommer.

Så länge en liten del av materialet finns utlagt på webbplatsen så ser man
det som en del av FOI:s marknadsföring att tillhandahålla det gratis. Enligt
Mikael Sylvén så tänker man sig ett betalsystem i framtiden när mer material
kommer att publiceras elektroniskt. Ett betalsystem skulle då knytas till
publikationsdatabasen. Mikael Sylvén säger att det inte handlar om att tjäna en
massa pengar på rapporterna utan att täcka de interna kostnaderna för
framställningarna. Han framhåller att det rör sig om forskningsresultat som har
ett visst värde och att man även har en hel del utländska kunder. Han ser inget
fel i att ta betalt om inte staten går ut och säger att alla myndigheters
publikationer skall vara gratis.

Vi samtalar lite om resultaten från min provsökning som visade att
sökmotorerna Google och AltaVista inte gav träff på publikationerna på FOI:s
webbplats. Mikael Sylvén tror att det kommer att lösa sig i och med att man
uppgraderar sin databas för publikationer. Han uppmanar mig att ta kontakt
med webbredaktören på FOI för frågor som rör webbplatsens utformning. Jag
frågade webbredaktören Peo Andersson varför de statiska publikationssidorna
på webbplatsen inte gav träff på sökmotorerna AltaVista och Google. Peo
Andersson förklarar det så att Google endast indexerar sidor som andra har
länkat till och att det är därför som de enskilda sidorna på webbplatsen inte
indexeras av Google. Jag antar att det i så fall hänger samman med att
webbplatsen har ramar och att det är därför som andra webbplatser inte kan

127 Uppgifterna är hämtade från intervju med Mikael Sylvén, Linda Köling och Berit Forsberg 2002-02-
25 om intet annat anges.
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länka till de enskilda sidorna. När det gäller AltaVista så menar han att denna
sökmotor i första hand läser av de keywords som finns i metataggen på en sida
och att bara i de fall där keywords saknas söker av innehållet på sidan.128 Jag
tolkar hans förklaring så att han menar att om inte publikationen finns nämnd i
metataggen keywords så ger den ej träff vid sökning i AltaVista. Dessa
uppgifter motsägs av vad man skriver på AltaVistas egen webbplats:

Some webmasters think that AltaVista and other search engines search only for
information in METAtags – special keywords embedded in the headers of Web pages.
They think that only these ”keywords” count.

That is not the case /…/ AltaVista uses a full-text index. Every word on every page
matters, and not just individual words, but the order of the words as well – words
combined as phrases.129

På FOI:s webbplats använder man sig av HTML-taggarna META keywords
och META description. Man använder inte Dublin Core.130

Hittills har man inte samarbetat med andra myndigheter vad beträffar
tillgängliggörande av elektroniska publikationer. Man är däremot intresserad
av att ta kontakt med andra myndigheter och se hur de arbetar med dessa
frågor.131

 Arbetslivsinstitutet132

På Arbetslivsinstitutet intervjuade jag Henrik Lindborg, som är webbredaktör
och anställd vid informationsavdelningen. Ca 95 procent av
Arbetslivsinstitutets publikationer ges ut elektroniskt. Det innebär att alla
rapporter och skriftserier publiceras på webbplatsen. Än så länge trycker man
allting parallellt, men i framtiden kommer de s.k. Arbetslivsrapporterna endast
att ges ut elektroniskt. Som skäl till det anger Henrik Lindborg att de ges ut
ofta, men efterfrågas lite. De enda material som inte ges ut elektroniskt är
monografier. Orsaken till detta är att de kostar så mycket att producera att man
vill ha tillbaka en del av produktionskostnaderna genom att endast erbjuda dem
till försäljning.133

128 Andersson, Peo, E-brev till författaren 2002-03-08.
129 AltaVista. AltaVista Advances Search Tutorial. Properties of a Full-text Index,
http://help.altavista.com/adv_search/ast_haw_fulltext, 2002-04-21.
130 Andersson, Peo, E-brev till författaren 2002-03-08.
131 Sylvén, Mikael, E-brev till författaren 2002-02-26.
132 Uppgifterna är hämtade från en intervju med Henrik Lindborg 2002-02-20 om intet annat anges.
133 Lindborg, Henrik, E-brev till författaren 2002-03-19.
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Jag undrade varför man erbjuder en så stor del av materialet gratis på
webbplatsen. Henrik Lindborg menar att den grundläggande orsaken är att det
ingår i Arbetsinstitutets uppdrag att sprida information. Man är en forskande
institution som har till uppgift att nå ut till sina avnämare. Henrik Lindborg
hänvisar också till att Arbetslivsinstitutet är ett statligt verk och därför inte har
några vinstmål. Dessutom har man upptäckt att det är väldigt kostnadseffektivt
att använda webben. Det blir mycket dyrare att trycka upp stora upplagor,
särskilt som det är många rapporter som inte är särskilt efterfrågade. Jag
frågade om det har fattats några formella beslut om vad som skall läggas ut på
webbplatsen. Henrik Lindborg svarar att han inte har hittat några styrdokument
som berör detta. Han menar att verksamheten har vuxit fram successivt.

PDF-formatet har man valt eftersom det håller formatet, dvs. man kan
enkelt styra utseendet på publikationen. Dessutom går det snabbt och enkelt att
göra menar Henrik Lindborg. Han påpekar att om man skulle lägga ut
materialet på HTML-sidor skulle det krävas en mycket större arbetsinsats.
Särskilt som Arbetslivsinstitutets publikationer innehåller många tabeller och
andra grafiska element. Man har ingen nedskriven policy för hur publikationer
skall presenteras på webbplatsen. Lösningen som man har idag har arbetats
fram mellan webbproducenter och förlagstjänst. Den bygger på muntliga
överenskommelser.134

Henrik Lindborg berättar att man kommer att skapa en speciell
dokumentserver för de elektroniska publikationerna, vilket kommer att göra att
man kan bygga om de tekniska lösningarna utan att länkarna försvinner. Just
nu håller man på att konstruera en databaslösning för webbplatsen.
Publikationssidorna ligger redan i en databas. Henrik Lindborg berättar att man
trodde att databaslösningen skulle stänga ute externa sökmotorer, men att det
var en nackdel som man var tvungen att ta, eftersom den gamla lösningen var
ohanterlig. Till sin förvåning upptäckte man dock att sökmotorn Evreka trots
allt lyckades ta sig in på sidorna. Mina testsökningar visar att även sökmotorn
Google ger träff på de dynamiska sidorna på Arbetslivsinstitutets webbplats.

I publikationsdatabasen har man gjort författare, titel, löpnummer och
sammanfattning sökbara. Dessutom lägger man in 10–20 ämnesord till varje
publikation. Man lägger in fria ämnesord som inte står i sammanfattningen.
Det är denna typ av metadata man använder sig av på publikationssidorna.
Arbetslivsinstitutet använder inte Dublin Core på sin webbplats. Henrik

134 Lindborg, Henrik, E-brev till författaren 2002-03-19.
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Lindborg berättar att man nyligen har byggt en XML-lösning för
Arbetslivsinstitutets Intranät och att han är förvånad över hur bra sökbarheten
har blivit. Sökmotorn klarar av att söka på en mängd olika filformat. Henrik
Lindborg räknar med att man inom en snar framtid skall kunna använda en
liknande typ av teknisk lösning för hela webbplatsen.

Man för fortlöpande statistik över hur mycket de olika dokumenten på
webbplatsen laddas ned. Jag får ta del av en sammanställning från 2001 som
visade att de två mest efterfrågade publikationerna hade laddats ned över
10 000 gånger under året.

 Sammanställning och analys av den fördjupade undersökningen
Hur mycket man publicerar elektroniskt skiljer sig åt på de olika
myndigheterna. Socialstyrelsen, Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån
och Arbetslivsinstitutet publicerar en stor del av sitt material elektroniskt. De
två myndigheterna, Försvarets forskningsinstitut och Riksantikvarieämbetet,
lägger ut en mindre del av sina publikationer elektroniskt. Inom dessa
myndigheter befinner sig den elektroniska publiceringsverksamheten än så
länge på försöksstadiet. För de allra flesta myndigheter utgörs den elektroniska
publiceringen främst av parallellpublicering av tryckta rapporter och skrifter.
Ett undantag härvidlag är Socialstyrelsen där ca 50 procent av de elektroniska
publikationerna endast ges ut i denna form. Det finns skäl att anta att det i
framtiden kommer bli allt vanligare att man endast publicerar elektroniskt. När
det har gått några år så blir antagligen detta sätt att publicera alltmer etablerat
och man kanske inte längre ser det som en nödvändighet att även ge ut skrifter
i tryckt form. Arbetslivsinstitutet har planer på att en viss skriftserie i framtiden
endast skall ges ut i tryckt form och på Riksantikvarieämbetet är det redan en
viss typ av arkeologiska rapporter som endast ges ut elektroniskt. De
elektroniska publikationerna har många förtjänster. Det går lätt och snabbt att
hitta specifika uppgifter för den initierade användaren. En bidragande orsak till
en utveckling mot alltmer elektronisk publicering är med största sannolikhet
det faktum att detta blir billigare än traditionell publicering, vilket jag kommer
att beröra mer nedan. Om vi går mot en framtid där alltfler skrifter endast ges
ut elektroniskt så är detta inte en helt oproblematisk utveckling. Risken är att
man utestänger människor som varken vill eller kan använda datorer och
Internet. På Socialstyrelsen så försöker man kringgå detta faktum genom att
tillhandahålla utskrifter av elektroniska rapporter mot självkostnadspris. Det
största problemet torde dock vara att människor som inte använder Internet inte
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heller får reda på att publikationerna finns. En annat ännu olöst problem är
frågan om arkivering och bevarande för framtiden.

När det gäller inställningen till huruvida de elektroniska publikationerna
skall vara gratis tillgängliga eller inte så ger man, med ett undantag, uttryck för
liknande åsikter på de undersökta myndigheterna. Man har inga planer på att ta
betalt för de elektroniska publikationerna utan man ser webben som ytterligare
en kanal för att nå ut med information om sin verksamhet. Man framhåller att
man som statliga myndigheter inte har några vinstmål utan att den främsta
uppgiften är att nå ut med information om sitt ansvarsområde. Av intervjuerna
framgår det också att man knappast har tjänat några pengar på försäljningen av
de tryckta publikationerna, eftersom kostnaderna för framställningen har varit
så höga. Att publicera via webben blir ofta billigare. Det tycks också vara
skälet till att man väljer att publicera en del material, med liten efterfrågan,
enbart elektroniskt. Av intervjuerna framkom också att en viss typ av material,
ofta monografier med många bilder, inte läggs ut på webbsidan, eftersom man
här inte vill gå miste om intäkter från försäljning. Detta gällde s.k. praktverk på
Naturvårdsverket och ”rena” monografier på Arbetslivsinstitutet.

På en av de undersökta myndigheterna gav man uttryckt för en annan
inställning till gratis tillgängliggörande. På Försvarets forskningsinstitut har
man planer på att införa ett betalsystem knutet till databasen för elektroniska
publikationer. Man framhåller dock att det inte handlar om att tjäna pengar
utan att täcka de interna kostnaderna.

När det gäller filformat så väljer alla de undersökta myndigheterna att
nästan uteslutande publicera i PDF-format. I intervjuerna så framhåller man att
PDF-filerna är enkla och förhållandevis billiga att framställa samt att de ger
utskrifter med ett fixerat utseende. Det senare är speciellt viktigt om man har
publikationer med många tabeller och figurer. Den stora nackdelen med PDF-
formatet är att många sökmotorer inte indexerar dessa filer. När
undersökningen gjordes var det endast sökmotorn Google som kunde söka på
texten i PDF-filer. Med tanke på sökbarheten publicerar Socialstyrelsen sina
viktigaste rapporter även i HTML-format. Statistiska centralbyrån publicerar
sina statistiska meddelanden i såväl PDF som HTML-format. På det hela taget
är det dock en mycket liten del av publikationerna som görs tillgängliga i
HTML-format. Det framgår tydligt att man anser att PDF-formatets fördelar
överväger dess nackdelar. På flera myndigheter har man dock uttryckt att det är
viktigt med sammanfattningar i HTML-format för att öka sökbarheten.

Det förekommer inte något utbrett samarbete mellan de olika
myndigheterna när det gäller frågor som berör elektronisk publicering. Man



72

har självständigt arbetat sig fram till lösningar som passar den egna
myndighetens behov. På vissa håll arbetar man efter nedskrivna riktlinjer. Det
vanligaste är dock att man arbetar efter en praxis för hur publikationerna skall
presenteras, men att den inte finns nedskriven i ett dokument. Man arbetar lite
olika när det gäller metadata. Endast två av de sex myndigheterna använder sig
av metadatastandarden Dublin Core. De flesta myndigheter använder HTML-
taggarna keyword och description. På en myndighet säger man att man inte alls
använder sig av metadata. Jag blev själv ganska förvånad över att man på
statliga myndigheter inte har mer samarbete kring frågor som berör metadata
och återvinning av information.

Huvudsyftet med den fördjupade undersökningen var att jag skulle få en
ökad förståelse för hur man arbetar med frågor som rör elektronisk publicering
på olika statliga myndigheter. Jag tycker att jag har nått mitt syfte, men jag har
ändå upplevt att det har varit svårt att få en fullständig överblick av hur man
arbetar med dessa frågor inom de olika myndigheterna. Jag är ganska
övertygad om att det hänger samman med att många olika personer med olika
specialkompetens är involverad i denna fråga på respektive myndighet. Av
tidsmässiga skäl har jag inte haft möjlighet att inhämta uppgifter från mer än
några få personer på varje myndighet. Dessa personer har delvis haft olika
bakgrund. Några har främst arbetat med dokumentation och publicering, andra
med informationsförmedling och en del har i huvudsak sysslat med
webbpublicering. I vissa fall har jag upplevt att intervjupersonerna haft en bra
överblick av olika aspekter på elektronisk publicering inom myndigheten i
andra fall har jag mer uppfattat det som om man varit mer begränsad till sitt
specialområde, vilket har gjort det svårare för mig att få svar på alla mina
frågor.

I nästa kapitel försöker jag knyta ihop mina både undersökningar och jag
kommer att redovisa vad jag har kommit fram till med utgångspunkt från mina
huvudsakliga frågeställningar.
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Slutdiskussion

Nedan kommer jag att sammanfatta och diskutera vad jag har kommit fram till
genom mina undersökningar. Jag har undersökt ett begränsat antal myndigheter
och resultaten speglar i första hand förhållandena på just dessa myndigheter.
Min förhoppning är dock att man från resultaten även skall kunna skönja vissa
trender och tendenser som gäller statliga myndigheters elektroniska publicering
i stort. I redovisningen av resultaten återknyter jag till de huvudsakliga
frågeställningarna som jag ställde upp i början av uppsatsen.

Vilka vägar finns för att hitta de elektroniska
publikationerna?

En stor del av uppsatsen har ägnats åt att utreda vilka vägar som finns för att
hitta fram till myndigheternas elektroniska publikationer. Jag har börjat med att
undersöka hur sökvägarna ser ut med utgångspunkt från de enskilda
myndigheternas webbplatser. Man kan då konstatera att det i hälften av fallen
finns en länk på förstasidan som innehåller orden publicerat eller publikationer.
De andra myndigheterna har valt sinsemellan olika benämningar på
huvudingången bl.a. Bokhandel och Trycksaker. Jag tycker själv att det ligger
en fara i att välja en huvudingång som man i första hand associerar till tryckta
böcker, eftersom det inte för tankarna till gratis elektroniska publikationer.

Ett sätt att hitta fram till publikationerna är genom sökning i sökmotorer
och bibliotekskataloger. Jag har utfört ett antal sökningar efter bestämda titlar
för att testa sökfunktionerna. Att man ska kunna lokalisera en bestämd
publikation genom sökning i en intern sökmotor är en service mot användaren
som jag absolut tycker att man bör tillhandahålla, vilket också de flesta
myndighet gör på ett bra sätt. Sökningar i externa sökmotorer gav varierande
resultat. Avgjort bäst resultat gav sökningar med Google, (73 procent av de
eftersökta titlarna hittades). Sämre gick det för AltaVista (43 procent) och
SverigeDirekt (31 procent). Det är anmärkningsvärt att sökningar via
SverigeDirekt sökmotor gav så pass dåliga resultat, eftersom man har som
ambition att vara en central ingång för sökningar inom den offentliga sektorn.
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Gör man en ”known-item” sökning, dvs. man vet vad man letar efter, så tycks
Google alltså vara överlägset bäst. SverigeDirekt innehåller dock en stor
länkkatalog och om man inte riktigt vet vad man är ute efter så lämpar sig
SverigeDirekt väl som en utgångspunkt för browsing.

Jag har även undersökt vilka möjligheter till browsing som finns på de
enskilda webbplatsernas publikationssidor. Det vanligaste är att man kan
”browsa” bland nyutkommet och efter ämne. Detta är möjligt på hälften av
webbplatserna. Rent allmänt kan man konstatera att de dynamiskt uppbyggda
publikationskatalogerna erbjuder användarna många fler möjligheter till
browsing. Eftersom vi går mot en utveckling där alltmer av webbpubliceringen
sker på dynamiska sidor så kan vi antagligen se fram emot att möjligheterna till
browsing kommer att öka. Fördelen med dynamiska sidor är bl.a. att de
underlättar sökning och sortering – nackdelen är att de dynamiska sidorna inte
hittas av de vanliga sökmotorerna. Det finns en mängd värdefull information
lagrad i databaser som finns gömt i vad som kallas den ”djupa webben”. Då
blir det viktigare att skapa gemensamma ingångar som hjälper användarna att
hitta fram till rätt informationsresurs. Ett exempel på en sådan gemensam
ingång är Kvinnofridsportalen, http://www.kvinnofrid.se/. Femton statliga
myndigheter har skapat en gemensam portal för information om våld mot
kvinnor. Man kan också göra som i Danmark där man har samlat alla statliga
publikationer på en webbplats. På Danmark.dk (Danmarks motsvarighet till
SverigeDirekt) kan man hitta statliga myndigheters publikationer, tryckta
såväl som elektroniska, i den s.k. Netboghandlen(http://www.danmark.dk/netb
oghandel.asp).

När det gäller att synliggöra den bakomliggande informations-
återvinningsstrukturen så har man inte kommit särskilt långt på de av mig
undersökta webbplatsena. Det är endast Skolverket som redovisar vilka fasta
ämnesord man använder sig av och möjliggör sökning direkt via en
webbpublicerad ämnesordslista. Här finns det mycket kvar att göra för att
underlätta för användarna.

I mitt inledande teoretiska avsnitt så drar jag paralleller mellan digitala
bibliotek och myndigheters webbplatser. Det är intressant att notera att ingen
myndighet använder beteckningen digitalt bibliotek för sina samlingar av
webbpublikationer. I de fall myndigheterna har en speciell avdelning på
webbplatsen benämnd bibliotek, så syftar den på ett traditionellt bibliotek med
en fysisk lokal som allmänheten kan besöka. Jag gjorde provsökningar i
myndighetetsbibliotekens webbkataloger och fick i många fall inte uppgifter
om de elektroniska publikationerna. Här önskar man förstås att man via
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bibliotekskatalogen alltid skulle få reda på om det finns en elektronisk utgåva
av publikationen. Det skulle kunna vara till stor hjälp för användaren som då
kanske inte alls behöver uppsöka biblioteket utan kan sitta hemma och direkt
ladda ner den eftersökta publikationen.

Hur presenteras publikationerna på myndigheternas
webbplatser?

PDF-formatet är det absolut vanligaste filformatet när det gäller elektroniska
publikationer på statliga myndigheters webbplatser. PDF-filer lämpar sig
främst för utskrift. Vid läsning på skärmen är HTML-format att föredra. Vid
intervjuerna framkom att de främsta skälen till att man väljer PDF-format är att
det är billigt och enkelt att framställa. Vidare framhölls också att det kunde
vara viktigt att utseendet gick att fixera, speciellt när det gällde publikationer
med många tabeller och figurer. En nackdel med PDF-filer är sökbarheten. Det
är inte alla sökmotorer som indexerar PDF-filer, även om det blir vanligare och
vanligare. På flera myndigheter framkom att man är medveten om problemet
och att man förser PDF-filerna med sammanfattningar i HTML för att öka
sökbarheten.

Jag tror att hanteringen vad gäller filformat kommer att förändras i och med
att XML-tekniken införs. En av dess fördelar är ju att det blir mycket enklare
att framställa olika filformat. Man kan då ha ett filformat för läsning på
skärmen och ett filformat för utskrift.

I mitt teoretiska avsnitt tar jag upp Lancasters beskrivning av utvecklingen
av den elektroniska publikationen i fyra steg. Om man går efter Lancasters
beskrivning, så befinner sig myndigheternas elektroniska publikationer ungefär
på steg 3. Steg 2 innebär att den elektroniska publikationen utgör en exakt
kopia av en tryckt skrift. Steg 3 innebär att ett visst mervärde har tillfogats.
Publikationer på de myndigheter jag har undersökt är ofta elektroniska
motsvarigheter till tryckta publikationer med samma utseende som den tryckta
versionen. Den elektroniska versionen har dock tillfogats ett visst mervärde i
form av sökbarhet och manipulerbarhet. Det är ofta möjligt att kopiera stycken
ur PDF-filer även om resultatet inte alltid blir så bra när man klistrar in det i
Word.
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Hur stor del av respektive myndighets publikationer finns
elektroniskt tillgängliga?

Jag valde ut myndigheter med en stor publiceringsverksamhet med den tanken
att de alla skulle ha kommit relativt långt när det gäller utgivning av
elektroniska publikationer. Det visade sig att de förhöll sig ganska olika
beträffande hur mycket som publiceras elektroniskt. Några myndigheter
publicerar allt eller nästan allt elektroniskt – några nästan ingenting alls.
Genom att titta på de olika webbplatserna kunde jag få en ungefärlig
uppfattning av hur mycket man publicerade elektroniskt. Vid min fördjupade
undersökning av sex myndigheter hade jag möjlighet att ställa direkta frågor
om hur stor andel av den totala publiceringen som sker elektroniskt. Det
framkom då att fyra av de sex myndigheterna publicerar i stort sett allt
elektroniskt. Två av myndigheterna ansåg sig fortfarande vara på
försöksstadiet. Endast en mindre del publicerades i elektroniskt form. Av mina
intervjuer framkom att ett viktigt skäl till att man publicerar elektroniskt är att
det är bra ur ekonomisk synpunkt. Det är ett billigt sätt att nå ut. Även om de
flesta publikationer även publiceras i tryckt form, så innebär den elektroniska
publiceringen att man inte längre behöver trycka så stora upplagor. Vidare
betonades att man har som uppgift att nå ut med information till medborgarna
och att webben är en bra kanal för informationsspridning. På de myndigheter
där man inte hade kommit så långt menade man att det främst berodde på
tekniska och organisatoriska orsaker. Jag är ganska övertygad att vi går mot en
utveckling där myndigheternas publicering alltmer kommer att ske i
elektronisk form, detta inte minst beroende på den ekonomiska aspekten.
Mycket av det som myndigheterna publicerar trycks i små upplagor eftersom
efterfrågan är begränsad. Att enbart publicera elektroniskt sparar pengar.

Vad har myndigheterna för policy för webbpublicering?
Min tanke med denna fråga var att undersöka huruvida man arbetade efter
nedskrivna riktlinjer vad gäller hur de elektroniska publikationerna skulle
presenteras på webbplatsen. Den fördjupade undersökningen visade att man på
två av de sex myndigheterna hade nedskrivna riktlinjer. (På en av dessa
myndigheter gällde riktlinjerna dock endast en viss avdelnings elektroniska
publikationer.) På ytterligare en myndighet höll man just på att arbeta fram
skriftliga riktlinjer. Det intryck som jag fick i samband med intervjuerna var att
arbetet med den elektroniska publiceringen hade vuxit fram successivt och att
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man arbetade efter vissa riktlinjer även om dessa inte alltid fanns
dokumenterade i skriftlig form.

Av den fördjupade undersökningen framgick också att de flesta
myndigheter inte kunde tänka sig att ta betalt för sina elektroniska
publikationer. Man såg utgivningen som en del av sitt uppdrag att sprida
information till medborgarna och menade att de skulle vara gratis tillgängliga.
På en myndighet hade man en något annan uppfattning. Där menade man att
man i framtiden kanske skulle komma att ta betalt för att täcka myndigheternas
egna kostnader för framställningen.

Vilken typ av metadata använder man?
Ett av syftena med den fördjupade undersökningen var att ta reda på hur man
arbetar med metadata. Jag har då frågat efter hur man arbetar med metadata på
webbplatsen i stort och inte begränsat mig bara till de elektroniska
publikationerna. Det visade sig att de flesta myndigheterna använde sig av
HTML-taggarna keyword och description. En myndighet använde ingen
metadata alls på sin webbplats. Endast två myndigheter använde Dublin Core
och då inte för allt material. De myndigheter som använde Dublin Core gjorde
detta som ett resultat av att man var med i samarbetet kring Svenska
Miljönätet, där man beslutat att använda Dublin Core som gemensam standard.
Det förvånade mig att man inte hade kommit längre med arbetet kring
metadata. Vid intervjuerna framkom att frågor om metadata och kontrollerad
vokabulär m.m. var frågor som man inte hade tid att lägga så mycket energi på.
Man arbetar under tidspress och det viktigaste är att få ut materialet på webben.
Frågor som berör informationsstrukturen bakom har man ofta inte så mycket
tid att ägna åt. En bidragande orsak till att frågor om metadata har låg prioritet
kan också vara att de stora allmänna sökmotorerna i låg utsträckning stöder
metadata. Ingen av de stora sökmotorerna stöder Dublin Core. Myndigheterna
skulle dock kunna satsa mer på att bygga upp egna sökfunktioner med stöd för
Dublin Core. Vitsen med det skulle vara att möjliggöra mer preciserade
sökningar.

I det teoretiska avsnittet i början av uppsatsen presenterades en modell som
åskådliggör vilka komponenter som behövs för att åstadkomma ett
användarvänligt datasystem. I denna modell finns metadata med som en viktig
beståndsdel. Mängden av informationsresurser på myndigheternas webbplatser
växer hela tiden i omfång. För att användarna skall kunna hitta fram till vad de
söker så krävs att man på allvar börjar fundera över hur man kan åstadkomma
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ett effektivt system för informationsåtervinning. Jag tror att frågor om metadata
är något som man inom en snar framtid kommer att vara tvungen att lägga ner
mer resurser på. Viktigt att tänka på i dessa sammanhang är att hela tiden ha
användaren i fokus. Det räcker inte att enbart skapa ett utarbetat system för
uppmärkning av information. Man måste också förmedla till användaren hur
detta system kan användas. Om vi återigen går tillbaka till Arms modell så blir
vi påminda om hur den funktionella designen skall avspegla vad som är möjligt
för användaren att åstadkomma i systemet. En viktig uppgift är att för
användaren tydliggöra hur språket används inom det aktuella systemet. Detta
kan man bl.a. göra genom att publicera ämnesordlistor och tesaurer som kan
hjälpa användaren att hitta rätt söktermer.

Finns samordning mellan de olika myndigheterna
beträffande den elektroniska publiceringen?

Det intryck jag fick av intervjuerna var att samarbete mellan myndigheterna
inte förekommer i någon större omfattning. Man har självständigt arbetat fram
lösningar som passar den egna myndighetens behov. Jag blev lite förvånad
över att man inte samarbetade mer. Jag hade trott att man skulle ha jobbat mer
med t.ex. en gemensam terminologi och frågor som berör metadata. I en av
intervjuerna kom det fram att man väntade på direktiv från Statskontoret, men
att dessa dröjde så länge så att man under tiden utvecklade sina egna lösningar.
Under våren 2002, efter det att jag gjort mina intervjuer, kom Statskontoret
med två vägledningar; 24-timmarswebben. Rekommendationer och råd för 24-
timmarsmyndighetens webbplats och Vägledning: XML-teknik och metadata.
Det verkar alltså som försök till större samordning är på gång. Enligt min åsikt
så borde de statliga myndigheterna gå i bräschen när det gäller skapandet av ett
effektivt system för informationsåtervinning på webben.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur elektroniska publikationer
tillgängliggörs på statliga myndigheters webbplatser. Undersökningarna som
ligger till grund för denna uppsats gjordes under februari – april 2002. I det
teoretiska avsnittet i början av uppsatsen dras paralleller mellan digitala
bibliotek och myndigheters samlingar av elektroniska publikationer. Med
utgångspunkt från en modell hämtad från William Y. Arms resonerar jag kring
digitala biblioteks uppbyggnad och användarvänlighet.

Två olika undersökningar gjordes för att få en så heltäckande bild som
möjligt av myndigheternas digitala publicering. Den första undersökningen var
en genomgång av femton statliga myndigheters webbplatser enligt en
checklista med fjorton punkter. För att få reda på hur myndigheterna arbetar
med frågor som berör elektronisk publicering gjorde jag en fördjupad
undersökning av sex myndigheter. Denna bygger på intervjuer samt
genomgång av en del skriftligt material.

Av mina undersökningar framgick att man kommit olika långt på
myndigheterna beträffande hur mycket man publicerar elektroniskt. Några
myndigheter lägger ut i stort sett alla publikationer elektroniskt medan andra
fortfarande befinner sig på försöksstadiet. Det mesta publiceras uteslutande i
PDF-format. Av intervjuerna framgick att man föredrar detta format eftersom
det går enkelt och snabbt att framställa och eftersom det ”fixerar” layouten.
Som ett led i att undersöka olika vägar att hitta de elektroniska publikationerna
genomförde jag sökningar i tre externa sökmotorer. Bäst resultat fick jag i
Google där 73 procent av de eftersökta titlarna gav träff. Sämre resultat fick jag
vid sökningar i AltaVista (43 procent) och SverigeDirekt (31 procent).
Sökningarna visade också att dynamiska sidor och förekomst av ramar ledde
till att jag fick få träffar i externa sökmotorer.

Av intervjuerna framkom att det inte finns något utbrett samarbete mellan
myndigheterna beträffande elektronisk publicering. Man har självständigt
utarbetat sina egna lösningar avpassade efter den egna myndighetens behov.
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Det framkom också att frågor beträffande metadata inte var ett prioriterat
område.
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